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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY,
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

OBSAH

začíná nový školní rok a s ním přichází
i zbrusu nový časopis určený „do sboroven“. Učitelský měsíčník za sebou nemá
mnoho desítek let trvající tradici, startuje od nuly a svou reputaci si hodlá u vás
vybudovat odborným, prakticky pojatým
a aktuálním obsahem. Jeho nespornou
výhodou je silný autorský tým respektovaných a praxí zocelených odborníků ze
všech oblastí, které se školství dotýkají,
jenž se tvořil v uplynulé dekádě kolem
časopisů Řízení školy, Školní poradenství
v praxi a Speciálů pro MŠ, střední školy,
ZUŠ, školní družiny a školní jídelny.

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Učitelský měsíčník se nepasuje do role
mesiáše, který spasí české školství a nabídne jediné správné postupy. Naopak,
jedním z jeho hlavních cílů je inspirovat
tím, co se povedlo, a zprostředkovat poučení z toho, co se nezdařilo. Chce vám
pomoci neztrácet čas a energii pokusy
projít slepou ulicí – proč opakovat chyby,
kterých už se dopustil někdo před vámi?
I to bude důležitá součást obsahu.
Na začátku každého měsíce školního roku,
tedy desetkrát do roka kalendářního, dostanete minimálně 32 stran (už první vydání jich má 44) pestrého obsahu a dvakrát
tematicky zaměřenou přílohu. Součástí
předplatného je online archiv a poradenská služba, své dotazy posílejte na e-mail
redakcers@rizeniskoly.cz. Časopis je tu
pro vás, a proto nám na výše uvedenou adresu neváhejte napsat, pokud budete mít
jakékoliv připomínky k obsahu nebo se naopak budete chtít podělit o své zkušenosti
či představit zajímavý projekt…
Z mnoha stran jsme před koncem školního roku slyšeli, jak zkušenosti s distanční
výukou změní způsob výuky. Jaký je váš
názor? „Největší chyba, kterou v životě
můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ S Elbertem Hubbardem,
americkým spisovatelem a výtvarníkem,
nelze než souhlasit a já vám přeji, aby pro
vás byl nový školní rok příjemný, klidný,
inspirující, zábavný, dojemný, radostný,
překvapivý, bohatý na objevy a poznávání. A také strávený v příjemné společnosti.
Bude nám ctí, pokud bude Učitelský měsíčník jeho součástí.
Naďa Eretová, šéfredaktorka
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S LO V O Ú V O D E M

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
české školství prošlo v minulém školním roce jednou z největších zkoušek ve své novodobé historii. Všichni jsme se
potýkali se situací, o které si téměř nikdo z nás neuměl uměl představit, že nastane. Troufnu si však tvrdit, že jsme při
skládání této tvrdé zkoušky společně obstáli. Vždy jsem se ve všem snažil hledat spíše pozitiva a platí to i dnes.
Měsíce před prázdninami byly pro české školství velmi důležitou etapou, řekl bych, že až přelomovou. Prakticky ze
dne na den jsme se museli všichni přesunout do online světa a začít fungovat. Jsem pyšný na to, jak se s touto výzvou
většina škol poprala. Ministerstvo školství se od samého počátku snažilo ředitelům škol a učitelům vyjít vstříc a nabídlo
jim například web nadalku.msmt.cz, na kterém mohli pedagogové najít inspiraci, tipy a rady, jak zajistit vyučování za
pomocí distančních nástrojů. S Českou televizí jsme zajistili vysílání pro děti UčíTelka, s neziskovým sektorem pak zahájili
spolupráci s těmi, kteří jsou ochotni českým školám a žákům věnovat techniku a poskytnout rady, jak ji využívat pro
potřeby vyučování. Do českých škol se navíc v posledních dvou letech díky šablonám Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání dostalo na 60 000 notebooků či tabletů, které mohou být v současné době zapůjčeny žákům také pro
domácí využití. Ministerstvo se zapojilo též prostřednictvím Národního pedagogického institutu, který pro školy a učitele
uspořádal řadu webinářů, a to nejen na téma distanční výuky. Některé školy se s distanční výukou vypořádaly po svém
a namísto online nástrojů učitelé svým žákům rozváželi pokyny a úkoly. Každý prostě dělal, co mohl, což je obdivuhodné
a na což musím být jako ministr školství velmi pyšný. Nezastupitelnou roli v uplynulých měsících měli také rodiče, kterým
patří obrovský dík.
Stejné ocenění jako učitelé si zaslouží žáci a studenti. Řada z nich se musela vypořádat s vysokou psychickou a sociální
zátěží. Zvládli to. Naopak nám ukázali, jak většina z nich umí pracovat samostatně, tvořivě a jak umí využívat digitální
nástroje. Na to bychom měli navázat. Ze strany ministerstva v proměně rámcových vzdělávacích programů. Z pohledu
učitelů pak ve volených vzdělávacích metodách a objemu učiva, které mají žáci ovládat.
Jsem toho názoru, že bychom si z každé krizové situace měli něco odnést do
budoucna. Byl bych moc rád – a stejné ohlasy mám i od Vás, ředitelů i učitelů –,
aby prvky digitálního vzdělávání s koncem koronavirové krize nezmizely, ale abychom
se je naopak snažili ještě rozvíjet a školy v tomto byly i nadále podporovány.
A to nejen z důvodu možné krize kdykoliv v budoucnu, ale také proto, že digitální
kompetence budou naše děti potřebovat v běžném i pracovním životě více než
my. Podtrženo a sečteno, koronakrize ukázala, že před námi všemi stojí další
výzva, možná ještě větší, a totiž proměna škol pro potřeby 21. století a v kontextu
připravované Strategie 2030+. Pevně věřím, že s takovým týmem v zádech, kterým
jste Vy všichni, se nám to společně podaří.
S úctou
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Potřebujete radu odborníka?
Využijte naši bezplatnou poradenskou službu pro předplatitele
Dotazy přijímáme písemnou formou na e-mail redakcers@rizeniskoly.cz
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P É Č E O D U Š E V N Í Z D R AV Í

Únava, nebo syndrom vyhoření? Péče
o učitelovu duši
V E R O N I K A V I TO Š KO VÁ
Riziko rozvoje syndromu vyhoření ve spojitosti s učitelským povoláním je v posledních
několika letech velmi často diskutovaným tématem. Nároky na výkon učitelské profese jsou
značné a každá změna ve společnosti přináší nová témata i pro školy a jejich pracovníky.
V uplynulých čtyřech letech se v odborných i laických kruzích téma syndromu vyhoření
a přetíženosti pedagogických pracovníků skloňovalo zejména v souvislosti se společným
(inkluzivním) vzděláváním a v nedávné době zejména v souvislosti se zcela nečekanou
situací – zavřením škol z důvodu zabránění šíření nového koronaviru (období mimořádných
opatření) a přechodem na distanční způsob vzdělávání prakticky „ze dne na den“. Syndrom
vyhoření u pedagogických pracovníků je téma oblíbené v poslední době též
v pedagogicko-psychologických výzkumech.

Jak rozeznáme únavu a vyčerpání od stavu
psychického vyhoření?

„Vůbec jsem nerozuměl tomu, co se se mnou děje. Nebavilo mě
chodit do práce, do příprav jsem se vyloženě nutil, ve škole jsem
jen odpočítával odučené minuty, studenti mě přestali úplně
zajímat, bylo mi i jedno, jaké mají známky a jestli se učí. Chtěl
jsem se zase rychle zavřít do svého kabinetu a těšil jsem se, až
všichni odejdou odpoledne ze školy a budu mít klid. Ale ani ten
klid jsem neuměl využít efektivně k práci, a tak jsem skleslý odcházel domů. Takhle to bylo několik měsíců, až mi došlo, že se
to nezmění samo a budu muset vyhledat pomoc nebo změnit
zaměstnání.“ (Jaroslav, gymnaziální učitel, který trpěl syndromem vyhoření)

Syndrom vyhoření je diagnostickou a klinickou jednotkou,
jedná se o psychický stav, prožitek. Od roku 2019 je zařazen mezi onemocnění (Mezinárodní klasifikace nemocí),
popsán byl však již v roce 1974. Jedná se o stav fyzického,
emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno
dlouhodobým zabýváním se situacemi, jež jsou emocionálně náročné. Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji
způsobeny kombinací velkého očekávání a chronických situačních stresů. Člověk prožívající stav vyhoření se obvykle
cítí unavený, vyčerpaný, v tísni, napětí, ve stresu, cítí se jako
bezcenný, nicotný, neschopný cokoli ovlivnit, smutný, zklamaný, v úzkosti, skleslý, pociťuje odliv veškeré energie, nemá
plány, ztratil ideje, naději, je plný pesimismu, beznaděje, vše
ho nadměrně zatěžuje, nemá o sobě příliš pozitivní mínění
apod. (Křivohlavý, 2012). Stav vyhoření můžeme jednoduše
definovat jako extrémní nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie. Při opakovaném, dlouhodobém nebo extrémním výdeji bez doplnění vydané energie (investice) dochází
k maximálnímu vyčerpání organismu, které je doprovázeno
silným poklesem výkonnosti, psychické odolnosti a zájmu
o vše kolem a různými dalšími psychickými a psychosomatickými obtížemi (Kallwass, 2007).

Nejčastěji ke stavu vyhoření vedou následující okolnosti:
dlouhodobý, bezprostřední osobní styk s lidmi, dlouhodobě neúspěšné jednání s lidmi, dlouhodobé pracovní
přetížení, přemíra požadavků, příliš strohý pracovní režim,
přísná pravidla, tvrdě vyžadované dodržování pravidel aj.,
diktátorský režim nadřízeného, bezohledné manipulování
s lidmi, přetěžování v situaci nízké kapacity pracovníků (příliš mnoho klientů, zákazníků na jednoho pracovníka) (Křivohlavý, 2012). Určité osoby jsou ke vzniku stavu vyhoření
tzv. náchylnější. Uvedeme zde příklady osobnostních vlastností, jejichž nositelé jsou více než jiní „rizikovou skupinou“
pro rozvoj syndromu vyhoření: často jde o člověka, který
byl zprvu pro něco velice nadšený, klade na sebe vysoké
požadavky, je velice zodpovědný, perfekcionistický, původně velmi výkonný, tvořivý, má sklony k workoholismu (např.
práce je mu drogou), neúspěch prožívá jako osobní prohru,
neumí si plně odpočinout, regenerovat svou energii, žije
v dlouhodobě přetrvávajících mezilidských konfliktech,
má nízkou úroveň zdravé asertivity (neschopnost říkat ne),
více dává, než přijímá, trpí syndromem uspěchanosti (rush
out syndrom), neustále pociťuje ohrožení kladného sebehodnocení.

Cílem tohoto textu je seznámit ve stručnosti s tématem syndromu vyhoření a zejména ho odlišit od únavy, protože tyto
dva psychologické pojmy bývají v praxi běžně zaměňovány.
Dále se zaměříme na to, jaké externí formy pomoci může využít učitel při boji se syndromem vyhoření, a nakonec zmíníme, jaké mají pedagogové interindividuální možnosti prevence vzniku tohoto jevu. Text doplňujeme příklady z praxe
autorky – školní a poradenské psycholožky (uvedeny kurzívou).

www.rizeniskoly.cz
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P É Č E O D U Š E V N Í Z D R AV Í
Odborníci popisují různé fáze syndromu vyhoření, ale shodují se na tom, že zejména v těch pozdějších (symptomy
jsou výrazné) člověk již potřebuje pomoc někoho druhého
a často i pomoc odbornou (psycholog, psychiatr).



Únava je oproti syndromu vyhoření krátkodobější stav vyčerpání po určité namáhavé činnosti, zvýšeném pracovním
nasazení (ať se už jedná o únavu fyzickou, či psychickou)
a relaxací a odpočinkem lze tento stav překonat a jedinec se
bez následků a cizí pomoci snadno vrátí zpět do aktivního
procesu.
„Když si čtu nějaké informace o syndromu vyhoření, mívám obvykle v některých fázích školního roku pocit, že už jím trpím, ale
zatím vždy mi pomohly prázdniny, volno či nějaká regenerace,
kterou jsem si naordinovala, a tak učím už 32 let s chutí.“ (zkušená učitelka 1. stupně o „boji“ se syndromem vyhoření, v první
části svého výroku popisuje spíše běžnou únavu v exponovanějších obdobích školního roku)



Nejdostupnější formy pomoci aneb Kdo
může podpořit učitele?



Odborníci se shodují, že nejdostupnější podporou a často
i velice účinnou v rámci prevence syndromu vyhoření nebo
v jeho počátečních fázích je sociální síť kolem pedagoga.
To znamená jeho blízcí, přátelé a kolegové. V rámci kolegiální pomoci člověka může podpořit i běžné vypovídání se, sdílení potíží a obav. V případě „starostí se třídou“ může pomoci
i podpora zkušenějšího či přátelsky naladěného kolegy formou náslechu ve třídě a následného rozboru situací.



Odbornější a ve školách též na mnoha místech běžně dostupná a fungující je podpora školního poradenského
pracoviště (výchovného poradce, školního psychologa, případně jiných odborných pracovníků).
„Poslední dva roky jsem třídní učitelkou v poměrně náročné třídě. Ve třídě je hodně dětí se speciálními potřebami (děti s poruchami učení, děti s odlišným mateřským jazykem atd.), řešíme
časté potíže, konflikty a spolupráce s rodinami také není jednoduchá. Jsem moc ráda, že se třídou pravidelně pracuje školní
metodička prevence se školní psycholožkou, mohu s nimi vše
konzultovat, vždy si udělají čas i na mě, a já tak vím, že nejsem
na vše sama.“ (učitelka 7. třídy ZŠ)
Zde shrnujeme tipy, jak může školní poradenské pracoviště
(ŠPP) podporovat pedagogy školy:
 ŠPP má vyčleněný čas na konzultace s pedagogy školy (záleží na organizaci poradenské práce, zda se jedná
o předem stanovený čas, či zda poradenští pracovníci reagují na vzniklou potřebu).
 ŠPP nabízí skupinová či individuální supervizní setkání
(buď přímo ve škole, anebo formou spolupráce s jinými organizacemi – školskými poradenskými zařízeními,
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neziskovými organizacemi aj.) – prostor pro diskusi nad
složitými tématy, možnost sdílet svoje emoce apod.
ŠPP organizuje vzdělávací akce pro pedagogy na pedagogicko-psychologická témata (opět přímo ve škole či
doporučuje školení od externích organizací – ideálně na
míru danému pedagogovi).
„Už delší dobu jsem se odhodlávala udělat si nějaký kurz
krizové intervence, protože jako třídní učitelka studentů na
gymnáziu se dostávám do různých složitých situací a v oblasti psychologie se necítím být příliš silná. Byla jsem velice
vděčná za možnost probrat s naší školní psycholožkou formu, způsob vzdělávání a nakonec vybrat i konkrétní kurz.
Naše školní psycholožka mi také pomohla vyjednat uvolnění ze školy s vedením školy, a já jsem tak v klidu mohla
absolvovat kurz, který byl pro mě velmi užitečný.“ (třídní učitelka na čtyřletém gymnáziu)
ŠPP pomáhá nastavovat podpůrná opatření pro žáky
se SVP v úzké spolupráci s pedagogy a v praxi je podporuje v jejich zavádění a poskytuje rady a tipy pro práci
s konkrétními žáky se SVP.
Častá bývá i podpora formou náslechů poradenského
pracovníka ve třídě, např. i s nabídkou videotréninku interakcí apod.
Samotné fungování ŠPP jako podpůrné instituce uvnitř
školy v případě navázání důvěry z obou stran působí
pozitivně na klima školy a je prevencí rozvoje syndromu
vyhoření u pedagogických pracovníků.

V případě pozdějších fází rozvoje syndromu vyhoření pedagoga bývá nutné obrátit se již na externí pomoc mimo
školu, na klinické psychology, lékaře se specializací na psychiatrii či přímo na krizová centra. Kontakty poskytne školní
poradenské pracoviště, školské poradenské zařízení v kraji
(pedagogicko-psychologická poradna) či je v dnešní době
relativně snadné vyhledat je prostřednictvím internetu. Důležité je zde akcentovat, že v případě syndromu vyhoření
se nejedná o stav zvládnutelný vlastní vůlí (nepomůže stav
„vydržet“, „víc se snažit“, ale jedná se o onemocnění, které
je třeba léčit). Léčba zahrnuje obvykle terapeutickou práci
v kombinaci s medikamentózní léčbou.

Jak zvládat náročné podmínky práce ve
škole, která se vydává cestou inkluzivního
(společného) vzdělávání?
Odborníci upozorňují zejména na nárůst administrativní
práce v souvislosti se systémem podpůrných opatření pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé sami
často hovoří o velkém množství práce s dokumentací žáků,
s korespondencí se školskými poradenskými zařízeními, se
zpracováváním individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory apod. V souvislosti s tématem syndromu vyhoření jsme se do tohoto textu rozhodli včlenit několik praktických tipů (příkladů) pro lepší zvládání této náročné
činnosti ze strany pedagogů:
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 domluvte se na co možná nejefektivnějším způsobu











zpracovávání dokumentace (IVP, PLPP aj.) v součinnosti
se školním poradenským pracovištěm a také na jednoduchém, srozumitelném a efektivním předávání informací;
nevytvářejte individuální vzdělávací plány tam, kde vám
stačí doporučení ze školského poradenského zařízení (na
to upozorňuje i novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020);
plány pedagogické podpory vytvářejte (opět jen v případě potřeby) jako stručný dokument, kde si pro účely
školy popíšete, jak budete s dítětem v prvním stupni
podpůrných opatření pracovat (pozor na povinnost doložit, jakým způsobem se žákem se SVP v prvním stupni
podpůrných opatření pracujete – opět je vhodná domluva se ŠPP);
pokud u žáků se SVP neočekáváte velké změny ve zdravotním stavu (např. žáci s tělesným postižením, sluchovým postižením), požádejte školské poradenské zařízení
o platnost dokumentace (IVP) na čtyři roky (dle vyhlášky
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od
1. 1. 2020 je to možné);
k revizím individuálních plánů a plánů pedagogické podpory přistupujte jako k příležitosti doplnit do dokumentů
či z nich vynechat to, co je v závislosti na vzdělávací situaci třeba upravit, obvykle nebývá nutné přepisovat celý
dokument (např. forma krátkého dodatku apod.);
při náročné práci se žáky se SVP využívejte podpory školního poradenského pracoviště či pracovníků školských
poradenských zařízení – PPP, SPC.

Jak si může učitel pomoci sám? Co dělat,
aby se pedagog nedostal do stavu
vyhoření?

mu pozitivní emocionální prožitky). Dále schopnost zažívat
ve svém životě tzv. vrcholné zážitky (formuloval Maslow),
kdy jedinec plně prožívá nějakou činnost skutečně naplno
a po jejím odeznění se cítí odpočinutý a připravený k další
práci (poslech hudby, prohlížení uměleckých děl, prožívání
smysluplnosti nějaké činnosti či plné a přítomné prožívání
vztahu s druhými osobami).
Obecně se doporučuje, aby měl člověk ve svém životě vyvážený poměr mezi stresory (situacemi, které ho uvádějí do stavu
tlaku a napětí) a salutory (situacemi, které člověku „dobíjejí“
energii a regenerují jeho síly). Zde je důležité aktivně ony
zdroje energie obnovovat. Z hlediska motivace je pro jedince
tzv. výhodnější, když prožívá úspěch spíše jako vedlejší produkt svého snažení než jeho hlavní cíl. Za velmi podstatné považují odborníci také vnímání smysluplnosti své práce v kombinaci s pocitem zvládnutelnosti překážek a problémů.
Svůj dobrý psychický stav může člověk podpořit humorem, který se stane běžnou součástí života bez ohledu na
okolnosti, aktivním zájmem o vlastní zdraví, osvojením si
způsobů relaxace a prací s povzbudivými myšlenkami. Přímo v běžném ruchu školního dne velice pomáhá možnost
tzv. dekomprese – tedy možnost odejít z centra napětí (relaxační místnost, „kuchyňka“, projít se po škole a okolí apod.).
ZDROJE
 KALLWASS, A. Syndrom vyhořenív práci a osobním životě.
Praha: Portál, 2007.
 KŘIVOHLAVÝ, J. Hořet, ale nevyhořet. Praha: Karmelitánské
nakladatelství, 2012.
 MASLOW, A. Religions, Values and Peak-experiences [online]. 1964.
 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020.

Za podstatné považujeme také uvést, co prožívá člověk, který se nenachází ve stavu psychického vyhoření. Jak poznáme,
že je „vše v pořádku“? Psychologové vymezují čtyři základní
stavy, které mohou pomoci rozeznat, zda se nám syndrom
vyhoření pravděpodobně zatím vyhýbá. Jedná se jednoduše
o vlastní spokojenost se životem, dobré duševní zdraví (psychological well-being), schopnost prožívat „flow stavy“ (kdy
je člověk schopen hluboce se ponořit do nějaké činnosti, ze
které cítí uspokojení, ona činnost mu jde tzv. sama a přináší

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.,
poradce pro vzdělávání, školní
speciální pedagog, Gymnázium
Jana Palacha Praha 1, s. r. o.; školní
psycholožka, ZŠ a Gymnázium
Jiřího Gutha-Jarkovského
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Past
VÁC L AV M E R T I N
Inkluzivní vzdělávání má hledat jedinečnou cestu pro každé dítě. Koneckonců platí to pro
jakékoli vzdělávání, protože hromadnost nemůže vést k nejlepším výsledkům. K tomu je
zapotřebí respektovat jeho individuální zvláštnosti, tedy silnější i slabší stránky,
a současně i jeho životní kontext – např. zdravotní, rodinný, charakter lokality, ve které
žije. Aby došlo k naplnění maximálního individuálního efektu učení, musíme dělat tu malé,
tu větší modifikace. Věřím, že dnes už žádný odborník neuvažuje v kategorii úlev a že toto
slovo ani nevypustí z úst. Jenže my se při těchto úpravách jednotného postupu dostáváme
do systémových pastí. A současně se také odhaluje, že někteří pedagogové stále ještě
nechápou smysl a význam modifikací.
Jednu takovou systémovou past představuje srovnávání
žáků. Tato letitá a příliš nezpochybňovaná zvyklost je v přímém protikladu s individualizovaným vzděláváním, na kterém stojí inkluze a u kterého jde primárně o to, rozvinout
a maximálně využít potenciál každého dítěte. Nutné je přitom respektovat zmiňované individuální schopnosti, ale i jedinečné tempo jeho rozvoje.
Jestliže stanovíme modifikaci, tak je to zatím nejčastěji
s ohledem na hendikep, který by bránil studentovi osvojit si
a posléze projevit znalosti v oblasti, která nás zajímá. Přitom
tento hendikep nesouvisí přímo se zkoušeným obsahem.
Jestliže dovolíme žákovi psát písemku z dějepisu na počítači, tak je to proto, že píše velmi pomalu a hlavně nečitelně (je
úplně jedno, jestli na tento problém má oficiální diagnózu
z PPP, nebo ne). Pokud ho donutíme, aby psal rukou čitelněji, píše ještě pomaleji a současně se nesoustředí tolik na
řešený úkol. Jestliže ho však přesvědčíme, aby psal rychleji,
nepřečteme vůbec nic nebo se počet chyb neúměrně zvýší,
a to nejen gramatických, ale i věcných. Takže mu povolíme
notebook a mírně mu zvýšíme časový limit. Jeho výkon pak
může být zcela srovnatelný s výkony intaktních žáků. Analogicky uvažujeme u dítěte, které špatně čte, je slabozraké
nebo je např. silně úzkostné či depresivní (pak se může stát,
že takové dítě nebude zkoušeno ústně, protože bychom nezjistili validně, co umí).
V některých případech musíme provést i úpravy (občas redukci, někdy i obohacení) obsahu, případně v rámci modifikací poskytneme dítěti podpůrnou pomůcku. Zmíněný
systémový problém je, že neustále srovnáváme s ostatními
žáky ve třídě. Jenže přitom vcelku pochopitelně nezohledňujeme trvalejší předpoklady, aktuální možnosti, předchozí
úroveň znalostí a dovedností, ale srovnáváme pouze výkonnost. Pak celkem logicky dojdeme k závěru, že dítě, které
má na práci víc času nebo dostane nějakou oporu, nemůže
dostat lepší známku než trojku, i když všechno vyřeší správně. Protože má přece pomůcku! A ve srovnání s ostatními je
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zvýhodněné! Je pak vcelku stejně logické, že některé dítě se
brání takové podpoře, která mu dopředu znemožní bojovat
o lepší známku. Přitom při samotném vzdělávání jednotlivce
nemá srovnávání s druhými žádný velký význam – zajímají
nás dosažené pokroky a výsledky každého jednotlivého dítěte. I samotné dítě může uplatnit při vzdělání a později v životě pouze vlastní znalosti a dovednosti. Jsem přesvědčený,
že mému příteli Petrovi nikdy v životě nepomohlo, že měl ve
škole vždy o něco lepší výsledky než já.
Když však budeme dítě hodnotit podle osobní normy, která bere ohled na jeho dosavadní výsledky (a tedy patrně
i aktuální možnosti), a dáme mu jedničku, obáváme se, že
rodiče je budou přihlašovat na náročné víceleté nebo čtyřleté gymnázium, protože má přece výborné známky. Podobně
ostatní děti (a dříve či později i jejich rodiče) se budou bouřit, že je to nespravedlivé, když on má dvojku, zatímco druhé
dítě, které to mělo mnohem jednodušší, dostalo jedničku.
Jenže spravedlnost při učení přece nemůže být stejnost.
Před léty se občas dokonce objevil názor, že žáci zvláštních
škol by vůbec neměli dostávat nejlepší stupně známek, protože se učí méně, tedy látku nesrovnatelnou s tou na základce. Kde je v této chvíli motivační funkce známky? Kdyby dítě
bylo zvýhodněné oproti ostatním, pak je možné námitky
přijmout, ale tak tomu přece není. Dílčí pomoc představuje
papír z poradny – pak je zřejmé, že si učitel „neobvyklosti“
nevymýšlí sám.
Za klíčovou pokládám v této souvislosti komunikaci s dětmi a rodiči. Ale ne ve chvíli, kdy už nastal problém, ale
dávno předem – stejně jako jim sdělujeme, jak budou platit obědy nebo se přihlašovat do kroužků, jakou učebnici
budou muset mít na angličtinu i jak učitel bude s rodiči
komunikovat nevhodné chování dětí. Ono to totiž není
tak, že by žáci i jejich rodiče byli zcela bez pochopení. Ale
nevstřícně reagují, když jsou zaskočeni, když události neporozumějí. Hájí zájem svého dítěte a brání je, když cítí, že
je ohroženo. Nutná je ovšem zároveň systémová změna:
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místo srovnávání žáků je třeba výrazně posílit srovnávání
individuální výkonnosti každého dítěte. Současně je zapotřebí učinit ze známek soukromější záležitost. Když už je
zatím nechceme zrušit.
Je pravda, že beru jako samozřejmý předpoklad, že smysl
modifikací dobře chápe samotný učitel. Pak se nebude bát
pustit se do sporu s dětmi nebo rodiči. Mám obavy, že u řady
učitelů tomu tak ještě není a že pořád vnímají modifikace
jako úlevy a vlastně pak s námitkami rodičů i dětí v zásadě
souhlasí.

V čem tedy spočívá ona past? Vytvořili jsme systém založený na srovnávání žáků ve třídě, někdy i v rámci různých
škol, celé republiky, což je snad v pohodě z hlediska systémového, ale absolutně to nevyhovuje efektivnímu vzdělávání jednotlivců. Každé dítě je jiné v každém parametru, má
jiné rodinné prostředí, osobní historii, srovnávání je veskrze
umělá záležitost. Srovnáváme hrušky s jablky – jediné kritérium, které mají děti v jedné třídě společné, je právě a pouze
ročník. Možná je to příliš tvrdé, ale tento přístup vůbec nerespektuje deklarovaný požadavek individuálního přístupu
a už vůbec ne existující vědecké poznatky.

PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog, katedra psychologie FF UK

Patří známkování do škol 21. století?
L E N K A K R E J ČO VÁ
Když navštívíme dnešní základní školy, v některých vidíme interaktivní tabule, tablety,
dokonce výuku robotiky, ale také asistenty, kteří pomáhají žákům, tandemovou výuku
nebo třeba děti, které se učí matematiku za využití počítadla, v pracovních činnostech
plstí, navštěvují farmáře a učí se stříhat ovce nebo dojit krávy. Děti se rozhodně potřebují
ve 21. století učit věci, o kterých se jejich rodičům a prarodičům ani nesnilo. Hlavně vývoj
moderních technologií se ubírá mílovými kroky dopředu. Současně ale některé postupy,
které se učili už jejich prarodiče, mohou být stále aktuální a není třeba se jich v zájmu
pokroku zbavovat. Patří do některé z těchto kategorií známkování?
Začněme dvěma příběhy. V jedné základní škole vedení před
několika lety vytvořilo pozici školního speciálního pedagoga, který zde působí na plný úvazek a skutečně intenzivně
se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
V tomto školním roce začali pozorovat, že mnohé děti dokážou velmi účinně ve výuce pracovat, když mají k dispozici
pomůcky, které jim poskytnou určitou oporu (např. přehled
násobilky, přehledy gramatiky, kalkulátor). Padlo rozhodnutí, že pracují-li žáci s těmito pomůckami, jejich hodnocení
může být až od stupně tři. A tak mnohé děti, které konečně
začaly učivo zvládat, hlásily speciální pedagožce, že nic takového používat nechtějí, protože nemají šanci na lepší známku. Je otázka, zda ji dostanou bez podpůrných pomůcek,
které mimochodem jen usnadňovaly proces řešení úkolu,
neznamenaly, že si žák odpověď jednoduše najde. Pomáhaly těm, kteří v kontextu svých obtíží mají oslabenou paměť,

verbální vyjadřování či jiné relativně drobné deficity, jež jim
ale učení dost zásadně komplikují. Jaký byl argument vedení
školy pro toto opatření? Když žáci používají pomůcky, není
to spravedlivé vůči těm, kteří je nepoužívají.
A z jiného soudku – žák sedmé třídy s diagnostikovanou
dyslexií a ADHD (na prvním stupni ZŠ měl několik let dokonce asistentku, aby učení zvládal) přinesl písemnou práci s českého jazyka. Šlo o doplňování i/y do slov ve větách
a byla to kombinace všech možných gramatických jevů, kde
je taková volba nutná (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, koncovky přídavných jmen, koncovky podstatných jmen…). Celkový počet doplnění byl 58. Dotyčný
se dopustil osmi chyb a byl hodnocen nedostatečně. Ukázal
písemnou práci a jen pokorně pravil, že ho to mrzí. V rámci
naší poradenské práce, při které se už od předškolního věku
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spolu potkáváme, jsme proto dlouze diskutovali, že takový
výsledek je velký úspěch – padesát správných odpovědí!
Nechme stranou argumenty či názory na popsané situace.
Možná někomu připadají zcela logické a přirozené (protože
takhle „se to přece dělá“), možná se někdo jiný naopak rozčílí nad jejich nesmyslností. Obě mají společné, že souvisejí
s klasifikací, která stále patří k tradičním postupům většiny
českých škol. Jedna z prvních otázek, které se v této souvislosti nabízejí, zní: Co se prostřednictvím známek žáci ve
škole naučí? K čemu jim bude známkování užitečné v dalším
životě, při výkonu profese, při budování vlastní rodiny, při
hledání svého místa ve světě?
Situací, kdy dospělí za něco dostávají známku, je skutečně
jako šafránu. Přitom děti i dospívající přinášejí někdy denně
i více než jednu známku. A jakou má vypovídací hodnotu?
Podle určitých pravidel, mnohdy velmi subjektivních, v porovnání s ostatními žáky ve třídě nebo ve škole, žák něco buď
zvládl, nebo nezvládl. Když jsou příliš často známky stejné,
přestávají vyvolávat zvýšenou reakci (v psychologii se tomu
říká habituace – žák i rodiče si na takovou známku už zvykli).
To platí dokonce i tehdy, když jde o známky pokládané za velmi špatné. Ze stejných důvodů se někdy celé třídy žáků, když
opakovaně slýchají, že jim něco nejde, jsou horší než vedlejší
třída, učitelé v nich neradi učí, či podobné komentáře, rozhodnou, že když nemohou být nejlepší, budou alespoň nejhorší.
V některých třídách pak platí nepsané pravidlo, že největší
„borec“ je ten, který posbírá nejvíce pětek. Naopak za jedničky se trestá. Při individuálním rozhovoru se žáky z takové třídy
slyšíte, že by třeba i rádi dostali lepší známku, ale nemohou si
to dovolit. Protože vztahy ve třídě jsou důležité. Protože učitel
přijde a odejde, ale kolektiv zůstává. Protože mít kamarády je
v určitém věku velmi důležité, zatímco poslouchat formální
autority jen proto, že se to musí, nedává smysl.
Když posíláme děti do školy, chceme, aby se učily, dozvídaly,
poznávaly, měly z učení radost. Je nesmírně důležité, když
chápou, k čemu jim to, co dělají a co se učí, může být dál
užitečné. Když dostanou špatnou známku, mohli bychom
říct, že je to informace, aby se učili více. Co když se ale učily
už mnohem víc než většina jejich spolužáků? Co když trojka je úspěch, protože minule dostaly čtyřku? Nebo je trojka úspěch, protože kdyby neuměly to, co se nedařilo ještě
minule, byla by známka horší? Toto jsou vše jen domněnky,
které si žáci nemusejí uvědomit. A už vůbec nemusejí tušit
jejich rodiče, co známka skutečně znamená.
Jeden z argumentů pro známky říká, že jinak žáky nedonutíme pracovat. S trochou nadsázky můžeme říct, že je to
takový moderní bič – otrokáři si v minulosti také mysleli, že
nedonutí své otroky pracovat, když je nebudou bít.
Na druhou stranu ve všech pedagogických učebnicích čteme, jak je důležité posilovat vnitřní motivaci žáků k učení.
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Ta se ovšem se známkováním zcela vylučuje. Jednoduchá
definice vnitřní motivace říká, že jedinec něco dělá, protože sám chce. To může vypadat komplikovaně, ale když se
bavíme s dětmi, dokážou to velmi snadno objasnit. Chtějí
dělat to, co je baví, jde jim to, dává jim to smysl (není to
ani nuda, protože je to moc jednoduché, ani to není příliš
komplikované, takže člověk nabude dojmu, že to nezvládne). A co je baví ve škole? Děti velmi často odpovídají, že to
záleží na učitelích a na způsobu, jak učivo žákům zprostředkovávají. Pak objevují radost z učení, známky nepotřebují.
Možná spíše občas potřebují diváky. Dnes už víme, že vnitřní motivace je důležitá, ale její občasná podpora zvnějšku
(např. oceněním druhými, nějakou formou odměny) ji ještě
umocní. Když děti učivo chápou a vědí, jak mají pracovat,
známky pro ně zase tak důležité nejsou, někdy mohou
naopak chuť k učení ubíjet.
Vraťme se ještě k tématu, co je a není spravedlivé, jak zaznělo v prvním příběhu. Když pomineme skutečnost, že život
není spravedlivý a žádné z dětí, které pomůcky používaly
a navštěvovaly speciální pedagožku, si svoji diagnózu samo
nevybralo, pořád tu ještě máme fakt, že tento úhel pohledu
je poněkud jednostranný. Slýcháme, že není spravedlivé, aby
někteří žáci mohli používat pomůcky, když jiní nemohou.
Dalším častým argumentem je, že když tito žáci budou dostávat hezké známky, mohou nabýt dojmu, že mohou jít třeba studovat na gymnázium. Opravdu je namístě tolik podceňovat žáky i rodiče, že nenahlédnou, kolik úsilí za učením
dětí je, a budou si myslet, že dítě snadno zvládne náročnou
školu? Možná budou spíše rádi, že když už doma intenzivně
pracovali, věnovali mnoho hodin učení, tak je za to dítě oceněno lepší známkou. Mnohdy totiž vidíme spíše děti, které
říkají, že není fér, když se učí denně mnoho hodin a rodiče
jim zakazují jiné aktivity, protože se musejí učit do školy, zatímco jejich spolužáci se na učivo letmo podívali o přestávce, a přesto ti druzí dostanou mnohem lepší známku. Navíc
motivovat děti, aby znovu zasedly k učení, když získaly zpětnou vazbu, že to nemá valný význam (jejich známka vůbec
nic nevypověděla o jejich úsilí), je nesmírně obtížné, v době
dospívání už prakticky nemožné.
Pak se také setkáváme se žáky, kteří na základní škole sbírají
nehezké známky, a učitelé jim dávají najevo, že další studium
pro ně bude náročné, často slyší doporučení ke studiu učebního oboru a jsou zrazováni od maturitních oborů. A po čase
jsou to úspěšní absolventi vysokých škol. Kdyby se navzdory hodnocení a zpětné vazbě ze základní školy nerozhodli
jít studovat, většinou s podporou rodičů či poradenských
pracovníků, možná by se to nepodařilo. Druzí jmenovaní
jim věřili, věděli, jaké jsou jejich silné stránky i slabiny, znali
jejich potenciál a nerezignovali na jejich rozvoj. Jde přitom
jen o protipól argumentu, že jedničky mohou někoho směřovat na gymnázium, ač k tomu asi nemá dispozice. Opravdu
toho známky tolik vypovídají o možnostech dalšího rozvoje
žáků? A máme skutečně dostatek objektivních argumentů,
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abychom dospívajícím v 15 letech říkali, co z nich jednou
bude, nač si mají troufnout?

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.,
DYS-centrum® Praha, z. ú.,
ZŠ Poznávání, s. r. o.,
katedra psychologie FF UK

Začali jsme otázkou a také s ní končíme. Možná text obsahuje více otázek než odpovědí. Jedna odpověď by však zaznít
měla – známkování v podobě, jak ho známe, do škol 21. století nepatří. Je načase začít se zamýšlet nad jinými způsoby,
jak dát žákům najevo, co se jim daří, co umějí, co potřebují
ještě trénovat a jak se mohou učit.

Úvod do formativního hodnocení
M I C H A L O R S ÁG , K V Ě TA S U L KO VÁ
Formativní hodnocení. Pro někoho ideální způsob vedení výuky, pro jiného prázdný
pojem a jen další požadavek České školní inspekce. Pojďme si říct, jak to ve skutečnosti
s formativním hodnocením je a jak ho vědomě a systematicky aplikovat do praxe.
V první řadě je třeba uvést, že samotný pojem formativní
hodnocení je sice v Česku relativně krátce, ale jeho myšlenky fungují napříč školami naprosto přirozeně mnoho let.
Nejde o jakýsi alternativní směr výuky, který je zcela odlišný
od dosavadní každodenní práce. Řada učitelů poskytuje žákům informace o tom, v čem a jakým způsobem se mohou
zlepšovat, dává možnost nápravy, pokud žák neuspěl, a poskytuje takovou zpětnou vazbu, která obsahuje doporučení,
jak toho docílit. Stále však školám chybí celková koncepce
a pojetí práce v oblasti zpětné vazby.

Naučit, nikoliv učit
Ústřední postavou je žák a veškeré aktivity směřují k podoře
jeho učení. Namísto orientace na to, co chtějí učit, se učitelé
zaměřují na to, co chtějí naučit. Jde o ucelený komplex pedagogické práce, kterou učitel neustále podrobuje reflexi.
Zamýšlí se nad tím, co udělal, jak na to žáci reagovali, jestli
má relevantní důkazy o tom, co se žáci naučili, a zda může
udělat něco pro to, aby žákům v učení pomohl.
Formativní hodnocení rozdělujeme do pěti strategií: cíle
učení a kritéria úspěchu, vedení třídní diskuse a získávání
důkazů o učení, poskytování zpětné vazby, vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků. Každá strategie obsahuje množství konkrétních nástrojů, ze kterých učitel volí ty
nejvhodnější do své praxe. Žádný nástroj však nefunguje za
všech okolností, často je přínosný jen v určitých situacích.
Použití jednotlivých technik je proto nezbytné promýšlet a důkladně plánovat. Neexistuje zaručený návod, jak na to, ačkoliv
se s podobným požadavkem se ze strany učitelů setkáváme
poměrně často. Do procesu vzdělávání vstupuje nespočet

proměnných a fakt, že jste měli s konkrétní aktivitou úspěch
v jedné třídě, nezaručuje, že ho budete mít v jiné třídě znovu.

Formativní hodnocení není hodnocení
slovní
Nejčastěji učitelé a veřejnost dávají rovnítko mezi formativní
hodnocení a hodnocení slovní. To však není úplně správně.
Pokud použijeme slovní hodnocení, neznamená to vždy, že
je formativní. Když není správně formulováno, snadno může
mít ráz sumativního hodnocení a nijak významně nepodporuje další učení žáků.
Bylo by však mylné se domnívat, že učitelé nemohou v různých fázích vzdělávacího procesu používat jak sumativní, tak
formativní hodnocení. Sumativní hodnocení používají k vyjádření toho, do jaké míry si žák látku osvojil. Zjednodušeně
řečeno umí × neumí. A jedná se tak o hodnocení závěrečné,
konečné. Formativní hodnocení je průběžné, nehodnotí výsledek učení, ale jeho proces. Užívá se tedy ve chvíli, kdy se
žák ještě učí a má prostor ke zlepšení. Způsobů, jakými učitelé a žáci poskytují zpětnou vazbu, je mnoho, ale důležité je,
aby objekt hodnocení vždy obdržel informaci o tom, do jaké
míry jeho práce odpovídá požadavkům a co může udělat
pro to, aby byl příště úspěšnější. Ve formativním hodnocení
neexistuje pomyslný strop v podobě jedničky, kdy může žák
nabýt dojmu, že se už nemá co učit.

Jak začít
Důležité je, aby učitel sám cítil vnitřní potřebu něco změnit a byl odhodlaný překonávat počáteční obtíže. Pokud
bude do změny tlačen shora, bude formativní hodnocení
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aplikovat pouze formálně a ani pro něj, ani pro žáky nepřinese mnoho pozitivního. Takové počínání může mít na výuku
a učení žáků i negativní dopad.
Není vhodné dělat víc změn najednou. I drobné narušení zautomatizovaných procesů může ze začátku přinést dočasné zhoršení jak na straně učitele, tak žáků, protože chvíli trvá, než si na
nový způsob práce zvyknou. Příliš rozsáhlá reorganizace bývá
pro učitele natolik náročná, že ho nakonec zcela odradí. Proto
změny, které ve škole provádíte, dělejte raději pomalu a trvale.
Důležitou roli hraje komunikace. Není možné ze samotného
procesu zavádění formativního hodnocení vynechat žáky
a studenty, rodiče, kolegy nebo vedení školy. Je potřeba je informovat o tom, že hodnocení bude probíhat jinak. V ideálním
případě se zapojí více kolegů a podpora přichází i od vedení
školy. Když bude učitel přesvědčený o přínosech formativního
hodnocení, dokáže je pak velmi dobře vysvětlit i rodičům.

Známkovat, nebo ne?
Formativní hodnocení nemusí hned znamenat konec známkování. Přiblížit bychom to mohli na jednoduchém příkladu

z hodiny výtvarné výchovy, kdy žák přichází za učitelem se
svým výkresem. Učitel zhodnotí práci na základě stanovených kritérií, individuálně se žákem probere možnosti, jak
výkres ještě vylepšit, a dá mu příležitost získanou zpětnou
vazbu využít. Taková situace se může několikrát opakovat
a na konci hodiny učitel výkresy oznámkuje. V průběhu učitel poskytoval hodnocení formativní, na konci žáky ohodnotil sumativně.
Zároveň nestačí vyměnit známky za škály, diagramy, procenta či emotikony – vždy je důležité, aby příjemce zpětné vazby současně obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal
chybu a jakým způsobem se může zlepšit. Když učitel takovou zpětnou vazbu poskytne, musí si později najít čas na to,
aby zjistil, jak na ni žák zareagoval, a dal mu možnost prokázat vlastní posun.
Formativní hodnocení je již řadu let pevnou součástí mnoha zahraničních vzdělávacích systémů a ukazuje cestu,
která je sice obtížná, ale správná. Jeho pozitivní efekt se
projevuje jak v oblasti učení žáků a jejich vnitřní motivace, tak v rovině vztahů mezi žákem a učitelem i mezi žáky
navzájem.

Michal Orság, ředitel, EDUkační
LABoratoř

Zápisník učitele

Mgr. Květa Sulková, vedoucí
metodička, EDUkační LABoratoř

2020/2021

Praktický pomocník pro všechny učitele.
Zvláštní sešity na klasifikaci, rozvrhy a porady už můžete nechat doma – vše potřebné budete mít vždy
s sebou a na jednom místě.
Zápisník učitele pro školní rok 2020/2021 obsahuje:
informace o organizaci školního roku 2020/2021,
praktický záznamník klasifikace,
přehled závěrečné klasifikace,
přehledný plánovací kalendář na školní rok 2020/2021
s vyznačenými, prázdninami a státními svátky,
 dostatečné množství rozvrhů hodin a
 prostor pro zápisy z porad.





Formát A4 / vazba šitá
68 stran / 35 řádků na stranu

Formát A5 / vazba šitá
96 stran / 33 řádků na stranu

85 Kč

68 Kč

Objednávejte na

www.wolterskluwer.cz/obchod
a využijte výrazné množstevní slevy!
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MOSTY MEZI ŘEDITELNOU A SBOROVNOU

Proč stavět mosty
VÁC L AV T R O J A N
Odnepaměti stavíme mosty, aby spojovaly břehy, zkracovaly cestu a vůbec usnadňovaly
komunikaci. Stačí stát na břehu široké řeky a člověk si uvědomí, jak může být na druhý
břeh daleko. Věřím tomu, že nová rubrika našeho nového časopisu bude takovým mostem
spojujícím nejen ředitelnu a sborovnu, ale také pracovníky školy pohybující se v různých
pracovních rolích či funkcích.
Přiznejme si, že řada nedorozumění, řada komunikačních
šumů i přímých sporů mezi lidmi může vzniknout z nepochopení názorů, ale také z nepochopení stanovisek či skutečností vyplývajících z rozdělení rolí a odpovědnosti. Je úplně
normální, že vedoucí pracovník má více pravomocí než jeho
podřízení. Má k tomu také více odpovědnosti, tím pádem se
musí řídit větším množstvím předpisů a jeho rozhodnutí se
může neznalému člověku zdát zbytečně konzervativní. Na
okraj – chtěli byste mít skutečně ve své kompetenci povolení
vícedenní školní akce se všemi právními důsledky či na svoji
odpovědnost postupně otvírat školní jídelnu po celostátní
karanténě?

Navíc je zbytečné mluvit o protikladech ředitel(ka)–učitel.
Nejen proto, že každý ředitel je také učitelem současným
i bývalým, ale také proto, že téměř každý z učitelů se mnohokrát ve své praxi dostane do situace, kdy bude za něco či
někoho odpovídat, někoho povede, něco bude organizovat.
I v malých školách pojedou děti na hory a někdo je bude
mít na starosti, řeší se projektové výuky, exkurze či výlety,
existují týmy. A to jsme se ještě nezačali bavit o třídních učitelích jako vedoucích pracovnících, o vedoucích předmětových komisí či vzdělávacích týmů, koordinátorech školního
vzdělávacího programu či zástupcích ředitele. Práce s lidmi
je krásná, ale má svoje úskalí.

Vezmeme to ovšem od začátku, proto začnu provokativní
otázkou: V kolika oborech vykonává ředitel organizace několik hodin týdně práci svého podřízeného? U ředitele dolu,
továrny, počítačové firmy by nám to asi připadalo zvláštní
a neefektivní. Takový ředitel dolu fárající v úterý s kahanem
pro radost kilometr dolů zavání scénkou z Cimrmanovy hry.
Ve školství je to však dáno zákonem – každý ředitel školy je
zároveň pedagogickým pracovníkem, učí svoje žáky nebo
vykonává přímou práci s dětmi. V kolika oborech je ředitel
organizace odpovědný téměř za všechno a má (až na největší školy) minimální podpůrný aparát? Ve školství je to každodenní ředitelská realita, které mnozí lidé mimo obor nevěří,
a nechápou, že je to možné.

Vážení čtenáři, budu rád, když i my se budeme potkávat,
chápat se, chodit si naproti a stavět společný most. Mám
svoji představu o obsahu této rubriky a možných prvních
článcích. Chtěl bych nakouknout pod pokličku různým
vedoucím pedagogickým pracovníkům a ukazovat úskalí jejich práce. Chtěl bych se věnovat odpovědnosti, která
často jako těžká opice sedí na rameni a nabádá k opatrnosti, zejména při přímé práci s dětmi. Chtěl bych pomáhat nastupujícím učitelům, třídním a vlastně všem pracovníkům,
kteří někdy někoho povedou a chtějí o své práci přemýšlet
do větší hloubky a souvislostí. Tohle je můj pohled. Předem
děkuji, když moji výzvu k budování společného mostu využijete a půjdete mi naproti se svými tématy, impulzy či
představami – ať prostřednictvím redakce, e-mailu, či jiného komunikačního kanálu, který mi vaši myšlenku doručí.
Potom budu práci na rubrice cítit jako smysluplnou činnost
a těším se na ni.

Rubrika Mosty mezi ředitelnou a sborovnou chce lidi a jejich stanoviska spojovat. Mnohokrát jsem viděl ve školách, že si ředitel(ka) a učitelé něco neřekli, nevysvětlili,
nepochopili se a atmosféra zbytečně houstla. Skutečně
zbytečně, protože všichni jsou na jedné lodi a úspěch práce záleží na společném výsledku, nikoli na individuálních
vítězstvích realizovaných na úkor někoho vedle. V naší bývalé škole v Brně jsme používali podobenství školy jako
lodi plující na vzdálený ostrov pro vzácné koření a od té
doby ke mně patří lodní terminologie hovořící o ředitelkách a ředitelích škol jako o kapitánech. Je to hodně výmluvné, pokud si představíme lidi na palubě a uvědomíme si, že každý vidí něco jiného, jinak daleko, někdo má na
starosti vyhlížet na moře míle dopředu, jiný dělá dobrou
práci v podpalubí.

Přeji co nejklidnější a spokojený začínající školní rok. A za
měsíc na shledanou na tomto místě.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., lektor
a autor publikací pro management
škol, www.vaclavtrojan.cz
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Proslov úvodem
TO M Á Š H A N Á K
Dobrý den, děkuju, můžete se posadit.
Takže – v dnešní hodině jsme si měli povídat o budoucnosti,
ale vzhledem k aktuální situaci to není aktuální. Místo bezradného mlčení si tedy řekneme něco o dobročinnosti, jejíž
význam se – zvláště v této době – každodenně potvrzuje.
Nebudu opakovat notoricky známé věci, že dobročinnost je
opakem lhostejnosti, že máme pomáhat, protože nevíme,
kdy my sami budeme pomoc potřebovat, že dávat je víc než
brát1 atd.
Dobročinnost – pište si – znamená dělat dobro2, konat dobro3, čímž pomáháme ostatním, ale v důsledku i sami sobě.
Říká se, že dobro zkrášluje – myšleno samozřejmě „vnitřně“.
Ovšem hledíme-li na tvář či fotografii dobro-činného člověka, zdá se nám jednoduše zajímavější, krásnější; plastičtí
chirurgové se ovšem o práci bát nemusejí, hahaha4. Dobročinnost přináší člověku zcela jedinečný pocit sounáležitosti,
solidarity, vnitřní harmonie; je prokázáno, že dobročinnost
pomáhá při poruchách spánku – usínání je snadné, šťastné… takže ušetříte za Stillnox.
Dobročinnost je opakem zločinnosti, podtrhnout vlnovkou. Vyskytují se však i kombinace. Takzvaná dobročinná
zločinnost je činností zhusta respektovanou – popularita
Juraje Jánošíka, Václava Babinského, Arsèna Lupina, Pancho Villy, Billyho the Kida či některých anarchistů a atentátníků to jen potvrzuje. Naopak zločinná dobročinnost
se jeví být jevem spíše řídkým, případně skrytým (známý
„teror dobra“ v partnerských vztazích). Zmiňme už jen nedávný případ z MHD, kdy „galantní“ muž uvolnil místo ženě,
která mu marně vysvětlovala, že hned vystupuje, aby byla
přesto nakonec násilím – s mnohočetnými pohmožděninami – donucena dobro přijmout a v tratolišti slzí jet, kam
nechtěla.

1
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Dobročinnost často může být i účelová. V ateismu jsme sice
evropskými premianty5, ale i u nás překvapivě přetrvávají
podvědomé obavy ze svazků SvP – svatý Petr je stále považován za po čertech pečlivého zapisovatele. A protože je
prakticky nemožné dostat se k jeho svazkům včas, volí někteří z nás – preventivně – právě cestu dobročinnosti. Což je
ale zcela legitimní a v podstatě navazuje na – v reji nákupních vozíků zapomenutou – víru6.
Účelová dobročinnost může mít i jakousi „nad-lidskou“ formu,
řekněme mezinárodněpolitickou, kdy se dobročinnosti – například dodávek roušek – chopí některá, obvykle mocná mocnost, která však pod rouškou solidarity sleduje své mocenské či
ekonomické zájmy7.
S výjimkou předchozí kategorie je však dobročinnost vždycky
dobrá činnost, ať už je spontánní a bytostně upřímná, účelová,
či je formou odpustku8. Obecně totiž platí, že „dobročinnost
nesmrdí“, podtrhnout barevně… no co koukáte? No nesmrdí.
Proč? No protože potřebných je – a vždycky bude – kolem nás
dost, dost na to, aby dobročinnosti nikdy nebylo dost, a dost
na to, abychom se alespoň nepokusili napravit křivdy světa či
slepotu štěstěny – mimochodem, v hebrejštině jsou slova dobročinnost a spravedlnost synonymní… víte, co to je, doufám.
Podívejte, nikdo vás nenutí místo učení se na zkoušky šít
roušky, ale zkuste si ten pocit zkusit. A jestli máte lidí a lidstva plné zuby, můžete být dobročinní vůči přírodě, zvířatům, rostlinám… Co jsi říkal? Nahlas… co? Že koronavirus je
vlastně taky zvířátko? Ježiš, ty jsi teda komik, Rendo, to jsme
se nasmáli… I když, vlastně, no nic.
Tak jsem na vás zvědav, on je to někdy i boj s vlastní leností, ale
někdy vážně stačí málo, třeba jen přívětivý pozdrav, úsměv,
dopřát někomu pocit blízkosti… Janáčku! A už toho mám fakt
dost! Pořád se k Monice posunuješ, máš tam mít metr, a jsi

Známe i z refrénů pomalejších, hlubokých písní.
Nezaměňovat s výrobou dobra, strunného hudebního nástroje. Zvláštní situací je „dobro dobrem“, kdy darujeme dobro chudému studentovi hudební školy, jemuž bylo dobro ukradeno.
Archaicky konba dobra, plurál konby dober.
Na plastu mohou stopy koronavirů vydržet až několik dní, každou plastickou operaci proto dobře zvažte. Extrémním příkladem naznačeného rizika by mohlo být „ale umřel/a už krásný/á“.
Po premiérově SMS modlitbě v Poslanecké sněmovně však možná dojde k obratu.
Pozor – pokud však někdo při dobročinnosti uvažuje o možné hmotné provizi či osobním prospěchu, skončí v teple pekla bez ohledu na
to, zda peklo existuje.
Server Sputnik pojmenoval nedávnou pomoc titulkem „Rusko přijde do nebe“ (bez udání, zda do levo-, či pravoslavného). Bez ohledu na
sputničí důvěryhodnost jde o znepokojivou představu – hrozila by totiž dosud nevídaná migrační vlna, kterou by peklo prostě nedokázalo zvládnout (ochota ČR přijímat běžence/letence by v tomto případě byla pravděpodobně příkladná).
„Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství.“ (G. B. Shaw)
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někde na čtyřiceti cenťákách! Ale nekecej, prosim tě – mám
ti to změřit? To nedokážeš pár týdnů počkat, hernajs? Vždyť
se to přežene a normálně si vyjdete někam do kina, ruku

v ruce… Co říkáš, Moni? Takovou dobročinnost ať od tebe nečeká? Já se z vás… Hele, zvoní. Tak na shledanou, těšilo mě…
Nevstávejte, spěte dál.

Tomáš Hanák, divadelní a filmový herec, člen a autor divadla Sklep, zpěvák orchestru MTO
Univerzál, moderátor, hospodský, milovník a restaurátor železničních vagónů a ten, kterého prý
někdo tam nahoře má rád…

Pomáhejte tím, že to naučíte své žáky
JAN VODA
Dobročinnost, nezištnost, nesobeckost, altruismus – to jsou různá označení pro postoje a jednání,
které spojuje týž princip: mají na zřeteli prospěch druhého člověka. Z hlediska ctností představují
ryzí podstatu lidské povahy. Učitel ve škole může takové jednání žáků podněcovat řadou
pozitivních nástrojů sociálního učení, kladnými podněty a příkladem své vlastní osobnosti. Rozvoji
prosociálního jednání může dále účinně napomáhat tím, že bude ve třídě a škole společně se žáky
organizovat různé formy dobročinných projektů. V tomto textu si některé ukážeme.
Výchova k hodnotám
Dennodenně se všichni setkáváme se situacemi, v nichž se
musíme zamýšlet a rozhodovat, co uděláme. Svět, ve kterém
žijeme, je nepřehledný a nabízí nám matoucí množství možností. Ať už vědomě, či nevědomě neustále řešíme, jak budeme žít svůj život. To je nesnadný úkol pro nás samotné;
v roli rodiče či pedagoga nám k tomu přináleží také starostlivost o životy našich dětí či žáků a jejich směřování. Každý
člověk má svůj žebříček hodnot, jímž se ve svém jednání řídí.
A jako učitelé musíme předávat své nejvzácnější hodnoty
(nejen) dospívající generaci, jejíž život tak ovlivníme.
V této roli máme předně za úkol jít druhým příkladem. Cokoli předvádět je téměř vždy daleko účinnější než o tom jen
mluvit. Proto je vlastní příklad vlivným nástrojem pro předávání hodnot, a to ať už o tento přenos usilujeme, nebo
ne – všichni neustále sloužíme jako vzor pro ostatní, pozitivně či negativně. Právě mladí lidé hledají mezi dospělými
a vrstevníky vzory, s nimiž se mohou identifikovat. A dnešní
svět jim nabízí takřka neomezené množství různých příkladů, které lze následovat. Jak se potom mají mladí lidé pod
palbou všech těchto různorodých vlivů rozhodovat? Jak
mohou odlišit všechna pro a proti, rozpoznat povrchní vzor
od moudrého, vzepřít se tlaku vrstevníků, bezmyšlenkovitému podřizování se autoritě, síle médií a dobrat se vlastních hodnot?

Tehdy záleží na tom, jaké hodnoty jsme našim dětem a žákům
dokázali zprostředkovat a vštípit jako určitý standard toho, co je
dobré, špatné a žádoucí. Naši žáci potřebují, aby byli obklopeni
dospělými, kteří je budou učit moudrosti, již v sobě společnost
za staletí svého vývoje nastřádala. Je tedy úkolem školy a učitelů pomáhat mladým lidem zvolit si své životní hodnoty. A proto
musíme sami vědět, ke kterým hodnotám chceme mládež vést.
V našem kulturním prostoru budeme zcela jistě vycházet
z obecně lidských principů této civilizace: dobro, krása,
svoboda, úcta, respekt, solidarita…, které se aktualizují ve
vlastnostech a osobnostních kvalitách našich žáků, jakými
jsou čestnost, spravedlnost, spolehlivost, odvaha, odpovědnost, laskavost, soucit a mnoho dalších. Z tohoto výčtu se
v následujícím textu dále soustředím na poslední dva zvýrazněné pojmy, které se ve škole snažíme převádět na reálné
skutky aktivní pomoci a dobročinnosti.

Dobročinnost
Nejde o jednoduše uchopitelnou položku. Předně je třeba
chápat, že pomoc druhým, pomoc spontánní a dobrovolná,
není povinnost ani oběť, ale přirozený projev lidské a občanské zralosti, dokládající správně orientovaný morální vývoj
člověka. Důležitou komponentou dobročinnosti je empatie (vcítění), přesněji empatická starostlivost o jiné osoby
v nouzi. Ta vzbuzuje naši motivaci angažovat se pro druhé
www.rizeniskoly.cz

um_0120.indd 13

13

17.07.2020 11:03

KO N Á M E D O B R O
lidi a zahrnuje emocionální reakce soucitu, sympatie či úzkosti vůči vnímaným potřebám jiné osoby, jejíž blaho se zdá
ohroženo. Jak vidno, jedná se o nesmírně složitý psychologický konstrukt.
Škola je místem, kde lze dobročinnost žáky učit a kultivovat
ji. K tomu je třeba rozvíjet schopnost žáků vnímat neštěstí
jiného a porozumět mu a podněcovat jejich zájem o potřeby a dobro druhých. K navození těchto postojů a hodnot
ve škole vytváříme vhodné situační podmínky umožňující
a posilující dobročinné chování žáků. Nezřídka se školy za
tímto účelem zapojují do různých charitativních, humanitárních, dobročinných projektů. Jejich účinnost je však nutno
hodnotit alespoň ve dvou dimenzích: vedle otázky, kolik
peněz škola vybrala a poslala na příslušné konto, je třeba se
ptát, jaký dopad na žáky tato kampaň měla a jak přispěla
k budování jejich hodnotového systému. A právě zde doporučuji mít na paměti několik zásad.

Smysl akce musí být zřetelný a společný
Příklad (negativní): Ve škole XY se žáci hromadí před kanceláří hospodářky. Anička z 1. B, tak jako její spolužáci, si
přinesla 30 korun v dětské peněžence a nyní vzrušeně přeskakuje očima nad vějířem nálepek, magnetek s kýčovými
motivy, sponek, tužek s logem a dalšími cetkami, které jsou
před ní rozložené na stole v kanceláři. Nemůže se rozhodnout mezi dvojicí roztomilých koťátek anebo sněhobílým
tuleněm a nervózně žmoulá své penízky v ruce. Zezadu na
ni tlačí další děti ve frontě a paní hospodářka ji pobízí, že
velká přestávka, určená k prodeji, už bude za chvíli končit…
V tomto případě se původní, v jádru dobrá myšlenka celé
akce vytratila. Zamýšlená dobročinnost se zvrhla ve spotřební chování – koupěchtivost žáků, kdy sotvakdo tuší, komu
vlastně pomáhá a jaký bude mít jeho dar přínos.
Příklad (pozitivní): Ve škole AB zorganizovali žáci vyšších ročníků sbírku na pomoc chudým dětem v Brazílii. V den, kdy
dodavatel zavezl ovoce do škol, si tito žáci přinesli z domova
několik odšťavňovačů. Žáci nižších tříd si tak mohli za malý
poplatek nechat svůj pomeranč od starších spolužáků oloupat (v tenkých gumových rukavicích) a vymoštovat (pod dozorem učitele – jedná se o obsluhu elektrického spotřebiče)
do papírového kelímku. Současně zde také mohli odevzdat
do tříděného odpadu plastový sáček, v němž svoji porci ovoce obdrželi. Vybrané peníze byly poukázány na účet charitativní organizace a jejím prostřednictvím poslouží dětem
v Jižní Americe, která patří mezi největší světové vývozce
citrusových plodů…

Žáci musejí být hlavními aktéry
Příklad (negativní): Ve škole YZ se zřizovatelka rozhodla
uspořádat benefiční koncert. Pronajala si městský kulturní
sál, zajistila profesionální zpěváky a za předraženou cenu
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vyprodala vstupenky rodičům. Moderátorka dorazila na poslední chvíli a teď si rychle pročítá základní informace o škole
a účelu sbírky z letáku. Dnes večer vystoupí jen vybrané děti,
které umějí zpívat. Před několika týdny z nich škola sestavila
sbor, který teď zpěváka doprovodí při jeho sóle. Ostatní děti
sedí s rodiči v hledišti. Vrcholem večera je dražba, během
které se několik tatínků veřejně přebíjí ciframi o výrobky
keramického a výtvarného kroužku. Zřizovatelka vyhlašuje,
že celkem se dnes vybralo na konto nadace tři sta tisíc korun – všichni aplaudují vestoje… Uvedený příklad demaskuje skutečnou motivaci pořadatelů takových akcí: Chtějí věřit,
že to, co dělají, dělají k užitku ostatních, ale ve skutečnosti
jim záleží na jejich vlastním úspěchu, jejich vlastní vážnosti.
Děti jako by z celého podniku vypadly – zůstává pro ně role
statistů, kompars, který nemůže ohrozit profesionální image
celé akce.
Příklad (pozitivní): Ve škole CD realizují vychovatelky ve
školní družině dlouhodobý projekt, který je zaměřený na
aktuální události – mimořádně silné požáry v Austrálii. Děti
vytvořily velikou mapu kontinentu, do které vyznačily ohniska požáru, a průběžně nalepují fotografie a informace,
které jim přijdou důležité, z internetu. Diskutují, proč jsou
letos požáry tak silné, zdali mohou mít příčinu v klimatických změnách na Zemi a jak my sami zde, ve střední Evropě, nepřímo přispíváme k oteplování zeměkoule. Uvědomují si, jakou tragédií jsou požáry pro přírodu, zvířata,
hospodářství a obyvatelstvo. Čtou si o hrdinských činech
hasičů, záchranářů a tisíců dobrovolníků. Společně zvážily,
jakým způsobem by jim mohly vyjádřit podporu a solidaritu. Z různých možností se rozhodly přispět na mezinárodní
konto The Trustee For NSW Rural Fire Service & Brigades Donations Fund. Jak ale mohou malé děti získat peníze? Družina pozvala na odpoledne místní hasiče. Hasičská technika
poutá pozornost školáků i veřejnosti. Děti rozdávají vlastnoručně napsané letáky a zájemci se mohou nechat vyfotit
za volantem hasičského vozu nebo v helmě a s hadicí. Cena
fotografie je 100 Kč. Všechny takto vybrané peníze zítra odnesou na poštu a pošlou do Austrálie.

Žáci musejí mít možnost reálně přispět
a celkový zisk musí být sdílený
Příklad (pozitivní): Ve škole EF se žáci, učitelé a zřizovatel
domluvili, že chtějí přispět na mezinárodní charitativní
projekt zajišťující pitnou vodu africkým dětem. Zvážili
možnosti, které jsou v jejich silách, a uvědomili si, že prvním krokem je šetřit pitnou vodou přímo ve škole. V následujícím měsíci si všichni předsevzali snížit množství
spotřebované vody např. tím, že nebudou během mytí
rukou nechávat dlouze protékat vodu při mydlení. Celková úspora se vypočetla jako rozdíl ve fakturaci spotřeby
vody. Uspořená částka bude poslána na konto nadace.
Sponzor školy navíc přislíbil, že za každý ušetřený kubický
metr navýší celkovou částku o 1 000 korun.
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Patron dětí
V naší škole dlouhodobě spolupracujeme s nadací Patron dětí1. Jedná se o projekt, jehož smyslem je podporovat a rozvíjet
dárcovství ve společnosti a spojovat tak lidi ochotné pomáhat
s těmi, kteří pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů můžete snadno pomáhat dětem a rodinám, které
se nacházejí v nelehké životní situaci. Každé takové potřebné
dítě má svůj osobní příběh a tento příběh má svého patrona –
lékaře, učitele, sociálního pracovníka a další –, který garantuje,
že pomoc je skutečně potřeba. Dárce si sám vybírá konkrétní
dítě a jeho příběh a na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky. Dárce navíc vždy získá zpětnou vazbu od rodiny
nebo dítěte. Peníze se neposílají do rodiny, ale přímo třetí straně, od které se dar pořizuje – může jít o kroužky, školní obědy,
pomůcky do školy, tábory, rehabilitace, zdravotní potřeby, kauce na nájemné apod. V databázi Patrona dětí je dnes již více než
1 650 podpořených příběhů, na které se složilo přes 15 000 lidí
částkou bezmála 26 milionů korun. Kromě toho může kdokoli
sám za sebe zaregistrovat příběh a stát se jeho patronem.
Když ředitelka projektu Edita Mrkousová přišla k nám do školy
projekt představit, sama na sobě nám ukázala, jak projekt funguje. Z databáze si vybrala příběh z jedné ze šesti kategorií, k jehož
podpoře už zbývalo jen několik dní a jen několik set korun, a tuto
částku ze své vlastní bankovní karty převedla online platbou na
transparentní účet nadace. Okamžitě jsme obdrželi zprávu o zúčtování a v následujících dnech také zprávu o realizaci hmotné
podpory. Nikdy předtím ani potom jsem neviděl přesvědčivější
důkaz, že nadace chce pomáhat s nejčistšími úmysly.
Během následujícího půlroku jsme v naší škole uspořádali dvě
takové sbírky. První, krátce před prázdninami, umožnila devítileté holčice ze sociálně slabé rodiny strávit léto na táboře s koňmi a splnit si tak svůj sen. Druhou sbírku jsme uspořádali před
Vánocemi ve prospěch chlapce, který toužil spát doma na vlastní posteli. Pro naše žáky bylo doslova prozření, že někdo v jejich
věku a v jejich okolí má takto elementární potřeby.

Wonkova čokoláda
K naplnění přání těchto dětí nebylo potřeba velkých investic.
Žáci přispívali částkou 50 Kč, a to v mnohých případech ze svého kapesného. Pro příklad uvedu, jak jsme vybírali peníze na
postel: Vánoce jsou časem pohádek, zázraků a splněných přání.
Většina žáků znala pohádku Karlík a továrna na čokoládu, ve které excentrický pan Willy Wonka umístí do několika tabulek své
čokolády zlaté kupóny opravňující šťastné nálezce k exkluzivní
návštěvě jeho továrny. Právě tohoto scénáře jsme se přidrželi
v naší školní tombole.
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Připravili jsme 134 tabulek čokolády (přesně na počet žáků)
a do sedmi z nich (sedmička je šťastné číslo) jsme uschovali
kupón na představení v multikinech CineStar zdarma. Celkově tedy, mělo-li dítě šťastnou ruku, mohlo získat odměnu
ve výši 220 Kč (poukaz do kina + tabulka mléčné čokolády). Do dalších 10 čokolád jsme ukryli poukaz na 20% slevu
v hračkářství Sparkys. Kouzelnou čokoládu si v určený den
děti kupovaly za symbolických 50 Kč. Ve vstupní hale školy
jsme zřídili stylizovaný vchod do továrny a pro kostým pana
Wonky jsme potřebovali cylindr, brýle s tlustými obroučkami, kabát a hůlku. První den si každý žák mohl zakoupit jen
jedinou tabulku, neprodané čokolády šly znovu do prodeje
(opět za stejné podmínky: jeden žák – jedna čokoláda) zase
následující den, až do vyprodání zásob. Celkový výtěžek ze
134 čokolád po 50 korunách byl 6 700 Kč. Od toho jsme odečetli nominální hodnotu čokolády 2 680 Kč a dospěli k čisté
částce 4 020 Kč. A právě za tuto sumu jsme podpořili příběh
z databáze Patrona dětí, o jehož výběru spolurozhodovali
žáci v třídním hlasování.
Uvedený příklad ilustruje naše principy, které při organizování dobročinných aktivit u nás ve škole uplatňujeme. Jednak musí mít akce výraznou přidanou hodnotu – obvykle
originální, překvapivý nápad, který sám o sobě prakticky nic
nestojí (sbírka nesmí financovat sama sebe). Zadruhé je potřeba upoutat pozornost žáků a rodičů a vytvořit radostnou
atmosféru a očekávání. Dále je nutné zasadit smysl sbírky do
životní zkušenosti žáků a pracovat s jejich emocemi a hodnotami tak, aby korespondovaly se smyslem sbírky. Vytvořit
pocit naléhavosti a potřebu přispět můžeme jedině tehdy,
když žáci sami prožijí upřímný soucit s příjemci pomoci a účast
na jejich příběhu. Konečně důležitý je výsledek kolektivní
pomoci, která musí být okamžitá, viditelná a jejíž účinnost
musí být přesvědčivá. Teprve tehdy se dají věci do pohybu.
Doporučená literatura:
 MLČÁK, Z. Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje

v podmínkách současné školy. Brno: 2006. Dostupné z:
http://www.ped.muni.cz/z21/2006/konference_2006/
sbornik_2006/pdf/026.pdf.
 SIMON, S., HOWE, L. a H. KIRSCHENBAUM. Vyjasňování
hodnot. Praha: 1997. ISBN 80-7197-085-9.
PhDr. Jan Voda, Ph.D., ředitel
základní školy Wonderland Academy

https://patrondeti.cz
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Brána k druhým
JIŘÍ ZAJÍC
V závěrečném roce projektu Klíče pro život (řešil systémové uchopení
neformálního vzdělávání v naší zemi) vznikla soutěž Brána k druhým.
Jejím smyslem bylo poukázat na to, že děti a mladí lidé, pokud mají dobrou
podporu od dospělých, jsou schopní účinně pomáhat svému okolí a někdy
i daleko mimo něj. A inspirovat další party, aby se o něco takového taky
pokusily.
Podstatné pro tuto soutěž je totiž i to, že se jí účastní jen
týmy, nikoliv jednotlivci. Jde v ní také o budování spolupráce a přátelství. Od roku 2012 se jí zúčastnilo víc než
250 zajímavých týmů dětí i mladých lidí: studentské samosprávy, přírodovědné kroužky, oddíly skautů, tomíků, pionýrů, ochránců přírody nebo brontosaurů, děti ze školních
družin, Romové, kteří pomáhají těm, kteří opouštějí dětské
domovy, společenství mladých křesťanů i dobrovolníků,
studenti, kteří pomáhali v Řecku či na Ukrajině nebo v rámci
Demagog.cz poskytují české veřejnosti možnost ověřit si, jak
je to s pravdivostí našich politiků, zlepšují výuku budoucích
učitelů nebo intenzivně podporují rozvoj občanské společnosti. Ať si vzpomenete prakticky na jakoukoliv možnost
angažovanosti dětí a mladých lidí ve prospěch ostatních, za
dosavadních osm ročníků se určitě u některého z týmů, které
se do soutěže přihlásily, objevila.

Soutěž od počátku podporovali i veřejně známí lidé, kterým
myšlenka společné užitečné činnosti byla blízká: herec Petr
Vacek, který pravidelně moderuje závěrečné setkání vybraných týmů v Praze, herečka a aktivistka Táňa Fischerová, moderátor a úspěšný starosta Říčan Vladimír Kořen, kardinál Miloslav Vlk, komentátorka Lída Rakušanová, profesor Tomáš
Halík nebo senátor Jiří Drahoš. Závěrečné setkání se v posledních třech ročnících konalo v Národním technickém muzeu, které nám zdarma poskytlo nejen zázemí, ale i možnost
prohlídky hlavní expozice. Ceny pro účastníky dodalo vydavatelství Reader’s Digest, posléze Tarsago a nakladatelství
Wolters Kluwer i distributor stolních her MindOK. Prohlídku
účastníkům pražského setkání poskytoval v některých ročnících Český rozhlas a pamětní klíčky otevírající „bránu k druhým“ pro vybrané týmy financuje Software 602. V posledních šesti letech zastřešoval soutěž Národní institut pro další
vzdělávání. Po jeho fúzi s NÚV do Národního pedagogického
institutu ČR je budoucnost soutěže zatím nejasná.
Více informací: https://znv.npicr.cz/brana-k-druhym/
Mgr. Jiří Zajíc, skautskou přezdívkou
Edy, český katolický pedagog,
publicista a skaut, významný
činovník Junáka a organizátor
soutěže Brána k druhým

Získejte přístup do online archivu časopisu!
Je součástí předplatného. Neplatíte nic navíc.
Jste předplatitel? Stále nemáte aktivovaný přístup do všech doposud publikovaných článků?
Zaregistrujte se na www.rizeniskoly.cz/registrace
Budete potřebovat:
IČ,
e-mail, kterým se budete přihlašovat,
telefon,
jméno a příjmení.
Jakmile registraci dokončíte kliknutím na link v doručeném e-mailu, napište nám
na redakcers@rizeniskoly.cz. Online archiv Vám obratem aktivujeme.
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Dětská srdce jsou velkými učiteli
Srdce s láskou darované to dokazuje
už sedmým rokem
J A N A J E N Š Í KO VÁ
30 000 soutěžících ze stovek škol po celé republice se zapojilo do celostátního
projektu pro dětské týmy Srdce s láskou darované. Právě se rozjíždí jeho
sedmý ročník. Chcete se přidat a rozšířit tak řady srdcařů?
Projekt má v podtitulu heslo „Učíme děti
mít srdce na správném místě“. Jeho cílem je podpořit vedle
tradičních hodnot, jako jsou láska, přátelství, úcta a rodina,
také kreativitu, týmovou práci a komunikaci. Pedagogové,
kteří se zúčastnili se svými žáky už několika ročníků Srdce
s láskou darovaného, by vám potvrdili, že děti si tyto hodnoty nejlépe osvojí, když mají možnost si všechno prožít
na vlastní kůži – a o tom náš projekt právě je. Jak jim jinak
vysvětlit, co je to dobrý skutek, že je fajn někomu pomoct,
pracovat společně, podělit se o radost z darování?

Kompletní galerie prací, pravidla aktuálního ročníku, bohatý
výčet nádherných odměn a další detaily najdete na webových stránkách www.srdceslaskou.cz a v zářijovém čísle
časopisu AGE. Přihlásit se lze pouze přes tento web, a to až
do 31. ledna 2021.
Těšíme se na vás, srdcaři!

Srdce s láskou darované navíc není obyčejná soutěž. Je to
výzva, hledání, objevování, sdílení, poselství. Všichni, kdo se
k projektu přidají, získají novou zkušenost a zážitky, upevní
vztahy v kolektivu. A v očích odborné poroty, v níž zasedají
mimo jiné také herci pražské Ypsilonky (Martin Dejdar, Jiří
Lábus a Jan Jiráň; ředitel divadla Jan Schmid je jejím předsedou), jsou nakonec vítězové všichni, kdo se zapojí. Proto
také všechny týmy získají drobné odměny na památku. Na
15 nejlepších kolektivů čekají hodnotné ceny.
Z loňského setkání vítězů v Poslanecké sněmovně PČR, jejíž předseda
poskytuje projektu záštitu. Letos bohužel tuto tradiční a tolik
očekávanou akci překazila pandemie.
Foto: archiv PS PČR

PhDr. Jana Jenšíková, zakladatelka
projektu Srdce s láskou darované

www.rizeniskoly.cz
Kompletní nabídka odborných informací pro oblast školství
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Laskavost plodí laskavost
D O M I N I K A T R Č KO VÁ
Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život, činí nás šťastnějšími a vytváří
kvalitnější mezilidské vztahy. Abychom ale začali laskavost skutečně vnímat jako vlastnost,
která je potřebná pro naše zdraví a spokojenost, musíme si uvědomit její přítomnost
v našem každodenním životě.

Vzpomenete si, kdy se na vás naposledy někdo „jen tak“
vlídně usmál? Kdy jste zaznamenali ve svém okolí úplně
obyčejný laskavý skutek? Často se stává, že dobré skutky bereme jako samozřejmost. V Nadaci Karla Janečka ale
věří, že je na dobrosrdečné sousedy, kolegy a naše blízké
dobré upozorňovat a jejich laskavé skutky odměňovat.
Proto se pořádně rozhlédněte, třeba někoho takového
znáte i vy! Pokud ano, poděkujte mu prostřednictvím ocenění Laskavec.

Chcete být u toho? Přihlásit se mohou třídy, spolky, zájmové
kroužky nebo kamarádi ve věku 3 až 18 let. Stačí si vybrat
dobrý skutek a zaregistrovat se.
Více informací na www.laskavost.cz.
Dominika Trčková, PR manažerka,
Nadace Karla Janečka

Zapojit se můžete i do 4. ročníku celostátního happeningu
#jsemlaskavec a oslavit Světový den laskavosti, který se
koná 13. listopadu 2020. V tento den si celý svět připomíná, že je v laskavosti pozitivní síla, která nás všechny spojuje.

Hledáte zaměstnance?
Hledáte práci?

Celá ČR

www.edujob.cz
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Možné potíže plynoucí z intelektového
nadání
A N D R E A Š T E FÁČ KO VÁ
Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové,
které je snadné učit i vychovávat a které má život jednodušší než ostatní, protože je pro
něj snazší se učit nové věci. Intelektové nadání se však pojí i s mnoha obtížemi, které by si
s ním málokdo na první pohled spojoval. Takzvané MiND děti1 a jejich okolí se tak musejí
vyrovnávat s různými těžkostmi, z nichž některé bych vám ráda přiblížila v následujícím
článku.
Potíže spojené s divergentním myšlením
a kreativitou
Jednou z typických charakteristik MiND dětí je tzv. divergentní myšlení spojené s kreativitou. Tento druh myšlení
umožňuje hledání více různých způsobů řešení problémů,
což je obecně vnímáno jako výhoda. V systému, který většinou vyžaduje nějaké jedno správné řešení (např. ve škole),
protože většina lidí divergentní myšlení nemá, to však může
být problematické. MiND děti jsou s takovým systémem
nekompatibilní a často se potýkají s potížemi, které z toho
plynou:
 Problémy způsobují nejednoznačná zadání úkolů, která děti pochopí a vyřeší jinak, než paní učitelka zamýšlela (a často za to dostanou špatnou známku), nebo je
dokonce nesplní vůbec, protože si nejsou jisté, co vlastně
mají dělat, když je možné si zadání vyložit několika různými způsoby.
 Mají silnou tendenci k řešení úkolů „svým způsobem“,
který je často odlišný od řešení ostatních, ale na který
si přišly samy. MiND děti většinou nechtějí jen pasivně
přejímat vyučované způsoby řešení, ale chtějí na způsob
řešení přijít samy, což je někdy učiteli i rodiči vnímáno negativně, protože vidí jen jedno „správné řešení“, ačkoliv
možných řešení může být více.
 Vidí problémy a úkoly složitější, než jsou. Vzhledem
ke složitosti svého myšlení mívají někdy MiND děti potíže s pro ně příliš jednoduchými úkoly, které mohou vnímat složitěji nebo i jako „chytáky“. Jako malá Verunka,
které se paní učitelka u zápisu do ZŠ zeptala, jakou barvu
má jablíčko na obrázku, a ona dlouze mlčela. Na první
pohled to vypadalo, že neví, ale nakonec se slzami v očích
odpověděla, že si není jistá, jak se tenhle odstín červené
jmenuje.
 Mívají potíže s rozhodováním. To, že MiND děti vidí
v každé situaci řadu alternativ řešení, ale i jejich možných
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úskalí, se někdy projevuje i tím, že je pro ně obtížné se
rozhodovat, a to i v jednoduchých situacích.
 Složitost a rychlost myšlení MiND dětí se projevuje i tím,
že často nejsou schopné své myšlenky sledovat a pak
nevědí, jak na dané řešení přišly, což může být výrazný
problém, když je vyžadován zápis řešení – MiND dítě sice
zná výsledek, ale neví, jak k němu došlo. To je i případ
MiND páťáka Pavla, který se málem nedostal na osmileté
gymnázium, protože v úlohách, které vyžadují vypsání postupu řešení, byl v koncích, ačkoliv všechny výsledky měl
správně.
Obvykle se pak stává, že dítě, které je v mladším věku velmi
kreativní, ale za projevy své kreativity a divergentního myšlení často dostává negativní zpětnou vazbu (nepochopení,
špatné známky apod.), se postupem věku systému přizpůsobuje a jeho kreativita a ochota k vymýšlení nového se tím
snižuje. To je negativní jak pro jeho vývoj, tak do budoucna
i pro společnost, která inovativní myšlení pro svůj rozvoj potřebuje.
Proto vnímám jako velmi důležité při práci s MiND dětmi
(a nejen jimi) opustit své myšlenkové stereotypy a připustit
i jiné možnosti, nechat děti, aby si častěji na řešení přicházely
samy, akceptovat různé způsoby řešení (samozřejmě pokud
vedou ke správným výsledkům), rozvíjet v dětech ochotu riskovat a improvizovat i za cenu rizika neúspěchu.

Potíže spojené s nadměrným
perfekcionismem
Další typickou charakteristikou MiND dětí je nadměrný perfekcionismus a vysoké nároky na sebe a někdy i na ostatní,
s čímž jsou spojeny další potíže:
 Strach z neúspěchu a chybování bývá u MiND dětí
nadměrný, což ovlivňuje jejich výkony i psychický stav.

MiND = mimořádně a nadprůměrně intelektově nadané dítě.
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um_0120.indd 19

19

17.07.2020 11:03

Ž ÁC I S N A D Á N Í M
Někdy raději úkol vůbec nesplní, než aby ho splnily špatně. Jako čtvrťačka Eliška, která přinesla domů pětku za neodevzdaný úkol. Měla za úkol namalovat obrázek ke knize,
kterou o prázdninách přečetla, ale protože grafomotorika
nebyla její silnou stránkou a ona měla jasnou představu, jak
by měl její obrázek vypadat, svou vizi nedokázala naplnit
a raději odmítla odevzdat podle ní nedokonalý obrázek i za
cenu špatné známky. Její maminka potom našla plný koš
přeškrtaných a zmačkaných obrázků pod stolem.
 Časté je pomalé tempo spojené s nadměrným perfekcionismem a pečlivostí, neschopnost vyhodnotit, kdy je
potřebné zrychlit na úkor dokonalosti.
 V mladším věku MiND děti často zvládají běžné nároky
bez námahy, a proto se nenaučí překonávat překážky
a učit se. To bývá obrovským problémem ve chvíli, kdy
je učivo již tak těžké, že jim přestane „jít samo“, s tím si
totiž neumějí poradit a jedná se o obrovský nápor na jejich sebevědomí. Jako v případě patnáctileté Hanky, která
se na základní škole vůbec nemusela učit a na vysvědčení
měla vždy samé jedničky, ale po nástupu na gymnázium už
jí vědomosti naposlouchané při hodinách nestačily, začala
dostávat špatné známky, ze kterých se hroutila, až nakonec
skončila v ordinaci psychologa.
Na těchto příkladech je patrné, že je třeba už od útlého věku
MiND dětem častěji zadávat úkoly adekvátní náročnosti (ne
příliš lehké, u kterých se nemusejí snažit, ani příliš těžké, které by pro ně byly dopředu demotivující) vzhledem k jejich
schopnostem a znalostem, aby se „naučily učit“ a podporovala se jejich schopnost překonávat překážky. Stejně důležitá je u nich i práce s chybou – snižovat strach z chybování,
vést spíše k tomu, že chyba je prostředek učení a vždy se dá
napravit, apod., motivovat spíše pozitivně a vést k sebehodnocení (stanovování vlastních cílů a reflexe jejich dosažení,
vytvářet reálný postoj ke svému výkonu).

Potíže s motivací
Silná motivace a zaujetí v oblasti svého zájmu je pro nadání jednou ze základních charakteristik. Energii a píli však
MiND děti věnují často jen oblastem svého zájmu, bývají
velmi motivovaní u úkolů, které je baví nebo v nich vidí smysl, ale úkoly, ve kterých smysl nevidí, je pro ně velmi obtížné plnit, nebo je dokonce odmítají. Jako Monika, která hodně
četla a měla velmi dobrý jazykový cit, a tak i bez znalosti vyjmenovaných slov věděla, kde psát i/y. Proto nechápala, proč musí
znát vyjmenovat slova nazpaměť, když to nepotřebuje, a bylo
pro ni velmi obtížné se je naučit, když na tom paní učitelka trvala. Na příkladu Moniky je vidět, že pro motivaci MiND dětí
je smysl vyžadované činnosti velmi důležitý a je třeba s ním
pracovat. Pokud MiND děti mají úkol plnit jen proto, že „se
to tak dělá“, nebo proto, že „jsem to řekl/a“, je pro ně daleko
náročnější tento úkol splnit, než kdyby chápaly jeho smysl.
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Často se setkávám i s výrazně demotivovanými dětmi, které
se velmi těšily do školy, protože si myslely, že se tam naučí
spoustu nových věcí, ale postupem času zjistily, že ve škole
se nic nového nedozvědí, úkoly jsou pro ně moc jednoduché
a nejsou pro ně výzvou, a tak do školy chodí bez zájmu nebo
tam vůbec chodit nechtějí. I proto je třeba, aby se s MiND
dětmi ve škole pracovalo adekvátně jejich schopnostem, jinak se jejich touha po vědění udusí.

Vztahové obtíže
Problémem MiND dětí bývají i různá nedorozumění a potíže
ve vztazích, které souvisejí s jejich následujícími charakteristikami:
 MiND děti bývají často socioemočně nevyzrálé, což se
může projevovat neadekvátními reakcemi v různých situacích, které buď špatně vyhodnotí, nebo na ně nedokážou přiměřeně zareagovat. Velmi často se chovají jako
i výrazně mladší děti, což je okolím (vrstevníky i dospělými) negativně vnímáno.
 Mají velmi odlišné zájmy a schopnosti než ostatní děti
a chybí jim společná témata. Například pětiletý Patrik si
chtěl s dětmi povídat o černých dírách ve vesmíru a nechápal, že to ostatní nezajímá a že mu nerozumějí.
 V hodnotě přátelství mají MiND děti hlubší potřeby
než vrstevníci (přátelství již brzy vnímají „na život
a na smrt“, bezpodmínečně). Jako Hanička, která často
chodila ze školky smutná, protože si s ní její kamarádka
v ten den nechtěla hrát. Měla pocit zrady a nechápala, že
jeden den kamarádky jsou a druhý den si jí kamarádka
nevšímá. Pro rodiče Haničky bylo velmi těžké dceři vysvětlit, že to kamarádka nemyslí zle a nechce jí tím nijak
ublížit, ale že přátelství takto malých dětí bývají často
trochu „přelétavá“.
 Vzhledem ke své potřebě partnerského vztahu s dospělými a výrazné citlivosti na nespravedlnost často nerespektují umělé autority a jejich projevy chování bývají
interpretovány jako drzost. Jako v případě třeťáka Filipa,
který paní učitelce, která někdy jako trest celé třídě zkracovala přestávky, řekl, že si ve školním řádu přečetl, že se to
nesmí, což pro něj byla informace, kterou by paní učitelka
měla vědět, ale paní učitelka to brala jako drzost vůči své
autoritě a napsala mu poznámku.
 Problémem bývá i skupinová práce, kterou MiND děti
často odmítají, protože mají pocit, že jim ji ostatní kazí,
zdržují je nebo že mají jen ony pravdu či svou jasnou
vizi, a nechtějí nebo neumějí se při práci přizpůsobit
ostatním.
Je tedy patrné, že orientace ve vztazích může být pro MiND
děti obtížná a je třeba jejich projevy chování chápat i v kontextu jejich typických charakteristik, a ne jen tak, jak se na
první pohled jeví.
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Obtíže plynoucí z asynchronního vývoje
Asynchronní vývoj, tedy věkový nesoulad mezi jednotlivými oblastmi vývoje (rychlejší vývoj v kognitivní oblasti
a nezralost např. v oblasti socioemoční či motorické), je
u MiND dětí velmi častým jevem, kterému je pro lidi, kteří
nemají s MiND dětmi zkušenosti, někdy obtížné porozumět.
 Mají pak tendenci nadání dítěte na základě nezralosti
v některé jiné oblasti zpochybňovat. Příkladem nám
může být prvňačka Eliška, u které paní učitelka přesvědčovala rodiče, že Eliška nemůže být nadaná, protože jako
poslední ve třídě ještě píše tužkou a její grafomotorický projev je velmi podprůměrný, a nadané dítě by přece mělo být
dobré ve všem.
 Nebo neadekvátníchování dítěte, které je prokazatelně
nadané, přisuzují jeho neochotě se přizpůsobit okolí či jeho rozmazlenosti. Tak jako u druháka Tondy, který
je socioemočně nevyzrálý a často na podněty spolužáků
reaguje nevhodně, tedy agresí nebo pláčem, což jeho paní
učitelka komentovala slovy: „Když je tak chytrý, tak by přece
měl vědět, jak se má chovat.“
Vzhledem k tomu, že asynchronicita vývoje je přirozenou
součástí nadání v kognitivní oblasti, je třeba k MiND dětem
přistupovat individuálně, tedy v každé oblasti adekvátně
úrovni jejich schopností. Při opačném přístupu dítě bohužel
není schopné nároky svého okolí reálně naplnit, což s sebou
nese frustraci dítěte, rodiče i učitele.

Nadační fond Qiido poskytuje know-how nejen odborníkům ve vzdělávání (učitelům, speciálním pedagogům, ředitelům a jejich zástupcům, psychologům), ale
i rodičům.
Pro ředitele a učitele základních škol vzdělávajících
MiND žáky pořádá již čtvrtým rokem pracovní konference (SETKÁNÍ ŠKOL) zaměřené na získání nových znalostí,
poznatků a výměnu zkušeností. Školy, ředitelé a učitelé
mohou využít také programy Qiida v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), které nabízí
Qiido AKADEMIE. Další cyklus akreditovaný MŠMT s názvem „Jak systematicky vzdělávat a komplexně rozvíjet
intelektově nadané žáky?“ se otevírá na podzim 2021.
S partnerskými školami Qiido pracuje v tzv. formě programu Qiido NA MÍRU.
K dalším aktivitám Qiida patří provozování diagnosticko-poradenského centra Qiido PORADNA, kam se rodiče
a poradenští pracovníci obracejí se žádostí o odbornou
diagnostiku IQ i EQ, individuální poradenství a konzultace.
Pro rodiče, kteří si nevědí rady a chtějí prvotní kuchařku,
„Co a jak s MiND dítětem doma i ve škole?“, je určeno
každoroční SETKÁNÍ RODIČŮ.
Bližší informace o těchto aktivitách na internetových
stránkách nadačního fondu www.qiido.cz.

Mgr. Andrea Štefáčková, psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka, ředitelka
pedagogicko-psychologické sekce Qiido PORADNY

POZVÁNKA

Navštivte Festival bezpečného internetu
Co nabízí?
• Sérii konferencí, besed, workshopů a dalších událostí napříč celou
republikou
• Řeší otázky didaktiky a výchovy bezpečného internetu
• Akce pro pedagogy se konají v Praze a Hradci Králové
• Akce pro rodiče o digitální výchově se koná v Uherském Hradišti
• Nabízíme také webináře
Kdy? V říjnu a listopadu 2020
Aktuální informace najdete na webu
www.fbifest.cz

www.rizeniskoly.cz
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Inspirace pro výuku bezpečného
internetu
D AV I D K U D R N A
Nedílnou součástí dnešní společnosti jsou digitální technologie a internet. Vstupují do
našich každodenních životů a nemá valný význam se to snažit popírat. Život rozšířený do
online prostředí s sebou nese řadu příležitostí, ale také hrozeb. Velkou výzvou pro školy
je tak připravovat žáky do dynamického světa, kde je kladen důraz na různé kompetence,
které jim umožní v tomto světě uspět. To je akcentováno i v různých strategických či
koncepčních dokumentech. Jenže jak s tím mají školy pracovat ve své výukové praxi? Úkol
to není snadný. Proto se snažíme ukazovat možné cesty, jak vyučovat témata spojená
s bezpečným internetem, a poskytovat výukové nástroje. Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost má ze zákona, který ho zřizuje, povinnost šířit osvětu. V rámci
tohoto textu představíme, jaké vzdělávací aktivity, otevřené kurzy a zdroje jsme připravili
pro základní školy a jsou k dispozici bezplatně.
Ještě předtím, než jsme začali vytvářet vlastní vzdělávací
aktivity a výukové nástroje, bavili jsme se s učiteli, co potřebují a co by jim jejich práci zjednodušilo. Opakovaně jsme
slýchali, že existuje řada dobrých a kvalitních webů a zdrojů,
které se věnují tématům bezpečného internetu. Ale že jsou
až příliš roztříštěné a rozmanité. Že by pro pedagogickou
praxi bylo dobré, kdyby existovalo jedno místo, kde budou
tyto zdroje komentované a centralizované. Na základě tohoto podnětu vznikl rozcestník, který sdružuje kvalitní zdroje,
dává je do kontextu a přináší i tipy do výuky, jak s nimi pracovat. Vytvořili jsme tedy Rozcestník inspirace a vzdělávacích
zdrojů pro základní školu.1

Následně jsme začali připravovat nové, vlastní materiály. Věnujeme se dětem už od prvního ročníku základní školy. Nebojte, není naším cílem vychovávat z dětí informatiky a programátory. Jsme ale přesvědčeni o tom, že je třeba budovat
návyky bezpečného chování na internetu už zde. Ještě dříve,
než si děti začnou fixovat zlozvyky a potenciálně nebezpečné vzorce. Chceme, aby v momentě, kdy začnou poznávat
online svět, disponovaly sadou kompetencí, kterou budou
moci aplikovat. K tomuto vzdělávání dokonce žádné technologie nepotřebujeme.
Klíčovou vzdělávací aktivitou do prvního či druhého ročníku je otevřená interaktivní publikace Vanda a Eda v Onl@jn
světě.2 Publikace pomáhá dětem na základě vyprávění

1
11

2
12

https://www.nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/rozcestnik_ucitele_zakladni_skoly_AKT.pdf
https://vzdelavani.nukib.cz/course/view.php?id=12#section-0
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příběhů zvládnout jejich vstup do digitálního světa. Do světa her, aplikací, výzev a chatů. Hrdiny těchto příběhů jsou
Vanda a Eda, dva sourozenci, kteří se popichují, ale přece jen
se mají rádi. Děti si při pročítání mohou vybírat, jak se jejich
příhody vyvíjejí a jaký budou mít závěr. Každý příběh je zakončen ponaučením. Cílem tohoto čtení je diskutovat s dětmi o hodnotách v online světě a ukázat si s nimi, že i tento
svět má pravidla, která bychom měli dodržovat.
Připravili jsme i materiály pro další ročníky prvního stupně
základní školy. Patří mezi ně interaktivní a diskusní vzdělávací hry, které můžete ve své výuce využít. Ke všemu náleží i metodiky, které jejich aplikaci usnadní. Na našem webu
naleznete například hry, jako je Neználek Maxim nebo Kyberškatulata.3 Na stejném místě naleznete i diskusní aktivitu Semafor: Bezpečně na YouTube4, který je určený primárně pro 4.–5. třídu. Pomáhá dětem proniknout do světa
youtuberů a dozvědí se například to, jak youtubeři vydělávají peníze, o čemž mívají děti často velmi zkreslené představy.
Klíčovou vzdělávací aktivitou pro druhý stupeň základní školy (5.–6. ročník) je Digitální stopa. Jedná se o interaktivní
komiksový příběh, kde se žáci vžívají do života své vrstevnice, která se stala obětí kyberšikany. Žáci se v tomto příběhu
seznamují s tím, že existují digitální stopy, digitální identita
a digitální soukromí. Postupně se učí, jaké pro ně může mít

3
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4
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8
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nezodpovědné chování na internetu důsledky. Za tuto aktivitu jsme získali ocenění v soutěži o inovace ve vzdělávání
v České republice. Aktivitu včetně všech potřebných metodických rad naleznete na adrese digistopa.cz5.
Věnujeme se i školním metodikům prevence. Pro školní
metodiky prevence by tedy mohly být zajímavé a užitečné
následující řádky. Pracujeme na tom, aby se pracovníci v oblasti prevence rizikového chování měli o koho opřít a s kým
se spojit při vykonávání své role. Proto jsme připravili řadu
podkladů, které mohou pro svou činnost využít.
 Rozcestník školního metodika prevence6 je opora pro
efektivní vzdělávání a šíření osvěty na půdě školy. Pomáhá také při řešení různých situací, které mohou ve škole
nastat, a umožňuje prvořadě prohloubit tzv. multidisciplinární spolupráci.
 Tento rozcestník dále rozšiřuje e-learning pro preventisty, který zasvěcuje do problematiky rizikových jevů
a rizikového chování na internetu, jako je kyberšikana,
kyberstalking a další. Učí, jak tyto jevy v kolektivu vytipovat a jak s nimi dále nakládat. Tento online kurz je od
září 2020 dostupný na adrese www.metodici.nukib.cz.7
 To vše je doplněno o mapu prevence a intervence,8
která odkazuje na odborná a erudovaná místa v České
republice, na která se může školní metodik prevence obrátit při koordinaci osvěty.

https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/skoly/zakladni-skoly/
https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/skoly/zakladni-skoly/
www.digistopa.cz
https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/skoly/preventiste/
www.metodici.nukib.cz
https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/skoly/preventiste/
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 Nápomocný může být i diagram preventistů,9 který

ukazuje, jaké pracovníky prevence v České republice
máme, kdo je řídí a jaké jsou mezi nimi vztahy. To může
být užitečné například pro konzultace a další odborné
poradenství.
Věnujeme se i dalším činnostem, které by mohly být v pedagogické praxi nápomocné, publikujeme například blog na
EDUin.10 Píšeme o trendech v digitální sféře, digitálním rodičovství a hledáme řešení komplikovaných situací, do kterých
se mohou učitelé i rodiče poměrně snadno dostat. Poukazujeme na inspirativní příklady dobré praxe atp. Přispíváme
každý měsíc, budeme rádi, pokud nás budete číst, a nebojte
se komentovat či vyjadřovat v diskusích.

Závěrem tohoto souhrnného článku bychom rádi také upozornili na náš Festival bezpečného internetu. Jedná se
o sérii osvětových konferencí, vzdělávacích akcí a workshopů napříč Českou republikou, která se koná na podzim 2020.
Máme zde i konference přímo pro pedagogickou obec, kde
chceme ukazovat trendy pro výuku bezpečného internetu,
nové nástroje a materiály. Informace k festivalu naleznete na
webové stránce www.fbifest.cz, jste srdečně zváni. Konference je bezplatná.
Pevně věříme, že tento souhrn bude pro čtenáře užitečnou
studnicí nápadů a inspirace. Pokud budete mít dotazy k našim vzdělávacím aktivitám, pozitivní zpětnou vazbu nebo
náměty pro jejich zlepšení, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. David Kudrna, designér vzdělávacích procesů a garant pro osvětu 2. stupně ZŠ, oddělení
vzdělávání, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, d.kudrna@nukib.cz

Třída budoucnosti aneb Jak vypadají
vaše učebny?
V L A D I M Í R A K YS E L KO VÁ
Typický obrázek učebny na základní škole tvoří tabule, stůl pro učitele a tři řady za sebou
srovnaných žákovských lavic. Tedy ideální uspořádání pro frontální výuku nebo práci ve
dvojicích. Možná však limitující pro ty, kteří preferují během hodiny využívat různé metody
a formy výuky (přeskládání lavic pro práci ve skupinách zabere poměrně dost času apod.).
Pojďme si proto představit koncept Future Classroom Lab, tedy třídu budoucnosti.
Future Classroom Lab je modelová třída, která byla vybudována v Bruselu v prostorách sdružení European Schoolnet
(síť ministerstev školství a pověřených národních agentur,
která se zaměřuje na spolupráci škol v Evropě a inovace ve
vzdělávání, www.eun.org). Tato vzorová třída má za cíl ukázat možnosti výuky a učení v celé šíři, včetně uspořádání
a vybavení, které je mohou usnadnit.
Future Classroom Lab je rozčleněna do šesti zón podporujících různé pedagogické přístupy a formy učení. Zóny na

9
19

10
20

sebe plynule navazují a tvoří jeden velký flexibilní a rozmanitý
prostor. Součástí vybavení je mobilní nábytek, který lze snadno
přeskládat dle aktuálních potřeb (vytvoření různě početných
skupin, přesun mezi zónami apod.), a také digitální technologie.
Zóny ve Future Classroom Lab, jejich zaměření a příklady vybavení:
 Zkoumej! (Investigate) – prostor pro badatelsky orientovanou výuku, projektové učení (tablety s různými senzory, online laboratoře, roboti apod.)

https://www.nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/schema_final.pdf
https://kudrna-blog.eduin.cz/
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 Vytvářej! (Create) – prostor, v němž se žáci stávají tvůrci









vzdělávacího obsahu (audiovizuální technika, software
pro tvorbu prezentací, videa atd.)
Spolupracuj! (Exchange) – uspořádání podporuje týmovou práci žáků (interaktivní tabule, software pro myšlenkové mapy apod.)
Prezentuj! (Present) – místo, kde se žáci učí představit
svou práci ostatním (interaktivní tabule, online nástroje
pro prezentaci vzdělávacího obsahu)
Zapoj se! (Interact) – klasické uspořádání třídy, vybavení
podporuje aktivní zapojení všech žáků do výuky (hlasovací zařízení, software pro správu výuky atd.)
Rozvíjej se! (Develop) – prostor pro neformální učení
a (sebe)hodnocení, vhodný také pro personalizované
učení (polštáře, zástěny, software pro personalizované
učení apod.)

Bruselská Future Classroom Lab je inspirací pro vznik nových učeben napříč Evropou. Cílem není vytvořit identické
kopie, ale využít některé prvky a nápady a vybudovat takovou třídu, která odpovídá lokálním podmínkám. Dobrým
příkladem je Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Praze-Čakovicích, které se podařilo vytvořit svou verzi třídy
budoucnosti. Z běžného rozpočtu školy byla zrenovována
jedna z větších tříd. Vybavena byla nábytkem, který je lehký a flexibilní (židle se dají stohovat, stoly různě přestavovat
nebo dát stranou). Prostor třídy se tak může velmi snadno
měnit podle potřeb učitele a žáků, nejčastěji ale žáci sedí ve
skupinách. Přímo ve třídě jsou uskladněny digitální technologie, které se využívají pro výuku (tablety, zelené plátno pro
klíčování, senzory, pomůcky pro výuku robotiky). Samotné
uspořádání třídy vybízí učitele k tomu, aby častěji volil aktivity zaměřené na skupinovou práci nebo činnosti, v nichž žáci
musí být aktivnější (zkoumání, vytváření, projektové učení).
Zkušenosti s učením v této třídě jsou pozitivní – s oblibou ji
využívají nejen učitelé přírodovědných předmětů, ale také
učitelé jazyků nebo prvního stupně.

Obrázek 1 Future Classroom Lab v Bruselu je složena z několika
barevně rozlišených zón.

Obrázek 2 Třída budoucnosti v Praze-Čakovicích je vybavena
flexibilním nábytkem a digitálními technologiemi.

Podrobnější informace se můžete dočíst v publikaci Třída
budoucnosti, kterou připravil Dům zahraniční spolupráce.
Kromě zkušeností s alternativním uspořádáním prostoru obsahuje rovněž sadu námětů na aktivity do přírodovědných
předmětů. Zdarma si ji můžete stáhnout na webových stránkách www.dzs.cz/eun, kde najdete také užitečné odkazy,
aktuality a další informace.

Ing. Mgr. Vladimíra Kyselková,
Dům zahraniční spolupráce,
European Schoolnet

Vademecum asistenta pedagoga, 2. vydání
Jitka Kendíková

2. vydání úspěšné publikace reaguje zejména na legislativní změny, ke kterým od roku 2016 postupně docházelo a dochází. Proto byly některé kapitoly doplněny nebo přepracovány. Kromě legislativního zarámování zde čtenáři najdou např.
také aktualizované individuální vzdělávací plány, nové kazuistiky, informace o nových úpravách přijímacího řízení aj.
136 stran, cena 270 Kč
www.pasparta.cz
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DIDAKTIKA

Líný učitel vyučuje
ROBERT ČAPEK
Každý učitel při své výuce spoluvytváří se svými žáky třídní klima. Toto klima je pro každou
třídu v každém předmětu jedinečné a velmi záleží na tom, jak kvalitní prací se pedagog
prezentuje. On sám má totiž k dispozici ty nejúčinnější nástroje, jak klima utvářet
a posilovat v něm ty aspekty, které žákům a jemu samotnému pomáhají.
Výuka učitele by měla vytvářet prostředí, ve kterém se cítí
dobře ti nejvíce i nejméně talentovaní žáci, introverti i extroverti, verbálně zdatní i komunikačně zdrženliví, tlustí i tencí, zkrátka všichni. Dokonce může pedagog považovat za
hlavní cíl svého konání takové klima vytvořit, protože práce
žáka je v něm nejefektivnější. Konkrétně řečeno, učitel klima
ovlivňuje tím, jak ve třídě učí (tedy jaké metody a aktivity
používá), jak hodnotí (to se týká nejen klasifikace), jak ve třídě komunikuje a jakým způsobem umožňuje komunikovat
žákům, jakým způsobem se na činnostech ve třídě žáci podílejí, jaká pravidla učitel podporuje a vymáhá – a to jsou
jen ty nejdůležitější aspekty učitelovy práce.
Dobře vím, jak nepotřebné a neužitečné si je hrát se slovy
a s jejich pomocí budovat nějaké teoretické chiméry. Učitel by však měl pracovat s jasnou filozofií, která vede jeho
každodenní praktické kroky ve třídě. Pokud je jeho cílem
vytvořit podporující klima, znamená to konat ve třídě v tomto smyslu. Chceme, aby ve třídě mohl klidně a s veřejně
projevovanou podporou spolužáků prezentovat svou práci žák s koktavostí, nebo se ho budeme bát oslovit, aby se
nedočkal ve třídě výsměchu? Budou nejlepší žáci ve třídě
pomáhat spolužákům, nebo budou s ostatními soupeřit ve
stylu „tvoje minus – moje plus“? Chceme jako učitelé ve třídě atmosféru nucených prací, nebo nám záleží na tom, aby
žáci pracovali s radostí? Odpovědi na tyto a podobné otázky
vedou i k volbě naší činnosti ve třídě. A učitelé jsou povinni
řešit tyto otázky ve prospěch všech žáků, které ve třídě učí.
Pěstovat si elitu nejlepších je snadné, poskytnout smysluplné úkoly a podporu těm nejméně talentovaným žákům, to
už je znak kvalitní výuky.

Ale záhy jsem si uvědomil, že nevhodné hodnocení, špatně
komunikovaná aktivita nebo od rozhodování o své práci odstrčení žáci mohou i dobrou metodu úplně potopit. Snažil
jsem se tedy zformulovat strategii, kterou jsem nazval Líný
učitel. Jejím základem je myšlenka, že žáci se nejlépe učí
vlastní činností, a nejefektivnější je tedy ten učitel, který je
„líný“. Ale k tomu, aby mohl být líný, musí být i didakticky nápaditý. Nesmíme také zapomenout na slova Carla Rogerse,
že učení musí být doprovázeno pozitivní emocí. Učitel tedy,
pokud ve třídě chce líný zůstat a činnost přenechat žákům,
musí svůj předmět prezentovat v činnosti, která je zajímavá, zábavná, motivující, kreativní, přístupná objevům a experimentům. Tím se pedagog může opřít o radost ze hry,
objevování a zkoušení, které jsou dětem vlastní a které by
neměly ztratit ani s věkem a zvyšující se náročností práce,
kterou jim předkládáme. Dokáže učitel tyto úkoly zvládnout
pomocí frontální výuky a zjišťování vědomostí pomocí testů? Jistěže ne!
Být dobrým pedagogem ovšem neznamená jen znát metody, ale věnovat se i dalším aspektům své činnosti. Učitel používá mnoha dobrým vlivům otevřenou didaktiku, podporující hodnocení, symetrickou komunikaci, férová pravidla a je
přístupný významnému podílu žáků na dění ve třídě. Všem
těmto kategoriím se budu postupně v miniseriálu „Líný učitel“ věnovat.
Robert Čapek, lektor, psycholog,
učitel, didaktik a Líný učitel

Když jsem se jako mladý a začínající učitel snažil dobré klima vytvářet a sbíral si k tomu různé podklady, zdálo se mi
zpočátku, že vše se vlastně točí jen kolem výukových metod.

Hledáte zaměstnance?
Hledáte práci?

Celá ČR

www.edujob.cz
26

um_0120.indd 26

Učitelský měsíčník 1/2020

17.07.2020 11:03

I N O VAC E A I N S P I R AC E

Inspirace z chomutovského Elixíru
do hodin fyziky
P E T R A P R O Š KO VÁ
Elixír do škol funguje v České republice již sedm let. Fyzikáři se díky němu pravidelně
každý měsíc setkávají v regionálních nebo létajících centrech, aby se vzájemně inspirovali,
sdíleli příklady dobré praxe a zkoušeli si jednoduché experimenty, které pak přinášejí do
svých hodin. Pokusy jsou ideální příležitostí, jak žáky do výuky více zapojit, nechat je řešit
problémové úlohy a na fyziku si skutečně „sáhnout“. Pojďme společně nahlédnout do
chomutovského centra, jak to celé vypadá v praxi.
Při otevírání nových center jsme se zaměřili na regiony, kde
podle šetření ČŠI žáci vykazují v oblasti přírodovědné gramotnosti nejslabší výsledky. Jakou podobu to může mít,
ukazuje náš příklad z Chomutovska. Elixír do škol s působením v tomto okrese začal vloni společně s dalšími partnery – Magistrátem města Chomutov a chomutovskou
společností PULS. Nové centrum pro učitele fyziky bylo
otevřeno v únoru 2019 a kantorům z Chomutova i okolí přineslo možnost si vzájemně vyměňovat zkušenosti a podporovat se při své práci se žáky. Místní učitelé si jeho zřízení
chválí, pravidelně je navštěvují a inspiraci přenášejí do své
výuky. Po prvním roce se můžeme pochlubit zajímavými
příběhy účastníků.

Co centra přinášejí
Učitelé v centru získávají především podporu, metodiku
a spolu s tím i prostor si vše vyzkoušet. Klíčovým aspektem
je možnost setkávání se stejně naladěnými kolegy. Kromě
fyziky se zde probírají i každodenní školní zážitky a díky sdílení v tom „nejsou sami“. I když to může zvenku působit samozřejmě, až banálně, často právě takové obyčejnosti dávají
učitelům smysl a jsou pro ně významné profesně i lidsky.
Účastníci si po krátkém čase vytvářejí v centru bezpečné
prostředí, panuje zde pohodová atmosféra a učitelé získávají přirozeně jistotu, že mohou učit jinak. Že to takříkajíc jde.

www.rizeniskoly.cz
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Příklady ze severozápadu
Jedním z příkladů, jak naše centrum pomáhá posouvat výuku fyziky, je zkušenost paní učitelky Jitky Deutscherové
ze základní školy v Jirkově. Ta, inspirovaná právě setkáními
v rámci Elixíru, pro své žáky pořádá semináře, ale často také
vyzkoušené pokusy zařazuje do vlastních hodin. V sedmém
ročníku například u dětí zúročila výrobu funkčních vrtulek jakožto mechanických pomůcek. Došlo nejen na demonstraci
aerodynamiky a vlastností principů létání. Žáci byli z výroby
nadšení a mimo druhý stupeň si podobným způsobem brzy
ozvláštní výuku i děti na stupni prvním.
Závody robotů
Žáci z Klášterce nad Ohří si zase díky centru Elixíru vyzkoušeli konstrukci jednoduchých mechanických „robotů“. Autíčka na gumy byla ale jenom začátkem – v jiné
škole se dokonce uskutečnily mezi podobnými pohyblivými výtvory dětí závody. Z dalších pokusů se osvědčily
kaleidoskopy a periskopy, ilustrující principy optiky, anebo klasická demonstrace difuze na čaji.
Dalším pozoruhodným příkladem je realizace jednoduché
fyzikální úlohy pod vedením fyzikářky Jiřiny Ovčarové na
ZŠ a MŠ Strupčice. Zdánlivě obyčejné zadání, spočívající ve
při dvou kuřat o žížalu, o kterou se přetahují maximální silou
1,5 N, se stalo pojítkem hodin fyziky a výtvarné výchovy. Problémový úkol se tak dočkal praktické demonstrace pomocí
divadla se siloměry, které nakonec přesvědčilo děti o principu vyrovnání sil.
Dalo by se namítnout, že z jednoho roku fungování je příliš brzy soudit, nakolik může inovace výuky přispět celkové
kvalitě vzdělávání. Zda ze škol ve Strupčicích a Jirkově vyjde
statisticky významnější počet budoucích odborníků, zatím
skutečně můžeme jen těžko odhadovat. Je však zřejmé, že již
nyní se žáci těchto paní učitelek v hodinách fyziky rozhodně
nenudí a pedagožky jejich práce mnohem více baví.
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Chomutovské centrum se stalo zdatným partnerem centra
v Teplicích. To je v provozu již sedmým rokem. Obě centra
pod vedením Květy Kolářové, učitelky fyziky a matematiky
na ZŠ Buzulucká v Teplicích, vytvářejí prostor pro všechny
fyzikáře v regionu.
Poločas rozpadu čočky
Hravější experimenty nejsou jenom tématem pro nižší ročníky, ale mohou zaujmout i deváťáky. Právě ti si
rovněž na jirkovské škole vyzkoušeli principy pro mnohé příliš abstraktního jevu poločasu rozpadu. Nebyly
k tomu přitom potřeba investice do radioaktivních pomůcek, postačilo opakované a měnící se počítání označených zrníček čočky. Ta posloužila v roli atomárních
jader. Úloha sama se nejenom stala optimální ilustrací
k výuce, ale dodala tvář i často složitě popisovaným jevům částicové fyziky.
Ze své zkušenosti víme, že podobná centra mohou fungovat po dlouhé časové období, kdy se jejich efekt prohlubuje,
víme, že pomáhají pedagogům i studentům. Na severozápadě Čech jsme si opět ověřili, že pokud nabídneme učitelům
smysluplného pomocníka s kvalitním obsahem, setká se taková iniciativa se zájmem nejen na straně kantorů, ale i u zřizovatele a podnikatelů. Čím více učitelů postupně získává
pozitivní zkušenost s centry, tím více jejich kolegů jimi může
být nakonec ovlivněno a tím více žáků se může těšit na zábavnější a užitečnější výuku.
Pokud máte zájem se do Elixíru zapojit jako účastník nebo
chcete sdílet s ostatními kolegy vlastní náměty do výuky, neváhejte navštívit nejbližší centrum Elixíru ve vašem regionu.
Více o našich centrech můžete zjistit na www.elixirdoskol.cz.
Petra Prošková,
ředitelka Elixíru do škol
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G R A M OT N O S T I

Psaní je stejně důležité jako čtení
H A N A KO Š ŤÁ LO VÁ
Dílna čtení se stala pravidelnou součástí výuky v mnoha třídách prvního stupně a sem tam
i na druhém stupni po celé České republice. Přináší hodně radosti a uspokojení dětem
i učitelům. Dává větší naději na to, že se z dětí stanou celoživotní čtenáři a že díky důvěře
ve čtení zvládnou i náročné texty nejrozmanitější povahy, které na ně při učení i při běžném
životním chodu čekají.
Starší sestra dílny čtení – dílna psaní – má cestu do našich
tříd zatarasenou víc. Naše tradice hodně dbá na to, aby děti
uměly naplnit požadavky slohových útvarů a také aby psaly
bez chyb. Obsah a smysl sdělení ustupuje do pozadí. Školní psaní zůstává psaním spíše cvičným. Nese ho víra, že až
jednou děti vstoupí do opravdového života, budou si umět
poradit pomocí nástrojů, které ve škole – když ještě o nic nešlo – nacvičily. V důsledku toho děti příliš často píšou o cizích
tématech, jako by na tématu nezáleželo a jako by ani žádná
vlastní témata neměly. Trefují se do zadaných formálních nároků bez ohledu na to, zda vyhovují tomu, co a komu oni
sami jako autoři chtějí sdělit. Psaní se tak stává jen školním
úkolem, který je potřeba jakkoli splnit, navíc úkolem pro
mnohé žáky trýznivým, plným bezradnosti a obav nebo naopak nezájmu.
Jaký vztah k psaní si žáci odnášejí do dospělého života? Nabízíme několik autentických výroků paní učitelek, které se
prvně sešly na pisatelském semináři.
„Přišla jsem na tenhle seminář o dílně psaní, abych zjistila, o čem to je, ale rozhodně tady nebudu nic psát, to po
mně nemůže nikdo chtít.“
„Vůbec nevím, o čem bych psala. Jak si mám najít téma?
Nemůžete nám nějaké dát? My taky dětem vždycky
dáme téma. Samozřejmě dvě tři, aby si mohly vybrat.“
„No tak něco jsem teda napsala, ale nechtějte po mně,
abych to tady četla!“
„Psaní byla moje noční můra, pořád samé ‚opakuješ slova‘ a ‚nemáš odstavce‘. Stydím se číst svoji práci před
ostatními.“
Vlastní psaní, podobně jako donedávna třeba mluvení cizím
jazykem, zážitky ze školy u řady lidí spíše blokují, učitelky
češtiny nevyjímaje.
Důležité je začít. A začít takovým krokem, na jaký se cítíme,
byť by se mohl jevit jako maličký. Mnoho z nás již využívá všelijaká „krátká psaní“ k reflexi toho, co děti při učení zaujalo,
čemu se naučily, a to i v naučných předmětech. Necháváme

je pořizovat výpisky, psát volná psaní, reagovat písemně na
přečtené texty nebo třeba zhlédnuté filmy. Píšou dopisy postavám, dopisují nebo přepisují konce textů, reagují písemně na citáty, doplňují nedokončené věty, píšou referáty nebo
větší ročníkové práce. To a mnoho dalšího je psaní. Vyjděme
tedy jako učitelé psaní z toho, co s dětmi děláme.
Dílna psaní čeká na své objevení, podobně jako na ně u nás
čekala více než 15 let dílna čtení. Tam, kde v nějaké podobě
probíhá, přináší stejný údiv jako před časem dílna čtení: Děti
píšou! Píšou rády! Píšou dobře! A nečekané texty píšou i děti
považované za slabé!
Dílna psaní není totožná s tzv. tvořivým nebo tvůrčím psaním, i když sdílejí mnohé charakteristiky. Dílna psaní vznikla jako běžný formát výuky, který umožní každému žákovi
pomocí vlastního psaní rozvíjet své myšlení o sobě a o světě
kolem. Psaní umožňuje zaznamenat vlastní myšlenky, které
jinak unikají, a pak je zkoumat a zpřesňovat a tak si ujasňovat, co vlastně chceme říct. „Psaní je jako konverzace, kterou
vedeme sami se sebou a posléze se svým zamýšleným čtenářem.“ To je vlastnost psaní, která z něj činí mocný nástroj
i pro rozvíjení kritického myšlení. Dílna psaní nezdůrazňuje
tolik volnou tvořivost jako spíš zkoumání toho, kdo jsem,
jak jsem propojen se světem, jak myslím a jak jsem schopen
a ochoten o tom vypovídat i pro druhé nebo svým psaním
svůj svět ohledávat a ovlivňovat.
Kde se dílny psaní vzaly? Před 50 lety se dětským psaním začal intenzivně zabývat učitel a později ředitel Donald Graves.
Zajímalo ho, jak psaní může každému dítěti pomoct v tom,
aby hlouběji poznalo samo sebe a aby dokázalo samo sebe
lépe vyjádřit. Vycházel z přesvědčení, že psát může každý.
Nemínil tím, že se z každého autora stane věhlasný romanopisec. Věřil, že psaní je nejlepším nástrojem k tomu, aby
člověk hledal odpověď na otázku: „Co je důležité pro to, kým
jsem, kým jsem býval a kým bych se chtěl stát?“ Tak o tom
hovoří jeho žákyně Nancie Atwell v knize In the Middle. Dílny
psaní společně s dílnami čtení sama rozvíjela ve své výuce
po více než 30 let.
Gravesovi šlo o to, aby učitelé i děti přijali psaní do svého života. Aby se z psaní stala osobní potřeba a radost, a ne pouze
www.rizeniskoly.cz
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požadavek přicházející zvenčí. Zkoumal, jak zařídit, aby z dětí
rostli autoři, a ne „žáci, kteří píšou“. Studoval přirozený proces
vzniku textu a z něj odvodil principy, které mohou ve škole
pomáhat přejít od „psaní jako požadavku“ k „psaní jako smysluplné součásti života“. Studoval, jak se malé děti zmocňují
psaní jako nástroje sebevyjádření i kontaktu s druhými. Učitelé, kteří se na několik let stali jeho partnery při výzkumech, na
něj a jeho činnost vzpomínají jako na dobu, která všem otevírala oči a umožňovala nahlédnout do toho, jak děti při psaní
přemýšlejí, co jim pomáhá a co je brzdí.
Co je k rozvoji psaní a pisatelství dětí nezbytné? Základní
podmínkou je učitelova důvěra v každé dítě a v jeho pisatelské možnosti. Dítě ze svého učitele musí cítit, že nepochybuje o jeho schopnosti psát smysluplné a poutavé texty. Nabýt takového přesvědčení jaksi „předem“, dřív než zahlédne
pisatelské pokroky i slabých žáků, nemusí být pro každého
učitele snadné.
Dospělý, který provází děti do světa psaní, o něm sám musí
něco vědět. Žák potřebuje od učitele hodně modelování a hodně zpětné vazby, takové, která mu pomůže, aby se hnul z místa, když se ztratí. Dospělí ukazují dětem, „jak to autoři dělají,
když…“, např. když se rozhodují, o čem budou psát; pro koho
a jakou formu zvolí; když zvolené téma zkoumají více do hloubky; když vylepšují první verzi svého textu; když… Jinými slovy – dospělí (učitelé) potřebují mít vlastní autorskou zkušenost.
Neznamená to, že ji musejí nutně nabýt dřív, než se s dětmi do
psaní pustí. To by možná ani nikdy nezačali. Mohou být zprvu
„o jednu lekci“ před žáky. Pokud svoje pisatelsko-pedagogické
zkušenosti dobře reflektují, stanou se postupně dost zkušenými autory a současně i učiteli psaní.
Klíčovým principem pisatelství je smysluplnost – a k ní žák
potřebuje mít možnost svobodně si vybrat téma, autorský
záměr, adresáta, formu dopomoci, způsobu publikace. Ve
čtenářství máme se svobodnou volbou zkušenosti: děti
v dílně čtení čtou podle svého výběru, svým tempem, na
zvoleném místě. Jak pečovat o každé dítě, aby umělo využívat volnost tak, že podpoří jeho učení, aniž by ho uvrhla do
paralyzující nejistoty?
Děti dostávají možnost psát o tom, co je opravdu zajímá. Ale
bývá pro ně zprvu těžké to v sobě odhalit a přenést do slov.
Proto potřebují zejména zpočátku spoustu podpory. Nejde
jen o téma, ale o to, co vlastně o tématu nebo skrze ně chci
povědět, co tím řeknu sobě samému a co o sobě prozradím
druhým. Co mě na tématu zajímá? Vím to a umím to říct? Proč
je to pro mě poutavé? Jak moc do hloubky chci jít a jak moc se
chci otevřít druhým? Může moje sdělení zaujmout i někoho
dalšího? Kdo by to mohl být? Na co musím při psaní textu myslet, abych vyjádřil to, co chci, tak, aby tomu druzí porozuměli?
Odhalování toho, jak se vlastně dělá, že přijdu na to, o čem mi
stojí za to psát, aby můj text někomu jinému stál za čtení, je
jeden z klíčových momentů pisatelského růstu člověka.
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Co se žáky, když nevědí, „o čem psát“? Děti jsou v tomto
ohledu často tak bezradné, že se učitel neudrží a témata jim
nabízí. Hledá taková, o kterých věří, že by mohla s dětmi rezonovat. Byly-li právě prázdniny, nabízí se téma „Moje léto“.
Po Vánocích „Nejmilejší dárek“. Jak zařídit, aby se děti od této
dobře míněné podpory bezpečně odpojily a šly svou cestou? Učitelé vidí řešení v tom, že předloží témat více a navíc
přidají i „volné téma“. To je však řešení jen pro děti, které si
s volbou tématu poradit víceméně umějí. Ty ostatní potřebují různé formy dopomoci, mezi nimiž na prvním místě je
možnost napodobovat dobře napsaný text, osobní konzultace a příležitosti k reflexi svého psaní.
Hned jak žáci nabudou první radostné zkušenosti se psaním,
můžeme je učit, jak užitečné je pisatelské experimentování.
Stejně jako ve čtenářství i v pisatelství se děti mohou učit, jak si
rozšiřovat svá autorská teritoria – tedy jak pisatelsky obsazovat
nová území v podobě témat, adresátů, vyjadřovacích prostředků, forem, žánrů.
Děti potřebují dostatek konzultací v průběhu všech fází procesu psaní. Konzultace si s velkým užitkem mohou poskytovat navzájem. Ve třídě může být – podle podmínek – vymezena jedna
nebo dvě konzultační zóny. Jednoduše vhodná zákoutí, kam si
mohou děti, které to právě potřebují, ve dvojici sednout, polohlasem si předčítat své texty, společně zjišťovat, co se autorovi
textu podařilo, a hledat možná vylepšení textu. Dětem pomáhá, když v konzultačním koutku visí na zdi seznam otázek, které
si mohou při konzultaci pokládat.
Učitel nicméně musí monitorovat situaci a odhadnout, kdy už
dítě potřebuje vstup dospělého. S dětmi pochopitelně soustavně konzultuje jak podle aktuální potřeby, tak také v rámci
systému, který si stanoví, aby se všem žákům dostalo jeho pozornosti.
Psaní není izolovaná činnost jedince. Psaní je komunikace – se
sebou i s druhými, dokonce i s těmi, které jsem nikdy nepotkal
a nepotkám. „Skuteční“ autoři myslí při psaní na to, kdo bude
jejich text číst. Tento princip je potřeba přenést i do školy. Adresátem textu nemá být jen vyučující. Je tu celá třída potenciálních čtenářů. A díky snadnosti elektronického šíření mohou
naši malí autoři myslet na celou školu, na rodiče, na obec – a dál.
Psaním autor vypovídá hodně o sobě. Aby děti mohly texty
sdílet se spolužáky, potřebují se cítit bezpečně. Pisatelství vyžaduje otevřenou a přijímající atmosféru a současně ji pomáhá
vytvářet. Děti se o sobě navzájem hodně dozvídají, lépe si rozumějí, ve třídě se postupně vytváří komunita autorů.
Pro pisatelství platí tatáž úměra jako pro čtenářství a vlastně
pro získávání zdatnosti v jakékoli dovednosti: kvantita ovlivňuje kvalitu. Čím víc čtu, tím víc se jako čtenář zlepšuji. Čím
víc píšu, tím lépe mi to jde.
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Máme-li psát hodně, potřebujeme tomu věnovat čas. Nejen
množství času, ale také pravidelnost. Času se nedostává. To
bývá jeden z největších oříšků – jak zorganizovat výuku tak,
aby se pisatelství stalo její přirozenou složkou? Zejména na
druhém stupni.
Mohlo by se zdát, že vstupní požadavky na dílnu psaní nedávají šanci na to, abychom mohli psaní integrovat do každodenního života školy.

V plánovaném seriálu přinesou autoři, odborníci zapojení
do projektu pro veřejné ZŠ Pomáháme školám k úspěchu,
konkrétní příklady ze tříd, kde děti a učitelé píšou. Zaměří
se na zmapování toho, jak s pisatelstvím začínali na různých
stupních škol. Podívají se, jak učitelé a učitelky zařizují, aby
se pisatelství se všemi výše zmíněnými potřebami vešlo do
školního dne, týdne, roku. Každý, kdo s dětmi ve škole pravidelně píše, na to jde trochu jinak. Věříme, že inspirace z praxe
přispěje ke stále větší oblibě pisatelství mezi dětmi i učiteli.

PhDr. Hana Košťálová, programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.

Jaké prostředí žáky podněcuje ke
čtenářství a pisatelství?
J A N A Š T Y B N A R O VÁ
Děti v Mostě, stejně jako kdekoli jinde, pro to, aby se rozečetly a rozepsaly, potřebují
podnětné prostředí. To školní je pro mostecké žáky o něco podstatnější než v jiných místech.
Ne všechny mostecké děti totiž mají takové prostředí v rodině. Co tedy může udělat učitel,
aby žáci se čtením nejenom začali, ale svůj zájem o knihy a o psaní i udrželi, vyprávějí dvě
učitelky 1. stupně z 8. ZŠ v Mostě – Emilie Bandová a Jana Kaščáková.
Emilie Bandová, učitelka 1. stupně, která se několik let zabývá prožitkovým čtenářstvím, popisuje svoji cestu k rozečtení
svých žáků těmito slovy: „Začala jsem zavádět dílny čtení od
3. třídy. I letos, s novou třídou, jsem si uvědomila, že jsem
vlastně jediná, kdo může děti přivést ke čtenářství. Se žáky
v minulé třídě jsem začala takto pracovat, když byli čtvrťáci.
Pokládám za důležité, aby si děti mohly číst v dílnách čtení
v každém věku. I u žáků, kteří se v určitém období zdají být
rozečtení, může opadnout jejich zájem. Je důležité, aby si
žáci volili knížky, které je baví. Také rozdíly mezi čtenářskými
dovednostmi či zralostí lze řešit výběrem knížky.“
„Snažila jsem se vytvářet čtenářsky podnětné prostředí,“ vypráví Emilie Bandová a pokračuje: „Věděla jsem, že základem
je volně přístupná třídní knihovnička, ve které bude dostatečné množství atraktivních knih různých žánrů, různých
témat, různé náročnosti, aby si každý mohl vybrat. Některé
děti totiž neměly doma žádné knihy. Většina dětí netušila, co
je baví. Jeden můj žák i ve čtvrté třídě nosil Budulínka, pak si

přinesl knihu Z Krakonošovy mošny. Prostě si přinesl starou
knížku po rodičích, po které náhodně sáhl. Nebavilo ho to.
Pak přišel do třídy a doporučila jsem mu knížku Ve staré cihelně se svítí. Po hodině si ji vzal domů. Pak všem klukům říkal:
‚Kluci, to je super knížka.‘“
Na otázku, jak vlastně vybavila třídní knihovničku, Emilie
odpovídá: „Nejprve jsem přinesla hodně knížek z domova
po svých dětech. Pak jsem kupovala nové knížky z rozpočtu
školy nebo z finančních prostředků, které jsme si jako třída
vydělali na vánočním jarmarku nebo z výtěžku ze sběru.
Dostala jsem také nějaké knížky od rodičů.“ Kolegyně uvádí,
že nejdůležitější bylo, že si děti mohly brát knížky i domů.
Mohly číst kdykoliv chtěly, nemusely čekat na čtenářskou
dílnu. Děti neztrácely kontinuitu, mohly číst každodenně,
nemusely si pamatovat, co četly před týdnem. Musely to
jen paní učitelce nahlásit. Knížky si děti mohou brát, i když
mají hotovou školní práci, třeba i v jiném předmětu, než je
český jazyk.
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Emilie říká, že pro děti jsou nové knížky velkým lákadlem:
„Knihovničku je potřeba stále doplňovat. Dnes v ní máme
přes 200 knih různých titulů. Vždy když máme nové knížky,
tak si v minilekci čteme anotace nebo odhadujeme podle titulní stránky, o čem knížka asi bude. Máme pravidelný rituál,
kdy uvádíme nové knížky do života třídy.“
Emilie sděluje, že jí dělá radost i to, že děti knížky neničí: „Pořídila jsem si i razítko ‚Jsem školní knížka. Prosím, šetři mě‘.
Mimo to jsem vyrobila do knížek inspirační kartičky. Když
někdo knížku dočte, najde si správné přídavné jméno (např.
poutavá, napínavá, snová…) anebo žánr a umístí kartičku na
knihu nebo dá knihu do boxu daného žánru.“
Emilie hodně sází na vizualizaci: „Ve třídě máme také různé
nástěnky, které jsou dětem oporou – třeba s pravidly čtenářské dílny nebo s tzv. startéry, které dětem pomáhají vést hovory o knihách.“ Nástěnka s otázkami zase pomáhá dětem,
aby kladly zajímavé otázky svým spolužákům při hovorech
o knize. Emilie mluví o tom, jak moc se zkvalitnily diskuse,
argumentace, hovory o knihách: „Nejsou to však jen nástěnky, ale i modelování učitele, co žákům pomáhá se zlepšovat.“
Emilie říká, že když vidí, že žákům dělá něco potíže, věnuje
tomu minilekci nebo s tématem pracují ve čtenářské lekci,
kde žáci čtou stejný text a řeší shodný úkol. To, čemu se takto
naučí, mohou pak děti podle individuální potřeby přenášet
do čtení vlastní knihy.
Emilie mluví o radosti z toho, že si děti knížky do čtenářských
dílen už nezapomínají. Že jí také referují, že dostávají knížky
jako dárky. To bere jako zprávu o tom, že rodiče žáků začali
vnímat knihy a čtení jako hodnotu. „Velký zlom nastal, když
jsme dílny čtení pevně zasadili do rozvrhu třídy a udělali
z toho systém. Nyní máme dílnu čtení jednou týdně dvě vyučovací hodiny po sobě. Jednou měsíčně máme i projektový
čtenářský den, kdy je více času i na tvořivou práci s knihou.“

Jana Kaščáková, učitelka 1. stupně, která svoje žáky začíná
„rozepisovat“, vypráví o jejich začátcích: „Ve třídě jsem vytvořila tři prostředí: startovnu, hovornu a korektornu. K čemu
slouží, jsem dětem neřekla a dále jsem jen sledovala, jak budou reagovat.“
Třída se rozdělila na dvě skupiny, které reagovaly různě. Obě
ale zaznamenaly nějaké změny ve třídě. Početnější skupina vyčkávala a z dálky si prostředí prohlížela. Některé děti
novinky ve třídě zneklidňovaly tak, že se chodily ptát, cože
to je. Jana vysvětluje, že startovna slouží k tomu, aby si v ní
žáci našli pro sebe vhodný námět, když sami nevědí, o čem
psát, a má je zajímavě motivovat k pisatelství. Ve startovně je
mnoho pomůcek, které žákům pomáhají v hledání tématu.
Na lavicích jsou vystavené přehledy navržených témat. Například na seznamu „Zvol si postavu“ najdeme postavy jako
netrpělivý prodavač, slavný zpěvák, třínohý pes, potrhlá
chůva… Další seznam, „Zvol si děj“, navrhuje dětem témata
příběhů, např. „co by se stalo, kdyby ses jednou ráno probudil a uměl létat?“, „nález pytle plného peněz“ nebo „cestování
do minulosti“. V seznamu „Zvol si prostředí“ naleznou mimo
jiné tipy jako „v jeskyni“, „pod hromadou odpadků“, „uprostřed temného lesa“, „v garáži“ či „v ZOO“ a v seznamu „Zvol si
čas“ například hesla „než jsi přišel“, „před začátkem vyučování“ nebo „o půlnoci“. Děti zde mají dále k dispozici například
obrázky hry Dixit, které evokují zajímavé situace, nezvyklá
propojení a vztahy či děje, a dále obrázkové vyprávěcí karty,
které jim ve trojici tvoří osnovu příběhu. Je na dětech, zda
a jaké karty pro svůj příběh použijí. Mají možnost využít i vyprávěcí kostky, kterými si hodí – třeba jen jednou, a symbol
jim napoví nějaké téma, anebo vícekrát, a mají k dispozici
klíčová slova pro svůj příběh. Mohou využít začátky příběhů
a pisatelské otázky, materiály z nakladatelství Šafrán.
Jana vypráví dál: „Nedávám žádné limity. Fantazii se meze
nekladou. Děti si samy zvolí, o čem chtějí psát a jaký žánr
jim vyhovuje. Může to být dopis, básnička, příběh. Nejvíce
žáky nadchlo, že nemusejí mít stejné téma. Mohou také psát
podle svého tempa.
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Žáci, kteří jsou s hrubou verzí hotovi, jdou do tzv. hovorny.
Tam se potkají s některým spolužákem a čtou mu své dílo.
Mohou konzultovat se spolužáky nebo se mnou. Někdy začínáme minilekci společnou konzultací textů, kdy se žáci obracejí o radu na celou třídu. Ten, kdo chce, pak předčítá veřejně
svůj rozepsaný příběh a ostatní mu dávají náměty na to, jak
by mohl příběh pokračovat nebo jak jej ukončit. On sám si
zvolí, které nápady jsou pro něj vhodné, a dál je zpracuje.“
Už tím, že svoji hrubou verzi přečtou nahlas, si děti lépe tvoří
názor na to, v čem by práce potřebovala vylepšit. Navíc jim
k tomu jejich spolužák dá zpětnou vazbu. Paní učitelka říká:
„Čtou svou práci, slyší ji, dívají se do ní a najednou to sami
vidí…“ V hovorně mají navíc materiály ke konzultaci, např.
kritéria hodnocení nebo otázky k tomu, aby žáci zvládli dopracovat svoje dílo do čisté verze.
Jana Kaščáková vysvětluje: „Hrubou verzi píšou žáci do velkého sešitu, což jim vyhovuje. Nabídla jsem jim, aby psali
‚ob řádek‘, aby si mohli vpisovat nápady, korekce a viděli
i původní verzi. Někdo to využívá, někdo ne. Když vidím,
že se objeví nějaký problém, tak zařadím v příští hodině
pisatelství minilekci, kde modeluji a vysvětluji. Takto jsem
žákům našla krátkou pohádku, která byla napsaná bez odstavců a nadpisu, a oni si na ní uvědomili, jak je to nepřívětivé a jak se v textu špatně orientují. Vyvodili jsme z toho,
co je pro čtenáře příjemné a pro text důležité. Během psaní
využívají děti barevného semaforu. Na lavicích mají barevné kelímky, které používají i v jiných předmětech během
výuky. Červená barva přivolá požadovanou pomoc od spolužáků nebo ode mě.“
Lekce pisatelství se koná každý týden dvě vyučovací hodiny
jdoucí po sobě. Žáci nejprve volí, o čem budou psát, píšou,
předčítají svůj příběh, nejprve sami sobě, následně alespoň
jednomu spolužákovi. Zamýšlejí se nad doporučeními, která
jim spolužák dá, a svůj příběh vylepšují. „Hrubou“ verzi píšou

do sešitu. Nic se neztratí. Následně si v korektorně opraví
i gramatické a formální chyby a přepisují do čisté verze na
papír. Nakonec ještě zkontrolují, zda splnili daná kritéria,
a odevzdávají paní učitelce.
Jana Kaščáková uvádí: „Bála jsem se toho. Myslela jsem, že
děti nebudou chtít opravovat a přepisovat čistou verzi. Možná mělo vliv i to, že čistou verzi píšou na zdobený papír. Těší
se na to. Do čisté verze mohou i ilustrovat, ale není to povinnost. Mohou ji psát i na počítači, ale zatím této možnosti
využívají jen dvě dívenky. Od října má jedna žačka už sedm
příběhů. Někdo má ale zatím jen jeden, někdo má rozepsáno. Netlačím na to. Když dostanu čistou verzi, dávám dvě
známky, které nezahrnuji do klasifikace – hodnotím gramatiku v prvním odstavci a celkové zpracování. Také jsem začala
evidovat dokončené verze. Někdo má totiž rozepsané třeba
tři příběhy a ne a ne je dokončit. Ptám se pak, proč to tak je.
Každý žák má svoje portfolio, kam si po mém zhodnocení
a ústním doporučení čisté verze ukládá.“
Obě paní učitelky se snaží vytvářet podnětné prostředí pro
svoje žáky, je to velmi důležité ve všech prostředích, zvláště
v tom méně podnětném.

Jana Štybnarová, pedagogická konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu
v 8. ZŠ v Mostě

Jsme také na facebooku
Lajkujte

Komentujte

Sdílejte

Řízení školy
Soutěžte s námi
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Darwinovy slepé větve tvůrčího psaní
v Čechách
RENÉ NEKUDA
Tvůrčí psaní je obor, který se v Česku snaží uchytit již pěknou řádku let. Ve smyslu
Darwinovy evoluční teorie už u nás zapustil několik svých větví, byť většině z nich zdejší
prostředí nedalo přežít. Je to zvláštní, protože například v Americe slaví historie tvůrčího
psaní téměř 100 let existence.
Pokud bychom otevřeli internetový prohlížeč a zadali do
něho pojem „tvůrčí psaní“, česká verze Googlu by nám nabídla přibližně 1 180 000 výsledků. A kdybychom měli trpělivost a prolistovali několik stovek nalezených stránek, možná
by nás mohlo překvapit, jak moc je tento pojem přilnavý.
Kdekdo ho přisuzuje kdekomu a kdečemu. Jednoduše, tahle
nálepka je líbivá a pořádně drží. Představy o tvůrčím psaní se
v Česku dosti různí a možná právem vyvolávají spíše zmatení
než jasnou představu o tom, co od tvůrčího psaní můžeme,
nebo bychom měli, očekávat.

Stručná historie tvůrčího psaní
Když pomineme Aristotelovu Poetiku a několik dalších textů, které se zaobírají spisovatelským řemeslem, musíme při
hledání počátků fenoménu „tvůrčího psaní“ v historii lidstva
skočit až na začátek 20. století.
Píše se rok 1922 a na Yaleské univerzitě je otevřen první
oficiální „Writer’s Workshop“. Za jeho zrodem a následným
úspěchem stojí americko-švédský psycholog Carl Seashore.
Přichází s přelomovou a zároveň jednoduchou myšlenkou:
kreativitě se dá učit a dá se také rozvíjet.
I když jeho volbou číslo jedna nebylo přímo psaní, nýbrž
hudba, bylo od toho roku možné začít studovat tvorbu umění jako vysokoškolský obor a také ho bylo možné začít testovat v akademickém prostředí, tj. definovat důležité pojmy
a zkoumat různé objektivní přístupy, které vedou studenty
k dosažení vlastních literárních cílů (nutno podotknout, že
Yaleská univerzita si vysloužila již několik nositelů Pulitzerovy ceny a stále patří v tomto směru k celosvětově nejúspěšnějším školám).
Od té doby začalo tvůrčí psaní prosakovat do angloamerického světa a postupně se stávalo čím dál tím vyhledávanějším studijním oborem. Například dramatik a kritik Walter
Kerr si ve své knize Jak nepsat hru z roku 1956 stěžuje, že trh
je již přesycen kurzy psaní a návody, jak dobře psát.
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V dnešní době snad v Americe či v Británii neexistuje humanitně zaměřená střední či vysoká škola, která by se tvůrčího
psaní alespoň nedotkla. Nikdo se v kontextu anglicky mluvícího světa potom nepodivuje, že se takoví velikáni jako Michael Cunningham, Stephen King, Haruki Murakami či Henry
Miller k tvůrčímu psaní hrdě hlásí a že někteří z nich ho i aktivně studovali, učili nebo učí.
Za ta léta se prokázalo, že tvůrčí psaní poskytuje ověřený
a osvědčený systém rozvoje kreativních schopností. Obor
během století své moderní historie dokonale propracoval
svoji didaktiku a metodiku.
Ve srovnání s Poetikou se zjednodušil přístup ke struktuře
příběhu, prozkoumaly se dopady různých praktických cvičení, ustálila se hlavní oborová témata (například postavy,
popisy a dialogy, hledisko). A co je možná nejvíce překvapivé, ukázalo se, že studenti tvůrčího psaní mají uplatnění
v mnoha zaměstnáních – ať už v tiskových odděleních velkých korporátů, v různých médiích, nebo třeba v reklamních
agenturách.
Možná i z tohoto důvodu vzrostl ve Velké Británii v letech
2003 až 2013 počet bakalářských oborů zabývajících se tvůrčím psaním (v různých variacích) z 24 na 83, magisterských
z 21 na 200 a doktorandských z 19 na 50.
A Evropská asociace programů výuky tvůrčího psaní
(EACWP), kterou zakládala mj. Literární akademie, eviduje
od svého vzniku v roce 2005 více než trojnásobný nárůst členů na 30 institucích a několik desítek individuálních členů
z celé Evropy (sám jsem její součástí).

Akademické tvůrčí psaní v ČR
Carl Seashore by měl jistě radost hned z několika českých
škol zaměřených na film, design, divadlo i hudbu. U psaní
však mnoho lidí tápe a pořád ještě vykazuje spíše nechuť
než zájem.
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V kontextu tvůrčího psaní jsme tu totiž měli jeden nešťastný
zářez v podobě Literární akademie, což byl zatím nejodvážnější český pokus vyrovnat se světu. Tato soukromá vysoká
škola na svém začátku přitáhla pozornost mnoha významných spisovatelů a spisovatelek a její hlavní a stěžejní obor
se opravdu jmenoval „Tvůrčí psaní“.

kterých lidé sdílejí své výtvory a občas i vlastní tvůrčí úspěchy i neúspěchy, nebo webové stránky, jejichž provozovatelé vám za úplatu pošlou lektorský posudek na rukopis vaší
knihy.

Na Literární akademii jsem studoval. Každý rok jsem chodil
hned do dvou kurzů tvůrčího psaní a za magisterský turnus
jsem jich stihl celkem deset: začínalo to Danielou Fischerovou, pokračovalo přes Radku Denemarkovou, Arnošta Goldflama, Lubomíra Martínka či Ivonu Březinovou a končilo Petrem Šabachem.

Tento oborový slepenec je pro český přístup k tvůrčímu
psaní symptomatický. Abychom se v Česku pohnuli z místa
a nemuseli být v porovnání s postřehem Waltera Kerra 50 let
pozadu, je nutné udělat jednu zásadní věc – definovat obor
tvůrčího psaní a nelepit jeho nálepku opravdu na každou
lidskou aktivitu a profesi už jen zdálky vonící knihami (protože třeba zmíněné obdržení lektorského posudku e-mailem
nemá s tvůrčím psaním nic moc společného).

Hodiny těchto spisovatelů probíhaly dost různě.

Definice tvůrčího psaní

Extrémně dobře strukturované bylo setkávání s Danielou
Fischerovou, které vždy odněkud někam vedlo. Každou hodinu se probíralo jedno úzce zaměřené téma typu přirovnání, vývoj postav, divadelní dialog apod. a výstupem byl krátký dramatický útvar.

Pokud bychom označili jakýkoliv umělecký text za hotový
a vydaný text za bod 0, pak má prakticky cokoliv po jeho dokončení ve svém hledáčku literární kritika a věda. Ty škatulkují, hodnotí, třídí a hledají zákonitosti mezi vydanými texty.
V některých případech kritik či vědec sahá do části před vznikem textu, ale tendence zvláště literární vědy jsou spíše hodnotit text jako text a oprošťovat se co nejvíce od jeho autora.

Pak tu byly hodiny, na které se chodilo s již napsanými povídkami, které se následně rozebíraly. Těch bylo asi nejvíce.
Bohémský přístup Petra Šabacha vypadal například tak, že
jsme se učili v hospodě Na Klikovce, popíjeli pivo a kávu
s rumem, povídali si o své tvorbě, o problémech se psaním
a Petr nám radil, smál se a snažil se nás motivovat.
Bohužel akademické fungování školy přebila její ekonomická
část a Literární akademie skončila v roce 2015 v insolvenci.
Mimo tuto zkrachovalou instituci plnou vášně, nadšení a zápalu, který se už pravděpodobně nikdy nebude opakovat,
můžeme poukázat na pár statečných (spíše opravdu jednotlivců), již se snaží oboru tvůrčího psaní seriózně věnovat: Jiří
Studený z pardubické univerzity a Zbyněk Fišer z brněnské
Masarykovy univerzity. Osobně také připravuji nevelkou studii o tvůrčím psaní v ČR založenou na výsledcích zkoumání
4 000 účastníků mých vlastních kurzů. Bude se týkat možných přesahů tvůrčího psaní do jiných oborů (například do
psychologie či sociologie).
Existuje ještě na troskách Literární akademie vzniklá soukromá Vysoká škola kreativní komunikace. Ta je však ještě tak
nová, že dosud nezaznamenala žádné závažnější veřejné či
akademické výstupy. Možná proto, že složení studijních programů této školy odkazuje spíše na mnoho jiných oborů, než
je tvůrčí psaní, například managment v kreativním průmyslu, animace a vizuální efekty, online marketing, fotografie
a audiovize.
A při důkladnějším pátrání najdeme i další oblasti, které se
schovávají za značku tvůrčího psaní: tzv. „kluby psaní“, ve

Tvůrčí psaní je na druhé straně bodu 0 – je to proces před
dokončením textu. Zabývá se prakticky vším od prvotního
nápadu až po jeho realizaci. Hledá metody a postupy, díky
kterým lze docílit funkčnosti daného textu pro „cílového
čtenáře“. Tato disciplína tudíž na rozdíl od kritiky nehodnotí
kvalitu, nýbrž funkčnost: tzn. zdali se autorovi podařilo přenést své sdělení na určeného čtenáře takovým způsobem,
jakým on sám zamýšlel.
Tvůrčí psaní vždycky bere v potaz autora, nebojí se pojmů
jako tvůrčí blok“ nebo „inspirační zdroj“ a možná s nimi
přímo musí pracovat. Jeho jádro ovšem tvoří tzv. craft čili
řemeslo, které se netýká jen psaní knih, a tudíž se nemusí
zaměřovat v prvním plánu na tvorbu spisovatelů z povolání.
Zavedené termíny a metody výuky mají pomoci prakticky
komukoliv se sebevyjádřením ve formě textu (v přeneseném
významu v jakékoliv formě vyprávění příběhu). Ve výsledku
jde o rozvoj schopností studenta. A jak s oblibou říkám: „Neexistuje jasně daná červená čára, kterou když překročíte,
můžete říct, že jste hotový spisovatel nebo spisovatelka.“
Nicméně pokud absolvent kurzu tvůrčího psaní odchází
poučenější, sebevědomější a motivovanější, mělo to smysl
(i kdyby nikdy nevydal knihu, po čemž třeba víc než polovina
účastníků z mých vlastních seminářů netouží).
Běžnými návštěvníky kurzů tvůrčího psaní pro veřejnost
se tak stávají ajťáci (vášniví čtenáři sci-fi a fantasy), doktoři či právníci, již pracují s reálnými příběhy, manažeři, kteří
se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních dovednostech,
maminky na mateřské, jež musejí několikrát za den vymyslet
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novou pohádku, nebo třeba senioři, kteří chtějí zpracovat
své paměti.

Spisovatel jako lektor tvůrčího psaní
Jedna z nejzásadnějších a zároveň i z nejvýbušnějších otázek
oboru zní, zdali je vyučování tvůrčího psaní určeno jen zkušeným autorům. V Česku se na tento systém spoléhala právě
Literární akademie. A představa, že úspěšný spisovatel bude
i skvělý lektor, neustále přetrvává.
Pokusím se odpovědět příkladem jedné básnířky, která během svého života získala mnoho literárních cen. Její způsob
tvorby byl poněkud zvláštní – své básně vymýšlela při cválání na koni (pravděpodobně jí v tom pomáhal pravidelný rytmus klusu koně). Pokud by básnické úspěchy a její způsob
tvorby byly předpoklady dobrého vyučujícího a do semináře
by se přihlásil člověk, který se bojí koně, došlo by k výbuchu.
Studenti by se pravděpodobně nic nenaučili – alespoň ne
o poezii – a bázlivý žák by se zřejmě zablokoval, případně by
došel k závěru, že psát básně mu nejde nebo k tomu nemá
žádné předpoklady.
Básnířka samozřejmě nebyla úspěšná proto, že jezdila na
koni, ale proto, že našla specifický způsob své tvorby. Jestliže spisovatel umí popsat, proč tvoří tak, jak tvoří, a proč jeho
knihy fungují, může se stát dobrým lektorem tvůrčího psaní.
Lektor tvůrčího psaní jde ale mnohem dál. Zná zákonitosti řemesla, zkoumá konkrétní autorský záměr, schopnosti
jedince a cílovou skupinu. A pak poradí: „Zapojíš ten a ten
sval. Vyšleš signál z mozku, zvedneš pravou nohu a ohneš
ji v koleně zhruba do úhlu 65 stupňů. Když budeš chtít být
rychlejší, více zatížíš trojhlavý sval lýtkový, velký sval hýžďový a svaly na zadní straně stehna.“ V praxi to může znamenat
například hledání nadbytečných vět, přeskládání odstavců,
přehodnocení uchopení jedné konkrétní scény, která v rámci celku neplní významnější roli, případně zpřesnění motivace hlavní postavy či změnu zápletky. Nebo také diskusi
o nosnosti daného tématu a celkového uchopení textu.

Tvůrčí psaní není o tom, jak psát podle nějakých tabulek či
představ lektora, ale jak sestrojit výsledný text tak, aby fungoval dle záměru autora. Negeneruje pravidla, která se dají
porušovat, ale zkoumá zákonitosti, vůči kterým se dá (ideálně vědomě a kreativně) vymezovat.
Možná i z tohoto důvodu prošlo Literární akademií mnoho
spisovatelů, kteří jako učitelé moc neobstáli – neuměli pojmenovat řemeslo nebo ho neuměli předat svým studentům. Hlavním cílem tvůrčího psaní tedy není vytvářet spisovatele z povolání, nýbrž rozvíjet tvůrčí potenciál jednotlivců
(s důrazem na slovo jednotlivců).

Co s tím?
České tvůrčí psaní je i po mnoha letech boje o své místo pořád v plenkách. Svět jej bez výjimek přijímá jako standardní
akademickou disciplínu i uměleckou praxi. U nás se s ním
experimentuje a hledá se forma, jak má vypadat, komu má
sloužit, co by nám mělo přinést.
Věnuji se oboru naplno 14 let, prošel jsem mnohými tuzemskými a zahraničními konferencemi a přál bych si, abychom
se v tomto ohledu světu vyrovnali.
Zbavme tvůrčí psaní iluzorních nálepek a dejme šanci této
evoluční větvi, která pracuje s příběhem. Její vypučení může
přinést opravdu sladké ovoce.
Ve výsledku by to znamenalo, že bychom se potkávali s poučenějšími čtenáři, voliči i sousedy…
Mgr. René Nekuda, lektor tvůrčího
psaní a spisovatel

sBORROWna

VAŠE ONLINE PŮJČOVNA

pedagogických knih

S novou službou si půjčíte balíček
elektronických knih na celý rok.
Knihy budeme průběžně aktualizovat
a balíček doplňovat o nové tituly.
S texty v knihách je možné aktivně
pracovat a informace jednoduše
a dle potřeby sdílet s kolegy.

Více informací: www.wolterskluwer.cz/sborrowna
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VÝUKA O EU

Evropský úhel pohledu by měl být
součástí výuky všech předmětů
LU C I A K L E Š T I N CO VÁ
Nedávno mě moje jedenáctiletá známá poprosila o pomoc s přípravou evropského projektu
do školy. Úžasná, šikovná mladá dáma, fascinovaná příběhy z Bruselu, které jí občas
vyprávím. Tentokrát jsem však byla opět šokována chaosem v její výuce o EU. Umí mi
vysvětlit princip měnové parity, ale reálně si neuvědomila, proč si na výletě v Praze zmrzlinu
za eura nekoupí. Dokáže vyčíslit rozlohu EU, ale až spolu jsme si vyhodnotily, jaké výhody
přináší členství Slovenska v celku, který je stokrát větší než tato země.
Povídaly jsme si, proč cestujeme bez pasů, ale občas jsou
přece jen na vnitřních hranicích kontroly. Jak to, že Česká
republika je v EU, ale nemá euro. Kde máme jako euroúředníci svázané ruce, kdybychom chtěli navrhovat evropské
řešení problémů, jako je krize způsobená koronavirem. Jaké
potvrzení bude potřebovat, pokud jednoho dne bude chtít
v myjavské chalupě vyrábět z včelího medu vlastní kosmetiku a prodávat ji do našich lékáren – a co jí z těchto dokladů
později uznají úřady v Rakousku a co na Ukrajině.
Pro mě jsou to krásné chvíle a obrovská čest moci předávat
své poznatky o EU dále. Kolik dětí však takovou možnost
nemá? I proto je úžasné vidět množství projektů, včetně tohoto časopisu, které se snaží svou trochou přispět ke zkvalitnění výuky o EU.
Asi se všichni shodneme na tom, že ideálně by měl být evropský úhel pohledu součástí každodenní výuky všech předmětů. Matematika se dá učit na příkladech hledání kvalifikované většiny při přijímání zákonů v Radě EU či alokování
rozpočtu. Etika či občanská výchova mohou otevírat diskusi
o rozdílném přístupu k interrupcím či legalizaci drog v Česku, Polsku či Nizozemsku. V zeměpise či němčině si mohou
studenti vyzkoušet připravit žádost o evropský grant na
ochranu Šumavy, ale nejdříve si na to musejí najít partnera z Německa. Na angličtině se dá vymýšlet návrh budoucí
evropské občanské iniciativy či přihláška na studijní pobyt
Erasmus. A tak donekonečna.
V koutku duše se cítím provinile, že píšu takovéto řádky do
časopisu čteného pedagogy. Avšak dovoluji si předkládat
tyto návrhy jedině proto, že za posledních sedm let práce
v Evropské komisi pravidelně odpovídám na podobné otázky – ať už přes své sociální sítě (klidně se mi ozvěte, s radostí
poradím se vším, co vím!), při přednáškách na školách doma,
nebo v našem návštěvnickém centru v Bruselu. Je škoda, že
zatím se nepodařilo posunout mílovými kroky vpřed snahu
o systematičtější evropskou výuku napříč celou EU. Jsem

přesvědčená, že by to velmi prospělo zejména zemím, které
přistoupily do EU jako poslední a jejich školství má, řekněme
si pravdu, vždy prostor na zkvalitnění.
Pár tipů na závěr tohoto zamyšlení:
 Mohli byste motivovat studenty hledat si přes sociální
sítě kamarády z jiných zemí a vzájemně porovnat svou
evropskou realitu. Kupují si tu samou Nutellu? Platí jim za
brigádu eury? Mohou se setkat na nějaké evropské talentové soutěži či na výměnném pobytu?
 Doporučte jim poslouchat podcast Lights on Europe na
svých aplikacích nebo přes Spotify. Každý týden si mohou poslechnout novou epizodu (nejčastěji v angličtině,
občas ve slovenštině) rozhovoru s člověkem v Bruselu.
Dozvědí se víc o fungování EU, osobních úspěších a neúspěších či tricích pro kariéru v Bruselu.
 Poproste rodiče svých studentů, aby přišli na vyučování
podiskutovat o tom, jaký by byl jejich život bez EU. Dovážejí pro svou firmu výrobky ze zahraničí? Studovali ve
Velké Británii? Zkoušeli žádat o eurofondy? Platí na dovolené roaming? Dodávají přes internet služby lidem z jiných zemí?
Věřím, že toto úvodní zamyšlení je pro vás inspirativní – dejte mi prosím vědět přes Facebook nebo Instagram, co je pro
vás užitečné více či méně. Ráda vám sem v budoucnu napíšu
další příspěvek. Zatím vám přeji všechno dobré a děkuji za
úžasnou práci, kterou každý den děláte pro nás všechny.

Lucia Kleštincová, Evropská komise,
autorka podcastu Lights on Europe

www.rizeniskoly.cz
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POHYB A SPORT

Na co bychom měli myslet při hodinách
tělesné výchovy
D AV I D S T E F F E K
Snažím se v hodinách tělesné výchovy budovat u dětí lásku a vztah k pohybu a sportu.
Zaměřuji se na všeobecnou pohybovou průpravu, a to především přístupnou a zábavnou
formou, při které jsou děti v neustálém aktivním zapojení bez čekání a prostojů. S využitím
hravých metod se pokouším rozvíjet kreativitu dětí, protože pohybové aktivity jsou
k tomu vynikající prostředek, stejně jako k upevňování zmiňované emoční vazby ke sportu
a pohybu.
Ve spolupráci s fotbalovou asociací jezdím po školách a snažím se učitelům a učitelkám ukázat, jak je možné využít níže
uvedených pravidel v hodinách tělesné výchovy. Jde samozřejmě jen o jeden možný způsob výuky – každý má určitý
svůj styl, ale myslím si, že společným cílem je zaujmout co
nejvíce dětí a využít co nejefektivněji celou hodinu.

 Sestavujme více týmů, připravujme více hřišť, stanovišť,

aby děti nemusely na aktivitu čekat.
 Jednotlivá hřiště vedle sebe mohou mít i různá zaměření

(fotbal, basketbal, házená atd.).
 Nebojme se zdánlivého chaosu, při kterém máme vše

pod kontrolou.
 Mysleme i na vlastní odpočinek, nechme děti hrát i delší

čas bez našeho řízení a příkazů.
 To, co lze realizovat zábavnou formou hry, tak také reali-

zujme. Hra je nejlepší učitelka.
 Podporujme děti ve spolupráci a samostatném rozhodo-

vání, nedávejme pouze příkazy.
 Oceňujme hlavně snahu, dovednosti nemusejí mít všich-

ni stejné a chyby k procesu učení patří.
 Pomáhejme dětem, aby se zlepšovaly podle svých mož-

ností, nechtějme po všech to samé.
 Pokud je to možné, najděme aktivitu i necvičícím (beru je







Na co bychom tedy při hodinách tělesné výchovy měli myslet?
 Dopřejme dětem radost z pohybu, snažme se v nich probudit emoce, nadšení a zážitky z her.
 Buďme pozitivní, motivujme, chvalme, buďme kreativní,
vrátí se nám to v radosti dětí.
 Využijme čas pro pohyb co nejefektivněji, netvořme zástupy, zapojme všechny děti.
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jako své „sparingy“, využívám je k podávání míčů, chystání překážek…).
Míče mějme raději mírně podhuštěné než tvrdé, děti
lépe snesou případný úder.
Píšťalku můžeme používat, zkusme ale využívat i dohodnuté optické signály (zdvižená ruka, určitý postoj učitele…).
Zranění a bolest přehnaně neřešme – když je děti překonají, oceňme je.
Umožněme dětem pravidelně pít, budou živější a soustředěnější i v dalších hodinách a vy můžete využít pauzu
na další aktivitu.
Mgr. David Steffek, učitel
na ZŠ a MŠ Píšť, mentor, fotbalový
trenér, grassroots trenér mládeže
FAČR
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Projekt Hasiči pro školy – vzdělávací
materiál pro 2. stupeň ZŠ
A D A M F U K S A , I VA K A R A F I ÁTO VÁ
Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) se dlouhodobě
věnuje podpoře výchovy a vzdělávání v oblasti témat ochrana obyvatelstva,
požární prevence a integrovaný záchranný systém, která jsou v rámci
problematiky Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
rozpracována v jednotlivých rámcových vzdělávacích programech.
HZS ČR realizuje své aktivity přímou formou, kdy informace žákům a studentům předává buď ve školách
v rámci různých besed, přednášek či projektových dní,
nebo při exkurzích na hasičských stanicích, případně
v odborných vzdělávacích centrech nebo v rámci různých soutěží. Nepřímou formou pak podporuje výchovu
a vzdělávání svou metodickou a odbornou pomocí. Zde
zejména školí pedagogické pracovníky v akreditovaných
kurzech a vytváří různé podpůrné vzdělávací materiály
určené dětem od mateřských škol až po studenty pedagogických fakult.
HZS ČR jako odborný garant problematiky ochrany člověka
za běžných rizik a mimořádných událostí si uvědomuje, že
jsou jednotlivá témata rozložena do několika vzdělávacích
oblastí, a tak může být koncepční příprava výuky pro učitele
náročnější. Snaží se tedy obohacovat výuku o nové, moderní
vzdělávací materiály, mezi které se právem řadí také projekt
Hasiči pro školy. Je to odborně garantovaný projekt, který
lze snadno využít ve výuce.
Cílem tohoto projektu je komplexní výukový materiál pro
2. stupeň základních škol. K zajištění jeho odborné, pedagogické a didaktické úrovně byl vytvářen v úzké spolupráci s pedagogy, kteří danou problematiku vyučují. Materiál
reflektuje technické požadavky na moderní výuku, pro pedagogy je velmi snadno využitelný a v digitální podobě je
zdarma dostupný všem školám v ČR. Obsah plně odpovídá závazným dokumentům, které pro podporu a realizaci
výuky této problematiky existují. Zároveň má být logickou
a odbornou součástí komplexního rámce vzdělávání na základních školách (zachování mezipředmětových vazeb, odpovídající úroveň znalostí dle věku žáků, důraz na znalosti
a dovednosti, které jsou pro praktický život důležité, často
i život zachraňující).
Projekt Hasiči pro školy je realizován ve spolupráci HZS
Ústeckého kraje a HZS Zlínského kraje za finanční podpory
Ústeckého kraje.

Vytvořené vzdělávací materiály mají své jasně definované
cíle, které směřují k eliminaci rizikového chování, ke správnému a včasnému přivolání pomoci a základnímu zdolávání
mimořádných událostí do příjezdu záchranných složek. Výstupy projektu tvoří jak materiály pro žáky, tak také pro učitele. Jeho základem jsou interaktivní prezentace, doplněné
vlastní grafikou, videy a fotografiemi. Učitelé mají k dispozici
příručku, která obsahuje teoretický základ pro výuku daného
tématu a je doplněna praktickými informacemi o konkrétních
událostech. Pro žáky je připraven pracovní list, který koresponduje s prezentací, doplňuje ji a po hodině zůstává žákům
k dispozici. Všechny výše popsané části projektu jsou pro školy v elektronické podobě zdarma ke stažení na stránkách
www.hasiciproskoly.cz bez jakýchkoliv dalších nákladů.
Výše uvedený výukový materiál je postupně doplňován dalšími, podpůrnými materiály, realizovanými z grafiky projektu,
jako jsou letáky, samolepky, rozvrhy hodin či záložky. V dalších
letech bude kromě aktualizací doplňován například o náměty
pro hromadnou práci s dětmi. Na uvedených stránkách jsou
kromě vzdělávacích materiálů k dispozici také základní informace o projektu, jeho využití a obsahu. Ke konci roku 2019
bylo zaznamenáno 8 000 stažení materiálů.

Tvorba a současný stav projektu
V pátek 13. dubna 2018 byl odborné veřejnosti slavnostně
představen a předán první ročník projektu, tedy prvních pět
výukových hodin pro šesté třídy ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií. Nad tímto prvním ročníkem projektu
převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kompletní výstupy pro druhý ročník, tedy pro sedmé třídy ZŠ, byly slavnostně představeny a předány v dubnu 2019
na ZŠ Tusarova v Praze. Materiály pro třetí ročník budou pedagogům představeny a předány v září 2020 na Gymnáziu
v Kroměříži. Poslední, čtvrtý ročník pro deváté třídy ZŠ bude
k dispozici na jaře 2021.
HZS ČR si uvědomuje, že vzdělání žáků a studentů zásadně
ovlivňuje jejich směřování i celý jejich další život. Netýká se
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to pouze volby povolání a jejich dalšího uplatnění, ale také
jejich postoje k otázkám bezpečnosti, ochrany lidského
zdraví a života či případné pomoci ostatním při možném
vzniku mimořádné události. Schopnosti a dovednosti žáků
a studentů rozvíjené v oblasti ochrany obyvatelstva, požární
prevence a integrovaného záchranného systému měly vždy

velký celospolečenský dopad. Naučme tedy společně naše
budoucí dospělé spoluobčany eliminovat rizikové chování, naučme je postupy a řešení pro zvládání mimořádných
událostí, kterým mohou být v životě vystaveni. Pomůžeme
tak naší společnosti vychovat další generace, které nebudou
lhostejné k ohrožení sebe ani ostatních.

por. Ing. Adam Fuksa,
HZS Zlínského kraje

por. Ing. Iva Karafiátová,
HZS Ústeckého kraje

Pracovní doba a nadúvazek
MARTIN KAPLÁN
Počátek nového školního roku je zpravidla provázen i změnami pracovněprávních vztahů
pedagogických pracovníků. V tomto článku se stručně podíváme na pracovní dobu a s ní
související pracovněprávní instituty, které se obvykle v novém školním roce mění.
Pracovní doba a přímá pedagogická
činnost
Pracovní poměry ve školství vznikají zpravidla k 1. 9. kalendářního roku, tj. na začátku školního roku. Novým, nastupujícím zaměstnancům má zaměstnavatel povinnost rozvrhnout pracovní dobu a zároveň přímou pedagogickou
činnost. Rozvržení pracovní doby, včetně rozvržení přímé
pedagogické činnosti, zaměstnavatel písemně oznámí zaměstnanci alespoň 14 dní předem. S pedagogem může zaměstnavatel dohodnout i jinou dobu seznámení s rozvržením pracovní doby. Nesmí však být kratší než tři dny.
U stávajících zaměstnanců se obvykle mění jen rozvržení přímé
pedagogické činnosti. Tuto skutečnost zaměstnavatel pedagogickému pracovníkovi oznamuje zpravidla tři dny předem.
Změny v rozvržení přímé pedagogické činnosti mohou mít vliv
i na rozvržení pracovní doby. Pokud je nutné kromě rozvržení
přímé pedagogické činnosti změnit i pracovní dobu, musí zaměstnavatel postupovat tak, jak je popsáno v prvním odstavci,
tedy obě změny zaměstnanci oznámit písemně alespoň 14 dní
předem, není-li dohodnuta jiná doba k seznámení.
Všechny výše uvedené změny provádí zaměstnavatel jednostranně. To znamená, že dohoda se zaměstnancem není
nutná. To neplatí v případě potřeby zaměstnavatele snížit
zaměstnanci rozsah přímé pedagogické činnosti. Nejde-li
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o snížení například z důvodu výkonu funkce výchovného
poradce nebo metodika ICT, musí se zaměstnavatel s pedagogem dohodnout na kratší pracovní době.
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti se vypočítává ze
sjednané týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel tedy nemůže zaměstnanci snížit rozsah přímé pedagogické činnosti,
aniž by se zaměstnancem dohodl kratší pracovní dobu. Týdenní pracovní doba má také vliv na stanovení výše platu
zaměstnance.
Sníží-li zaměstnavatel pedagogickému pracovníkovi pouze
přímou pedagogickou činnost, nedocílí tím i snížení týdenního rozsahu pracovní doby. V takovém případě bude mít
zaměstnavatel stále povinnost přidělovat zaměstnanci práci
a vyplatit zaměstnanci plat odpovídající rozsahu nesnížené
pracovní doby.
Nebude-li zaměstnavatel pedagogovi práci přidělovat ve
sjednaném rozsahu, vznikne v části pracovní doby překážka
v práci na jeho straně. Po dobu jejího trvání má zaměstnanec
nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku.

Nadúvazkové hodiny
Hodiny přímé pedagogické činnosti vykonané nad týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený ředitelem
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školy jsou tzv. hodinami nadúvazkovými. Také se pro ně používá označení hodiny přespočetné. Za jejich odpracování
náleží zaměstnanci příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.
Výkon nadúvazkových hodin pedagogovi ukládá zaměstnavatel. Jednostranně je možné zaměstnanci určit, aby odpracoval až čtyři tyto hodiny týdně. Výkon nadúvazkových
hodin nad tento rozsah je možný jen na základě dohody zaměstnavatele s pedagogickým pracovníkem.
Nadúvazkové hodiny mohou vykonat jen zaměstnanci, kteří
mají týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době, případně tento rozsah
snížený z důvodu odpočtu hodin pro výkon činnosti např.
metodika ICT.

Navýšení úvazku v praxi umožní, aby zaměstnanec vykonal
více hodin přímé pedagogické činnosti, než by odpovídalo
původně sjednané, kratší pracovní době. Těmto zaměstnancům nevznikne nárok na příplatek, protože nekonají přespočetné hodiny. Jejich plat se však zvýší o částku odpovídající
navýšení celkové pracovní doby, tj. hodin přímé pedagogické činnosti a prací s ní souvisejících.
Na počátku školního roku doporučuji zaměstnavateli v rozvrhu hodin vyznačit, které hodiny přímé pedagogické činnosti budou pro pedagogického pracovníka přespočetnými.
To samozřejmě za předpokladu, že existuje potřeba zaměstnavatele, aby pedagog tyto pravidelné nebo plánované
přespočetné hodiny vykonával.
Mgr. Martin Kaplán,
právník ČMOS PŠ

Se zaměstnancem pracujícím na kratší pracovní dobu je
možné výkon přespočetných hodin jen dohodnout. Než
však vůbec bude možné k této dohodě přistoupit, musí zaměstnavatel s pedagogem dohodnout tzv. navýšení úvazku,
a to až do výše stanovené týdenní pracovní doby.

Jakou práci může požadovat
zaměstnavatel po zaměstnanci –
pedagogickém pracovníkovi?
M O N I K A P U Š K I N O VÁ
Zřejmě každý zaměstnanec si někdy kladl otázku: Může tuto práci po mně zaměstnavatel
požadovat? Cílem článku je zodpovědět některé časté dotazy pedagogických pracovníků
směřující do této oblasti a vyvodit doporučení.
Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě
Jsem učitel odborného výcviku na střední škole. Vím,
že jiní kolegové suplují, a rád bych si také přivydělal
tímto způsobem. Zástupce ředitele však říká, že mě
nemůže poslat na učební praxi. Jaký je důvod?
Pravděpodobným důvodem je skutečnost, že v pracovní smlouvě zaměstnavatel a zaměstnanec sjednali druh
práce „učitel odborného výcviku“. Pokud je tento předpoklad správný, pak skutečně platí, že zaměstnavatel může
přidělovat zaměstnanci práci pouze v rámci odborného

výcviku. Nemůže mu přidělovat práci v rámci jiných forem
praktického vyučování (např. učební praxe nebo odborné
praxe). Podmínkou přidělování práce v rámci učební praxe
je změna stávající pracovní smlouvy, kterou by se rozšířil
dříve sjednaný druh práce. Jinou možností je sjednání další pracovní smlouvy, kterou by se sjednal druh práce tak,
aby zaměstnanec mohl vykonávat přímou pedagogickou
činnost v rámci učební praxe (typicky „učitel praktického
vyučování“).
Právní předpisy
 § 34 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a) zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
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 § 65 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění
 § 13 odst. 6, § 15 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném
znění
Mám odbornou kvalifikaci pro první stupeň základní školy, a zástupkyně mě přesto posílá suplovat na
druhý stupeň. Je to tak možné?
V dotazu není uvedena podstatná informace – jaký druh
práce je sjednán v pracovní smlouvě. Pokud je v pracovní
smlouvě sjednán druh práce „učitel základní školy“, může
zaměstnavatel zaměstnanci (učiteli základní školy) přidělovat práci jak na prvním, tak na druhém stupni základní
školy. Zůstává otázkou, zda je při této organizaci práce zajištěna odborná a pedagogická úroveň vzdělávání. Z pohledu pracovního práva je však tento postup zaměstnavatele
v pořádku.
V případě, že je v pracovní smlouvě sjednán druh práce „učitel prvního stupně základní školy“, může zaměstnavatel zaměstnanci (učiteli prvního stupně základní školy) přidělovat
práci pouze na prvním stupni základní školy.
Právní předpisy
 § 34 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a) zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v plat-

ném znění
Jsem učitel na střední škole. V pracovní smlouvě
mám sjednán druh práce „učitel účetnictví“. Vím, že
kolega v sousedním městě má v pracovní smlouvě
„učitel odborných ekonomických předmětů“. Která
smlouva je uzavřena správně?
Obě ujednání jsou možná a jsou v souladu se zákoníkem
práce. Žádný právní předpis zaměstnavateli ani zaměstnanci
nepředepisuje, nakolik „široce“ nebo „úzce“ se musí sjednat
druh práce v pracovní smlouvě. Pokud se smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) dohodnou např. na druhu práce „učitel účetnictví“, pak musejí vycházet z toho, že zaměstnavatel může zaměstnanci přidělovat práci pouze v rámci
předmětu účetnictví. Pokud je sjednán druh práce „šířeji“
(např. učitel odborných ekonomických předmětů), může
zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat práci např. v rámci
předmětů účetnictví nebo ekonomie.
Právní předpisy
 § 34 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Pracuji jako učitelka mateřské školy. Ředitelka nám
řekla, že v době prázdnin budeme pracovat. Protože pro nás nemá jinou práci, budeme sekat trávu na
školní zahradě. Je to tak v pořádku?

Jsem vychovatelkou školní družiny. Chodíme s učitelkami a dětmi 1. ročníku na hodiny plavání do
místního bazénu. Pomáháme dětem s převlékáním,
sušením vlasů apod. Jedná se o přímou, nebo nepřímou pedagogickou činnost?

Zaměstnavatel musí zaměstnanci přidělovat práci v rámci
sjednaného druhu práce. Specifickým rysem práce pedagogických pracovníků je skutečnost, že v pracovní době vykonávají přímou pedagogickou činnost a práce související
s přímou pedagogickou činností.

Cílem dotazu je sice rozlišit přímou a tzv. nepřímou pedagogickou činnost vychovatele školní družiny, avšak svým
obsahem dotaz odkrývá zásadní problém související s přidělováním práce zaměstnavatelem. Jestliže v pracovní
smlouvě zaměstnavatel a zaměstnanec sjednali druh práce
„vychovatel školní družiny“, pak je zaměstnavatel povinen
přidělovat zaměstnanci práci odpovídají sjednanému druhu
práce (práci vychovatele školní družiny vykonávanou při zájmovém vzdělávání účastníků školní družiny v době provozu
školní družiny).

Vždy je nutné posoudit „souvislost“ konkrétní činnosti požadované zaměstnavatelem po zaměstnanci s přímou pedagogickou činností. Je zřejmé, že např. příprava pomůcek
souvisí s předškolním vzděláváním dětí, stejně tak souvisí
s předškolním vzděláváním konzultace s pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny. Většina pedagogů se
zřejmě shodne na tom, že neexistuje logická, „dostatečná“
souvislost předškolního vzdělávání dětí a sekání trávy na
školní zahradě. Proto lze konstatovat, že uvedenou práci
nelze podřadit pod druh práce „učitel mateřské školy“ a zaměstnavatel ji nemá zaměstnanci přidělovat.

Z kontextu dotazu plyne, že probíhá základní vzdělávání
žáků základní školy. Tuto činnost nemá vykonávat zaměstnanec jako „vychovatel školní družiny“ a zaměstnavatel nemá
zaměstnanci tuto práci přidělovat.

Právní předpisy
 § 34 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a) zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-

Právní předpisy
 § 34 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a) zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
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L E G I S L AT I VA
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Shrnutí
 Na základě častých dotazů lze vyvodit jednoduché kon-

statování: Zaměstnanec si často nevybavuje, jaký druh
práce se zaměstnavatelem sjednal v pracovní smlouvě,
tj. ani si nevybavuje, jakou práci se zavázal pro zaměstnavatele vykonávat.
 V některých případech zaměstnanec (a často i zaměstnavatel) nerozlišuje mezi druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě a odbornou kvalifikací zaměstnance.

Doporučení
 Připomeňte si, jaký druh práce je sjednán ve vaší pracov-

ní smlouvě. Bez znalosti tohoto ujednání se nelze orientovat v tom, kterou práci vám zaměstnavatel přiděluje
oprávněně nebo neoprávněně.
 Druh práce lze sjednat v různé míře určitosti a různé šíři.
Záleží na smluvních stranách, zda se dohodnou např. na
druhu práce „učitel základní školy“, nebo „učitel druhého
stupně základní školy“.
 Na případné změně druhu práce se musí zaměstnavatel
a zaměstnanec dohodnout.

Pracovní náplň
Jsem asistentka pedagoga a loni jsem byla zařazena
do 8. platové třídy, letos do 5. platové třídy. Ředitel
školy mi změnil pracovní náplň a změna platové třídy je údajně důsledek. Já jsem ale se změnou pracovní náplně nesouhlasila. Může tak ředitel školy
postupovat?

Pracovní náplň může zaměstnavatel měnit. Důležité je, aby
obsah pracovní náplně byl stále v mezích daných sjednaným
druhem práce. Je možné, že zaměstnavatel dospěl k závěru,
že bude po zaměstnanci vyžadovat méně náročnou práci,
a tuto méně náročnou práci následně zaměstnanci oprávněně přiděluje. Následkem přidělování méně náročné práce je
skutečně zařazení zaměstnance do nižší platové třídy.
Postup zaměstnavatele je v souladu s právními předpisy.
Právní předpisy
 § 34 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a) zákona

č. 262/2006 Sb., v platném znění
 § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném

znění
 § 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění
 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění

Doporučení
 Nelze zaměňovat pracovní smlouvu obsahující druh prá-

ce, na kterém se musí dohodnout zaměstnavatel a zaměstnanec, a pracovní náplň, která je jednostranným
příkazem zaměstnavatele.
 Podpis, kterým zaměstnanec opatřuje písemné vyhotovení pracovní náplně, nevyjadřuje souhlas zaměstnance
s pracovní náplní, ale skutečnost, že zaměstnavatel zaměstnanci předal písemné vyhotovení pracovní náplně.
 Pokud zaměstnavatel změní pracovní náplň (a současně
změna proběhne v mezích daných druhem práce), je zaměstnanec povinen změněnou pracovní náplň respektovat a konat takovou práci, kterou mu zaměstnavatel
přiděluje.

Dokumentem tradičně označovaným jako pracovní náplň
zaměstnavatel zaměstnanci blíže definuje pracovní úkoly,
a to v mezích druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.
Na rozdíl od druhu práce zaměstnavatel a zaměstnanec pracovní náplň nesjednávají (tj. pracovní náplň není výsledkem
jejich dohody). Naopak, pracovní náplň je jednostranným
příkazem zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu,
www.monikapuskinova.cz

Potřebujete radu odborníka?
Využijte naši bezplatnou poradenskou službu pro předplatitele
Dotazy přijímáme písemnou formou na e-mail redakcers@rizeniskoly.cz
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SOUTĚŽ
SOUTĚŽ
7. ročník soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy

ZLATÁ KARABINA 2020
Krásný a netradiční způsob odměny pro pana
zástupce nebo paní zástupkyni, kteří jsou mostem
mezi sborovnou a ředitelnou, vyslechnou,
poradí a bez kterých by vaše škola nebyla tím
místem, kam se těšíte…
Jak soutěž probíhá?
 Nominovat mohou učitelé, ředitelé, zřizovatelé, rodičovská veřejnost,
žáci i studenti, a to do 18. září 2020.
 Na základě kritérií v dotazníku vybere nezávislá porota 5 oceněných –
výherce zlaté, stříbrné a bronzové karabiny a dvě ocenění za mimořádný počin (nebojte se kritérií, vyplňte je prostě tak, jak si myslíte, že
je to nejlepší).
 Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 5. listopadu 2020 v Zastupitelském sále Magistrátu hlavního města Prahy (Nová radnice, Mariánské
nám. 2/2, Praha 1) v rámci konference „Nezastupitelný zástupce“.
Nominační formulář a další informace k soutěži naleznete na
www.zlatakarabina.cz
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