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Naděje na březnové
znovuotevření škol
začíná při pohledu
na čísla nově infikovaných
výrazně
slábnout. České děti
jsou v rámci Evropské
unie nejdéle doma
a vypadá to, že tento tuzemský trend
nekončí, přestože poptávka veřejnosti
po návratu k prezenčnímu vzdělávání
roste. Svědčí o tom mimo jiné průzkum
agentur STEM/MARK pro Českou televizi, v němž se devět z deseti lidí vyslovilo pro návrat dětí do škol. Avšak naplnění tohoto požadavku se nyní dostává
na hranici možného a zřejmě nepomohou ani bezprecedentní demonstrace
před domem ministra školství.
A v této atmosféře Ministerstvo školství
odstartovalo změnou rámcového vzdělávacího programu reformu výuky informatiky na základních školách. Třetího února obdrželi ředitelé a ředitelky
do svých datových schránek příslušný
dopis od ministerstva školství a pedagogové se začali seznamovat s novou
podobou výuky informatiky. O tom, že
byla aktualizace předmětu nutná, není
třeba polemizovat, stejně jako o tom,
jak nedostatečná byla komunikace ze
strany Ministerstva, která zbytečně
podnítila negativní reakce ze strany
učitelů. Ale jednou z mála světlých stránek současné situace je, že se „revize
informatiky“ již prakticky rok neřízeně
děje. A to na obou stranách. Řada učitelů se totiž skutečně naučila ovládat
Teams nebo Zoom, účastní se webinářů, online konferencí. Technologie se
pro ně, stejně jako pro jejich žáky, staly nezbytným a dnes už samozřejmým
médiem společné výuky. Koneckonců, byla to nouze, jež naučila Dalibora
housti a nás všechny přivedla do digitálního věku. A snad se tato zkušenost
posledního roku zhodnotí i v době
„offlinové“ a pomůže naplňovat nově
formulovaný cíl základního vzdělávání – pomáhat žákům orientovat se
v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému
a tvořivému využívání digitálních
technologií při práci, při učení, ve
volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života. Protože tyto dovednosti budou nezbytné
i poté, co zvládneme pandemii.
Markéta Beková,
odborná editorka Učitelského měsíčníku
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Učit více informatiky a digitálních
dovedností pro úspěch našich žáků
je pro učitele výzva i nová šance
J A R O S L AV FA LT Ý n
Milí učitelé, pro úspěch našich dětí je důležitá informatika a nové myšlení. Ve spolupráci
s odborníky z pedagogických fakult a s učiteli informatiky jsme upravili Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), aby informatika dostala větší
prostor. Jde totiž o obor zcela zásadní pro vzdělávání, profesní uplatnění i osobní život.
Všudypřítomnost technologií, nástup chytrých telefonů a využívání aplikací pro řešení
problémů v řadě oblastí běžného života, nástup umělé inteligence ani boom sociálních
sítí nebyly v požadavcích na vzdělání dosud zohledněny. Chceme, aby školní vzdělávání
nezaostávalo. A i proto je tu revize ICT!
Hodinové dotace pro informatiku
Nároky na dovednosti a kompetence potřebné pro život se
změnily současně s rozvojem technologií. Aktualizované
RVP ZV proto přináší novou informatiku a digitální kompetenci určenou k obohacení předmětů podle podmínek
a možností školy. Nové pojetí informatiky přináší vedle práce s digitálními zařízeními a aplikacemi důraz na rozvoj řady
schopností důležitých pro život, pro další studium a profesní
uplatnění: informatické myšlení (schopnost strukturovaně
přemýšlet). Nová digitální kompetence pak v RVP ZV vytváří prostor pro praktické využívání technologií v jednotlivých předmětech. Pro dnešní dobu klíčová informatika byla
dosud v kurikulu silně podhodnocenou oblastí. Měla absolutně nejnižší a minimální možnou hodinovou dotaci (1+1
hodina na prvním a na druhém stupni). Zdůraznění informatiky v obsahu vzdělání je potřebné nejen pro uplatnění
absolventů škol, ale i s ohledem na ekonomiku a její rozvoj.
V České republice zaměstnavatelé přes dvacet let postrádají
zaměstnance s dostatečně rozvinutými digitálními dovednostmi. V novém nastavení bude informatika dotována dvěma hodinami týdně na prvním stupni a čtyřmi hodinami
týdně na druhém stupni.

školního roku, tj. od 1. 9. 2021, nebudou brzděny a školy, které
se necítí na změnu připravené, mohou využít náběhové období k tomu, aby se na změny přichystaly a začaly s novou výukou
až 1. 9. 2023. Od současnosti až do roku 2023 je nabízena metodická podpora ze strany Národního pedagogického institutu.
A již dnes je k dispozici například soubor učebnic pokrývající
kompletně obsah nové Informatiky a další metodické materiály,
navíc také modelové školní vzdělávací programy pro inspiraci
nebo k další editaci pro vlastní potřeby školy.

Revize.edu.cz – web o všem, co vás zajímá,
a první pomoc
Máme pro vás web, který nabízí všechny podstatné informace o revizi a odpovědi na vaše otázky: https://revize.edu.cz
Na tomto portále naleznete základní informace, ale i inspirativní materiály a návody, které vám vaši práci usnadní. K dispozici jsou zde také příběhy škol a lidí nebo videa – pro vaši
orientaci v tématu i pro praktickou pomoc. Nová informatika
nás přibližuje k tomu, co je v zahraničí běžné. Není se čeho
bát. Ministerstvo školství i Národní pedagogický institut vám
pomohou jak s metodikami, tak vedením a přípravou stávajících či nových učitelů na tuto výzvu.

Kolik je na to času?

Chcete začít hned? Máme pro vás 7 kroků:

Již v současnosti řada škol vyučuje informatiku výrazně posílenou z disponibilní hodinové dotace na prvním i na druhém stupni. Zároveň mnoho jiných škol potřebuje více času
na přípravu změn. Zásadou ministerstva proto při přípravě
této dílčí změny RVP ZV bylo, že školám poskytne prostor na
přípravu změn, tzv. náběhové období. To znamená, že školy,
které mají zájem vyučovat „novou informatiku“ již od nového

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Motivujte ke změnám, mluvte spolu.
Seznamte se s revidovaným RVP ZV.
Udělejte si analýzu podmínek ve škole.
Plánujte – připravte si strategii školy.
Pusťte se do toho.
Průběžně vyhodnocujte, jak vám to jde.
Sdílejte, hledejte inspiraci.

Učitelský měsíčník 3/2021
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Co nás bude čekat? Velká revize RVP
Do roku 2023, v další fázi revize RVP podle Strategie 2030+,
bude RVP ZV upraven ve všech oblastech (tzv. velká revize). Záměr počítá se změnou „ne za každou cenu“, ale
pouze tam, kde je to nutné. Nevyhnutelně si společenský vývoj nejspíš vyžádá další digitalizaci a přímé začlenění využívání počítačů (a dalších zařízení a aplikací

do jednotlivých předmětů ve škole. Aktuální „malá revize“ přináší od roku 2021 základ digitálních dovedností
v nové Informatice a digitální kompetenci, má směřovat ke vzdělávání žáků podle jejich současných potřeb
a připravovat je pro život. Velká revize od roku 2023 nejspíš tento trend dále zohlední. Zapojení vaší školy do
modernizace obsahu vzdělávání je rozhodně žádoucí
a pro vaše žáky velmi důležité. Děkujeme za vaši práci!

Mgr. Jaroslav Faltýn, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy řídí odbor základního
vzdělávání a mládeže, v jehož gesci je také revize RVP ZV

MŠMT a zvyšování kvality vzdělávání
v Karlovarském a Ústeckém kraji
J A n M U Š U TA
Český vzdělávací systém je bohužel charakteristický výraznými rozdíly v kvalitě škol,
které do velké míry určují individuální vzdělávací výsledky a vedou k omezení rovnosti
šancí na dosažení kvalitního vzdělání, a to nejen v podobě nerovností regionálních, ale
i uvnitř regionů. Ve většině mezinárodních šetření i výběrových zjišťování realizovaných
Českou školní inspekcí dosahují nejlepších výsledků žáci z Prahy a nejníže se umísťují žáci
z Ústeckého a Karlovarského kraje.
Právě v Ústeckém a Karlovarském kraji se kombinuje řada
problémů, které mohou být důvodem, ale zároveň klíčem
ke zlepšení situace. V České republice je extrémně silná souvislost mezi socioekonomickým zázemím dítěte a vzdělávacími výsledky, tedy dosažené vzdělávací výsledky žáků jsou
ovlivněny jejich rodinným zázemím a místem bydliště. V Karlovarském a Ústeckém kraji jsou nejenom rodiče s nízkým
socioekonomickým statusem, ale přidává se k tomu řada sociálních problémů (nekvalitní bydlení, exekuce apod.). Jedním z důsledků tohoto rozložení je i skutečnost, že přispívá
k omezenému tzv. pedagogickému optimismu části českých
učitelů, tedy omezené důvěře, že v prostředí s kumulací dětí
s nižším statusem lze výsledky žáků ze znevýhodňujícího
prostředí posilovat. Některé obce pozici sociálně znevýhodněných rodin dále komplikují jejich vyčleňováním na okraj
vzdělávacího procesu (segregace).
Nerovnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji jsou také jednou
z klíčových priorit, na které se Ministerstvo školství rozhodlo

reagovat pomocí akčního plánu nové Strategie vzdělávací
politiky České republiky do roku 2030+, konkrétně v části
s názvem Zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených krajích pro období 2020–2023. Tento akční plán definuje 4 klíčové aktivity, jež mají ke zvýšení kvality vzdělávání
napomoci: posílení podpory pedagogů, snížení segregačních tendencí, podporu předškolního vzdělávání a posílení
pedagogických kapacit.

Posílení podpory pedagogů
V regionech dlouhodobě vykazujících nižší vzdělávací výsledky je nutné podpořit rozvoj kompetencí pedagogů
v oblastech, které směřují ke schopnosti vzdělávat různorodé kolektivy dětí a rozvíjet potenciál žáků se sociálním a jiným znevýhodněním s důrazem na párovou výuku, posílení metodiky spolupráce s podpůrnými profesemi (asistenti
pedagogů, speciální pedagogové, školní psycholog atd.)
a s terénními pracovníky nestátních neziskových organizací.
www.rizeniskoly.cz
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MŠMT plánuje rozvíjet tzv. programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Tyto programy budou pořádané na zakázku pro celý pedagogický sbor podle potřeb
a problémů konkrétní školy a lokality. Větší prostor bude dán
sdílení zkušeností ze vzdělávacích programů s kolegy. Programy budou zacíleny i na rozšíření supervize a koučování,
obsahově pak budou v nabídce DVPP akcentovány nové
trendy v pedagogice a jednotlivých oborech.
Vedle vzdělávání pedagogů se MŠMT v rámci akčního plánu
zaměřuje i na kapacity podpůrných profesí, zejména školních psychologů a sociálních pedagogů, jež mají v mnohých
školách nezastupitelnou roli, ale ne každá škola je schopná
takové odborníky sama zaměstnat. Připravuje se tedy například i možnost sdílení těchto odborníků dle míry potřeby
konkrétních škol.

Segregace
Etnická segregace je rizikovým jevem prohlubujícím diferenciaci v rámci vzdělávací soustavy. V základním školství máme
stále školy vzdělávající více jak třetinu romských žáků a některé s převahou romských žáků. Jen v malém množství případů je tato koncentrace vysvětlitelná prostorovou segregací. Studie ukazují, že k segregačním tendencím může vést
účelové využívání spádovosti ve městech, doporučování
„lehčích“ (z pohledu vnímané pověsti) základních a bývalých
praktických škol a hromadné přesuny žáků z majoritní populace, pokud počet žáků z minorit překročí kritickou hranici
(cca 20 % i méně). Dalším faktorem přechodu do bývalých
praktických či segregovaných škol bývá důsledek nárůstu
školních absencí a souvisejícího zhoršeného prospěchu.
Důležitým úkolem je zde pro nás nejen připravit fungující
model a doporučení, jak takovým segregacím předcházet,
ale zároveň i komunikovat s obcemi (předními zřizovateli
škol) a přesvědčit je o výhodách, které desegregace bude
mít nejen pro dané žáky a zatížené školy, ale i pro celou komunitu. Skvělým příkladem zde může být například město
Krnov, kde se před lety rozhodli s problémem segregace
bojovat. Díky spolupráci radnice, ředitelů škol a neziskových
organizací se jim podařilo žáky z vyloučených lokalit nejen
rozptýlit do různých škol po městě, ale nastavit i fungující
model doučování pro potřebné žáky.

Předškolní vzdělávání
Důležitou roli ve vyrovnávání nerovností ve vzdělávání hraje i předškolní vzdělávání. To má podle zahraničních studií
výrazný vliv na rozvoj předpokladů úspěšnosti začlenění
dětí ze znevýhodněného prostředí do základních škol a další úspěšnost v životě. Pozitivní efekty se přitom přenášejí
i na rodiny podpořených dětí. Jak ukazují výstupy z dostupných dat, včetně výzkumů realizovaných na území České
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republiky, ze sociálně znevýhodněných oblastí jsou dva roky
předškolní docházky při kontrole dalších faktorů (vzdělání
rodičů, lokalita, věk, etnicita) asociovány s vyšší úspěšností
přechodu do standardních základních škol i přechodu na
střední školu.
Důležitým faktorem je ale i spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního vzdělávání. V této souvislosti je potřeba
zvyšovat informovanost rodičů o přínosech předškolního
vzdělávání pro jejich děti a jejich aktivní zapojení do vzdělávání. V současnosti jsou tyto aktivity podporovány ve vztahu integrace romské menšiny skrze dotační program MŠMT
(„Podpora integrace romské menšiny“). Cíl výzvy bude tedy
nově rozšířen na zajištění integrace dětí, žáků a mládeže ze
socioekonomicky znevýhodněných rodin prostřednictvím
projektů nestátních neziskových organizací, na podporu
vzdělávání dětí, přípravu na úspěšnou školní docházku, podporu spolupráce rodiny a školy a na preventivní působení na
předčasné ukončování vzdělávání žáků. Pro nalákání žáků
a rodin do předškolního vzdělávání bude dále také rozšířen
dotační program MŠMT úhrady obědů pro znevýhodněné
děti, který dosud pokrýval pouze žáky na základních školách.

Posílení pedagogických kapacit
Jedním z důvodů horších výsledků některých regionů a škol
je koncentrace nedostatku kvalifikovaných a kvalitních
pedagogů. Nejpalčivější je problém v Karlovarském kraji,
kde učí 12,5 % pedagogů bez kvalifikace a chybí odborně
kvalifikovaní specialisté. Důvodem tohoto stavu je mj. fakt,
že v Karlovarském kraji nepůsobí vysoká škola připravující
učitele a jsou zde celkově omezené možnosti, jak dosáhnout
vysokoškolského vzdělání. V aktivitách zmíněného opatření
se MŠMT bude zabývat nástroji, jak motivovat čerstvé absolventy pedagogických oborů k nástupu do škol právě v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Více se o strategickém cíli i aktuálním dění v rámci implementace strategie dozvíte na: https://www.edu.cz/
vzdelavani/strategie-vzdelavaci-politiky/strategie-vzdelavaci-politiky-cr-do-roku-2030/. Můžete nám také psát
na edu2030@msmt.cz. Budeme rádi, když budete sledovat, diskutovat a sdílet aktuality na profilu Strategie:
https://www.facebook.com/Edu2030plus.
Mgr. Jan Mušuta, MŠMT,
ředitel odboru řízení a podpory
regionálního školství
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?

Co mám dělat, abych neporušoval GDPR?

ODPOVĚĎ:
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod
zkratkou GDPR ukládá školám, aby zabezpečily údaje dětí,
žáků či studentů. Když se údaje ztratí nebo zpřístupní nesprávné osobě, často se bude jednat o porušení GDPR. Podle
Úřadu pro ochranu osobních údajů, který dodržování pravidel GDPR kontroluje, je právě neoprávněné zveřejnění či
zpřístupnění osobních údajů někomu, kdo na to nemá právo, nejčastějším problémem, se kterým se na něj lidé obrací
se svými stížnostmi. Školy se nejčastěji na Úřad pro ochranu
osobních údajů obrací, pokud jejich software byl napaden
softwarem zvaným ransomware. To je druh škodlivého programu, který blokuje počítačový systém nebo šifruje data
v něm zapsaná, a pak požaduje od školy výkupné za obnovení
přístupu.
Pravidlo pro tento měsíc zní:
Při hromadných e-mailech dávejte adresáty – rodiče – do
skryté kopie!

Tato rada souvisí s tím, že škola, a tedy i učitel má zpracovávat osobní údaje v co nejmenším možném rozsahu. V tomto ohledu je vhodné připomenout, že osobní e-mail rodiče je jeho osobním údajem. Dále zpracováním osobních
údajů je i šíření těchto údajů. Pokud tedy učitel sdělí jednomu
rodiči e-mail druhého rodiče, zpracovává tím tak osobní údaje
a k takovému zpracování musí mít důvod podle GDPR. Pokud
tedy učitel chce zpracovávat e-maily rodičů v co nejmenší míře,
neměl by se jeden rodič dozvědět soukromý e-mail jiného rodiče, pokud to není nutné. Ideálním řešením jsou skryté kopie.
Učitel si bude těžko obhajovat, že tím, že jednoduše zvolil
„poslat e-mail všem“ a nedal adresáty do skryté kopie, „de
facto“ sdělil osobní e-mail všech ostatních rodičů na škole,
nebo i ve třídě. Špatně nastavená e-mailová komunikace
s rodiči může mít pro školu, a tedy i pro učitele, negativní
důsledky. Je možné, že Úřad pro ochranu osobních údajů zahájí šetření, nebo minimálně škole zašle tzv. vytýkací dopis.
Mgr. Alice Frýbová
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Kam zmizely obavy rodičů ze školy
v době 3. vlny koronakrize?
J A R M I L A K U B Á Ň KO VÁ
V době tzv. první vlny koronaviru (jaro 2020) jsme na Lince pro rodinu a školu 116 000
zaznamenali velký nárůst hovorů od rodičů žáků ZŠ. I během tzv. druhé vlny (podzim 2020)
se ozývalo nemálo rodičů, kteří se potřebovali poradit ohledně školní docházky svých
dětí. Od ledna 2021 procházíme tzv. třetí vlnou a obsah i počet hovorů se výrazně změnil.
A právě tato změna je předmětem dnešního článku.
Při pohledu na lednovou statistiku (zejm. počet provolaných
minut) je zřejmé, že oproti loňsku nastává propad – na Linku
116 000 volá cca o polovinu méně lidí a většinou se potřebují
poradit ohledně péče o dítě po rozpadu partnerského vztahu, event. nasměrovat v případě psychických potíží dítěte
(agresivita vůči okolí i vůči sobě, tj. sebepoškozování, nebo
apatie a ztráta zájmu o cokoliv). Eventuelně se chtějí poradit
ohledně možné závislosti dítěte na digitálních zařízeních,
nebo probrat, co dělat s podezřením na online zneužívání
event. kyberšikanu.

schopnost organizovat si čas, dostatečně odpočívat, udržovat denní režim klesá. Tedy to, co je dnes velmi podrobně
popisováno v mnoha článcích online i offline.

Samozřejmě, i nyní se sporadicky vyskytnou hovory ohledně technických potíží pří online výuce (nedostatek počítačů
v rodině, slabý internet, nové online prostředí, v němž se dítě
anebo rodič ještě neorientuje), ale četnost těchto hovorů je
mnohonásobně menší.

někteří rodiče dokonce otevřeně mluví o tom, že škola
je to poslední, co řeší, protože v konkurenci témat, jako
jsou finanční tíseň, zvyšující se agresivita členů domácnosti,
mnohdy ve stylu všech proti všem, hrozba ztráty i mizerně
placené práce, případně hledání nové práce, je „nějaká“ školní úspěšnost dětí outsiderem.

A tak si na Lince 116 000 klademe otázku, jak se to stalo –
znamená to, že si rodiče, děti i učitelé na online výuku zvykli
a nepotřebují naši asistenci? Pokud ano, znamenalo by to
též, že se krom online výuky najednou naučili samostatně
řešit i všechny ostatní potíže, jež jsou spjaté se školou a kvůli
kterým nás v době prezenční výuky kontaktovali. Tato varianta se nezdá příliš pravděpodobná.
Dovolím si malou odbočku. Cesta z krize, z. ú., provozuje
vedle Linky 116 000 i Linku první psychické pomoci 116 123
(linkapsychickepomoci.cz). Ta též funguje v režimu 24/7
a je pro volající bezplatná. Její vymezení je ovšem daleko širší, může se na ni obrátit kdokoli, kdo se ocitl v akutní krizi,
kterou není schopen vyřešit vlastními silami. Při podrobnější analýze hovorů na této lince je minimálně část předchozí
otázky zodpovězena – rodiče volají na Linku 116 123 a řeší
vlastní potíže.
Hovory obvykle vypadají takto: Dospělý volající potřebuje
poradit, pomoci nebo aspoň diskrétně vyslechnout, protože
má nezřídka dojem, že už takto dál nemůže – home office
se změnil v práci nonstop, event. v rodinné/partnerské vězení. Únava, podrážděnost, neschopnost se soustředit roste,
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A teprve poté, co konzultant s volajícím opracuje jeho
„dospělé“ obtíže, pokusí se je nějak smysluplně roztřídit
a vytyčit cestu, jak si krátkodobě i dlouhodobě ulevit a přežít
tuto třetí vlnu s co nejmenšími následky, teprve pak přicházejí na řadu témata ohledně dětí a jejich potíží, včetně
těch školních.

Postoji i prioritám takových rodičů lze velmi dobře porozumět. A upřímně řečeno, často nelze než souhlasit, že
vzrůstající agresivita nebo hrozba vystěhování/exekucí je
priorita.
Tento článek není obžalobou rodičů, že je školní úspěšnost
jejich dětí nezajímá. Daleko spíše má být ujištěním, že
pokud je tomu tak i ve vaší třídě, jedná se (podle našich
dat) o široce rozšířený jev, nikoliv o náhodnou výjimku.
Nemám v úmyslu chtít po vás, pedagozích, abyste se vedle
spousty dalších povinností stali i osobními psychology a poradci vašich žáků. Mým účelem je zdůraznit a nabídnout vám
následující:
 s postupujícím časem tráveným s koronavirem jsou i jindy
starostliví a pečující rodiče zavaleni svými vlastními problémy, které jsou (nebo se jeví být) důležitější než školní úspěšnost jejich dětí,
 pokud máte dojem, že toto je případ i rodičů vašich žáků,
laskavě, leč důrazně je s těmito potížemi odkazujte na odbornou psychologickou pomoc, do občanských poraden,
zkrátka mimo školu,
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 nezapomínejte prosím, že jste profesionálové a mnohdy

jediní „prověření a certifikovaní“ lidé, s nimiž se děti dostávají do styku – jste tedy jejich vzorem; pokud děti uvidí,
že to zvládáte vy, (zejm. pokud se s nimi podělíte o nějaký
konkrétní tip), budou mít motivující příklad – a to je zdaleka
nejvíc, co pro ně v těchto dnech můžete udělat.

Odkazy pro rodiče vašich žáků
https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny
https://www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx

Mgr. Jarmila Kubáňková, Ph.D., metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně
Cesta z krize, z. ú.

Povinná školní docházka, či povinné
vzdělávání?
VÁC L AV M e R T I n
Je logické, že dnešní doba soustřeďuje pozornost na řešení bezprostředních závažných
společenských i osobních problémů spojených s pandemií covidu. Týká se to všech oblastí,
včetně školství. Jenže ve vzniklé situaci vyplavou občas na povrch problémy, které sice
existovaly již dříve, leč nebyly nejnaléhavější. Možná jsme ani neměli potřebu se jimi
zabývat.
České školství v současnosti nemůže z objektivních důvodů
více než rok naplňovat v plném rozsahu své poslání. Školní
docházka je sice povinná, jenže ta se pro velkou část dětí nerealizuje a děti se musí učit doma. Došlo tedy k úpravě školského zákona, aby bylo možné na rodičích vymáhat domácí
vzdělávání. To není kritika, ale konstatování objektivního stavu. Zavřené školy posilují a v průběhu měsíců výrazně zkvalitňují distanční vzdělávání, ale na všech stranách je snad
chápeme jako provizorium ne zcela srovnatelné s docházkou do školy. Naším přáním je, aby se situace vrátila k předcházejícímu stavu, byť zkušenostmi z posledního roku nutně
poněkud pozměněnému. Jsem však přesvědčený, že po nějakou dobu (rok?) ještě vše úplně stejné jako dřív nebude.
Věřím, že nás dnešek poučí v tom, že se při vzdělávání i výchově budeme mnohem víc soustřeďovat na podstatné
věci. Zásadní záležitostí pro mě je, aby všechny děti byly
maximálně vzdělané, současně abychom co nejvíc kultivovali jejich osobnostní charakterové vlastnosti. V centru
pozornosti musí být i osobní pohoda všech dětí. Cesta,
která je k všestrannému kvalitnímu vzdělání a rozvoji dovede, je méně důležitá. Celá desetiletí jsme považovali za

samozřejmé, že děti získají vzdělání ve škole, přičemž rodiče měli pomocné úlohy – zajistit docházku do školy, doma
pak podmínky pro učení, dohled nad učební morálkou, potřebné pomůcky…
Jenže rodiče v průběhu posledního roku musejí plnit úlohy
dříve nemyslitelné. Mnozí tak činili a činí s velkou nechutí,
jiní tuto roli odmítají. Jejich děti ovšem za vzniklou situaci
nemohou, a tak se v těchto případech stávají oběťmi rodičovského přístupu. Další rodiče tuto situaci přijali jako danost, podobně jako např. počasí, takže plní vše požadované. Někteří rovněž zjistili, že vše doma docela dobře zvládají
a že jim domácí učení příliš nevadí. Přijali domácí vzdělávání jako lepší variantu, než když dítě měsíc chodí do školy
a další měsíc tráví zase doma. Proto s učením doma počítají
i pro další nejisté období. Rovněž zdravotní důvody v rodině jsou pro trvalejší školní absenci zatím v české společnosti
i v mnoha rodinách uznávány jako silnější než docházka do
školy. Je to pochopitelné – obavy rodičů o samotné dítě,
ještě častěji však o další členy rodiny, bereme všichni vážně.
Na druhé straně rodiče nechtějí připustit, že by dítě nebylo
vzděláváno.

www.rizeniskoly.cz

UM_0321.indd 7

7

23.02.2021 0:29

Z A M YŠ L e n í n A D…
Pokud společnost zavře školy en bloc, nevzniká žádný formální problém. Ale co když se opět otevřou, byť třeba jen
pro některé ročníky? Budou muset všechny děti bez výjimky
navštěvovat školu? Měly by. Pořád máme povinnou školní
docházku. Jenže co když rodiče budou mít zásadní obavy
o zdraví samotného dítěte nebo některého člena rodiny?
Rodiče si mohou nechat dítě na domácím vzdělávání. Školský zákon to umožňuje. Jenže toto opatření je v ČR komplikované, je spojeno s řadou formálních překážek. Zdůvodnění žádosti zdravotními důvody dnes asi nikdo nezpochybní,
lékař kladné doporučení také poskytne, zbývá ještě doporučení poradenského pracoviště. Při délce termínu objednání
dva tři měsíce se může dítě ocitnout ve vzduchoprázdnu.
Školy však musejí nějak reagovat už na nepředvídatelné
změny a z nich vyplývající požadavky rodičů. Některé posuzují situaci striktně podle předpisů, jiné mhouří oči, hledají
v mimořádné době více či méně vstřícné cestičky. Uznávají,
že v krizi je třeba jednat operativně, vždy však v zájmu dítěte.
Jsem přesvědčený, že je dnes vhodná doba, abychom oživili
myšlenku změny povinné školní docházky na povinné vzdělávání. Pro připomenutí: Rozhodně to neznamená, že se stát
vrací před dobu Marie Terezie, která u nás povinnou školní docházku (ve skutečnosti povinné vzdělávání) zavedla,
a nechává vzdělávání dětí pouze a plně v rukách rodičů. Stát
dále uznává vzdělání jako neopomenutelnou a povinnou
podmínku fungování společnosti, jen nechává volbu vzdělávací cesty i vzdělávací instituce na rodičích. Očekávám, že
mnozí rodiče by si případné změny ani nevšimli a drtivá většina bude dál volit vzdělávání ve škole. Proč tedy pokládám
změnu za žádoucí?

Mým přáním je, aby se postupně narovnaly vztahy mezi
školou a rodiči. Při povinné docházce do školy musí každé
dítě navštěvovat školu. Při povinném vzdělávání škola nabízí službu za určitých podmínek, rodiče se rozhodnou, jestli
za těchto podmínek vzdělávání v této škole akceptují, nebo
ne. Škola nemá právo odmítnout dítě, ať již z důvodu barvy
pleti, pohlaví, sociokulturní úrovně rodiny, může však stanovit podmínky, jejichž neplnění znamená, že rodiče musejí
zajistit vzdělávání sami. Opět to nesmí být podmínky, které
by diskriminovaly určitý segment populace. Naproti tomu je
třeba zmínit minimální formy spolupráce a komunikace se
školou, podporu dítěte, vytváření vhodných podmínek pro
domácí přípravu. Jestliže rodiče podmínky akceptují, je na
obou stranách, aby je naplňovaly. Pokud by rodiče opakovaně a zásadním způsobem dohodu neplnili, bylo by na škole,
aby je vyzvala k hledání vhodnějšího způsobu vzdělávání dítěte (mj. jiného i domácího).
Nepochybuji, že by změna přinesla počáteční nedorozumění a komplikace na obou stranách. Nemám však strach, že
bychom velmi rychle nenašli vhodná východiska.
Ke změně je třeba změna ústavního zákona, což je velmi složité a dnes patrně neprůchodné. Jestli se navíc bojíme, že
bez povinné docházky by určitá část populace přistupovala
ke vzdělávání laxně a že by dále upadala úroveň vzdělanosti dětí, zachovejme tedy povinnou školní docházku a liberalizujme dnes povolování domácího vzdělávání pouze na
základě prosté žádosti rodičů, doporučení učitele, jenž dítě
i rodinnou situaci dobře zná, a jako dnes rozhodnutí ředitele školy. Nebojme se dát pravomoci učitelům, kteří vědí, jak
dítě pracovalo v minulosti, jak se rodiče věnují rozvoji jeho
vzdělání, ale i jaké mají doma podmínky.

PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
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Š KO L A H R O U

Volný čas, bez toho to opravdu nejde
V březnovém vydání pro vás mám rozhovor s Petrem Danišem o tématu svobodné hry.
Proč je tak důležitá a zda je pro ni prostor v běžné vyučovací hodině, vysvětlují společně se
spoluautorkou Justýnou Danišovou v nové knize Svobodná hra: Jak nechat vyrůst radostné,
odolné a samostatné děti.
Petr Daniš se zabývá vzděláváním a ochranou životního
prostředí. Zajímá ho, proč si děti hrají, jak se učí a proč potřebují kontakt s přírodou. Působí jako ředitel vzdělávacího
centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

?)

Co je to svobodná hra?

Svobodná hra je spontánní, nestrukturovaná hra, kterou řídí
děti samy. Třeba v angličtině se vyjadřuje slovíčkem play,
či přímo souslovím free play, oproti různým games, tedy
hrám s pravidly, od sportovních až po deskové hry. Svobodná hra na sebe bere spoustu podob, běžně se rozlišuje například hra s předměty, pohybová, fantazijní, rolová
nebo bojová hra. V české odborné literatuře se obvykle
označuje jako volná hra. Přijde nám ale, že svobodná hra
je mnohem výstižnější pojem. Ve hře jde skutečně o svobodu dětí, hra je činností, kde takovou svobodu vždy
mohly zažívat.

?)

Volnost a svoboda jsou určitě zásadní
proměnné ke zdárnému vývoji dítěte.
Také ale existují hranice a rytmus běžného
dne, které je důležité dodržovat. Jakým
způsobem skloubit svobodnou hru a zároveň
učit pravidlům a vymezovat hranice?

To se přece vůbec nevylučuje. Do rytmu dne děti vrůstají
všemi opakovanými činnostmi, které s nimi děláme. S hranicemi je to složitější. Skutečných hranic je málo, zajišťují
fyzické bezpečí a bezpečí ve vztazích. Dospělí tyto hranice nevytvářejí, jen je dětem pojmenovávají, zprostředkovávají. Mohou být vyjádřeny třeba pravidly o chození
v dopravním provozu po chodníku, pravidly práce s ostrými nástroji či pravidly pro řešení konfliktů. Pak jsou tady
také různé dohody, jež s dětmi uzavíráme a které pomáhají jejich dalšímu začlenění do společnosti. To vše tvoří
přirozený rámec i pro hru.
My chceme ale upozornit na to, že během několika posledních desetiletí prostoru a času pro svobodnou a sebe – řízenou hru dětí ubývá a to přináší docela neblahé důsledky.

?)

Proč je tedy podle vás svobodná hra pro děti
tak důležitá?

Svobodná hra má zásadní význam v dětství a dospívání. Pomáhá fyzickému, duševnímu, společenskému, emočnímu
i rozumovému rozvoji. Učí děti tvořit, plánovat, rozhodovat se, dávat a brát, naslouchat druhým, vyjednávat, kontrolovat své impulzy, překonávat překážky a přináší spoustu
dalších dovedností, které pak jen obtížně získají jakýmkoli
jiným způsobem. Svobodná hra jim dává radost, smích a pocit uspokojení ze života. Dovoluje jim, aby objevily své silné
stránky, našly vlastní sebevědomí a staly se samy sebou.
Výzkumy na potkanech a opicích jednoznačně ukázaly, že
když jejich mláďatům vezmeme možnost hrát si s vrstevníky,
jakkoli jim ponecháme kontakt s dospělými, trvale narušíme
jejich vývoj. Jiné výzkumy zase odhalují, že právě hra v dětství pomáhá programovat takzvaný sociální mozek v čelní
oblasti mozkové kůry. Hra je výsledkem evoluce a má svůj
význam. To platí i pro lidská mláďata, pro děti. Je dost pravděpodobné, že rostoucí psychopatologie ve vývoji dětí, různé poruchy zdraví, psychiky i učení mají jako jednu ze svých
příčin i úbytek svobodné hry.

?)

Říkáte, že je důležité, aby děti ve hře objevily
své silné stránky a staly se samy sebou.
Já se domnívám, že ke zdravému náhledu
patří vědomí vlastních silných, ale i slabých
stránek, které přijímám stejně tak jako
stránky silné. Jak děti během svobodné hry
rozvíjejí všechny své stránky a nevrhají se
jen do činností, v nichž vynikají a ve kterých
jsou úspěšné?

Líbí se mi jeden citát od Benjamina Spocka: Děti milují svou
hru ne proto, že je snadná, ale proto, že je náročná. Stačí si
stoupnout na hřiště a pozorovat děti, kterým do jejich hry
nikdo moc nezasahuje. Dělají spoustu velmi namáhavých
činností – běhají, skáčou, lezou, přenášejí materiál, hloubí,
staví… Všimněte si, jak vytrvale někdy zkouší věci a činnosti, které jim zpočátku nejdou. Kdybyste to po nich chtěli,
pravděpodobně by vás neuposlechly. Dělají to ze své vůle,
protože si hrají. Něco uvnitř je nutí vylézt výše, běžet rychleji, postavit větší stavbu, nebo hrát rolovou hru se složitější
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zápletkou. Jakkoli se děti liší, některé jsou spíše opatrnější
a některé se do nových výzev vrhají vyloženě po hlavě, ve
hře rostou všechny.
Hodně tomu pomáhá přirozená hra ve skupině. Děti vidí, že
i ty věci, které by je samotné ani nenapadly nebo by na ně
nenašly odvahu, druhé děti nejenom „přežijí“, ale ještě to vypadá jako legrace. A tak to jdou vyzkoušet také. Ve skupině
si dokonce děti moc dobře všimnou toho, že některé věci
jim v porovnání s druhými jdou snadno a v jiných jsou lepší
ostatní. Poměřují se, ale také spolupracují a pro každého hledají roli, která je mu vlastní.

?)

Co všechno je ke hře potřeba?

Za prvé volný čas, bez toho to opravdu nejde.
Za druhé volný prostor. V místnostech, které jsou přeplněny věcmi dospělých a kde děti spoustu činností vůbec nesmí, se svobodná hra rodí těžko.
Za třetí volný materiál. Třeba šišky, kamínky, písek, klacíky,
hlína, voda, ale i krabice, kostky, figurky, provazy, pneumatiky a tak dále. Rozličný variabilní materiál vede k různorodějším a kreativnějším hrám než prefabrikované hračky s jedním předepsaným použitím.
Za čtvrté, mnoho her se snáze rozehraje venku. Najdete tam
právě volný prostor, spoustu materiálu a nemusíte se bát, že
si doma nebo ve třídě naděláte nepořádek. Výborným hřištěm je třeba les.
Za páté, hře pomáhá skupina dětí různého věku. Ve skupině
se děti učí navzájem a svět prozkoumávají společně. Pro mladší
děti jsou ty starší tahouny v mnoha oblastech. Starší děti se zase
učí být vzory a rozvíjejí svou citlivost k potřebám mladších.
Za šesté dospělý jako herní průvodce. Ten dětem připravuje vhodné prostředí a podmínky pro hru, pomáhá, když děti
nevědí, jak svou hru rozehrát, nebo zasahuje, když se objeví
nějaký problém či konflikt, který děti zatím samy nedokážou
vyřešit. Jinak ale hru nechává na dětech a nepřekáží jim záplavou svých požadavků, nápadů nebo strachů.

?)

I ve své knize píšete o tom, jak přestat dětem
překážet na jejich životní cestě k tomu,
aby se staly samy sebou. Domnívám se, že
to, kým jsme, je do vysoké míry dáno tím,
v jakém prostředí vyrůstáme. Rodičovský
vliv či vliv hlavní pečující osoby na vlastní
sebeobraz dítěte je zásadní. Jak dětem
nepřekážet a co přesně to znamená?

Velkou inspirací nám může být právě profese herního průvodce, která se etabluje především ve Velké Británii a Irsku.
Herní průvodci si tam vytvořili úplně nový přístup k dětem
a také nový slovník, jímž ho popisují. Mluví například o herních nahrávkách, které nám děti vysílají a jež bychom se měli
naučit číst a vhodně na ně odpovídat. Ukazují, jak být přítomní hře dětí, nenápadně jim pomoci, když se hra zadrhává, položit poblíž dětí nový předmět či nástroj, který by jejich hru mohl obohatit, ale vždy se rychle stáhnout a být pro
děti v podstatě neviditelný. Nebo vysvětlují, jak respektovat
a podporovat agendu dítěte, jeho potřeby a jeho hru, a nepřeválcovat je agendou dospělých, co vše bychom chtěli, aby
se dítě co nejdříve naučilo.
Nepřekážet dětem neznamená, že jim dovolíme cokoli. Ale
znamená to, že jim uhájíme dost času a prostoru, který mohou řídit opravdu samy. Vytváříme pro ně bezpečné a podnětné prostředí, podporujeme je, ale také je necháváme hledat vlastní cesty, experimentovat, chybovat a zkoušet znovu.
Respektujeme jejich individualitu, důvěřujeme jejich způsobu učení a objevování světa.

?)

Pravděpodobně je cílem většiny rodičů
zajistit svým dětem co nejlepší život.
Bezesporu je jedním ze základních
kamenů spokojeného života pocit vlastní
kompetence a sebeuskutečnění, k čemuž
podle vás právě svobodná hra vede. Co když
ale vlastní vnitřní nastavení a přesvědčení
nedovoluje dát dítěti takový prostor pro
svobodnou hru, protože se domnívá, že
to není pro dítě dostatečně rozvíjející
a přínosné? Je to v zásadě jen
o tom dětem a přírodě začít důvěřovat?

Mluvíte o „vnitřním nastavení a přesvědčení“ rodičů. Problém je ale v tom, že úbytek hry je celospolečenské povahy a pohánějí ho mechanismy, kterým je těžké jako rodič či
jako učitel vzdorovat, i kdybyste svým dětem větší svobodu
dopřát chtěli. Například žijeme ve všudypřítomné kultuře strachu a mnohé činnosti, kterých jsme si ještě my sami
užívali ve svém dětství, jsou dnes považovány za nebezpečné, a rodiče či učitelé, kteří je dětem dovolí, za nezodpovědné. Kolik dětí má dnes ještě možnost svobodně běhat a hrát
si venku, lézt na stromy, stavět si bunkry, pracovat s nožem
a jinými skutečnými nástroji nebo se jen tak válet v trávě? Jiná
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změna, k níž došlo, je stále větší důraz na akademické výsledky dětí na úkor rozvoje jiných oblastí jejich osobnosti. Dnes,
v době domácího vzdělávání, někdy rodiče s údivem zjišťují, co
vše jsou děti nuceny se učit.
Důvěra v děti, že od svého narození přirozeně pracují na tom,
aby se toho co nejvíce naučily, vrostly do společnosti, našly svoji
roli a byly užitečné, je důležitý základ. Ale vedle té individuální
roviny jednotlivých rodičů a učitelů je třeba proměnit i to celospolečenské nastavení. To je také důvod, proč jsme napsali
knihu Svobodná hra. Jsme přesvědčeni, že jako celá společnost
dnes stojíme trochu na křižovatce. Mnoha rodičům i učitelům
v současnosti dochází, že leccos z toho, co jsme v dobré víře
s dětmi dělali, ve skutečnosti neodpovídalo jejich skutečným
potřebám. Rodí se nové přístupy ve výchově i vzdělávání.

?)

Jakým způsobem zakomponovat svobodnou
hru do běžných vyučovacích hodin s jasným
cílem a obsahem informací, které je nutné
předat?

Cílem vzdělávání jistě není jen předávat informace. Cílem
je také osvojit si mnoho dovedností a kompetencí. A ty se

nepochybně rozvíjejí právě v dětské hře. Je zajímavé, že
v předškolním vzdělávání ještě uznáváme nezastupitelnou
roli hry, ale od první třídy najednou často tuto hru ze školy
vytlačujeme a chceme po dětech, aby se učily úplně jiným
způsobem. I když se svobodná hra samozřejmě nemusí objevit v každé vyučovací hodině, do školy patří, a to především u mladších dětí.
V programu Učíme se venku například podporujeme učitele
v tom, aby ke konci hodin dali dětem prostor ke svobodnému tvoření a hře. Řada učitelů nám říká, že se v té době rodí
nejzajímavější výtvory nebo řešení úloh, na kterých s dětmi
v hodině pracovali.
Jinou možností, jak dostat hru do každodenního života ve
škole, je dovolit dětem trávit přestávky venku. Minimálně
velkou přestávku a dlouhou pauzu na oběd. Výzkumy v zahraničí opakovaně prokázaly, že děti, které se takto ve škole
mohou vyběhat a vyhrát si, mají lepší vzdělávací výsledky,
menší kázeňské problémy a celkově lepší vztah ke škole. Podobně můžeme svobodné hře zasvětit i školní družinu, kterou navštěvuje většina dětí. Svobodná hra má rozhodně co
nabídnout i ve škole.

Rozhovor vedla Bc. Angelika Sbouli, DiS., herečka a školní psycholožka

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 o nové službě: www.wolterskluwer.cz/sborrowna
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Martin Chomča: Únikové hry můžou
sloužit i k výuce kompetencí, nejen
k opakování učiva
O posunu ve školství, zvlášť v oblasti digitálních technologií, se v České republice mluví od
začátku pandemie. S nástupem online výuky jsou vyučující v prekérní situaci a musí hledat
nové cesty, jak žáky zapojit do výuky. Jednou z nich může být využití únikových her.
Facebooková skupina Únikové hry ve školství čítá téměř čtyři a půl tisíce členů, kteří každý měsíc hledají inspiraci nebo
s ostatními sdílejí vlastní nápady. Plejáda témat, jimiž se zabývají, je neskutečná. Prostřednictvím internetových aplikací (např. Flippity, LearningApps.orgči jen Google dokumentů) připravují pro své žáky opakování s příběhovými prvky
jako „Uteč z knihovny“ nebo „Najdi Wi-Fi u babičky“. Předmětů, kterým se jednotlivé hry věnují, je nespočet, od zeměpisu
po hudební výchovu.
Jedním z výtvarníků je také Martin Chomča, učitel na Základní škole Mokrá v Horákově, který se do školství vrátil
po dvanácti letech, a to po práci v oblasti lidských zdrojů. Dle jeho slov viděl u vlastních pracovníků, jak probíhá
distanční výuka, a chtěl přispět přenesením praxe. Stojí
za hrami s tematikou Harryho Pottera, Nekonečného příběhu či Hunger Games. Jaká je jeho zkušenost s „únikovkami“?

?)

Jak si představit, že se žák učí
prostřednictvím digitální únikové hry český
jazyk?

Popíšu vám to na příkladu Hunger Games, mého nejpovedenějšího kousku. Na začátku si kliknutím vyberete jednu
z dvou hlavních postav. V rámci tréninkového kola si procvičíte vstupní znalosti z literatury a mluvnice a pak si
teprve vybíráte, ve které oblasti budete „zápasit“. Takhle
už máme čtyři příběhové větve. Na konci každé čeká na
žáky určitý kód. Tím mohou prokázat, že danou větev
prošli.
Na konci je pak takový malý zvrat. Poté, co projdete svou
větev, zjistíte, že do závěrečného kola potřebujete znát
všechny čtyři kódy. Tady schválně nechávám žáky, aby si se
zvratem poradili sami. Můžou jako osamělí vlci hrát zbývající větve, nebo se ve skupině domluvit, že si kódy nasdílejí.
A pro ty nejlenošivější je tam alternativní konec, při němž se
spustí video, kde zemřou oba hrdinové.
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neodradí učitele technické problémy?

Při tvorbě jednoduché únikovky jsou blokádou jen základní
počítačové znalosti a nějaká IT logika. Ale učitelé to nemusí
dělat sami, spousta šablon je veřejných. Lidi ve skupině si hry
navzájem sdílejí a inspirují se, konzultují. Ale je na to třeba
času. Obdivuji učitele, co mají dvě děti, prací stráví deset hodin, a ještě mají chuť své hodiny nějak inovovat. Takových jsou
po facebookových skupinách tisíce, ale vesměs pořád ti samí.
Samozřejmě děti ke hraní potřebují vybavení, počítač, nebo
alespoň tablet. Hry se dají spustit i na mobilu, ale není to
ono. Můj sen je mít ve škole patnáct kvalitních tabletů i s klávesnicí. Ale s hrami se dá ve výuce pracovat, i pokud jsou tři
noťasy v rámci třídy, když máte projektor.

?)

V čem vidíte hlavní přínos únikových her pro
školství v době distanční výuky?

Ten přínos je dvojí. Pro žáky, ale i pro učitele. Začnu od učitelů. Ve chvíli, kdy k tomu přistoupí jako k výzvě, naučí se
spoustu věcí. Osobně jsem se po 15 letech vrátil ke stříhání
videí, naučil se vytvářet titulky, GIFy a animace. Musel jsem si
nastudovat základy grafiky, programování i autorského práva. A to nemluvím o kreativitě a komunikaci se žáky.

?)

A pro žáky?

Záleží na konkrétním učiteli, jak hru pojme. Může se skládat
jen z opakování učiva, anebo tam můžou být zahrnuty i další
dílčí kompetence – práce s textem, řešení problémů… Když
si pohrajete s tím, aby ve hře figurovaly týmy, může to být
i komunikace. My se teď domlouváme se třemi kolegyněmi z šestého ročníku, že bychom udělali souboj kouzelnických škol ve stylu Harryho Pottera. Hráli bychom proti sobě
v reálném čase.
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?)

To zní docela komplikovaně. Je vytváření
online únikových her nákladné?

Jen časově. Na Hunger Games jsem strávil asi 50 hodin práce, a to jen díky kolegům, které jsem prostřednictvím Facebooku zmobilizoval, aby mi pomohli s finálními korekturami.
Ale je pravda, že tato hra je už propracovanější. Jsou tam čtyři dějové linky a alternativní konec. Da Vinciho šifra mě stála
30 hodin času. Finančně to nákladné není. Úkoly si vymýšlím
sám, obrázky, hudbu i videa mám z internetu.

?)

Jak řešíte autorská práva?

Šibalsky. Co se týče použitého videa a audia, kryje mě
YouTube. Použité otázky tam nahrávám na svůj soukromý
profil a YouTube mě na porušování autorských práv upozorní, případně i na možný postih. Občas se stane, že s tím
musím čarovat, pozměnit video nebo zvuk. Při tvorbě Pevnosti Boyard jsem například musel vzít český dabing a ruský
obraz. (Smích.) Jednoduché pravidlo je, že když mi to sežere
YouTube, žádná stížnost nepřijde.
Snažím se ale být upřímný; odkazovat na zdroje videí i obrázků, kde je to často problém, protože jsou těžko dohledatelné. V podstatě přiznám, že o porušení autorských práv
vím, ale že nejde o materiál zpracovávaný pro komerční účely, případně hodím odkaz na americký zákoník, který to řeší
jinak než český.

?)

Jak vybíráte téma únikových her?

Řídím se heslem Roberta Čapka: Musí to bavit žáky, ale i mě.
Udělal jsem si seznam věcí, co bych sám dokázal, a s dětmi
jsem to konzultoval. Jinak při volbě tématu zvažuji, aby to
bavilo kluky i holky a cílový ročník. A samozřejmě co frčí
a co je nekonfliktní. Šablony navíc tvořím tak, abych je mohl
poskytnout jiným. Nikdy nemůžu vědět, kdo je bude chtít
použít, třeba mého Harryho Pottera hrálo bez nadsázky už
dva tisíce žáků.

?)

Dostáváte na únikovky zpětnou vazbu?

Od dětí i rodičů. Rodiče píší řediteli, všímají si, že se něco dělá
jinak. Děti jsou vesměs pozitivní, jen jeden žák mi napsal, že
by ho to nebavilo, ani kdyby ta hra byla erotická. (Smích.) Je
to osmák, prostě puberta… Negativní postoj žáka může být
o tom, že ho nebaví daný předmět, nezaujal ho příběh, anebo vůbec ta forma. Třeba by uvítal bojovku v lese. Co na tom
ale baví většinu dětí, je skutečnost, že je to něco nového.
V momentě, kdy by to takhle dělali všichni učitelé na jedné
škole, omrzelo by je to. Ale pokud to dělají třeba jen dva, je
to zábavné.

?)

Jak jste se ke konceptu únikových her
dostal?

V listopadu jsem v České televizi viděl reportáž o fenoménu
únikovek ve školství a v jiné učitelské skupině se pak objevil
odkaz na skupinu Únikové hry ve školství, tak jsem se přidal.
Myslím, že ve chvíli, kdy učitelé pochopili, že bude lockdown
na delší dobu, si po Facebooku začali technicky pomáhat
a navzájem se inspirovat. Stal se z toho trend, asi jako z šití
roušek na jaře. Jen bych byl rád, kdyby se začalo přemýšlet
nad tím, že to lze využít k vyučování více kompetencí, ne jen
k prověřování učiva.

?)

Je možné takovou činnost známkovat?

Vidím jen dva důvody to dělat a oba mi přijdou stejně pitomé. Buď nejsem schopen jinak než známkami ke hře žáky
přimět, nebo si chci pojistit, aby se má práce zužitkovala,
tedy dělám to pro sebe. Pokud dělám hry proto, aby žáky
bavily, nemůžu přece zapojit známkování. Celé je to o komunikaci s dětmi, zjišťování, co je baví a zajímá. Už když se vám
přihlašují do hodiny, spousta z nich má různé profilové fotky
nebo pozadí. Zkuste si jich všímat.

Harry Potter je sázka na jistotu, ale už to dělá každý. Nekonečný příběh má výraznou hudbu a děti to znají. Šifra
Da Vinci, tam děti asi neznají knihu či film, ale znají hudbu
a na začátku uvidí obličej Toma Hankse. Takže si řeknou:
„Aha, to mi něco říká.“

Rozhovor vedl Dominik Lipovský,
vedoucí olomoucké pobočnky Otevřeno, redaktor e-magazínu Perpetuum

www.rizeniskoly.cz
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MOSTY MeZI ŘeDITeLnOU A SBOROVnOU

Chci do svého týmu ty nejlepší…
VÁC L AV T R O J A n
Slíbil jsem do rubriky Mosty mezi ředitelnou a sborovnou napsat díl o středním
managementu a nyní přemýšlím, jak do toho. Na rozdíl od ředitelky či ředitele, jejich
zástupců či třídních je to pojem, který se v našich školách dosud úplně neujal, a je tedy
otázka, jak jej jako čtenáři přijmete za svůj.
Tedy střední management je dosud neukotvený pojem, zkusím
k němu uvést několik příkladů – vedoucí předmětového týmu,
vedoucí předmětové komise, vedoucí metodického sdružení,
vedoucí vychovatel. Není vlastně důležité, zdali naplníme množinu středního managementu všemi možnými prvky, jako spíše
jak zvážíme a uznáme jejich význam.
Mnohokrát mi povídali přímo učitelé, zejména ti nově nastupující, že před sebou nevidí znatelnou rozvojovou perspektivu, tak
jak ji vidí jejich kolegové ze studia působící ve větších firmách.
Ti mají často hned zpočátku jasně nalinkovanou profesní cestu s popisem jednotlivých stupňů – s požadavky i případnými
benefity. Škola je potom chápána jako místo, které nemůže
nabídnout nějaký rozvoj, což není ve skutečnosti vůbec pravda. Samozřejmě je tato věc srozumitelnější ve velké střední či
základní škole o několika zástupcích a s řadou členů středního
managementu, těch ale bohužel zase tolik není.
Proč si nepřiznat, že máme v systému většinou menší školy,
jejichž řídicí struktura je logicky plochá, teorie managementu
používá termín liniová organizační struktura. Pokud jen kvůli
tomu nechceme školy slučovat do zbytečně velikých kolosů, můžeme jít jinou cestou. Cestou smysluplného vytváření
a podpory středního managementu v podobě všech těch vedoucích týmů, metodických sdružení a nevím koho ještě. Důležitost těchto osob je totiž větší, než se zdá na první pohled.
Pojďme si projít alespoň některé výhody a přínosy.
Ředitelka či ředitel školy nemůže (zejména na druhém
a třetím stupni) obsáhnout celou škálu vzdělávacích oblastí
a předmětů, na přiznání této skutečnosti není nic špatného.
Sám neumím francouzsky a pro posouzení výuky tohoto předmětu jsem jako ředitel školy potřeboval kvalifikovaný názor vedoucího předmětového týmu cizích jazyků. Tedy v tomto případě zdůrazňuji odborný přínos členů středního managementu.
S prvním bodem souvisí vytváření potřebné řídicí struktury
školy, protože v mnoha případech nestačí pouze ředitel(ka)
a zástupci. Vedení školy může řadu věcí delegovat a mít čas na
tolik potřebné pedagogické vedení a další aktivity. Delegování
není zbavování se úkolů, ale základní manažerská funkce vtahující do hry další osoby, zde akcentuji přínos pro řízení.
Rád připomenu i další význam středního managementu. Je to
vynikající příležitost vyzkoušet si prvky vedení lidí, plánování či
rozhodování nejprve v menším rozsahu a svým způsobem
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se připravovat na pozdější odborný růst, stejně tak má vedení školy mnohem větší možnost všimnout si zajímavého
a schopného člověka, proč tedy nezdůraznit rozvojový
přínos.
Mnohokrát bylo řečeno, že ředitelka či ředitel vytváří tým
pracovníků, který musí vědět, kam jde, jaké jsou jeho cíle,
kudy k nim vede cesta, a na všech těchto procesech se aktivně podílet. Převzetím třeba malého dílu pravomocí a odpovědnosti je člověk ještě více vtažen do hry, je přizván
k onomu pověstnému stolu podílení se na chodu školy
a ještě více ji může brát za svoji. Mnohokráte mi ředitelky
či ředitelé dávali za pravdu, jak jejich učitelé právě vtažení
do společné práce oceňují a rozhodně to neberou jako konání práce za někoho jiného, jde potom o jasný motivační
přínos.
Každou práci a každou roli je třeba se učit. Proč si nepřiznat
počáteční neobratnost či neznalost? Pravomoci spolu nesou
i odpovědnost, mnohá rozhodnutí jsou nepopulární, nelze
se zavděčit všem, úspěch je patrný až po delší době. Fandím
potom každému, kdo zvedne nabízenou rukavici, podílí se
na práci středního managementu a začne na sobě pracovat,
stejně tak fandím ředitelkám a ředitelům, kteří dávají šanci,
hledají skryté talenty ve svém týmu a poskytují jim příležitost
růst. Je totiž známkou vysokého sebevědomí a zralé osobnosti, pokud se člověk obklopuje dobrými lidmi a umožňuje
jim stoupat nahoru. Četl jsem jednou jeden příběh o prezidentu Lincolnovi, jehož prý někdo z jeho spolupracovníků
varoval před kýmsi, kdo chtěl být lepší než Lincoln. Ten zareagoval fantasticky: „Přiveďte mi všechny, kteří chtějí být
lepší než já, chci je do svého týmu.“
Milé učitelky a učitelé, přeji vám co nejvíce Lincolnů v ředitelských židlích.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.,
nezávislý konzultant, lektor
školského managementu, zakladatel
Ředitelské akademie
www.reditelskaakademie.cz
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Dílna psaní na II. stupni
M I LO Š Š L A PA L
Tradice živého psaní, kdy žáci píší se zájmem, ze srdce a pro konkrétní čtenáře, není v českých
školách dosud příliš rozšířena. Aby se každý žák stal pisatelem, potřebuje psát své texty
a zažívat odezvu od čtenářů, která zpětně buduje jeho vlastní pisatelské sebevědomí. Přitom,
vycházíme-li z vize pro rozvoj pisatelství projektu Pomáháme školám k úspěchu, měl by každý
žák prostřednictvím psaní zažívat radost, komunikovat s ostatními, poznávat sebe i svět,
zpřesňovat své myšlení a vnímavě reflektovat své postoje a pocity.
Existuje formát, umožňující žákům a učitelům živě psát, dokonce vytvořit společenství pisatelů, kteří se těší na psaní
a následné čtení textů svých i svých spolužáků: dílna psaní,
starší sestra dílny čtení.

Je nějaký rozdíl mezi dílnami psaní na
prvním a druhém stupni základní školy?
Pokud se učitel rozhodne na druhém stupni pracovat ve
formátu dílny psaní, musí se vypořádat se složitější situací.
Časová dotace předmětu český jazyk a literatura je často jen
4 hodiny týdně, pisatelství nejde tak snadno „zužitkovat“
v přijímacích a jiných testech, takže nemusí být okolím považováno za podstatné ve chvíli, kdy se učitel rozhoduje, čemu
se bude věnovat. V neposlední řadě je výuka slohu zvykově spjata se slohovými útvary a předpokládá se, že by starší
žáci měli psát podle vnějších slohových zadání, což může
být v rozporu s vnitřním pisatelským zaujetím a volbou toho,
o čem žák skutečně psát chce.

Proč je pro mě dílna psaní ve výuce
českého jazyka nepostradatelná?
Především dává smysl. Žáci mohou využívat stejný postup
jako profesionální pisatelé. Hledají a vybírají si téma, ujasňují si, s jakým záměrem budou psát a pro jakého adresáta, předem si připravují myšlenky, informace, vytvářejí si
plán svého textu. Píší hrubou verzi a už během práce svůj
rozepsaný text konzultují s ostatními, vylepšují jej nebo
přepracovávají, text následně redigují včetně pravopisných
korektur a přepisují do čisté verze. Hotové texty jsou pak autory čteny nebo publikovány. Snad nejpodstatnější změnou
oproti běžné slohové výuce je stálá přítomnost čtenářů
(adresátů) nebo konzultantů, s nimiž může každý z autorů
uvažovat o svém textu a ověřovat si jeho účinky.
Pokud se daří udržovat velkou míru volnosti v tom, o čem si
žáci při psaní rozhodují, a když vytváříme dostatek příležitostí k vylepšování pisatelského řemesla, zvyšuje se šance,
že dílna psaní pomůže zlepšovat nejen sebeúctu dětí, ale
i jejich vzájemné poznání a vztahy.
Dílna psaní také může hrát významnou roli při uplatňování
gramatických, pravopisných i stylistických pravidel. Uměle

vytvořené situace v učebnicích nebo testech nejsou pro žáky
tak podnětné jako čisté verze jejich vlastních textů, které budou
číst čtenáři, na nichž jim záleží. Jednotliví žáci mají také vlastní specifické problémy a je mnohem pravděpodobnější, že se
budou chtít zabývat např. nesprávnými tvary podmiňovacího
způsobu či psaním čárek ve svých vlastních větách než při řešení cvičení. V dílně psaní je fáze korektur jasně pojmenována.
Je včleněna do procesu psaní a neměla by předčasně ničit chuť
psát a prostřednictvím psaného komunikovat s ostatními.

Proč se dílna čtení neobejde bez svobodného
psaní? Jak taková dílna vypadá?
V dílně psaní na II. stupni začínají žáci psát úplně volné texty na libovolné téma, s libovolným záměrem a adresátem.
K této příležitosti se vracíme i v dalších ročnících. Proč je volnost tak důležitá? Platí zde podobnost se čtenářstvím: Tak
jako si skutečný čtenář dokáže vybrat knihu, která mu přináší
zážitek z četby, tak i skutečný pisatel si dokáže najít, o čem
chce psát, tak aby to zaujalo ostatní i jeho samotného.
Na začátku práce v dílně psaní si proto děti obvykle promýšlejí, o čem chtějí vůbec psát. Není to jednoduchý proces,
zvláště pro děti, jež nebyly zvyklé psát svobodně. O čem
mám psát, aby mě to psaní bavilo? A co když ještě navíc chci,
aby můj text zaujal čtenáře? Některé děti rychle nacházejí
možnosti pro své psaní, některé potřebují dostatek času na
promýšlení, nacházení, odkládání a nové nacházení toho,
co stojí za to psát. Oporou pro kvalitní a zaujaté psaní mohou být také různé podpůrné materiály, umožňující dětem
promýšlet jednotlivé kroky a s pomocí ostatních si důkladněji ujasňovat své myšlenky. Takový materiál může pomoci nejen žákovi, který se právě rozhoduje, ale i dětem, jež
v hodině chyběly a začínají pracovat od začátku, stejně jako
žákovi, který není s volbou spokojen a potřebuje znovu prozkoumávat možnosti ve své hlavě.

Příklad č. 1: Výběr toho, o čem bych chtěl
psát (formulář)
napište text, který zaujme ostatní a především zaujme
vás samotné (bude vás bavit psát).
www.rizeniskoly.cz
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O čem bych mohl(a) psát (pište možnosti):
Inspirace
Co mě těší, baví, štve.
O co se teď zajímám.
Co jsem zažil(a).
Co chci sdělit ostatním.
O čem přemýšlím.
Co si chci spisovatelsky vyzkoušet.

Příklad:

Zapisujte i to, co vám probíhá hlavou.
Př.: Chci psát o lidech ve třídě a ke každému chci napsat
aspoň jednu větu.
Určitě nechci psát o…
Autorům textů významně pomáhá, když ve všech fázích psaní mohou o svém textu s někým hovořit a hned od začátku
s ostatními konzultovat, o čem chtějí psát. Dává jim to jedinečnou možnost zjišťovat zájem a první reakce možných čtenářů.

Příklad č. 2: Rozhovor se spolužáky, o čem
bych chtěl psát
Žáci si najdou spolupracovníky do trojic. Řeknou ostatním,
o čem by mohli psát (jaké možnosti je napadaly) a jak o svém
psaní zatím uvažovali. Spolužáci se doptávají. Mohou při
tom využít otázky:
 Proč o tom chceš psát?
 Co si asi vybereš?
 Řekni nám o tom více.
 Co přesně tam bude?
 Mohou si zapisovat další nápady a ujasnění pro svůj text.
Jakmile si žáci vyberou, o čem chtějí psát, začnou si
shromažďovat nápady, myšlenky, informace. Ty jim pak
pomohou při psaní a vyspělejším také při rozvrhování
vlastního psaní. Jako podpora jim může sloužit například následující formulář.

Příklad č. 3: Vytváření, shromažďování
a organizování myšlenek a informací
pro můj text
Vytváření, shromažďování a organizování myšlenek
a informací pro můj text
Vyberte si, jakou možnost využijete:
a) Vytvořte si myšlenkovou mapu.

1
1

b) Vytvořte soupis nápadů, myšlenek, nejasností.
Příklad: Naše třída
Budu psát o všech lidech ve třídě.
Zaměřím se na to, co mě štve.
Popíšu o hádce mezi Petrem a Jirkou.
V této fázi už se začíná dětem hromadit konkrétnější myšlenkový materiál, umožňující „vidět“ části svého budoucího textu
a předem si jej rozvrhovat. Některé děti by se teď hned chtěly
pustit do psaní. Osvědčilo se nám ale nespěchat hned s psaním, ale udržet se ještě chvíli v promýšlení a prozkoumávání tématu i toho, co chceme v textu ostatním sdělit. Ideální
a bezpečnou formou spolupráce bývají především dvojice. Je
v nich totiž z podstaty věci zaručeno intenzivní naslouchání
a sdílení, včetně dostatku času získat další podněty a nápady.

Příklad č. 4: Rozhovor se spolužákem
Nejprve proveďte spolužáka svojí přípravou (vysvětlete mu
svou myšlenkovou mapu nebo použijte svůj soupis myšlenek a nápadů). Pak s vámi spolužák povede rozhovor. Může
se doptávat na myšlenkovou mapu nebo soupis, může také
využít otázky:
 Proč sis vybral(a) toto téma? Co tě na tom nejvíce baví?
 Kdo by to měl číst? Na co asi budou tví čtenáři zvědaví?
 Na co se zaměříš? Co bude hlavní?
 Už tě napadají nějaké detaily, podrobnosti v textu? Vidíš
třeba už nějakou scénu?
 Čím chceš začít?
Práce v dílně psaní pak pokračuje podobným způsobem ve
všech svých dalších fázích1. Je důležité vyvažovat dostatek

Fáze psaní:
a) Hledání a výběr tématu, ujasnění záměru a adresáta textu (o čem budu psát, čeho chci psaním dosáhnout, kdo to bude číst, jakou roli
jako pisatel zaujmu), shromažďování informací (především u věcných textů), rozvrhování prostředí, postav, zápletek…
b) Hrubá verze – spojená s konzultacemi, zpětnými vazbami, formativním hodnocením a vylepšováním/přepracováváním textu
c) Redigování, korektury
d) Čistá verze – přepis psaný ručně či na počítači
e) Publikace
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času na individuální, nerušené psaní a přemýšlení s možnostmi konzultovat s ostatními spolužáky a učitelem.

Co když je nějaký žák při psaní rychlejší
než druhý?
Pro učitele může být obtížné přijmout dílnu psaní jako individualizovaný formát, kdy se jednotliví žáci ve stejném čase
nacházejí v jiných fázích psaní. Zatímco někteří žáci se stále
ještě vracejí k výběru tématu, jiní už píší hrubou verzi. Zatímco někteří jsou s textem již hotovi v podobě čisté verze, jiní
teprve nahrubo dokončují svou první verzi. Existuje mnoho
způsobů, jak tuto situaci zvládnout. V nejpřirozenější podobě může například žák, který dokončil své psaní, začít psát
další text. Žáci ale mohou také plně využít fázi prezentace,
kdy si mezi sebou začnou číst své texty (v duchu nebo potichu v malých skupinkách), oceňovat, co se spolužákům dařilo, psát jim své vzkazy, případně návrhy na vylepšení, jichž
je možné ihned využít.
Rychlost také nemusí přinášet kvalitu. Některé děti, a jsou
to často výborní pisatelé, si potřebují text předem důkladně
promyslet a částečně si jej napsat v duchu, svůj text stále vylepšují a tráví s ním spoustu času. Jiné děti napíší rychle celý
text a je pro ně obtížné napsané vylepšovat. Tento důležitý
návyk vzniká postupně, spolu se přesvědčením, že se o můj
text budou vrstevníci zajímat, a proto mi na něm záleží.

Jak to mám mít jako učitel pod kontrolou,
když žáci nepracují všichni najednou
a stejně?
Dílna psaní je formát, v němž viditelně probíhá sebeřízení
žáků, kdy se z podstaty přirozeného psaní pisatelé rozhodují
o spoustě věcí. Jako učitelé můžeme sebeřízení podporovat podpůrnými materiály, vstupy zaměřenými na reflexi
a metakognici toho, co a jak žáci píší, stejně jako prostředím,
v němž si děti samy rozhodují o tom, na čem, jak a případně
s kým budou v jednotlivých hodinách (spolu)pracovat. Nezbytná je také podpora v oblasti „pisatelského řemesla“, při
níž můžeme postupně vnášet – prostřednictvím minilekcí –
jednotlivé pisatelské dovednosti a znalosti, které v dalších
psaních posilují schopnost sebeřízení žáků.

Příklad č. 5: na co se mohu zaměřit při
vylepšování svého textu2
na co se mohu zaměřit při vylepšování svého textu
 Vymyslím zajímavý název.
 Úvodní věta zaujme čtenáře (překvapí, šokuje, vtáhne, vyvolá zájem…).

2
2

Využívám přímou řeč (pro rozhovory postav).
Příběh vypráví některá z postav v 1. osobě.
Používám zajímavá slovesa (vykřikl, zašeptal, vtrhl…).
Vkládám jiné formáty (deník, sms, zpráva v televizi).
Pečlivě popisuji nějaké prostředí nebo detail (dům,
dveře, klika, ulice).
 Dramatizuji zápletku, napínám čtenáře.
 Překvapivě zakončím text.
Pozn.: návod je využitelný pro psaní beletristických
textů. nemůžeme ho používat univerzálně (např.
pro záměr odborně poučit čtenáře).






Žáci by ale měli psát různorodé texty a pouštět se do
náročných pisatelských výzev. Jak se to v dílnách psaní
zařizuje?
Při zvyšování náročnosti pro nás nejsou vodítkem slohové
útvary, ale pisatelské příležitosti, které dětem umožňují promýšlet, uplatňovat a v kontextu používat jednotlivé složky
pisatelství (s jakým záměrem píši, pro koho je text určen,
o čem chci psát a jak to souvisí se mnou samotným, jakou
pozici zaujmu jako autor).
Žáci například zkoušejí psát jako spisovatelé fiktivní texty,
a to zpočátku zcela volně, později v určitém žánru (např. sci-fi nebo psychologický horor). Snaží se odborně poučit spolužáky prostřednictvím odborných textů včetně náležitostí
obvyklých pro odbornou komunikaci (citace, poznámky,
odborný jazyk, resumé), snaží se popisem vyvolávat emoce,
přesvědčit ostatní o svém názoru, uvažovat a používat při
svém zvažování argumenty, psát básně, píší jako novináři
publicistické texty, v nichž mohou uplatnit vlastní pohled
a zkušenosti.

Co ale se žáky, kteří psát neumějí
a nechtějí? nebudou v dílně psaní rušit?
V dobře fungující dílně psaní nachází zalíbení mnoho žáků.
I neklidnější žáci se při psaní a jeho promýšlení soustředí,
a navíc, jakmile zjistí, že se o to, co napíší, spolužáci zajímají
a jejich texty se skutečně čtou, vzrůstá jejich motivace a chuť
psát. Často mohou uplatňovat zajímavé historky ze života,
i nečekané pohledy na svět kolem, a zvyšovat tak svou sociální prestiž ve třídě.
Může se stát, zvláště u pisatelské komunity, která se teprve
utváří ve třídě, kde jsou poškozené vztahy mezi dětmi, že psaní může sloužit třeba i k vyřizování účtů a získání moci nad někým. V těch výjimečných případech, kdy se to stane, můžeme
téma pisatelské slušnosti vtáhnout do třídy a využít je ke zvýšení vzájemné empatie. Žáci pak vědomě dodržují zásadu neubližovat psaním ostatním. Tak například vyjednávala Nicol Ž.,

Vycházíme z vize pro rozvoj pisatelství projektu Pomáháme školám k úspěchu.
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když chtěla psát text o tom, co si myslí o své třídě. Rozhodla se,
že se v něm zmíní o všech spolužácích ve třídě, text chtěla psát
zábavně a trochu drsně. Poctivě obcházela všechny spolužáky
a ptala se jich, co může použít a co už jim vadí.
To je zároveň velký úkol učitele, vytvářet takové společenství pisatelů, v němž se budou cítit všichni bezpečně, budou
chtít sami psát a také číst své texty ostatním. Spolu s tím

získají možnost slyšet a číst texty, které nenapsali profesionální spisovatelé, ale jejich vlastní spolužáci.
Na žákově potřebě vyjádřit se pak výuka staví rozvoj a znalost postupů a formátů psaní, ovládání jazykových prostředků a také dovednosti a postoje pro sdílení a ke spolupráci
s druhými. Psaní pak skutečně pomáhá lidem domluvit se
a snášet se s druhými.

Miloš Šlapal, učitel českého jazyka a dějepisu na Základní škole Emila Zátopka v Kopřivnici,
pracuje jako pedagogický konzultant projektu Pomáháme školám k úspěchu, podporovaného
rodinnou nadací manželů Kellnerových, je také členem odborného vedení projektu

Jste si jistí, že máte dostatečné důkazy
o učení žáků?
M I C H A L O R S ÁG , K V Ě TA S U L KO VÁ
Každý učitel se během výuky dostane do bodu, kdy učivo probral a zvažuje, jestli už je
správný čas posunout se dál, nebo je nutné věnovat se látce o něco déle. Potřebuje, aby
všichni žáci zvládli danou oblast, než s nimi pokročí k další. Jak ale ověřit, zda se žáci naučili
to, co zamýšlel, že se naučí?
Jakožto učitelé během hodin průběžně zjišťujeme, co se žáci
naučili – obvykle prostřednictvím krátkých testů, opakovacích cvičení nebo třeba řízenou diskusí. Jak ale ověřit porozumění každého jednoho žáka tak, aby nám to v hodině
(nebo po ní) nezabralo příliš mnoho času?

Objektivní měřítka pro posouzení našeho
působení
Když začneme zkoumat dopady naší výuky, zamýšlíme se
nad otázkami typu Opravdu to žáci pochopili? a Jsou připraveni pokročit k dalšímu tématu? Pokud dokážeme na
tyto otázky nalézt odpovědi, vyjasní se také, jestli byl náš
přístup v dané hodině účinný a jestli se jakožto učitelé zlepšujeme.
Jak tedy poznat, co už žáci umějí a znají? V první řadě je
třeba si uvědomit, že chování žáků v průběhu hodiny nevypovídá o jejich učení. Žáci mohou být pozorní, angažovaní
a soustředěně pracovat – a i tak se mnoho nenaučit. Proto
nemůžeme při kontrole učení žáků spoléhat na své dojmy
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z hodiny, ale potřebujeme přímé důkazy, které učení žáků
odhalí. Prověřování porozumění by mělo probíhat pravidelně, jako pevná součást hodin, abychom chyby žáků
zachytili co nejdříve. Když ale například některý typ kontrolní úlohy použijeme ve čtyřech třídách, můžeme získat
sto dvacet různých výsledků, a jestliže se každému budeme
věnovat (jen) minutu a půl, zabere nám kontrola tři hodiny
práce. Je proto důležité zamýšlet se i nad strukturovaností
odpovědí – díky tomu dokážeme rychleji vyhodnotit jejich
správnost.

Otázky s více odpověďmi
Doporučujeme například použití otázek s více odpověďmi,
na něž budou odpovídat všichni žáci najednou formou hromadného hlasování. K tomu jsou velmi vhodné mazací tabulky, na které žáci své odpovědi zapisují, a po vyzvání naráz
ukazují směrem k vám. Je-li to možné, naplánujte odpovědi,
kde je více možností správně (žáci mají za úkol určit všechny
správné odpovědi), snížíte tak pravděpodobnost, že žák zvolí správné řešení náhodou.

Učitelský měsíčník 3/2021
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Ať už použijete otázku s více odpověďmi, nebo jiné prostředky pro prozkoumání znalostí žáků, plánujte je tak, aby splňovaly několik parametrů: zaměřují se na klíčové myšlenky
hodiny, žáci je mohou vypracovat samostatně a rychle, odhalují mylné představy žáků a kontrola získaných odpovědí
učitelem není zdlouhavá. Zároveň bychom měli být schopni
ze získaných odpovědí vyčíst nejen kdo chyboval, ale i co
konkrétně k chybě vedlo – musíme umět odlišit rozdílné příčiny neporozumění. To nám následně pomáhá při plánování
nejvhodnějšího postupu, jak žáka v učení podpořit.

Všichni pochopili?
Od ověřování znalostí nás mohou odrazovat psychologické
důvody. Rádi sami sebe vidíme v tom lepším světle a chceme
si udržet přesvědčení, že naše práce je žákům ku prospěchu.
Když zjišťujeme míru porozumění celé třídy, vystavujeme
se velmi reálné možnosti zjištění, že na tom naši žáci nejsou
zdaleka tak dobře, jak jsme si mysleli. Často nám k potvrzení toho, zda se žáci něco naučili, stačí kontrolní fráze Všichni
Michal Orság, kreativní ředitel,
EDUkační LABoratoř

pochopili? nebo Máte nějaké otázky? To ale předpokládá, že
si žáci uvědomují, že něco špatně pochopili, nebo něco neví.
K tomu ale mnohdy nemají potřebné kompetence. Proto je
na nás, abychom jejich porozumění prověřovali. Navíc, když
hledáme důkazy učení žáků, osobně se tím zavazujeme, že
na ně budeme reagovat – bezprostředně během hodiny,
nebo v hodině následující.
Naším cílem je pomoci každému žákovi, aby dosáhl alespoň
minimální míry porozumění v probírané oblasti, obzvláště
v předmětech kumulativního charakteru. Když budeme na
základě důkazů zjišťovat, co se žáci naučili, dokážeme rychle
reagovat na jejich potřeby a zlepší se úroveň jejich znalostí.
Důkazy o učení žáků jsou součástí jedné ze strategií formativního hodnocení. O konkrétních technikách se dočtete
v odborné literatuře, vždy však mějte na paměti, že izolované techniky nejsou jediným prostředkem ke zlepšení výuky.
Je třeba je užívat promyšleně, cíleně a tak, aby zapadaly do
celkového konceptu vaší pedagogické práce.
Květa Sulková, vedoucí
metodička, EDUkační LABoratoř

Líný učitel testuje
ROBeRT čAPeK
Jestliže něco definuje špatný stav výuky v českých školách, tak je to ono nesmyslné
testování, kterého jsou účastni naši žáci. Mnoho učitelů snad ani nezná jiný způsob, jak
ověřit látku, a testují a písemkují jako smyslů zbavení. Často to vypadá, jako by se žáci učili
jen kvůli testům a to byl ten jediný způsob, jak se učitel dostane ke známkám. Když se třeba
přiblíží pololetí, žáci za týden píší (i s opravami) třeba i deset a více testů týdně a například
na víceletých gymnáziích to znamená několikahodinovou přípravu na každý z nich. Stresu
si tedy žáci užijí dostatek. A jsou i další důvody, proč je právě tento stav nevhodný: testy
vlastně ověřují, jak se žák naučil látku doma. Práce a učení tedy neprobíhá ve třídě, kde se
má žák dočkat okamžité zpětné vazby, vzájemného učení a inspirace od druhých, ale mimo
školu, izolovaně a často bez pomoci.
Nedávno jsem na svém blogu rozebíral test z vlastivědy pro
4. třídu. Učitelka v něm chtěla po žácích odpovědi na otázky „kdo nastoupil na český trůn po smrti Zikmunda Lucemburského?“ nebo „kdo nastoupil na český trůn po smrti Jiřího
z Poděbrad?“ či „napiš alespoň tři gotické památky z období

Jagellonců“ nebo „který panovník zahynul v bitvě u Moháče?“.
Je to pedagogická mizérie hned z několika důvodů a jedním
z nich je nepřiměřenost takových nároků. Podobné znalosti totiž nevyžaduje RVP ani po gymnazistech! Učitelka ještě
„vyšperkovala“ tento svůj výtvor nachytávacími variantami
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odpovědí typu a) Albrecht Habsburský, b) Rudolf Habsburský,
c) Ferdinand Habsburský, aby žáky co nejvíce zmátla a znemožnila jim použít vyřazování nepravděpodobných variant
rozumovou úvahou. Tohle se prostě musíte našprtat. Ale
proč vlastně? Ve čtvrté třídě má učitel ve vlastivědě žáka
učit nanejvýš původ státních svátků, ne rozeznávat od sebe
Habsburky! S podobně hloupými výtvory učitelů se žák
vlastně setkává nepřetržitě, celé roky svého vzdělávání, od
základní školy po školu vysokou. Přitom nejde o nějakou
nutnost nebo rozkaz ředitele vesmíru takto pracovat. Víme,
že jsou školy, které podobné nástroje nepoužívají a vlastně
žáky tímto způsobem netestují vůbec. Ale pokud chce učitel
testy a písemky ve svém repertoáru zachovat, ať je alespoň
připravuje chytře. Vidím tu několik základních rysů, které by
takový test měl mít, aby v duchu vzdělávací strategie Líného
učitele podporoval moderní typ výuky.
První požadavek je atraktivita a X faktor testu nebo pracovního listu. Měl by být dostatečně motivující, zábavný a rozvíjející. Nikdo učitele nenutí, aby to byla nezáživná suchařina.
Rozhodně by také neměl být zdrojem stresu, ani svou obtížností, ale ani třeba nedostatkem času na vypracování. Učitel
by měl ukázat svou didaktickou vybavenost i tím, že by měl
umožnit diferenciaci obtížnosti například volitelnými úkoly
v testu. A co je hlavní: na test by se žáci neměli doma vůbec
učit! Test by neměl ověřovat, jak dobře se žáci doma memorovali, ale jak efektivní byly ve výukové hodině použité aktivity a metody. Učitel může například přinést do třídy text,
číst ho se žáky metodou podporující čtení s porozuměním,
následně ho interpretovat pomocí metody „poslední slovo
patří mně“ a poté, třeba za dva týdny, se zeptat na některé myšlenky tohoto textu v testu. Tím uvidí, jaký impakt ony
aktivity měly, a to je pro něho i žáky výborná zpětná vazba.
Co se týká hodnocení testů, nejdůležitější zásada je tato:
žádný pracující žák by neměl z testu dostat špatnou
známku. To je úkol pro učitele, aby takto test nebo pracovní list vytvářel. Nemusí totiž být v testu pouze otázky
s přepínačem správně / chybně. Svůj velký význam mají
i otázky tvůrčí nebo evaluační: „kam bys v Evropě nejraději cestoval a co bys tam rád viděl?“, „jaký dnešní vynález by
ve středověku nejvíce ocenili?“, „jakou počítačovou hru rád
hraješ a co tě podle tvého názoru učí?“ nebo „kdybychom ve
škole dělali střepinkový soud, jakého učitele bys poslal na 10
let do vyhnanství a proč?“.

Líný učitel (ne)referátuje
Když ve sborovně hovořím s učiteli o hodnocení, dostane se
i na způsob, jakým sbírají známky. Píší písemky a testy, někteří zkouší u tabule, což je opravdu hrozné. Ale občas zazní
i další zdroje známek – například referáty. Leckoho z učitelů
pak udiví, že právě tento způsob nepokládám za žádnou velkou didaktickou hitparádu. Jaké mě k tomu vedou důvody?
Je jich hned několik.
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Prvním nedostatkem referátů je efektivita. Je zřejmé, že když
má žák referát a přednáší před ostatními svoje téma, nikdo
jiný ve třídě nic nedělá. Lze to drobně vylepšit tím, že si žáci
píší poznámky k následnému hodnocení nebo kontrole splnění kritérií referátu. Ale jejich vlastní práce, která by stála
za řeč, se neodehrává žádná. Je to vlastně výklad, frontální
výuka, ale tentokrát v rukou žáka. Takže z hlediska třídy jde
vlastně o velmi pasivní činnost – pouhý poslech. Ale co je
horší, pokud to zadáme jako úkol pro všechny žáky ve třídě, odehraje se to třeba osmadvacetkrát za pololetí! Pokud
máte předmět s dvěma hodinami týdně a v každé bude referovat jeden žák, čeká vás více než čtvrt roku s výukou, která
bude mít vždy stejné hluché místo, trvající minimálně 10 minut, a to vám sebere čas na mnohem lepší a zábavnější práci.
A v těchto deseti minutách s ubíjející pravidelností klesá aktivita třídy na nulu. Je to zkrátka didaktická bezradnost. Co je
horší, referáty mají často učitelem zadané téma, které bývá
pro posluchače nezajímavé. Ještě by se dalo snést „představ
třídě svou oblíbenou knihu“, tam je často přítomna pozitivní emoce referujícího a ta může ostatní zaujmout. Ale viděl
jsem až příliš často i mnohem horší věci. Například na prvním
stupni základní školy rozdávala učitelka žákům státy, jak ji při
výuce padly pod ruku: „Estonsko, Litva, Lotyšsko…“ – ukazovala na žáky prstem. S jakým zájmem bude třída poslouchat
svou spolužačku s klopýtavým přednášením o obyvatelstvu
a průmyslu Estonska, je úplně jasné. Někteří učitelé tvrdí,
že právě takto se rozvíjejí komunikační schopnosti žáků. Ti
se prý právě pomocí referátů naučí vystupovat před třídou.
Ano, v mizerné frontální výuce je to často jediný způsob,
jak může žák promluvit ke třídě, byť jednou za uherský rok.
Ale v moderní, pestrými metodami prošpikované výuce žák
mluví ke třídě každou hodinu klidně i několikrát. Oslovuje
spolužáky při brainstormingu, představuje své myšlenky
v burze nápadů, prezentuje svůj projekt, hodnotí návrhy
spolužáků. Nepotřebujeme žáka, který stojí před apatickou
třídou a referuje na téma podle učitelova přání.
Samostatnou kapitolou je hodnocení referátů. Některé školy
používají ke známkám váhy, což jen potvrzuje špatnou praxi
českých škol v otázkách hodnocení. A nedostatky tohoto nevhodného způsobu lze ukázat právě na referátu. Referát má
v klasifikačním řádu jedné základní školy váhu 0,4, zatímco test
0,8, ústní zkoušení 0,8 a třeba skupinová práce 0,3 a orientace
na mapě 0,7. Opravdu je test dvojnásobně důležitý než dovednosti, které žák projeví u referátu? Je pozadu i za orientací na
mapě, to opravdu myslí vážně? Vidíte, ať se ty váhy nastaví jakkoliv, vždy z toho vylezou hlouposti. Hodnocení žáka nesmí být
předmětem nějakých statistických a matematických operací,
ale mělo by být udělováno v souladu s individuálním přístupem
k žákovi. Hodnocení referátu také často sklouzává k výkonovému hodnocení, protože kritéria jsou tak učitelem postavena
a vnímána. Ten se často neumí zbavit toho zastaralého osnovového přemýšlení. Například kritérium „celková kultivovanost
projevu (připravenost, plynulý projev, spisovný jazyk, ústní vyjadřování, dodržení tématu, postoj žáka při zkoušení)“ hodnotí tak,
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že jedničku obdrží pouze žák výborně připravený, s plynulým
projevem a spisovným jazykem, vzorně dodržující téma a mající předpisový postoj. A ti ostatní? Nemají nárok, protože neodvedli vzorný, nejlepší a dokonalý výkon. Co je na tom špatně?
Zásadně to odporuje principu individuálního hodnocení žáků.
A o tom třeba zase příště.

Líný učitel nevýkonový
V souvislosti s hodnocením se nyní často skloňují dva termíny: formativní a sumativní. Požadavek doby je jasný: hodnoťme formativně! Bohužel, někteří učitelé jsou s věcí rychle hotovi a považují za formativní každé své hodnocení, třeba i to
nad známkou testu, ke kterému řeknou dvě věty. Já ale dnes
vnesu do svého textu jiné dva termíny, které v hodnocení
považuji za stejně důležité. Prvním z nich je výkonové hodnocení. To je bohužel v českých školách přemnoženo. Výkony jako výsledky testů, písemek, ústního zkoušení a podobně tvoří většinu učitelem získaných známek a slouží
mu i k závěrečnému hodnocení předmětu. Abyste jedničku
na vysvědčení dostali, musíte mít na svém kontě dostatek
dokonalých, nejlepších, bezchybných výkonů, neboť jen
takové vám složí jedničkový průměr. To, že průměrování
známek je jedna z nejhorších zhůvěřilostí našeho školství,
mnozí nechápou. Rodiče a žáci dokonce průměry u učitele reklamují. Co je ovšem horší, mnozí učitelé sami o průměrech známek hovoří a považují je za základní kritérium
závěrečného hodnocení, což už hraničí s nekompetentností. Takže pak vypadá ta nejhorší pedagogická bezradnost
takto: učitel sbírá výkonové známky prostřednictvím písemek, testů a zkoušení, pak z nich spočítá průměr a hotovo.
Pokud už se opravdu proměnil na účetního, počítá i váhy
a koeficienty. Smutné.
Výsledkem pak je nejen úzká elita vyvolených jedničkářů, ale
často i široké pole neúspěšných, poražených, demotivovaných žáků. Ti si nikdy na jedničku nesáhnou, ba naopak. Špatné známky jim jasně ukazují jejich cestu předmětem: budou
bojovat o přežití, skrývat se pod radarem učitele a obávat se
každého testu. Strach a obavy – to má být motivace ke vzdělávání? Výkonové hodnocení je opakem individuálního přístupu k žákům: škatulkuje a dělá ze žáků neživé předměty,

jež hodnotíme podle výkonu jako motory automobilů. Učitel, který hodnotí výkon, nejedná příliš pedagogicky, neboť
ho nezajímá cesta k hodnocenému výkonu. Neinteresuje ho,
zda se žák naučil sám ze sešitu nebo zda ho doučoval spolužák či lektor. Nestará se, zda jeho vlastní výuka byla dostatečně kvalitní, anebo žák trávil hodiny nad učebnicí. Je to od
učitele ignorantský postoj: „Ukaž mi v písemce, zda to umíš,
a pokud ano, odměním tě jedničkou. Průběh tohoto procesu
učení mě nezajímá. Každou chybu budu penalizovat.“
Moderní učitel výkonové hodnocení minimalizuje nebo
úplně odbourá. Mnohem více spoléhá na procesní hodnocení. Zadá úkol a určí kroky nebo kritéria, vedoucí k jeho splnění. Úkoly jsou – pokud je to možné – zadány tak, aby umožnily
diferenciaci obtížnosti, tedy aby každý žák mohl rozhodnout
o způsobu řešení nebo zpracování. Každý žák má svůj úspěch
v ruce, stačí, aby splnil zadaný úkol – na své úrovni! Přesně
tak jsou totiž i modelovány očekávané výstupy. Nemají být
hodnoceny výkonově a plněny na výbornou, jen pokud jsou
dosaženy v dokonalé podobě. Mají být realizovány na základě schopností a dovedností jednotlivých žáků! Až příliš často
se stává, že žák, který pracuje, jak nejlépe umí, a odevzdává své maximum, dostane třeba i špatnou známku, protože
výkonem to učiteli nestačí. Někdo dělá nejlepší, co umí, a je
trestán špatným hodnocením? Lze tohle vůbec pedagogicky omluvit? Máte pravdu, nelze. V procesním hodnocení
a s učitelem, který nedává špatné známky, protože diferencuje obtížnost a netrestá chyby žáků, se tohle nikdy nestane.
A co víc, hodnocení procesu jde k jádru věci, neboť se ukazují
silné i slabé stránky žákovy práce a jeho učení a je to ta nejlepší
platforma pro – nepřekvapivě – formativní hodnocení. Neboť
učitel pouze nekomentuje výkon, ale spolu se žákem analyzuje
cestu k řešení, jednotlivé kroky zadaného úkolu. Takové hodnocení je i motivující pro všechny žáky, nejen pro elitu. Není třeba,
aby například skupina při týmové práci vystrkovala toho nejlepšího prezentátora k dosažení úspěchu. V procesním hodnocení splní úkol prezentace kterýkoliv žák, neboť každý úspěšně
zvládne tento úkol, pokud odvede práci na své úrovni. Jakou
jinou úroveň by měl učitel požadovat, než tu, která je žákovi
vlastní? Vítejte ve světě individuálního přístupu k žákům. Cožpak si učitel může přát víc než třídu, kde je pro každého úspěch
dosažitelný, pokud pracuje, jak nejlépe umí?

Robert čapek, lektor, psycholog, učitel, didaktik a Líný učitel
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Malý průvodce uměním zdravě
sebevědomé komunikace
K A R L A M A Ř í KO VÁ
Minulý díl minisérie o zdravě sebevědomém jednání a efektivní komunikaci byl zakončen
výčtem deseti asertivních práv. V novém pokračování se budeme věnovat těmto většinou
obecně známým tvrzením více do hloubky, podrobněji se zaměříme na jejich podstatu
a vztáhneme je blíže k vlastní současné praxi. Půjde zejména o to, abychom se na jednotlivá
asertivní práva podívali z hlediska možnosti jejich praktického využití v konkrétních
situacích – abychom si sami pro sebe ujasnili, která práva bychom chtěli či potřebovali
v naší komunikaci více uplatňovat.
Asertivní práva jsou jako vyjmenovaná
slova
Přirovnání k vyjmenovaným slovům jsem zvolila proto, že
jsme s nimi všichni v minulosti učinili dostatečnou osobní
zkušenost, která se nejspíš vyvíjela a měnila v čase. Chtěla
jsem tak připomenout, že všechno má svůj řád i správný čas,
tudíž že proces učení nelze ani v případě vyjmenovaných
slov, ani v případě asertivity obejít nějakým proklatě šikovným fíglem nebo ho příliš uspěchat. Proto se to má s asertivními právy jako s vyjmenovanými slovy: Když je neznáme,
nemůžeme jejich znalost využít při psaní, v případě neznalosti asertivity se jednotlivá práva nemohou vědomě projevit v našem jednání.
Pokud se jim pak (jedněm i druhým) naučíme zpaměti, ještě
to neznamená, že jim rozumíme a umíme je užitečně používat. Navíc je běžné, že nám jejich existence zpočátku způsobí v hlavě zmatek – to platí opět jak pro vyjmenovaná slova,
tak pro asertivní práva a příslušné techniky.
Věnujme se tedy beze spěchu a s rozmyslem jednotlivým
tvrzením, která popisují, na co všechno máme z pohledu
asertivního přístupu právo. Zabývejme se myšlenkami, jež
prokazatelně mají tu sílu, že při správném pochopení a užití
dokáží mocně přispět k našemu vnitřnímu míru, ke zklidnění
mysli, a ve finále ke zdravě (sebe)vědomému, tedy asertivnímu jednání.

není důležité, co chceme, ale co
potřebujeme
Minule jsem zmínila, že se řadu let věnuji tematice asertivity,
jakož i příbuzných druhů komunikačního umění v sebezkušenostních seminářích. A tam pokaždé, znovu a znovu pociťuji radost z úlevných, osvobozujících či radostných reflexí
mnohých účastníků, plynoucích ze spokojenosti s tím, co

22

UM_0321.indd 22

pro sebe objevili a co si stran tohoto širokého tématu ze semináře odnášejí. Důležité je na tomto místě dodat, že díky
proběhlé „práci se sebou“ si odnáší každý něco jiného, protože (více či méně) nalezl to, co skutečně potřebuje, pro co
si vlastně na školení přišel – i když zpočátku vůbec nevěděl,
že mu stačí právě jen toto konkrétní poznání, a myslel si, že
musí obsáhnout celé téma, naučit se maximum a zapsat si co
nejvíce poznámek.
Samozřejmě bývá dobré a užitečné seznámit se s celým tématem podrobně, avšak v případě osobnostního rozvoje je
zpravidla důležitější najít u sebe ta správná, často citlivá, ba
dokonce zranitelná místa a věnovat jim zvýšenou pozornost.
Obvykle tu stačí dvě až tři zásady z celkových deseti, jejichž
přijetí a uplatňování přináší uživateli a jeho okolí velmi brzy
viditelnou i citelnou změnu.
Podívejme se tedy konečně podrobněji na jednotlivá „asertivní práva“.

PRVní ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo sami posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za jejich důsledky sami zodpovědní.
Tak zní první, základní asertivní právo a všechna ostatní
jsou od něj vlastně odvozena. Jinými slovy se tu říká, že jako
skutečně svobodní lidé máme právo chovat se tak, jak sami
uznáme za vhodné, správné a užitečné. Že nikdo nemůže manipulovat našimi pocity a naším chováním, pokud mu to sami
nějak nedovolíme. Že není třeba skrývat vlastní emoce, pokud
jsou autentické a přiměřené. Že na dění kolem nás je možno
reagovat, či naopak nereagovat v souladu s našimi potřebami,
s naším prožíváním, s naším vnímáním stavu věcí.
Aby však tato vnitřní svoboda byla úplná, mělo by ji provázet vědomí odpovědnosti za naše činy a připravenost osobně
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nést vzniklé následky. Zodpovědný, zralý a zdravě sebevědomý postoj je podmínkou úspěchu aplikace nejen tohoto prvního základního asertivního práva, ale i všech následujících.

DRUHé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo nenabízet žádné výmluvy nebo omluvy, jimiž bychom ospravedlnili naše chování.
Samozřejmě tím není myšleno slovo promiňte, když někomu
přivřeme prst ve dveřích anebo opakovaně neplníme běžné
pracovní či jiné povinnosti. Můžeme se však kupříkladu ocitnout v situaci, kdy jsme se na něčem s ostatními dohodli, avšak
okolnosti se pro nás změní a původní rozhodnutí odvoláme.
Nezpůsobíme tak sice žádné fatální následky, ale změna přece
jen ovlivní jiné lidi. V takové chvíli k nám pak často přicházejí
výčitky svědomí nebo obavy z reakce okolí. Ba dokonce – ještě záludněji – nás začnou obtěžovat představy nikoli zjevných
reakcí dotčených osob, nýbrž dotěrné myšlenky jako Co si řeknou, Budou mě pomlouvat, Nebudou mě mít rádi…, které potom nezřídka zastavujeme rozhodnutím typu Raději to nechám
tak, Vždyť o nic nejde, Nějak to vydržím…
Vzpomínám si v této souvislosti na spolupráci s jednou milou a vzdělanou slečnou, která se rozhodla jít cestou osobnostního rozvoje (dnes se tomu často říká life coaching).
Jako dílčí cíl si stanovila být ve svém jednání autentičtější,
tedy jednat tak, aby to, co říká a dělá navenek, bylo v souladu s tím, co cítí a potřebuje. Chtěla tuto svou kýženou
dovednost trénovat nejprve v partě kamarádek, kde se v té
době poměrně často necítila dobře.
Vyprávěla mi, jak jednou, a to z vážných rodinných důvodů,
změnila své rozhodnutí jet s oněmi kamarádkami na společný zahraniční výlet, a s jakými nelibými reakcemi až útoky
se u nich kvůli tomu setkala. Od té doby prý v partě raději
většinou „drží basu“, protože má své dobré důvody v tomto
společenství zůstat.

mají pocit, že kdyby podle ní jednali, byli by přece sobečtí,
nevychovaní, bezohlední. Zajímavé je, že jsou to často stejní
lidé, kteří si krátce předtím, v takzvaném úvodním seminářovém kolečku stěžovali, že nejsou doceněni (přitom dělají
vždycky něco navíc), že je toho na ně už moc a nevědí, jak
dlouho to ještě takto naplno vydrží, že odjakživa dávají víc
než dostávají (na rozdíl od jiných). Vždy s potěšením sleduji, jak úlevné je v takových případech přijetí tohoto třetího
asertivního práva za své, jak osvobozující je připustit, že existuje „legální“ možnost nezodpovídat vždy a všude za řešení
problémů jiných lidí.
Malý příklad pro ilustraci: Jestliže vás vaše známá požádá
o zapůjčení úplně nových bílých lakovaných lodiček s vysokým podpatkem, protože nemá v čem jít na zahradní párty,
je na vás, zda jí její problém pomůžete řešit, nebo zdvořile
odmítnete. (Alternativou k lodičkám tu může být nová drahá
sekačka požadovaná sousedem.)
I tu se snadno ocitneme u popsaného kolotoče výčitek,
předpokladů a představ. Při rozhodování mezi svobodnou
asertivní reakcí a manipulačním tlakem (musíme si přece pomáhat, musíme se s druhými rozdělit, nesmíme být lakomí)
nám může být užitečné připomenutí, že zdravě sebevědomý
člověk má nabízet pomoc jen v případě, že chce a je ochoten
poskytnout svůj čas, energii, lodičky nebo třeba sekačku.
Pokud se rozhodneme pro změnu našeho budoucího jednání v tomto směru, snížíme postupně nutkání řešit vše za
druhé, obětovat se za každou cenu i pomáhat druhým nad
své vlastní možnosti. Důležitou součástí této nové cesty je
trpělivá práce na snižování účinků našeho pocitu viny. Například tím, že lépe porozumíme tomu, kde a kdy se ten pocit
bere, proč nás tolik spoutává a nutí dělat věci, jež vlastně dělat nechceme ani nemusíme.

čTVRTé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo změnit vlastní názor.

Jak se ukázalo, zvolila si klientka opravdu správnou chvíli pro
životní změnu, jejíž součástí bylo naučit se větší asertivitě.
To se jí opravdu podařilo – a nejenže si postupně zvykla nenabízet žádné omluvy a neskrývat se za výmluvy, nakonec
dokonce díky rostoucí sebejistotě a zdravému sebevědomí
poznala, že už dále nevidí důvod pro udržování nezdravých
či nezralých vztahů, včetně těch se starými kamarádkami.

TŘeTí ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za
řešení problémů jiných lidí.
Jedná se o tvrzení, jež u některých účastníků seminářů vyvolává otázky, případně nejistotu, a občas dokonce podrážděnost a nesouhlas. Buď jim formulace není úplně jasná, nebo

Není zde pochopitelně míněno něco na způsob úsloví Kam
vítr tam plášť, nýbrž srozumitelné zveřejnění našeho rozhodnutí/omylu a jeho opravení jiným výrokem. Zveřejnění
by mělo být otevřené a jednoznačné – takzvané mlžení, kterého je náš současný svět plný, rozhodně nepatří k asertivním technikám.
Změní-li se tedy situace nebo náš přístup, máme právo beze
strachu a bez výmluv přehodnotit svůj postoj a také to vyjádřit. Zajisté se pak můžeme setkat s útoky typu Víš ty vůbec, co chceš?. Tréninkem se ale postupně naučíme brát je
s klidem, reagovat na ně slušně a rozvážně. Například slovy:
Ano, vím, co chci. Chci, abyste věděli, že na tuto věc jsem změnil
názor, protože jsem o ní ještě přemýšlel a také jsem vzal v potaz
informace, které mi dřív nebyly známy.
www.rizeniskoly.cz
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PÁTé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní.
Jsme lidé a lidé jsou chybující. Udělat chybu je tedy přirozená věc. Projevem zdravého sebevědomí je k vlastní chybě
se přihlásit a také ji vnitřně přijmout jako nedílnou součást
života. Pak například můžeme – je-li to namístě – bez zbytečných emocí, omluv nebo výmluv oznámit fakta o dané
situaci: Máš pravdu, nestihla jsem to včas (mrzí mě to, byla to
chyba, příště vyrazím o 20 minut dříve) nebo Byla ode mne
opravdu hloupost… (tady jako cvičení můžete doplnit některou vaši vlastní chybu a přidat nápad, jak byste postupovali
v budoucnu).

ŠeSTé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo říci „Já nevím“.
Lidé se často mylně domnívají, že takováto odpověď by
mohla ublížit jejich prestiži. Zajisté jsme všichni mnohokrát
zažili nepříjemný pocit z toho, že něco neznáme, nevíme, neumíme – a jako naschvál v těch nejnevhodnějších situacích,
kdy bychom se naopak chtěli ukázat v nejlepším světle. Potíž
navíc komplikuje to, že rodinná a školní výchova, ba vlastně
celý společenský systém nás v tomto ohledu častěji srážejí
než podporují.
Zvláště ve vztahu k učitelskému povolání je mýtus povinné
neomylnosti stále dosti rozšířený. Osobně jsem vzdělána
v oblasti společenských věd, takže když se mne jednou, už
je to mnoho let, zeptala na parkovišti jedna paní, s níž jsem
měla pracovně co do činění, jaký že to před naším autem poskakuje ptáček, přišlo mi vhodné říct jediné v tu chvíli pravdivé a poctivé „Nevím“. Její reakce mne při vzpomínce baví
dodnes: „Jak to že to nevíte, když jste učitelka?“ Inu, nevím
toho ještě mnohem více, i když dělám co můžu. Ale netrápím se tím. U mne vzbuzují pochyby spíše takzvaní všeználkové a samozvaní poradci se zdviženým ukazováčkem.
Dodejme ještě pro jistotu, že od odborníka nebo studenta
u zkoušky samozřejmě očekáváme, že ve svém oboru nebude tohoto asertivního práva využívat příliš často.

SeDMé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních.
Toto tvrzení může být pro českého čtenáře poněkud zavádějící kvůli u nás obvyklému, avšak (dle mého názoru) ne
zcela přiléhavému a úplnému překladu z anglického originálu, jenž zní: „… right to be independent of the good will of
others before coping with them.“
Je zde původně míněno to, že není reálné, aby všichni lidé,
s nimiž přijdeme do styku, nám byli předem nakloněni
a stoprocentně s námi souhlasili. Proto je nevyhnutelné
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občas jednat s vědomím, že druzí naše rozhodnutí a postoje
nemusí (předem) schvalovat, že se můžeme svým jednáním
někoho dotknout, nebo ho dokonce ranit.
Učinit přesto takový odvážný, přímočarý krok bude pro nás
třeba snazší, když si řekneme, že k psychické výbavě zralého
a vyrovnaného člověka patří schopnost vypořádat se s nesouhlasem druhých lidí, a to zejména tehdy, když máme pro
své stanovisko dostatečně dobré důvody.

OSMé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo dělat nelogická rozhodnutí.
Není nutné, aby naše jednání vždy odpovídalo „logickým
představám“ ostatních. Dokonce ani není naší povinností
řídit se vždy vlastními logickými, „rozumnými“ závěry. Logika umí většinou dobře rozlišit černou a bílou, lidský život je
ovšem mnohem víc než černobílý. Stejně jako lidská duše.
Do našeho jednání by se tedy měly promítnout i naše pocity,
motivace, intuice…
Být stále „logický“ by znamenalo dělat pouze věci, jimž úplně rozumíme, kterými jsme si „stoprocentně jisti“, což ani při
nejlepší vůli vždy nejde. Učinit v takovém případě nelogické
rozhodnutí může být velmi osvobozující (a dobrodružné).

DeVÁTé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo říci „Já ti nerozumím“.
Někdy se lidé domnívají, že druzí jsou povinni jim rozumět
a pochopit, co chtějí říci. „Vždyť jsem ti to říkal.“ – „Však ty
dobře víš, jak to myslím.“ – „To je přece jasné.“ Takovíto lidé mají
potřebu rozhodovat za nás, sdělovat nám, co my máme mít
v hlavě. To si ovšem nemusíme nechat líbit. Není naší povinností být „takto“ rozumějící a chápaví.
Také nemusíme přikyvovat, aniž bychom tušili, o čem je řeč.
Mnohem užitečnější je připomínat si, že chvíle, kdy si (alespoň dva) lidé naprosto rozumějí, jsou velmi vzácné. Někdy
stačí pro dobrý pocit jen toto uvědomění bez dalších slov –
podrobněji to probereme v části o asertivních technikách.
Nu a v případě, že chceme věci více vyjasnit, můžeme dát
partnerovi v rozhovoru jasně najevo svůj stav mysli slovy Já
ti nerozumím.

DeSÁTé ASeRTIVní PRÁVO
Máme právo říci „Je mi to jedno“.
Ano, zní nám to možná provokativně až drze, jenže když se
nenecháme zmást formou a soustředíme se na obsah, nejspíš dojdeme k závěru, že existuje mnoho věcí, které jsou
nám jedno, a že není nic špatného na tom nereagovat na
každou situaci, podnět či problém. Tak proč to neříci nahlas?
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KO M U n I K AC e
Zajisté můžeme použít decentnější slovník, ale skutečně –
proč mít za každou cenu na všechno názor a o všechno se
zajímat jen proto, že se to od nás očekává? Pro pořádek je tu
třeba připomenout etický rozměr našeho přístupu – nevydávat lhostejnost, lenost nebo nezájem za asertivní jednání.

vlastně vůbec vyslovena, stačí si ji v pravou chvíli připomenout v mysli (zastavit tak nápor těžko zvladatelných pocitů)
a následně reagovat s noblesou. Nebo alespoň nereagovat.
Nereagovat může být v některých případech velká a zcela
dostačující změna – i tady často platí, že méně bývá více.

JeDenÁCTé (nePRAVé, ALe
BeZPODMínečné) ASeRTIVní PRÁVO

Ano, méně mnohdy znamená více, proto se zříkám jakýchkoli dalších komentářů a těším se na setkání u třetího dílu,
který věnujeme zejména asertivním technikám, a kdy se v té
souvislosti dostane na dříve přislíbené pokračování naučných historek ze školení v asertivitě, jež zadavatel objednal
pro „málo motivované“ technické pracovníky.

Máme právo se sami rozhodnout, zda budeme jednat
asertivně, nebo ne.
Asertivní jednání je volba. Je to dovednost, které člověk
může, nebo nemusí využít. Někdy, například z citových či
taktických důvodů, se raději rozhodneme zachovat pasivně a občas, ve vyhrocených situacích, cítíme jako nutnost
projevit se dokonce agresivně. I v takovém mimořádném
případě je pak projevem asertivity skutečnost, že pasivitu
nebo agresivitu volíme vědomě. Pro větší transparentnost
můžeme naše aktuální stanovisko dát najevo tím, že je ještě před svým agresivním skutkem takzvaně vytkneme před
závorku: Pane, nemám pocit, že je pro mne únosné, abych po
vašem útoku a následných urážlivých hrubých slovech volila
nadále smířlivý tón. Proto vám chci říci, že pro mne jste smrdutý
kojot, hodlám teď vás i karoserii vašeho automobilu zasáhnout
vší silou a jsem připravena nést následky svých činů.
Ale to už jsme u asertivních technik a těmi se budeme
podrobněji zabývat příště. Přesto ještě na závěr uveďme
příklad k procvičení: Pokud se vám předchozí asertivně
agresivní výrok zdál poněkud přitažený za vlasy, pokuste
se vybavit si reálnou situaci, v níž byste se rádi vymezili vůči
agresorovi, a upravte slova tak, aby odpovídala vašemu slovníku a autentickým okolnostem. Mám zkušenost, že při troše
tréninku taková svépomocná větička nemusí být nakonec

nově otevíráme webináře DVPP
pro jednotlivce i týmy.
JAK ZVLÁDAT eMOCe A JeDnAT ASeRTIVnĚ
MLUVMe eFeKTIVnĚ I Ve SBOROVnĚ
TŘíDní SCHŮZKY VeDené PROFeSIOnÁLnĚ
PODPORA A SDíLení PRO ZAčínAJíCí UčITeLKY
A ZAčínAJíCí UčITeLe
vede a doprovází lektorka a supervizorka
KARLA MAŘíKOVÁ
přihlášky a více informací:
VIA ALTeRA, poradna pro systemickou praxi
775 353 206
www.ppsp.cz

Mgr. Karla Maříková, lektorka psychosociálních dovedností a supervizorka pomáhajících
profesionálů

Potřebujete radu odborníka?
Využijte naši bezplatnou poradenskou službu pro předplatitele
Dotazy přijímáme písemnou formou na e-mail redakcers@rizeniskoly.cz

www.rizeniskoly.cz
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Jak si učitelé chrání svá osobní
data aneb Je váš účet mezi těmi
prolomenými?
M I L A n H AU S n e R
Každý z nás si už určitě přečetl nejeden článek o způsobu, jak nastavit hesla ke svým účtům,
mailům či aplikacím. Určitě jste již vše podstatné slyšeli opakovaně. Když se však na tuto
oblast u učitelů podíváme trochu (jen trošku) podrobněji, zjistíme, že až 60 % aktivních
e-mailů může mít prolomená hesla.
V průběhu posledních dvou let se věnuji vzdělávání školních
kolektivů v oblasti ochrany osobních údajů. Toto téma velmi
úzce prolíná i s obecnou prevencí ve virtuálním světě. Většina učitelů si sice uvědomuje rizika spojená s online prostorem, ale ve skutečnosti si v případě vlastních dat obdobná
nebezpečí připouštějí jen velmi málo.

databází různých portálů či e-shopů. Uvedená stránka ke dni
psaní tohoto článku uvádí 10 509 984 730 prolomených
účtů. A to je sakra vysoké číslo! Je mezi nimi také váš osobní
účet? Stačí se přesvědčit na vlastní oči.
Protože máme všichni problém si velké množství hesel pamatovat, velmi často využijeme login našeho hlavního
účtu i s heslem pro přihlášení do některého komerčního
e-shopu. A pak už stačí opravdu málo a problém je na světě.
Přesně v tomto případě jsou pak naše účty a hesla snadno
zcizitelná a „útočníkovi“ stačí si příslušnou kombinaci vyhledat na darknetu, což zvládne každý rozumbrada.
V případě znalosti těchto údajů má pak hacker nepřeberné
množství možností, jak kompromitovat majitele účtu. Od
vydírání (to lze samozřejmě i obecně bez znalosti hesla), zcizení fotografií, dokumentů či smluv odeslaných mailem až
po mnohem méně banální a vysoce sofistikovaný útok, kterému se říká spear phishing (cílený útok na majitele účtu).

V online prostředí existuje celá řada nástrojů, které mohou
při ověření vlastní situace pomoci docela dobře, ovšem laická veřejnost o nich příliš neví.
Velmi často se mezi uživateli objevují osobní námitky, že ve
svých soukromých mailech nemají žádné údaje, pro které by
hackerům stálo za to takové účty prolamovat. Nepochybně
mají pravdu, jenže situace je trochu jiná. Hesla v převážné
míře neunikla po útoku zlovolného neřáda, ale především
kvůli našim osobním vlastnostem. Nejčastěji prolomené
heslo se totiž stává veřejným na základě hromadných „krádeží“ databází loginů pro přístup do obchodních aplikací.
A právě podobné úniky mapuje aplikace https://haveibeenpwned.com, s níž mám poměrně dobré zkušenosti.
Každý z čtenářů si snadno ověří, zda se jeho e-mail či heslo
objevuje v jednom z mnoha nesčetných úniků komerčních
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Ze svého okolí znám dva případy, kdy přesně tímto útokem byl do mobilu vnesen ransomware, který zašifroval
celý jeho obsah. Podrobněji si takové situace probereme
v další kapitole.
nezbývá než připomenout první zásadu:
nejsnadnější cestou ke kompromitaci účtů je vlastní lajdáctví, pocit vlastní neohroženosti a neopatrnost.
Toto zjištění mohu doložit výsledky zhruba roční ankety
mezi různými účastníky mých seminářů či webinářů. Nejde
o žádné validované zjištění, pouze můj souhrnný komentář
na zděšené reakce kolegů, kteří zjistili, jaká je jejich skutečná situace. A třeba právě takový jednoduchý test může být
prvním krůčkem k posilování skutečné digitální gramotnosti
profesní skupiny.
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T e C H n I K A A T e C H n O LO G I e
Co tedy může uživatel ze své pozice na svou ochranu při zjištění takového úniku udělat?
Tím nejdůležitějším je:
Ověřit si, zda jsou hesla a uživatelské maily prolomeny.

Porovnáme-li výsledky této ankety se závěry publikovanými
v článku M. Mališkové v Učitelském měsíčníku 2021/1 – Konec papírových taháků? Učitelé potvrzují, že dnes frčí mobily
a chytré hodinky – v zásadě jde o shodné výsledky obou uvedených anket.
Oblasti ochrany koncových digitálních stanic učitelů je
třeba věnovat zvýšenou odpovídající pozornost. V současné době jde o zcela nepominutelný argument. Ze zpráv
NUKIBu totiž vyplývá, frekvence kybernetických útoků významně stoupá právě směrem k spear phishing.

Pokud ano, pak je třeba zvážit další postup:
 Vhodné je změnit dané heslo.
 Dále se nabízí zálohování obsahu.
 Řešením může být rovněž přechod na jiný mailový účet.
 A samozřejmě se můžeme vrátit k osvědčeným doporučeným poučkám o tom, jak má bezpečné heslo vypadat
a jak je třeba s ním zacházet.
 Nepochybně také stojí za zvážení, zda již nenastal čas pro
aplikaci určenou pro správu hesel.
Nezbývá než připomenout také doporučenou podobnou
kontrolu i na služebních mailech, protože se bohužel ukazuje, že uživatel pracující se služebním mailem se k jeho obsahu chová ještě mnohem hůře než k tomu soukromému. To
už je ale úplně jiná otázka.

Ing. Milan Hausner, bývalý ředitel ZŠ Lupáčova, ambasador projektu eSafetyLabel v České
republice, působil i jako pověřenec pro ochranu osobních údajů orgánů veřejné správy
a příspěvkových organizací

nOVInKA

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

www.rizeniskoly.cz
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Spolupracujte chytře
M I R O S L AV D V O Ř Á K
Současná situace je nepříjemným připomenutím toho, že ač jsme jako lidstvo ušli v oblasti
technologií a zdravotnictví stěží uvěřitelnou cestu vpřed, přece jen jsme stále zranitelní
a závislí na vnějších faktorech. Zároveň nás ale nouze naučila, že cesta se dá vždy najít.
Několikaměsíční online výuka prokázala, že se české školy dokáží adaptovat a využít
informační technologie způsobem, který nedegraduje školu na místo, kam si chodí rodiče
pro domácí úkoly a čísla stránek v pracovním listě, že je česká škola institucí, která dokáže –
tu lépe, tu hůře – vzdělávat české děti i na dálku. Za to všem našim učitelkám a učitelům
patří velké díky.
A protože jsme si mnohé dovednosti týkající se online výuky
již osvojili, přirozeným dalším krokem je podívat se na spolupráci uvnitř školy jako takové. Ať už jsou, či nejsou pedagogové fyzicky ve škole, je třeba komunikovat, spolupracovat
na dokumentech, vyplňovat žádosti, scházet se na pedagogických radách atd. V tomto článku se společně podíváme
na několik nástrojů, které máte v rámci Office 365 k dispozici
a jež Vám mohou usnadnit každodenní práci.

V týmu jde všechno lépe

všem školním dokumentům jasnou strukturu. Představte
si, o co snazší by bylo mít dokumenty na jednom jediném
místě, vždy aktuální, vždy strukturované, s přístupem k nim
odkudkoliv, třeba i z mobilního telefonu.
Práce s dokumenty v Teams má ještě jednu výhodu, aplikace
„chodí“ za vámi do Teams. Nemusíte tedy dokumenty stahovat nebo otevírat v nových a nových oknech, stačí na soubor kliknout a můžete jej upravit přímo v Teams. Podobně
můžete vytvořit také tým pro jednotlivé předmětové komise
a přenést do nich všechny dokumenty, jež jste dříve museli
hledat v přílohách e-mailů.
Dokumenty to ale samozřejmě nekončí. V minulých měsících
školy často řešily, jak řešit pedagogické rady v případě, kdy nejsou všichni pedagogové fyzicky ve škole. Naplánování online
pedagogické rady můžete v Microsoft Teams realizovat přes
pár kliknutí. Pokud máte vytvořený tým pedagogického sboru, stačí jen zvolit tlačítko Naplánovat schůzku. Tato schůzka se
následně zobrazí na kartě Příspěvky pro všechny členy týmu.

Pokud máte Office 365 a Teams (obě služby jsou pro školy
zcela zdarma), pak je ideální vytvořit týmy nejen pro třídy, ale také pro váš pedagogický sbor. Vytvoření takového
týmu zabere jen pár minut, navíc získáte téměř vše, co pro
začátek potřebujete. V kartě Příspěvky můžete zveřejňovat
oznámení nebo diskutovat o provozních záležitostech či
organizaci výuky. Na kartě Soubory můžete mít pohromadě všechny dokumenty, které dříve byly na školním síťovém
disku – směrnice, formuláře, plány, šablony, výkazy, zprávy
třídních učitelů, zprávy vedoucích předmětů… a seznam by
mohl dále pokračovat. Možná Vás napadne, že toto mohu
stejně dobře poslat kolegům e-mailem. A máte pravdu, můžete. Chvíli to i může fungovat, ale jakmile budete potřebovat
dokumenty třídit, narazíte na zásadní omezení e-mailu – je
to jen služba pro posílání zpráv. Naopak v souborech v týmu
učitelů můžete vytvářet složky, podsložky, archivy a dát tím
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Pokud je vaším záměrem uspořádat online setkání s rodiči
nebo den otevřených dveří a potřebujete získat odkaz na
online schůzku, pak otevřete v kalendáři detaily schůzky
a zkopírujete text „Kliknutím sem se připojíte ke schůzce“. Tento odkaz následně můžete poslat jako pozvánku komukoliv
dalšímu e-mailem či jakýmkoli jiným způsobem. Pokud nemáte přístup hosta v rámci správcovského nastavení vyloženě zakázaný, pak se ke schůzce, resp. jejímu předsálí bude
moci připojit kdokoli, komu daný odkaz pošlete.

A co školní projekty?
Zadávání a sledování stavu vypracování úkolů v rámci určitého školního projektu může být náročnou činností. Je jistě
možné vést si vlastní tabulku v Excelu a ručně do ní zapisovat
stav plnění, ale zbytečně budeme ztrácet čas přepisováním
informací, jež mohou kolegové či žáci zapojení do projektů
zapsat sami.
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Konec ztracených žádostí

Pro řízení projektů a sledování stavu úkolů je ve vašich týmech k dispozici aplikace Tasks. Představuje kombinaci aplikací Planner a To Do, které budou někteří čtenáři jistě znát.
Kartu s úkoly přidáte do vašeho týmu jednoduše kliknutím
na tlačítko „+“ (Přidat kartu). Následně můžete vytvořit pro
plánované úkoly různé kontejnery (oddíly) a přepínat mezi
několika zobrazeními: seznam úkolů, grafický přehled úkolů, časový plán, počty úkolů u jednotlivých žáků či kolegů
atd. Při vytváření úkolu můžete nastavit termín splnění,
poznámky, připojit k úkolu soubor, vytvořit přímo v úkolu
aktivní kontrolní seznam a především můžete úkol přiřadit
jednomu či více žákům, případně kolegům. Aplikace vám
pak díky přehledům umožňuje sledovat stav plnění úkolů
a ihned reagovat na problémy, např. nedokončené úkoly
po termínu.
Přidám ještě jeden tip: aplikaci Tasks si můžete kromě karty
v konkrétním týmu přidat také do levého panelu aplikací,
do míst, kde najdete tlačítka Chat, Týmy, Kalendář atd. Když
tak učiníte, získáte tím kompletní přehled úkolů ze všech
týmů. Pokud jste zapojení do více školních projektů a potřebujete si udržet celkový přehled o plnění úkolů (vašich
osobních i těch v rámci projektů), je toto zobrazení ideální.

Aplikace, která do Teams dorazila poměrně nedávno, se jmenuje Schválení. Umožňuje podávat žádosti o studijní volna,
cestovní náhrady, vzdělávací kurzy apod. Ke každé žádosti je
možné připojovat přílohy. Samozřejmě vás i u této aplikace
může napadnout, že žádosti lze řešit přes e-mail, a opět to
bude pravda. Aplikace Schválení vám však nabídne jednu
podstatnou výhodu a tou je přehled všech žádostí na jednom místě. Navíc se v případě drobných schválení nemusí
vedení školy rozepisovat s odpovědí, ale jednoduše klikne
na tlačítko Schválit. Pokud je potřeba schválení či neschválení komentovat, stačí jen vyplnit příslušné pole.
Pokud se chcete dozvědět více, připravili jsme pro vás stránku skolanadalku.cz, kde naleznete mnoho dalších materiálů souvisejících s nástroji společnosti Microsoft (nejen)
pro online výuku a spolupráci.

Miroslav Dvořák, Microsoft

Jsme také na facebooku
Lajkujte

Komentujte

Sdílejte

Řízení školy
Soutěžte s námi
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UM_0321.indd 29

29

23.02.2021 0:29

T e C H n I K A A T e C H n O LO G I e

Osvětový videokurz: Jsem netvor
n Á R O D n í Ú Ř A D P R O K Y B e R n e T I C KO U A I n F O R M Ač n í B e Z P e č n O S T
Jsem netvor, tvor, který žije na netu.1 To je název osvětového a populárně-naučného
videokurzu z dílny oddělení vzdělávání Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost. Videokurz je o digitálních technologiích a lidech. Jeho hlavním úkolem je
seznamovat žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s digitálními
technologiemi v kontextu bezpečnostních, etických a sociálních aspektů a rozvíjet jejich
kompetence k aktivnímu a digitálnímu občanství. Součástí videokurzu jsou také listy
s metodickou částí pro vyučující a pracovní částí pro žáky, které mohou posloužit jako
vhodný doplněk výuky nejen v informatických předmětech.
Celý videokurz vznikl unikátním způsobem orientovaným
na žáky, reaguje na jejich reálné informační a vzdělávací
potřeby. Obsah videokurzu byl vypracován na základě velkého průzkumu mezi vrstevníky cílové skupiny z celé České republiky (n = 3 300).2 Průzkum mapoval zájem a povědomí žáků o příležitostech a hrozbách digitálního prostoru
s přesahem do jejich každodenního života. Z výsledků tohoto mapování bylo zřejmé, že žáci inklinují k uživatelsky
a technicky orientovaným tématům. Otázky soukromé online komunikace, bezpečnosti aplikací nebo webkamery se
ukázaly jako poutavé. Do finálního výběru se tedy dostala
témata jako například IQ žárovky (o internetu věcí), Soumrak
lidstva (o umělé inteligenci) nebo třeba Psst, tajné (o šifrované komunikaci) a Pozor, appsťák (o bezpečnosti aplikací).

velmi populární youtubering a vzdělávací obsah zpracovaný
formou videa. Rozhodli jsme se tedy oslovit oblíbené youtubery, kteří tématům dodají atraktivitu a prvek neformální
autority. Do videokurzu se zapojilo celkem deset známých
youtuberů a youtuberek, hlavní tváří je Lukáš Fritscher alias
Lukefry. Zaujal nás nejen svou oblíbeností u cílové skupiny
a tvorbou na YouTube, kde se věnuje i „populárně naučným“
videím, ale také působením v dalších vzdělávacích projektech, jako je například podcast Filtr4. Ve spolupráci s Lukefrym a nahrávacím studiem SPŠ Smíchov (Mediální dům
Preslova) vznikla hlavní tematická videa, jež dále rozšiřují
reakční videa5 dalších youtuberů. Také u nahrávání ve studiu byli přítomni vrstevníci – jako juniorští supervizoři. Činnost vrstevníků však s natáčením neskončila. Kontrolní skupiny hlasovaly i o podobě loga celého videokurzu nebo se
podílely na uživatelském testování a redukci potenciálních
digitálních bariér. Do vývoje a testování se zapojilo celkem
30 žáků z cílové skupiny. Velmi jsme dbali na to, abychom
udrželi genderovou vyváženost a popularizovali tato témata
i směrem k dívkám.

Po výběru témat jsme připravili scénáře, u jejichž vzniku byli
i juniorští editoři3, kteří pomáhali odladit jednotlivá znění
tak, aby se setkávala s očekáváním a vyjadřovacím stylem
cílové skupiny. Na základě zkušeností z terénu a zmíněného mapování bylo také viditelné, že mezi žáky 8. a 9. tříd je

1
3

2
4

3
5

4
6

5
7

Osvětový videokurz je dostupný na adrese: www.jsemnetvor.cz.
Mapování bylo realizováno v březnu a dubnu 2020.
Vrstevníci z cílové skupiny.
Podcastový seriál Českého rozhlasu pro děti a dospívající, který posluchače provádí světem médií a sociálních sítí.
Reakční videa představují trend, kde se youtuber vyjadřuje k nějakému aktuálnímu tématu či dění.
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Usilovali jsme také o to, aby videokurz byl uživatelsky přívětivý a inkluzivní. Všechna videa jsou opatřena titulky a textovým přepisem, jež umožňují například žákům se sluchovým
postižením lépe vnímat obsah.6 Videokurz jsme se snažili
maximálně optimalizovat také pro žáky se zrakovým postižením a podle expertního testování je dobře ovladatelný
i pro nevidomé žáky, kteří využívají tzv. odečítače obrazovek.
Žáci si mohou celý videokurz projít sami a bez participace
vyučujícího ve školním i mimoškolním prostředí.7 Pro vyučující jsme však připravili i rozšiřující materiály, díky kterým
může tento osvětový videokurz posloužit jako atraktivní
doplněk výuky.8 Ke každému tematickému videu je rovněž
připravená modelová lekce, jejímž hlavním cílem je učit
žáky o digitálních technologiích a digitalizaci společnosti
přemýšlet v širších souvislostech. Modelové lekce odpovídají pedagogickému konstruktivismu a stojí vždy na třífázovém modelu učení E-U-R (evokace, uvědomění si informací,
reflexe). Využívají pestrou škálu metod kritického myšlení
a aktivizačních metod práce s třídním kolektivem. Žáci pracují například s myšlenkovou mapou, T-grafem nebo vypracovávají SWOT analýzy. Typickým rysem lekcí je také práce

ve skupině či diskuze, jež nacházejí své místo i v inkluzivní
didaktice. Žáci se vžívají do řešení fiktivních soudních sporů
nebo vývojářů, kteří promýšlejí komplikované otázky autonomních automobilů. Prototypy lekcí připomínkovala kontrolní skupina učitelů a dalších lektorů, aby co nejvíce vyhovovaly edukační praxi.
Ačkoliv se témata mohou jevit jako ryze informatická, není
třeba se jich obávat. Odborný obsah žákům zprostředkovávají videa a vyučující v modelových lekcích zastává roli
moderátora. Lekce jsou záměrně strukturovány tak, aby skupinové výstupy neměly jedno správné a očekávané řešení.
Poskytují tedy dostatek prostoru pro tvorbu vlastních názorů či kreativních výstupů a různorodých řešení. Pokud budete uvažovat o realizaci modelových lekcí v edukační praxi,
ale i po prostudování materiálů budete mít obavy z neznáma, připravili jsme podpůrné webináře.9
Videokurz včetně modelových lekcí a všech materiálů je dostupný na adrese: www.jsemnetvor.cz. Je bezplatně otevřený všem, kdo mají chuť poznávat nové věci a znovuobjevovat každým dnem se měnící svět.

národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

6
8

7
9

8
10

9
11

Textové přepisy videí jsou strukturovány na kratší celky, psány bezpatkovým písmem, délka řádku je cca 70 znaků a rozestupy mezi písmeny, slovy i řádkování jsou zvětšené.
Přímo pro žáky je připravená samostatná sekce: „videozóna“.
Pro vyučující a další lektory je připravena sekce: „eduzóna“.
Podpůrné webináře naleznete v sekci „helpzóna“.

www.rizeniskoly.cz
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Učitelskej: humorně vzdělávací YouTube
kanál o angličtině
J A R O S L AV KO n V I č K A
V březnu roku 2020 se stalo něco nečekaného. Apokalyptické předpovědi hollywoodských
filmů se staly realitou a výuka se přesunula na internet, a tak jsem se místo pedagogem stal
youtuberem.
Když mi bylo dvanáct let, znal jsem objekty ve Sluneční soustavě tak dokonale, že jsem jednou během hodiny fyziky
opravil našeho učitele. Jemu se to pochopitelně moc nelíbilo a snažil se mě svým výrazným hlasem a dospělými argumenty umlčet. Od té doby jsem si lámal hlavu nad tím, jak to
vlastně všichni ti významní vědci dokázali. Často slýcháme,
že kráčeli proti proudu, museli se vzepřít názorové přesile,
ale nakonec svým vynálezem či objevem změnili celý svět.
Jak to, že se nenechali odradit?

V březnu roku 2020 se stalo něco nečekaného. Apokalyptické předpovědi hollywoodských filmů se staly realitou a výuka se přesunula na internet. V té době už jsem si pohrával
s myšlenkou založení vlastního vzdělávacího YouTube kanálu, ale až globální pandemie dala věci do pohybu. Výsledkem
je kanál Učitelskej.

O patnáct let později jsem se stal učitelem angličtiny a myslím, že jsem našel odpověď. Je prostá. Mnoho z nich se podle
mě odradit nechalo. Učil jsem například jednoho melancholického deváťáka, který školu nenáviděl. Pouze jí proplouval,
snažil se nebýt spatřen a osloven. Přestože se jednalo o inteligentního mladíka, většinou dosahoval pouze průměrných
výsledků. Při jedné příležitosti jsem se ho zeptal, co ho baví,
a on mi řekl, že se učí japonsky.
„Učíš se japonsky?“ ptám se ho. „A kde?“
„Na YouTube.“
„Na YouTube! No jasně. A jak dlouho už se učíš?“
Pokrčil rameny. „Asi tři měsíce.“
Když jsem se pak chlapce zeptal, na jaký středoškolský obor
se přihlásil, otráveně mi odpověděl: „Obráběč kovů.“ Ale znělo to, jako by říkal: „Bude ze mě otrok.“ Škola ho naprosto
umrtvila.
Zkusme si teď představit, že bychom chlapci umožnili učit se
japonštinu ve škole pod dohledem jazykáře, který by mu alespoň poradil, jak se učit efektivněji. V mé naivní mysli zkrátka
škrtneme všechny ty předměty, kterými prošel duchem nepřítomen, a nahradíme je samostudiem japonštiny. Et voilá,
z chlapce je rázem slavný překladatel Kawagučiho románů,
tlumočník v Toyotě, nebo akademik, který svou práci zbožňuje.
Dobrá, připouštím, že jsem si možná trochu zapřeháněl, ale
v zásadě mi jde o tohle – učení nemusí být mučení.
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Při tvorbě videí se snažím řídit jediným pravidlem – ukázat,
že učení může být i zábavou a celoživotním zájmem. Nehodlám děti unudit dvacetiminutovou přednáškou, ze které
si stejně nic nezapamatují, nechci být ale „pouze“ praktický
a držet se tématu. Cílím na stručnost, praktičnost a humor.
Chci dětem ukázat, že humor najdou jak v angličtině, tak
v učení a koneckonců i v životě.
Spousta vyučujících si bohužel stále neuvědomuje, jakou
mají v rukou moc. Mají moc lidem nadosmrti znechutit
vzdělávání, a mnozí té moci zneužívají. Proto se u svých žáků
během „živých“ lekcí snažím vyvolat dojem, že si vlastně hrajeme. Používám konverzační cvičení, pohyb a výukové aplikace.
YouTube je pro mě velkým pomocníkem. Umožňuje mi
zvěčnit humorný výklad témat, kterými se právě zabýváme.
Díky videím už nemusím vysvětlovat jednu věc šesti různým
lidem. Neztrácíme čas. Stačí jen poslat odkaz mailem. Děti
se učí i s rodiči. Usnadňuje to samozřejmě i distanční výuku, protože ve videu stihnu vysvětlit vše, co potřebuji. Stačí k němu přiložit pár cvičení a domácích úloh, aby si žáci
konkrétní jev procvičili. Rodičům odpadá nervozita z toho,
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že svým dětem nemohou poradit, protože anglicky neumí.
Často se dívají s nimi, a protože jako dospělí chápou rychleji,
dovedou dětem pomoct.
Počet videí se navyšuje, takže jsem orientaci ve svém kanálu
usnadnil několika playlisty. Diváci si tedy mohou pustit celý
playlist s názvem ČASY, nebo playlist s názvem I. stupeň. Do
budoucna uvažuji nad playlistem Učitelskej podcast, který
by obsahoval rozhovory se zajímavými pedagogy. Těch je
naštěstí také dost.
To vše činím se záměrem změnit vztah žáků, ale možná
i otrávených učitelů ke vzdělávání. Angličtinu jsem se totiž
nenaučil, přestože jsem ji nenáviděl. Právě naopak.
Jako učitelé bychom se měli snažit udržovat v dětech kladný
vztah k poznávání, s nímž se rodí.
Pakliže někdo z vás uvažuje o podobně šílené dráze, jakou
jsem se vydal, mám pro vás pár tipů, které vám pomohou
vyvarovat se chyb, jichž jsem se v úplných začátcích sám dopustil.
Z učitele youtuberem ve třech krocích:
1. Potřebujete kvalitní kameru a kvalitní mikrofon. Bohužel, dnešní děti jsou zvyklé na Full HD rozlišení a marvelovské zvukové efekty. U rozostřeného a chrčícího

videa vám moc dlouho nevydrží. Dobrou zprávou ale
je, že toho nemusíte nakoupit příliš. Mobilní telefon
s kvalitní kamerou už mnozí z vás mají. Slušný mikrofon
lze sehnat za 2 000 Kč. Zkuste to v ředitelně. Třeba vás
podpoří.
2. Každé zbytečné slovo… je zbytečné. YouTube je studnicí instantních informací. Buďte ve svých videích struční,
jděte k věci, neodrazujte diváka zbytečným odbíháním
od tématu. Žáci se obvykle chtějí dozvědět konkrétní informaci hned teď. Pokud jim ji nedáte, přesunou se na
jiný kanál. Je zbytečné ohrazovat se v tomto případě větami: „Ach, ta dnešní mládež.“
3. Existuje více typů YouTube „moderátorů“. Jste prezentátor? Mluvící hlava? Chodící turista? Přednášející u tabule?
Na to si budete muset přijít sami. Výhodou je, že pokud
se nechcete vyloženě vystavovat, stačí vám jen mikrofon
a program pro nahrávání obrazovky, kterých je na internetu spousta. Vaše videa mohou mít formu prezentace,
přednášky, cvičení atd. Je to na vás. Načerpejte inspiraci
a vyberte si to, v čem se budete cítit komfortně.
Tvorba edukativních videí jistě není cestou pro každého.
Jestliže se pro ni ale rozhodnete, vytvoříte si databázi vlastních „přednášek“ a „výkladů“, která vám práci do budoucna
jen a jen usnadní. Pokud se na to přece jen necítíte, nebojte
se během distanční výuky využít již existující kanály. Vaši žáci
tuto snahu o zpestření výuky jistě ocení.

Mgr. Jaroslav Konvička, vystudoval anglickou filologii, v současné době učí angličtinu
v malotřídní škole ZŠ Brantice

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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Otevřít s námi okno do vesmíru je
stejně těžké jako otevřít učebnici
R O S T I S L AV KO n O PA
Posledních několik let do českého vzdělávání nesměle proniká pedagogická platforma
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math), založená na propojování
matematiky, fyziky a přírodovědných předmětů. Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom
veřejnosti a školám mohli ukázat možnosti projektové výuky, během níž studenti mohou
provádět vědecké experimenty, pokusy a bádání, a ještě se u toho skvěle bavit, a tak vznikl
pilotní projekt STEAM Academy – „Dotkni se vesmíru“, který umožní zapojeným školám
sestavit, naprogramovat a vypustit si svůj vlastní stratosférický balón.
Projekt začíná symbolicky 28. 3. 2021 – na Den učitelů – a končí 11.–12. prosince 2021 konferencí v planetáriu hl. m. Prahy.
Studenti musí v rámci týmu během osmi měsíců vytvořit
pět pracovních listů z témat souvisejících s kosmickým letem (meteorologie, GPS, gravitace, radiové vlny, stratosféra, ozonová vrstva atd., přičemž při volbě tématu mají velkou svobodu), prezentační video dlouhé max. 4 minuty
a 20 sekund a projektový deník, do něhož mají zaznamenávat vše, co v rámci projektu dělali. Celý projekt můžete se
studenty až do vypuštění balónů realizovat distančně.
Balóny může na podzim vypouštět jen 42 týmů, ale již nyní
plánujeme do budoucna další lety, projekty a vesmírné experimenty do škol. O projekt „Dotkni se vesmíru“, do něhož se
stále můžete zapojit, projevily velký zájem i školy v zahraničí.
Plán projektu vznikal za obtížných podmínek uprostřed pandemie. Organizační tým se za půl roku ještě nikdy (z důvodu
karantény) nesešel dohromady. Technické výkresy a vývoj
probíhaly izolovaně na několika místech, nezbytné elektronické součástky jsme dovezli z půlky světa. Nejdůležitější
část meteorologické sondy – payload, který bude provádět
měření teploty, tlaku a vlhkosti – vyrobili podle našich plánů
na Tchaj-wanu. Balónovou sondu jsme navrhli ve dvou typech, z nichž si projektové týmy mohou samy vybírat. Sondu
buď sestaví podle návodu jako stavebnici, nebo si vyzkouší
pájení, programování a sestrojí anténu. Sonda váží 150 gramů, polohu (GPS) a výšku ukládá na mikroSD kartu a její radiový dosah v ISM pásmu 433 MHz je dostupný přijímacím
stanicím přes 100 km. Škola ji obdrží společně s balónem.
Součástí sondy je i kamera, jež pořídí každých 15 vteřin snímek, takže studenti mohou vyfotografovat zakřivení planety
Země a získat důkaz, že je opravdu kulatá. Navíc budou muset spočítat, jak dlouho asi bude balón ve vzduchu a kam dopadne. Mimochodem, kdy máte možnost se školou vědecky
ověřit, jaká je ve vesmíru zima?
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Protože maximální váha payloadu je stanovená na 300 gramů, má tým možnost vynést do vesmíru i nějakou maličkost,
a to jejím vložením do sondy. Zbytek váhy může tvořit panoramatická kamera či detektor kosmického záření, který chceme v balónech použít v dalších letech při experimentech ve
spolupráci s Ústavem jaderné fyziky.
Projekt nabízíme na klíč. Všem účastníkům poskytujeme
v průběhu projektu metodickou a pedagogickou podporu a pomoc při vzletu i dohledávání balónů, jehož se bude
účastnit kolem stovky dobrovolníků. Vyvíjíme mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím bude možné balóny sledovat,
zajišťujeme i povinné pojištění a povolení k letu podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, včetně dodání paliva
(helium). Projekt je náročný technicky i finančně, např. každý
stratosférický balón bude pojištěn na milion eur. Možná si
kladete otázku: Proč takový nákladný projekt vůbec vznikl?
Organizační tým tvoří skauti, nadaní studenti, učitelé, vývojáři, radioamatéři a vesmírní snílci. Jsme přesvědčeni, že projekty, jejichž řešení je zahaleno řadou otázek rozkročených
nad horizonty kurikulárních předmětů, mají ve vzdělávání
své místo a smysl, a my je chceme školám umožnit uskutečnit. Projektová výuka má význam jen tehdy, pokud studentům nabídneme ve výuce samostatnost, zodpovědnost,
svobodu myšlení a možnost dělat chyby, z nichž se můžou
poučit. Protože již Konfucius v 5. stol. př. K. prohlásil, že „když
míříte na hvězdy a trefíte Měsíc, je to v pořádku. Za něčím se
člověk vydat musí. Hodně lidí ovšem ani nezamíří“.
Je málo pravděpodobné, že by se někdo z účastníků projektu stal astronautem, ale i kdyby během realizace zůstal
v úžasu jen nad tím, že právě jejich tým pořídil fotografie
planety Země, a pocítil přitom dotek vesmíru, splnili jsme
svůj úkol. Výstupem projektu bude zároveň pedagogický výzkum a manuál pro školy, které by chtěly „učit jinak“.
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Pokud jste někdy přečetli legendární sci-fi román Stopařův
průvodce po galaxii, kde myši (pandimenzionální to bytosti)
hledaly „odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec“, kterou
nakonec rozlouskl – za sedm a půl milionu let – superpočítač Hlubina myšlení, možná přijdete i na odpověď, proč bude
startovat 42 balónů. Více se dozvíte na webu projektu: www.
dotknisevesmiru.cz.

Organizátoři projektu: www.steamacademy.cz a www.
ok1RAJ.cz
Velké poděkování patří všem partnerům (ČHMÚ, Planetum, Učitelská platforma, Ústav jaderné fyziky, Vytisknu,
www.laborky.cz, Mapotic, pojišťovna Allianz) a sponzorům
(Zásilkovna, Linde, FotoŠkoda, Pegas a Fillamentum, Nakladatelství Argo), kteří nám pomáhají projekt realizovat.

Mgr. Rostislav Konopa, pedagog a krizový manažer. Specializuje se na STEAM vzdělávání
a projektovou výuku.

Proč jsme odešli aneb Příběhy našich
sousedů ze světa
D AG M A R e R B e n O VÁ , e VA M I K U L Á Š KO VÁ
Dnes žijí v Londýně, Ženevě, Florencii a v Düsseldorfu, ale všechny se narodily v bývalém
Československu. Organizace Post Bellum právě vydala metodický sešit s pracovními listy
postavenými na příbězích pěti českých krajanek, které zaznamenali učitelé a žáci českých
škol v zahraničí v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Sešit je možné si
objednat zdarma v e-shopu Post Bellum (www.laborky.cz) nebo ho najdete na webu skoly.
pametnaroda.cz/vyukove-materialy.
Publikace je určena především pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Jednotlivé aktivity lze velice dobře využít především v rámci online výuky, a to přímo v průběhu online hodiny nebo
jako materiál k samostudiu. Soubor pracovních listů je rozdělený do pěti kapitol, z nichž každá se věnuje příběhu jedné pamětnice. Kapitoly jsou členěné do tří částí, které by se
daly shrnout do 3 kroků (hledání – zasazení do historického
kontextu – reflexe), což odpovídá i modernímu pojetí práce
s pramenným materiálem. Aktivity, jež metodický sešit obsahuje, vedou žáky ke kritickému myšlení a vybízejí k práci
s původními prameny, v tomto případě se jedná o pamětnická vyprávění. Žáci si osvojují principy badatelské práce a učí
se formulovat své vlastní názory. Samotná cvičení lze využít
jako celek, stejně tak i jako samostatné aktivity, které si každý učitel může uspořádat podle cílů výukové lekce. Pracovní
listy mohou být rovněž inspirací pro vlastní projekty.
Každý z vybraných příběhů je jedinečný, přibližuje nám momenty ze života zajímavých osobností, které je formovaly.

Nicméně jedno mají všechny příběhy společné. Důležitým
mezníkem pro všechny pamětnice je odchod z rodné země,
emigrace a s ní spojený nový začátek v cizině, a to většinou
bez rodiny, přátel, bez toho, na co byly doma zvyklé, co tvořilo součást jejich každodenního života. Na druhou stranu ale neodešly
ze stejných důvodů,
ve stejném věku. Tyto
aspekty lze velice dobře
využít především v rámci reflexe. Nabízí se zde
možnost uvažovat nad
tím, jak prožívá emigraci
dítě, mladý člověk nebo
jedinec v produktivním
věku, co každého z nich
vede k návratu, nebo
k rozhodnutí zůstat natrvalo v cizině.

www.rizeniskoly.cz
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Když bylo Trudy Bandler Scaramuzzi pěti let, rodiče ji ve snaze zachránit jí život poslali vlakem Nicolase Wintona do Londýna. Odjížděla s představou, že je to na pár týdnů, ale do
Československa se už nikdy nastálo nevrátila. Trudy dnes žije
ve Florencii, kde její vyprávění natočily děti z místní české
školy. Nad tím, co si asi z domova vezla ve svém kufru, se mají
žáci zamyslet v jednom z úkolů. Jak to bylo ve skutečnosti, se
mohou dopátrat v medailonku paní Bandler na pametnaroda.cz a v žákovském zpracování jejího příběhu na pribehynasichsousedu.cz.
Stejně jako v případě Trudy, i o útěku Evy Lustigové rozhodovali rodiče, i když za úplně jiných historických okolností
v srpnu 1968. Takovou situaci jinak vnímají děti a jinak dospělí,

kteří za svá rozhodnutí sami nesou odpovědnost a v některých případech rozhodují i za své děti. V pracovním listě
k příběhu Evy Lustigové žáci mj. pracují s tzv. pamětnickým
klipem, tedy s autentickou ukázkou rozhovoru, kde pamětnice vypráví, jak se musela učit různé cizí jazyky a zvykat si
v nové škole, když se rodina stěhovala na nové místo.
Nový sešit s názvem Proč jsme odešli aneb Příběhy našich sousedů ze světa může vyvolat celou řadu otázek, na které žáci nenajdou okamžitě odpověď, možná to bude chvíli trvat. Doufáme
ale, že jim práce s vybranými příběhy pomůže naučit klást si
otázky, pokusit se vyprávět příběh (třeba formou metody pětilístku), vybrat si z hromady faktů to podstatné (viz metoda
pyramidy) a nebát se vidět minulost trochu jinak než doposud.

Mgr. Dagmar erbenová, Ph.D.,
učitelka dějepisu, spolupracovnice
Post Bellum

▃ Hledáte zaměstnance?
▃ Hledáte práci?

Mgr. eva Mikulášková,
koordinátorka vzdělávacích
projektů Post Bellum

Celá ČR

▃ www.edujob.cz
36
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Don’t worry, use ICT!
(aneb začínáme s ICT ve výuce
angličtiny na 1. stupni ZŠ)
PeTR DVOŘÁK
Jsou publikace a „publikace“. O tom, že různá nakladatelství v dnešní době každý měsíc
„chrlí“ další a další tituly rozličné kvality, není pochyb. Ovšem publikace, o které jsou tyto
řádky a kterou v tomto měsíci vydává nakladatelství Wolters Kluwer, rozhodně stojí za
naši pozornost. Určitě by neměla chybět v knihovně žádného moderního učitele angličtiny
v době před- a po- koronavirové a je bez přehánění „must-have“ v době koronavirové.
Kniha s názvem Don’t worry, use ICT aneb začínáme s ICT ve výuce angličtiny na 1. st. ZŠ
autorek Michaly Krpejšové a Lucie Betákové je přesně to, co nyní učitelé a učitelky ve výuce
angličtiny (a nejen na 1. st. ZŠ) uvítají s otevřenou náručí.
výsledkem didakticky „šťastného“ spojení dvou autorek publikace, z nichž jedna nabízí teoreticky výzkumnou erudici
v moderní didaktice cizích jazyků podpořenou mnohaletou
přípravou budoucích učitelů angličtiny a druhá inovativně-mladistvý ICT přístup k výuce angličtiny podpořený několikaletou praxí na 1. st. ZŠ. Při letmém pohledu na obsah
monografie vidíme, že je publikace strukturovaná do čtyř
klíčových kapitol (Něco málo k teorii, Aktivity, Příkladová realizace hodin, Návody na tvorbu aktivit s IT) poskytujících vhled
do problematiky ICT ve výuce angličtiny. Ovšem během čtení a po přečtení knihy je zcela evidentní, že uvedené kapitoly, či chceme-li části odborné publikace, tvoří celek, který je
v teorii a praxi cizojazyčného vyučování zvláště cenný, a to
příklad dobré praxe.
Téma, které autorky zvolily, je velmi aktuální (a to nejen
na pozadí koronavirové epidemie vedoucí k online výuce)
a dosud velmi málo vhodně zpracované jak v oblasti teoretické, tak pro potřeby pedagogické praxe. Dalším výrazným
kladem je „zacílenost“ na výuku cizích jazyků, v tomto případě angličtiny, na 1. st. ZŠ. Publikace neplýtvá drahocenným
časem učitelů opětovným předkládáním obecných zásad
užívání ICT ve vyučování, ale odpovídá na konkrétní otázky
užívání ICT při plnění jednotlivých cílů cizojazyčné výuky.

Málokdy se podaří tak výborným způsobem spojit teoretická východiska dané problematiky s jejich praktickou aplikací v konkrétních výukových situacích. Tato skutečnost je

Předkládaná publikace vykazuje výbornou kvalitu v teoretické i praktické části. Teoretická část má vysokou odbornou
úroveň a zároveň je velmi čtivá, výborně strukturovaná a excelentně využívá tištěných i elektronických zdrojů. Autorky
výstižně vymezují samotný pojem ICT a přehledně charakterizují jeho implementaci do vzdělávání v současném
českém školském systému. Stěžejní jsou poté podkapitoly

www.rizeniskoly.cz
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vymezující konkrétní užití ICT ve výuce na 1. st. ZŠ, a zejména ve výuce cizích jazyků.
Praktická část přináší celou řadu aktivit, které využívají výpočetní techniku a jsou vhodné pro cizojazyčnou výuku. Jsou
adekvátně zvoleny, srozumitelně popsány a, v neposlední
řadě, je jasně definován jejich didaktický přínos. Příkladové
realizace podrobně dokumentují jednotlivé odučené hodiny, a to včetně tří důležitých částí reflexe těchto hodin: výchozí situace, efektivita užité ICT a míra dosažení výukových
cílů. Výborným závěrem publikace jsou návody, které detailně a názorně popisují krok za krokem postup, jak představené výukové aktivity založené na užití ICT vytvořit.
Užití ICT ve výuce angličtiny tak, jak ho autorky v této knize
předkládají, ukazuje celou řadu zásadních zjištění. Vhodná

volba informačních a komunikačních technologií ve výuce
angličtiny na 1. st. ZŠ může efektivně rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti (poslech, čtení, psaní i mluvení). ICT
zprostředkovává nepřeberné množství autentických audiovizuálních materiálů. Zásadních způsobem rozvíjí autonomii
žáků a motivuje nejen k aktuální výuce „teď a tady“, ale i k samostatnému učení „kdykoliv a kdekoliv“ a k celoživotnímu
vzdělávání. Rovněž může poskytovat komfortní zónu pro
žáky s vývojovými a vzdělávacími specifiky. Je samozřejmé,
že i výuka s užitím ICT má svá úskalí a své nevýhody. Ovšem
jejich upozadění, a naopak využití benefitů cizojazyčné výuky profitující z užití moderních technologií, je vždy v rukou
učitele a závisí na jeho obeznámenosti s celou problematikou. K tomu, aby ICT ve výuce angličtiny na 1. st. ZŠ nebylo
vaším zlým pánem, ale dobrým sluhou, vám určitě poslouží
tato publikace. Tak se nebojte a „Don’t worry, use ICT“!

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., katedra anglistiky Pedagogické fakulty JU České Budějovice

AKTUALITA
Zemřel Jan Sokol
Filozof, exministr školství i prezidentský kandidát, který prošel
pestrou škálou zaměstnání od zlatníka přes programátora až k filozofovi a politikovi. Od 90. let je spojen se vzděláváním – jako poradce
ministrů a v roce 1998 ministr školství v úřednické vládě J. Tošovského. Jeden z mála akademiků,
který veřejně vystupoval a komentoval dění ve společnosti. Dařilo
se mu respektujícím způsobem
komunikovat s mladou generací,
byl neúnavným propagátorem
Wikipedie a spoluautorem projektu Senioři píší Wikipedii. Za
dlouhodobý a systematický přínos
vzdělávání byl uveden do Auly slávy (Eduína 2016).

38

UM_0321.indd 38

Učitelský měsíčník 3/2021

23.02.2021 0:29

KO n Á M e D O B R O

Fungující žákovský parlament
v sociálně vyloučené lokalitě
VeROnIKA PeVnÁ
Základní škola Zlatnická v Chanově má svůj žákovský parlament už dva roky. Vznikl
za podpory Centra pro demokratické učení, o. p. s., které věří, že občansky vzdělávat lze
každé dítě. Vedení školy bylo této myšlence otevřené.
Volby do parlamentu proběhly poprvé a bohužel vzhledem
k epidemiologické situaci zatím naposledy před dvěma lety.
Děti si je velice užily. Kandidáti propojili své předvolební kampaně s hudbou a tancem, provolávání prázdných hesel se nekonalo. Nebáli se vyjednávat své požadavky s dospělými, představovali své plány, co by chtěli ve škole změnit. I samotné volby
byly pro všechny žáky velkou akcí. V místní romské komunitě to
byla úplně první ze tří posledních generací, která šla volit.

V současné době má parlament zástupce ze všech tříd druhého stupně kromě devátých ročníků, protože ti z loňského
devátého ročníku už školu opustili a nové volby kvůli zavřeným školám neproběhly. I přes problémy některých členů
s připojením na internet se zbylí „parlamenťáci“ snaží scházet online. Tato doba sice vzala nastartovanému uskupení
vítr z plachet, ale chuť pokračovat v činnosti, až se vše zase
uklidní, se rozhodně nevytratila.

Po volbách si parlament svou životaschopnost a akčnost
otestoval při uspořádání hned několika akcí pro školu i pro
širší komunitu. Konaly se maškarní a vánoční školní ples
a také oslavy Mezinárodního dne Romů. Všechny události se
vydařily, takže členové pocítili, že i oni sami dokážou něco
zařídit. Také reakce rodičů byly velmi kladné. Koordinátorka
parlamentu Adriana Kotlárová k tomu dodává: „Rodiče své
děti podporují a pomáhají jim s přípravou akcí. Když nám například před Vánoci odešel zvukový aparát, rodiče obratem
zajistili a sestavili jiný.“

Děti ze sociálně vyloučených lokalit vyrůstají v prostředí,
nad nímž česká společnost do jisté míry zlomila hůl. Potřebují tak víc než jiné děti mít možnost pocítit, že dokážou
něco zařídit a převzít za to zodpovědnost. V práci s nimi
jde tedy především o budování důvěry, sebedůvěry a víry
v to, že mají sílu stát se aktivním článkem komunity. Jde to
pomalu, ale funguje to. Díky posílené sebedůvěře a zodpovědnosti budou děti schopné se dostat ze zakletého života sociálně vyloučené lokality, a prožít tak život více podle
vlastních představ.

Ing. Veronika Pevná, Centrum pro demokratické učení, o. p. s., Komunikace a fundraising
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UČITELSKÝ
MĚSÍČNÍK
KnIŽní TIPY

Moderní didaktika anglického
jazyka v otázkách a odpovědích
Lucie Betáková, eva Homolová, Milena Štulrajterová

Jak na didaktiku anglického jazyka?
Vybrali jsme nejčastější otázky, které si učitelé anglického
jazyka potřebují ve své každodenní praxi zodpovědět.
Odpověď na každou otázku je podložena odbornou literaturou a za každou odpovědí následuje seznam doporučené literatury. Kniha může výrazně pomoci jak učitelům
anglického jazyka přímo v praxi, tak budoucím učitelům
anglického jazyka, kteří se vzdělávají v pregraduálních
kurzech na pedagogických fakultách a dalších fakultách
vzdělávajících učitele.
Cena 279 Kč  Počet stran 120  Formát A5
 Vazba brožovaná
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Kariérové poradenství
na každý pád
Silvie Pýchová, Dorota Madziová, Helena Košťálová, Petra Drahoňovská
Proč se kniha jmenuje Kariérové poradenství na každý
pád? Název v sobě skrývá více významů, které autoři
této knihy reflektují. Téma proměn trhu práce je čím dál
tím více skloňované i v českém prostředí. Knihu napsalo
více autorů, abychom vám umožnili nahlédnout na téma
z různých úhlů pohledu, snažíme se ho skloňovat ze
všech stran. A v neposlední řadě se kniha zabývá životem
člověka, jehož je práce nedílnou součástí, a život je chtě
nechtě také o klopýtnutích a pádech a o schopnosti znovu
se zvednout a pokračovat dál, umět čelit různým životním
výzvám a někdy se vyplatí si určité výzvy do života vnášet
i dobrovolně.
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