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O SKAV 

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolné seskupení 

pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o 

podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování 

výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, 

neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.  

Počátek činnosti SKAV spadá do roku 1999 a je spojen s neformální 

aktivitou šesti vzdělávacích asociací. Postupná snaha efektivněji a 

profesionálněji reagovat na aktuální problémy ve školství, jakož i na 

dlouhodobé problémy vzdělávacího systému v České republice vůbec, 

přinesla potřebu získání právní subjektivity. K nabytí předmětného statutu 

došlo v srpnu roku 2003, čímž byla nejen otevřena cesta k jednáním na 

institucionální úrovni či získávání finančních prostředků, ale i zlepšeny 

podmínky k intenzivnější cestě za vytčenými programovými cíli.  

SKAV usiluje o:  

• prosazování svobody a rozmanitosti ve vzdělávání;  

• rozvíjení pedagogických přístupů orientovaných na komplexní 

rozvoj osobnosti dítěte;  

• podporu a zprostředkování vzájemné výměny informací a 

komunikaci mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, 

státní správou, samosprávou a veřejností;  

• posílení role nezávislých pedagogických iniciativ při prosazování 

pozitivních změn kurikulární reformy v ČR a jejich zapojení do 

předmětných realizačních strategií;  

• koordinaci postupů členských organizací při realizaci strategických 

záměrů ve vzdělávání a jejich prosazování;  

• podporu sebevzdělávání vlastních členů sdružení a jejich profilaci na 

pozice odborných expertů, inovátorů, školitelů a realizátorů 

kurikulární reformy v ČR;  

• prosazování a ochranu progresivních změn ve školském systému 

vůbec. 
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Postupná stabilizace a profesionalizace činnosti SKAV - zahrnující nejen 

samotný organizační chod sdružení, ale předně možnost zkvalitnění práce a 

lepší využívání lidského potenciálu odborného zázemí členských organizací - 

je umožněna díky laskavým grantovým příspěvkům Nadace Fund for 

Education při International School of Prague, Nadace Open Society Fund 

Praha a Nadace VIA.   

Členská základna sdružení je průběžně rozšiřována o další zájemce o 

spolupráci, a proto SKAV uvítá všechny asociace působící v oblasti 

vzdělávání, které by se rády podílely na pozitivním ovlivňování českého 

školství. Stanovy obsahující základní informace o předmětu činnosti, 

organizační struktuře či podmínkách členství, ale i přihlášku, naleznete na 

webových stránkách www.skav.cz.  

DLOUHODOBÉ CÍLE A REALIZAČNÍ STRATEGIE ČINNOSTI SKAV 

1. Prosazovat svobodu a rozmanitost ve vzdělávání:  

• sledovat provázanost připravovaných školských zákonů a koncepcí 

MŠMT s Bílou knihou, a vyhodnocovat možná rizika dopadu zákonů 

a koncepcí MŠMT na svobodu a rozmanitost ve vzdělávání;  

• kooperovat při zpracování a vydávání společných 

připomínek/stanovisek SKAV ke školským zákonům, dokumentům a 

koncepcím, dodržovat při jejich přijímání princip konsensu;  

• spolupracovat s názorově stejnými partnerskými organizacemi, 

politiky a odborníky při prosazování doplňků do zákonů a 

alternativních řešení kurikulární reformy.  

2. Podporovat vzdělávání orientované na komplexní rozvoj 

osobnosti dítěte:  

• propagovat a vzájemně využívat nabídky vzdělávacích akcí 

jednotlivých členských organizací a propojovat sítě školitelů i 

zájemců o vzdělávání (společný katalog vzdělávací nabídky…); 
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• spolupracovat na tvorbě metodických materiálů a vzdělávacích            

programů komplexního rozvoje osobnosti dítěte a implementovat je 

do dalšího vzdělávání učitelů (metodika SKAV k implementaci 

RVP…);  

• monitorovat průběh kvalitativních změn vzdělávacích procesů a 

podmínek ve školách a výsledky využívat při řešení strategických 

úkolů SKAV.  

3. Zprostředkovávat výměnu informací mezi státní správou,            

samosprávou, školami, pedagogickou veřejností a členskou 

základnou SKAV:  

• organizovat setkání pro výměnu zkušeností a názorů (diskusní 

kulaté stoly, konference SKAV, pracovní jednání členů SKAV);  

• aktivně využívat média při propojování informačních kanálů SKAV s 

ostatními partnery;  

• podporovat tvorbu a efektivní užívání propojených informačních 

systémů.  

4. Posílit roli pedagogických neziskových iniciativ v prosazování      

pozitivních změn kurikulární reformy v ČR:  

• vydávat společná stanoviska a prohlášení ke školským 

dokumentům (RVP, realizační koncepce evaluace…);  

• profesionalizovat odborné zázemí sekretariátu SKAV (ustanovit 

odborné týmy: kurikulární, evaluační, legislativní, organizační, 

mediální…) a vytvořit tak fundovanou základnu pro odborná řešení 

strategických úkolů SKAV;  

• delegovat zástupce SKAV na pozice odborných expertů a inovátorů 

do komisí, poradních orgánů MŠMT (komise pro posuzování 

vzdělávacích programů, poradní sbor pro evaluační koncepci, 

komise pro implementaci RVP…);  

• rozšiřovat členskou základnu SKAV a přijímat za členy iniciativy, 

které mají širší členskou základnu a shodný postoj k 1. a 2. bodu 

strategie SKAV;  
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5. Zapojit pedagogické neziskové iniciativy do realizačních 

strategií kurikulární reformy v ČR:  

• zapojit lektory členských organizací SKAV do státního systému 

přípravy učitelů na tvorbu ŠVP a nabídnout vzdělávací kurzy k 

realizaci v systému DVP;  

• navrhovat alternativní řešení dílčích kroků kurikulární reformy, 

prezentovat je v médiích i na jednání se strategickými partnery a 

hledat podporu pro jejich využití v praxi;  

• realizovat společné projekty a řešit úkoly spojené se zaváděním 

kurikulární reformy;  

• podporovat sebevzdělávání vlastních členů sdružení a jejich profilaci 

na pozici realizátorů kurikulární reformy (školitelé, evaluátoři, 

supervizoři a konzultanti).  

ČINNOSTI SKAV 

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) vyvíjí od roku 1999 

soustavnou činnost sestávající jak z teoretického (odborného) základu, tak 

aplikované praxe, s cílem podpořit a ochránit progresivní změny ve 

vzdělávání a zprostředkovat výměnu informací a komunikaci mezi 

pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, 

samosprávou a veřejností. Konkrétními aktivitami - ať už ve formě 

pravidelných jednání členů sdružení, diskusních kulatých stolů, konference 

či vydávání společných stanovisek, připomínkování vládních dokumentů, 

zpracování a publikování odborných studií nebo delegování zástupců do 

poradních sborů MŠMT, komunikace s médii a politiky - se pak snaží o 

dlouhodobé pozitivní ovlivňování stavu našeho školství.  

NÁPLŇ ČINNOSTI  

• pořádáme pravidelná pracovní jednání zvolených reprezentantů a 

jednotlivých členů sdružení;  
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• spolupracujeme při pořádání akcí zaměřených na zlepšení procesu 

vzdělávání a prostřednictvím členských neziskových organizací 

realizujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků;  

• zprostředkováváme výměnu informací a komunikaci mezi 

pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, 

samosprávou a veřejností;  

• vyjadřujeme se k připravovaným školským zákonům;  

• sledujeme vývoj Rámcového vzdělávacího programu, jeho zavádění 

a hodnocení;  

• kontrolujeme naplňování cílů Bílé knihy;  

• připomínkujeme navržené dokumenty MŠMT;  

• připravujeme a vydáváme společná stanoviska k aktuálním 

otázkám školské reformy;   

• prostřednictvím delegovaných zástupců se účastníme pracovních 

jednání komisí a poradních sborů MŠMT;  

• pružně reagujeme na aktuální problémy ve školství;  

• vydáváme odborné studie a sborníky;  

• některé činnosti realizujeme prostřednictvím společných projektů. 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY  

JEDNÁNÍ VÝBORU  

• pracovní setkání zvolených reprezentantů sdružení, která se konají 

v době mezi členskými konferencemi  

ČLENSKÁ KONFERENCE  

• jednou za měsíc (kromě období prázdnin) probíhají v sídle SKAV 

pravidelná pracovní setkání členů sdružení, na nichž dochází k 

projednávání organizačního chodu sdružení, řešení aktuálních 

problémů školské reformy či koordinaci a sjednocování společných 

postupů, strategií a řešení na podporu a ochranu nových změn ve 

vzdělávání  
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KULATÝ STŮL  

• každý třetí čtvrtek v měsíci (vyjma července a srpna) pořádáme ve 

spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky PedF UK Praha a 

dalšími partnery v aule ZŠ Vodičkova na Praze 1 volně přístupné 

diskusní kulaté stoly  

• vybraná témata se vztahují k aktuálním otázkám z oblasti 

vzdělávání a školství 

• účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí 

odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a 

zástupci médií včetně ČT  

• výstupy z jednání jsou publikovány na webu SKAV a Učitelských 

listů  

• realizovaná témata včetně souvisejících výstupů jsou dostupná na 

internetové stránce www.skav.cz  

• pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím klasické pošty 

a e-mailu, chcete-li být pravidelně informováni o aktuálním 

programu jednání, napište nám na info@skav.cz a my Vás rádi 

zařadíme do naší databáze kontaktů  

KONFERENCE 

• konference SKAV je každoročním setkáním nejen jednotlivých 

členských asociací SKAV, ale i zástupců z řad široké školské a 

odborné veřejnosti, státní správy či dalších neziskových asociací 

pohybujících se na poli školství a vzdělávání 

• forma setkání je každým rokem obměňována a z diskusí jsou 

pořizovány výstupy, které jsou následně uveřejněny na webu 

SKAV, poskytnuty médiím i využity SKAV pro další podporu reformy 

• cílem zasedání je nejen prohloubit kontakty a spolupráci mezi 

jednotlivými neziskovými organizacemi pohybujícími se na poli 

vzdělávání a školství, ale stejnou měrou zlepšit komunikaci mezi 

výše zmíněnými organizacemi a státními úředníky 
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AISIS 

Kontakt 

AISIS, o. s., Gorkého 499, 272 01  Kladno 

Tel.: 312 245 818 

Fax: 312 245 818 

E-mail: aisis@aisis.cz 

Internet: www.aisis.cz 

 

Posláním AISIS je tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích 

programů, které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, 

napomáhají k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací. 

AISIS 

• vytváří a realizuje obecně prospěšné programy s aktivním 

partnerstvím firem, státních institucí a neziskových organizací; 

• vydává pedagogický měsíčník Moderní vyučování a odborné 

publikace; 

• provozuje internetový vzdělávací portál MUJNET.cz; 

• poskytuje konferenční, informační a poradenský servis komerčním i 

nekomerčním subjektům. 

AISIS - pobočka Vsetín zahájila činnost 1. května 2003. Soustředí se 

především na:  

• vzdělávací akce pro školy a školská zařízení v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků; 

• celorepublikové pedagogické projekty; 

• informační servis a služby pro neziskové organizace; 

• zpracování projektů a fundraising pro školy, školská zařízení a 

neziskové organizace. 
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VÝBĚR Z NAŠICH PROJEKTŮ 

„Dokážu to?“ 

Celorepublikový pedagogický projekt zaměřený na implementaci osobnostní 

a sociální výchovy do škol, jakožto prostředku rozvoje osobnosti, získávání 

klíčových kompetencí a prevence patologických jevů. V roce 2004 byl 

projekt v  šetření České školní inspekce uveden mezi třemi 

nejvyužívanějšími preventivními programy v českých školách. Vzdělávací 

kurzy napomáhají učitelům lépe poznávat své žáky a vést výuku tak, aby 

byla zajímavá a motivující. Řídící pracovníci získají nástroje ke změně školy 

a spolupráci nejen pedagogického sboru, ale též celé komunity. Od roku 

1999 se jeho seminářů zúčastnilo více než 4000 pedagogů ze škol i dalších 

školských zařízení. 

Paragraf 11/55  

Vědomostní a prožitková soutěž, do které se od roku 2000 zapojilo přes 

1000 škol z dvanácti krajů republiky. Hlavním cílem je posílit právní vědomí 

dětí a mládeže a přiblížit jim právo jako důležitý prvek našeho života. 

Projekt poskytuje učitelům metodiku pro zajímavou výuku (nejen) 

občanské výchovy a dětem nabízí zábavnou a interaktivní formou pohled do 

světa práva, zákonů a vyhlášek. 

Škola pro všechny  

Tříletý pilotní program rozvoje školy. Je určen školám, kde jsou výrazně 

zastoupeny některé národnostní menšiny. Osou projektu je program 

rozvoje školy, metodická pomoc učitelům a škole tak, aby se stala pro děti, 

učitele a rodiče prostředím společného zájmu.  

Internetový portál MUJNET 

Pomáhá učitelům a široké veřejnosti lépe se orientovat v progresivních 

vzdělávacích programech. Školám a neziskovým organizacím bezplatně  
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nabízí ojedinělé virtuální prostředí pro vedení vlastních programů, klubů a 

seminářů. Obsahuje značné množství přehledně členěných metodických 

materiálů k volnému využití. Též e-learningové programy a CD-ROMy, 

diskusní fóra a školské zpravodajství. 

Bez bariér 

Cílem programu Bez bariér je ukrajovat z počtu kin, divadel a dalších 

veřejných míst v České republice, kam vozíčkáři nemohou. Program je 

tvořen třemi samostatnými projekty Kino bez bariér, Svět bez bariér a 

Divadlo bez bariér. 

MIŠ – Minimalizace šikany 

Tříletý projekt, jehož cílem je vytvoření programu vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti boje proti šikaně. V první fázi zahrnuje 

vytvoření lektorského týmu, základního programu a postupné testování na 

20-ti základních školách v České republice.  

Malé granty 

Malé granty naučí žáky a studenty vlastními silami získat a řídit projekty, 

které sami vymysleli. Cílem projektu je ukázat nejprve pedagogům a  

studentům, jak mohou získat prostředky pro své nápady a následně pomoci 

tyto studentské projekty uskutečnit. 

Vzdělávací program ČEZ, a. s. 

Cílem vzdělávacích aktivit ČEZ je především efektivně osvětovat v 

problematice energetiky a „oddémonizovat" tematiku (především) jaderné 

energetiky, ale i ekologických a společenských dopadů energetiky jako 

celku. Vzdělávací program ČEZ bude odpovídat intencím probíhající školské 

reformy a naplňovat cíle školních vzdělávacích programů.  
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Úlohou AISIS je odborná garance a řízení veškerých aktivit propojujících 

program s požadavky současné školské reformy.  

Společenská odpovědnost firem 

Globální koncept založený na myšlence, že se firmy mají podílet na řešení 

sociálních problémů. Od roku 2003 se angažujeme v tomto  celosvětově 

rostoucím trendu, který se, jak věříme, za několik let stane běžnou praxí i  

v České republice. Tento koncept nabízí rozvoj vyváženého partnerství mezi 

firmou a neziskovou organizací a na základě našich letitých zkušeností ze 

spolupráce s  komerčním sektorem pokládáme za důležité deklarovat 

výhody dlouhodobého a aktivního partnerství.  

Firemní dobrovolnictví 

Projekt vycházející z  myšlenky společenské odpovědnosti firem. Cílem 

projektu je zapojit zaměstnance komerční firmy do pomoci neziskovým a 

charitativním organizacím a zlepšit komunikaci firmy s okolní komunitou. 

Výběrová řízení 

AISIS má zkušenosti s vyhledáváním a výběrem řídících pracovníků. Pro 

obsazování těchto pozic má zpracován postup, který se plně osvědčuje v 

praxi. Od roku 2001 realizuje výběrová řízení pro Středočeský krajský úřad, 

což v praxi znamená stovky diagnostikovaných uchazečů o zaměstnání.  

Rekvalifikační programy pro romské etnikum  

Cílem rekvalifikačních kurzů je připravit účastníky na práci asistentů ve 

školách, nemocnicích, domovech důchodců, dětských domovech, 

bezpečnostních složkách a úřadech. Napomáhá lepšímu styku škol, 

zdravotnických zařízení či státní správy s rómským etnikem.  
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Pedagogický měsíčník Moderní vyučování 

Tento časopis vydáváme pro pedagogy, kteří mají své povolání rádi, 

přemýšlí o své práci a hledají nové cesty, jak ji zlepšovat.  

Vydavatelství 

Vydáváme metodickou literaturu pro podporu našich projektů. 

Konferenční a organizační servis  

Připravujeme a organizujeme vzdělávací, konferenční, společenské a 

sportovní akce našich projektů i akce na zakázku partnerů a klientů. 
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Asociace pedagogů základního školství ČR 

Kontakt 

APZŠ ČR, ZŠ a MŠ nám. Interbrigády, Antonína Čermáka 6/1022,     

160 00 Praha 6 

Internet: www.ok.cz/musicart/apzs/  

 

Asociace pedagogů základního školství je profesní organizace, která vznikla 

v roce 1991 a po celou dobu své existence se soustřeďuje především na 

kurikulární reformu českého základního školství. Zřejmě nejvýznamnějším 

výsledkem práce sdružení je vzdělávací program „Národní škola“, který se 

stal jedním ze tří oficiálních programů pro základní školy a který je jediným 

programem, vytvořeným pouze učiteli z praxe. Od roku 1997, kdy byl 

program schválen a vstoupil do škol, se asociace zabývá jeho dalším 

vývojem, udržováním sítě škol, které jej používají a shromažďováním jejich 

zkušeností. Kromě tohoto programu se však členové (i další 

spolupracovníci, sympatizující s filozofií a názory asociace) věnovali za 

téměř 14-ti letého trvání asociace i mnoha dalším aktivitám – pořádání 

nejrůznějších setkání, konferencí a debat k aktuálním problémům školství, 

vzdělávání učitelů prostřednictvím seminářů, vypracovávání odborných 

stanovisek  k  materiálům MŠMT a navrhovaným legislativním normám. 

Zástupci APZŠ byli mnohokrát delegováni do různých poradních sborů a 

komisí, kde se vždy snažili tlumočit názory pedagogické veřejnosti, 

zjišťované a ověřované při setkáváních s učiteli.  

V posledních letech se APZŠ věnovala zejména problémům souvisejícím se 

zaváděním Rámcového vzdělávacího programu do škol. Nejprve šlo o práci 

na modelovém školním vzdělávacím programu, který koncepčně vychází z 

„Národní školy“ a v minulém roce o vytvoření manuálu pro školení lektorů, 

kteří by měli vzdělávat koordinátory tvorby jednotlivých školních 

vzdělávacích programů.  
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Významnou oblastí činnosti APZŠ je také pořádání a lektorování seminářů 

DVPP. V současné době jde především o oborové semináře (zaměřené na 

jednotlivé předměty nebo průřezová témata), které se soustřeďují na 

problematiku tvorby a realizace školního vzdělávacího programu. Obsahem 

seminářů jsou ale také obecnější témata, jako hodnocení žáků nebo 

autoevaluace školy. 

V roce 2005 získala APZŠ dvouletý grant z prostředků ESF na projekt, jehož 

základním cílem je metodická pomoc školám při tvorbě obsahu jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu. V rámci tohoto projektu by také 

měla vzniknout nová síť spolupracujících škol, jejímž základem by byly 

původní „Národní školy“.  

Vrcholným orgánem APZŠ je sněm, který volí pro následující 2 roky 

republikovou Radu se zástupci všech krajů a schvaluje úkoly a koncepci pro 

činnost v následujícím období. Členy Rady jsou jak učitelé, tak ředitelé 

základních škol, což umožňuje konfrontovat a posléze sjednotit různé 

pohledy a názory na školskou problematiku. Republiková rada prosazuje 

názory a návrhy svých členů při všech jednáních s MŠMT a dalšími orgány 

státní správy a samosprávy.  

APZŠ patří k zakládajícím členům SKAV. 
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Asociace pro domácí vzdělávání 

Kontakt 

ADV, Nad vodovodem 8, 100 00  Praha 10 

E-mail: domaciskola@volny.cz 

Internet: www.domaciskola.cz 

 

Domácí vzdělávání je jednou  z  běžných alternativ vzdělávacího systému 

v mnoha zemích světa. Také v České republice se dočkalo částečné 

legalizace v novém školském zákoně schváleném koncem roku 2004. Pod 

názvem individuální vzdělávání je nyní možné na prvním stupni základní 

školy. Legalizací individuálního vzdělávání tak vyvrcholilo dnes již sedmileté 

pokusné ověřování domácího vzdělávání (PO DV) na prvním stupni základní 

školy zahájené v roce 1998.  

Žáci vstupují do domácího vzdělávání z poměrně rozmanitých důvodů, 

průběžná zpráva Výzkumného ústavu pedagogického z PO DV ve školním 

roce 2001/02 jich uvádí víc než třicet. Podle psychologa Pražské 

pedagogicko - psychologické poradny dr. Václava Mertina můžeme 

identifikovat dvě hlavní skupiny doma vzdělávaných dětí. Část rodičů začíná 

doma učit proto, že se domnívají, že tento způsob výuky je pro jejich děti 

nejvhodnější. Rodiče z druhé skupiny doma učí proto, že jejich děti mají 

nějaký problém, který škola nedokáže vyřešit. 

K nejčastěji uváděným důvodům první skupiny rodičů patří využití 

vhodnějších forem a metod výuky než ve škole, individuální přístup k dítěti, 

rozvoj jeho individuálních schopností a nadání, větší efektivita výuky, 

výchova k hodnotám, které ctí rodina, snaha vzbudit zájem dítěte o učení, 

příprava na střední školu. Rodiče z druhé skupiny nejčastěji uvádějí 

nevyhovující zdravotní stav nebo zdravotní omezení dítěte, neschopnost 

dítěte přizpůsobit se školnímu režimu a možnost zajištění výuky pro děti se 

specifickými poruchami učení.  
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Počet doma vzdělávaných dětí je již několik let stabilní, pohybuje se kolem 

350 dětí na prvním stupni. Počet rodin, ve kterých se děti vzdělávají doma, 

o něco převyšuje číslo 200. Zatímco PO DV probíhalo na čtyřech školách, od 

1. 1. 2005 mohou být individuálně vzdělávané děti zapsané na libovolné 

škole. Takových škol je v současnosti už více než deset, pouze na šesti 

z nich, ale počet dětí zapojených do individuálního vzdělávání dosahuje 

dvouciferných čísel. Lze očekávat, že počet škol zapisujících děti do 

individuálního vzdělávání dále poroste. 

Průběh domácího vzdělávání záleží na každé jednotlivé rodině a také na 

přístupu jednotlivých škol. Na počátku má domácí vzdělávání obvykle velmi 

podobnou formu jako ve škole – začne se ráno, výuka postupuje podle 

jednotlivých předmětů,  po opakování následuje výklad nového učiva a po 

něm procvičování. Kolem poledne obvykle vyučování končí. Tento model 

znají rodiče ze svých školních let a část rodin jej uplatňuje po celou dobu 

domácího vzdělávání. Využívá osvědčené postupy tradiční pedagogiky 

s ohledem na individuální schopnosti jednotlivého dítěte a vžil se pro něj 

pojem „škola doma“. Ta bývá obvykle těsně spojená s pevnějším 

metodickým vedením ze strany školy. 

Další část rodin v průběhu několika měsíců opouští tradiční způsob výuky a 

začíná uplatňovat nové metody – projektové vyučování, integraci 

předmětů, globální metody výuky, prvky Montessori pedagogiky a další. 

Rodiny obvykle nemají stanovený konkrétní začátek a konec vyučování, 

vzdělávání prolíná jednotlivými činnostmi v průběhu dne, hojně jsou 

využívány návštěvy muzeí a galerií, exkurze, důležitou roli hrají média 

(encyklopedie, výukové CD-ROM, video, audio). 

Významná část rodin oba přístupy kombinuje. Učivo, obvykle probírané 

v předmětech český jazyk a matematika, integruje do různých projektů, ale 

zároveň procvičuje i tradičními formami (pracovní sešity, výukové 

programy). Učivo předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda stejně jako 

výtvarná výchova a praktické činnosti bývá nejčastěji zakomponováno do 

projektů a týmové práce. Tělesná a hudební výchova se často realizuje 

ve sportovních oddílech a na základních uměleckých školách. 
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I když termín „domácí vzdělávání“ automaticky evokuje představu více či 

méně izolované dvojice „maminka – dítě“, ve skutečnosti je poměrně časté 

vzdělávání ve věkově různorodých skupinách, a to jak v rámci jedné 

vícečetné rodiny, tak v rámci skupin několika rodin. Formy spolupráce 

jednotlivých rodin jsou velice rozmanité: od společné výuky cizího jazyka, 

přírodovědy či vlastivědy pro děti ze dvou nebo tří rodin, přes společné 

návštěvy vzdělávacích akcí (např. výstava Deset století architektury, kurzy 

na VOŠP Svatý Jan pod Skalou) až po intenzivní spolupráci na 

dlouhodobých projektových řadách, v rámci kterých jednotlivé rodiny vždy 

připraví určitou část projektu pro ostatní. 

Velký vliv na podobu domácího vzdělávání v konkrétní rodině má sdílení 

zkušeností a poznatků s dalšími rodinami. Rodiče mohou o svých 

zkušenostech a problémech mluvit na metodických setkáních, které 

organizují jednotlivé školy, nejčastěji jsou ovšem využívána neformální 

setkání na různých akcích, které si rodiče sami organizují (např. velmi 

domácí škola v přírodě, bál na mlatě, aj.). Díky těmto setkáním vznikají 

skupiny spřízněných rodin, které společně připravují projekty a organizují 

výuku specializovanějších předmětů (cizí jazyky). V rámci jednotlivých 

komunitních skupin se doma vzdělávané děti učí práci ve věkově 

heterogenním týmu, což je na pozdější uplatnění v životě připravuje lépe 

než výuka ve věkově homogenní skupině v tradiční škole.  

Na konci obou pololetí dostávají žáci vysvědčení, které má většinou formu 

slovního hodnocení. Slovní hodnocení navrhují rodiče, škola pak ověřuje, 

zda tvrzení, uvedená v návrhu slovního hodnocení, jsou pravdivá. 

V průběhu pokusného ověřování se na jednotlivých školách vyvíjel i přístup 

k hodnocení výsledků doma vzdělávaných dětí. Podle podmínek PO DV byl 

za způsob a formy hodnocení výsledků vzdělávání žáků zodpovědný ředitel. 

V podmínkách bylo zároveň výslovně uvedené, že hodnocení nemá mít 

režim běžného komisionálního zkoušení.  

Vzhledem k tomu, že výsledky jakékoliv jednorázové zkoušky formou testu 

mají u dětí mladšího školního věku jenom velice malou vypovídací hodnotu, 



 23 

osvědčilo se používat pro hodnocení výsledků vzdělávání portfoliové 

hodnocení. 

Při něm je pokrok ve vzdělávání dítěte hodnocen na základě portfolia, které 

dítě připravuje v průběhu celého školního roku. Portfolio je tvořeno 

vyplněnými pracovními listy a sešity, kopiemi dopisů, básničkami, 

slohovými cvičeními, úvahami, čtenářským denníkem, ale také 

magnetofonovými záznamy čtení, videozáznamy divadelního nebo baletního 

přestavení, fotografiemi výtvarných kreací, záznamy z  pozorování 

fyzikálních jevů, sbírkami přírodnin atd. 

Jedním z podstatných principů tvorby portfolia je stanovení cílů a kritérií, 

pomocí kterých je hodnoceno dosažení cílů. Na obou procesech by se mělo 

ve významné míře podílet i dítě. Jeho podíl na formulaci cílů a kritérií se 

často stává významným motivem pro jejich naplňování. Dítě by se tedy ve 

spolupráci se vzdělavatelem mělo pokusit řešit některý ze svých problémů 

(nemůžu si přečíst pohádku) tím, že si stanoví jasně definovaný cíl (zlepším 

se ve čtení) a zároveň se bude podílet na určení kritérií, podle kterých se 

bude dosažení jednotlivých cílů hodnotit (do konce měsíce budu znát 

všechna písmena). 

Portfoliové hodnocení zároveň umožňuje naučit dítě základní principy 

sebehodnocení. Portfolio totiž nemá být pouhou sbírkou všech popsaných 

listů papíru, které dítě v průběhu vzdělávání vytvořilo. Do portfolia by se 

měly dostat ty ukázky záznamů, které dítě ve spolupráci se vzdělavatelem 

vyhodnotí jako nejlépe vypovídající o pokroku ve vzdělávání. 

Na základě zkušeností ze sedmi let pokusného ověřování lze tvrdit, že se 

počáteční obavy spojované s touto alternativou nenaplnily. Přestože počty 

doma vzdělávaných dětí v posledních letech rostly, nedosahují v současné 

době ani 0,5 promile z celkového počtu žáků plnících povinnou školní 

docházku. Na základě zkušeností ze zahraničí lze předpokládat, že tato 

skupina žáků zůstane nadále minoritní. Tím odpadá jedna z hlavních 

námitek vůči legalizaci domácího vzdělávání, totiž že povede 

k hromadnému odchodu dětí za škol. Stejně tak sedm let PO DV vyvrátilo i 
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další obvyklé námitky, jako že rodiče nebudou domácí vzdělávání zvládat, 

že bude zneužíváno sociálními skupinami, které na vzdělání dětí nekladou 

příliš velký důraz, že povede k sociální izolaci dětí, aj.  

Domácí vzdělávání se může stát podnětným i pro běžný způsob vzdělávání 

v rámci povinné školní docházky. Rodiče totiž nejenom využívají moderní 

pedagogické přístupy, ale rovněž se sami podílejí na jejich tvorbě. Leckteré 

z jejich nápadů by jistě byly použitelné i v podmínkách institucionálního 

školství. 

Rodiče vzdělávající své děti doma se také sdružují ve dvou občanských 

sdruženích – Společnosti přátel domácí školy a Asociaci pro domácí 

vzdělávání. Obě organizace úzce spolupracovaly v úsilí o legalizaci 

domácího vzdělávání. Do budoucna plánujeme také spolupráci při podpoře 

rodin zapojených do domácího vzdělávání.   

Po legalizaci domácího vzdělávání na prvním stupni základní školy je před 

námi další velký cíl  - dosáhnout legalizace domácího vzdělávání také pro 

děti ve věku druhého stupně. Námitky vůči domácímu vzdělávání na 

druhém stupni jsou prakticky shodné s námitkami, které předcházely 

legalizaci domácího vzdělávání pro první stupeň. Věříme, že stejně jako 

skutečnost prokázala jejich neoprávněnost pro děti na prvním stupni 

základní školy, tak je vyvrátí i u dětí ve věku druhého stupně. 
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Asociace předškolní výchovy 

Kontakt 

APV, Sokolovská 182, 180 00  Praha 8 

Tel.: 284 829 534, 323 641 358 

E-mail: 
asociacepv@seznam.cz, sprachtova@quick.cz, 

j.cardova@quick.cz 

Internet: www.asociacepv.com 

 

Asociace předškolní výchovy vznikla v r. 1991. Ze stanov APV, které byly 

formulovány v roce založení a které jsou aktuální i dnes, vybíráme: „Cílem 

APV je usilovat o prosazení principu humanizace předškolní výchovy. APV 

chce usilovat o demokratický charakter předškolní výchovy, založený na 

partnerských vztazích rodiny a školy. V rámci těchto cílů chce APV 

podněcovat odborné diskuse nad aktuálními problémy současné předškolní 

výchovy, přispívat k ověřování realizace nových přístupů, působit na 

rodičovskou veřejnost a na veřejné mínění a tím chránit práva dítěte, 

ovlivňovat ostatní pedagogické pracovníky, zabývající se dětmi 3-8-mi 

letými, spolupracovat s odborníky jiných profesí, kteří se zabývají dítětem 

předškolního věku...“ 

Tyto své cíle se APV po celou dobu své existence snažila co nejlépe plnit. 

Uskutečnila se řada setkání s nejrůznějšími odborníky, pořádali jsme 

informativní a vzdělávací akce k aktuálním otázkám, k jednotlivým 

aspektům předškolní výchovy, proběhlo množství seminářů a dílen. 

Pracovní skupina APV vypracovala s oporou o členskou základnu nespočet 

připomínkových vyjádření k rodící se nové legislativě a novým 

pedagogickým materiálům (RVP PV). Členky výboru APV stály u zrodu  

modelu Mateřská škola podporující zdraví, aktivně v něm pracují, jsou 

lektorkami vzdělávacích akcí. Značný dopad měla počátkem 90. let  anketa, 

která zjišťovala postoje rodičů k MŠ a k částečné finanční úhradě,            

v poslední době proběhla anketa k důsledkům optimalizace ve školství. 

Významnou akcí byla III. celostátní konference  předškolní výchovy v        
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r. 2002. Její téma bylo „Retrospektiva a perspektiva předškolního 

vzdělávání a příprava učitelek mateřských škol.“  Proběhla ve spolupráci s 

Katedrou primární výchovy PedF UK Praha. Obsáhlý sborník z této 

konference je velmi zajímavou publikací a zakoupily si jej stovky (nejen) 

předškolních pedagogů. 

APV se významně angažuje v oblasti hračky a hry. Od r. 1993 pravidelně 

jednou ročně pořádá (zpočátku ve spolupráci s Pedagogickým centrem 

Praha) Salony hraček probíhají vždy koncem října v sídle APV ve Fakultní 

mateřské škole Sokolovská 182 v Praze 8. Tyto informativní a prodejní 

výstavy a akce s nimi spojené se setkávají s velkým zájmem pedagogů, 

designérů i výrobců hraček. APV sehrává významnou roli i jako poradní 

centrum pro hračku a hru, která je nejvýznamnější součást učení dítěte 

předškolního věku.  

V souvislosti se Salony hraček probíhá stálá prestižní soutěž Správná 

hračka. Jejím logem  - „Správná hračka - vybráno odborníky“ mohou dnes 

být označeny jen kvalitní hračky splňující náročná kriteria. Tato soutěž si 

klade za cíl vytvářet veřejné povědomí o tom, co je to dobrá hračka, jaké 

cíle musí splňovat – nejen základní bezpečnostní a technologické 

parametry, ale musí napomáhat optimálnímu rozvoji dítěte, rozvíjet jeho 

dovednosti, fantazii, vkus. Vážíme si toho, že naše snaha se setkává s 

úspěchem nejen u pedagogů, ale i u rodičů, a v neposlední řadě u výrobců 

a prodejců hraček. Pomáháme tak dobré hračce na cestě k dětem. Dalším 

kladným aspektem je i podpora tradičních drobných českých výrobců 

hraček z tradičních materiálů – hlavně ze dřeva a textilu. Tato stálá 

prestižní soutěž je ve světě ojedinělá a byla velmi příznivě hodnocena  před 

několika lety na mezinárodním setkání hračkářů v Bruselu. 

Několikrát ročně vydáváme tzv. Zpravodaj - občasník, ve kterém se 

snažíme předávat získané informace a aktuality.  
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USKUTEČNĚNÉ A PLÁNOVANÉ AKCE 

V poslední době naše akce směřují dvěma směry - jde jednak o diskusní a 

informativní setkávání k aktuálním otázkám předškolní výchovy, kde si 

členky APV mohou vyměnit své zkušenosti a získat představu o 

odlišnostech v řízení a organizování regionálního školství v jednotlivých 

VÚSC. Tyto akce budou podle našich zkušeností stoupat na významu, tak 

jak se postupně přístupy  jednotlivých krajů ke školám začínají 

diverzifikovat. Druhým směrem je nabídka vzdělávacích akcí, pro které se 

snažíme získat  fundované lektory nebo významné osobnosti. Zabýváme se 

především pedagogicko - psychologickými, zdravotními, sociálními, 

etickými a eticko - výchovnými aspekty výchovného působení na děti 

předškolního věku.  

Z posledních akcí vybíráme volný cyklus na téma „vývoj dětského mozku“, 

pořádaný ve spolupráci s Katedrou primární výchovy PedF UK Praha. Vede 

jej MUDr. František Koukolík. Již proběhla setkání na téma Vývoj dětského 

mozku, Násilné chování - agresivita, O ženách a mužích, Pravý a levý 

mozek – lateralita a Sociální mozek. Termíny setkání uveřejňujeme v 

odborném tisku a na našich webových stránkách. 

V r. 2005 jsme se spolupodíleli organizačně a diskusními příspěvky na  

programu třídenní mezinárodní konferenci s názvem „Škola pro všechny“ na 

téma rané prevence adaptačních obtíží dítěte předškolního věku. 

Konference proběhla v dubnu 2005 pod patronací MŠMT a za spolupráce s 

PedF UK v rámci projektu Sokrates – Comenius. 

V dubnu 2005 APV také pořádala akci z oblasti multikulturní výchovy -  

„Svět vietnamského dítěte“ (lektoři Mgr. Jiří Kocourek a pí. Phung Thi 

Phuong Hien), v květnu 2005 pak setkání s hudebním skladatelem Pavlem 

Jurkovičem (O pohádce a o životě).  

Naše členská základna zasahuje celé území Čech i Moravy. Vážíme si toho, 

že i v poslední době zaznamenáváme zájem dalších pedagogů a  uvítáme 

ve svých řadách všechny, kdo mají chuť a zájem zapojit se spolu s námi! 
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Asociace waldorfských škol v České republice 

Kontakt 

AWŠ ČR, ZŠ waldorfská, Butovická 9/228, 158 00  Praha 5 

Tel.: 251 001 101 

Tel./Fax: 235 519 426     

E-mail: info@waldorf.cz 

Internet: www.waldorf.cz 

 

Waldorfské školy v České republice začaly vznikat počátkem 90. let 

minulého století s podporou Českého sdružení pro waldorfskou pedagogiku. 

Asociace waldorfských škol v ČR (AWŠ) vznikla potom v roce 1996 jako 

federativní organizace přejímající péči o společné úkoly a zájmy 

waldorfských škol: 

• Prosazuje a hájí svobodu a pluralitu ve vzdělávání včetně 

dodržování mezinárodně uznaných práv dítěte, rodiče a učitele. 

• Zastupuje waldorfské školy vůči veřejnosti a institucím působícím 

v oblasti výchovy a vzdělávání v ČR i v zahraničí. 

• Obhajuje zájmy škol v oblasti legislativních podmínek a v pracovně 

právních otázkách. 

• Koordinuje spolupráci waldorfských škol, vytváří společný prostor i 

pro meziškolní iniciativy tříd, spolků rodičů a členů učitelských 

kolegií v ČR i v zahraničí. 

• Podporuje vznikající waldorfské školské iniciativy. 

• Zabezpečuje podmínky pro vzdělávání učitelů a dalších zájemců o 

waldorfskou pedagogiku. 

• Zajišťuje vydávání vlastního časopisu „Člověk a výchova“, 

potřebných publikací a metodických materiálů. 

V současné době zastupuje AWŠ sedm samostatných waldorfských škol 

[Písek, Pardubice, Praha - Jinonice, Semily, Příbram (ZŠ i SŠ), Ostrava (ZŠ 
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i SŠ), Praha - Opatov (speciální škola – ZŠ i SŠ)] a tři rozvíjející se školy 

(waldorfské třídy pracující v rámci jiné školy: Brno, Praha - Dědina, 

Olomouc).  

AWŠ spolupracuje také se zástupci vznikajících školních iniciativ (České 

Budějovice, Valašské Meziříčí, Jeseník). Každá taková iniciativa může AWŠ 

požádat o přidělení statutu waldorfské školy, splňuje-li daná kvalitativní 

kritéria. 

Asociace je členem:  

• Evropské rady waldorfských škol se sídlem v Londýně 

• Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku se sídlem ve 

Stuttgartu. 

Výkonná rada Asociace je tvořená obvykle dvěma volenými zástupci z 

kolegií učitelů waldorfských škol a schází se 5x ročně. 

Předsedou AWŠ je pan Tomáš Petr (WŠ Písek). 

Časopis Člověk a výchova  -  ukázkové číslo si lze zdarma objednat           

e-mailem: waldorf.pisek@seznam.cz nebo na tel. 723 539 983. 

WALDORFSKÉ ŠKOLY A CELOSTNÍ PEDAGOGIKA 

Waldorfské školy vytvořily v průběhu 20. století svébytný pedagogický 

proud, který se uplatňuje v mnoha vzdělávacích zařízeních nejrůznějších 

geografických, společenských a kulturních prostředí. Tento proud bývá 

zařazován mezi reformní či alternativní pedagogická hnutí současnosti.  

Základy pedagogické koncepce waldorfských škol položil pedagog, 

spisovatel, filozof, sociální reformátor a umělec Rudolf Steiner. Pro 

vzdělávací program waldorfských škol jsou však z jeho obsáhlého díla 

relevantní pouze jeho pedagogické příspěvky, rozvinuté a prověřené v 

mnoha desetiletích pedagogické praxe. Jím inspirovaná antropologická, 
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psychologická či metodická východiska waldorfské pedagogiky mají 

charakter doporučení a podnětu, a každý pedagog je může přijmout pouze 

na základě své svobody. V tomto smyslu jsou určeny pouze pedagogům, 

nikoli žákům. Steinerovy (anthroposofické) názory a myšlenky tedy ve 

vlastním obsahu vzdělání a ve vyučování nehrají žádnou roli.  

K východiskům waldorfských škol patří rovněž myšlenky a dílo dalších 

významných pedagogů. Vzdělávací program reflektuje a pedagogicky 

uplatňuje výsledky moderního vědeckého výzkumu, především poznatky 

věd o člověku. Za klíčový a rozhodující se přitom považuje požadavek 

moderní pedagogické vědy i pedagogické praxe, aby měly učební 

dokumenty i didaktika a metodika vyučování základ v pedagogické 

antropologii a rovněž ve vývojové psychologii. Antropologie waldorfské 

pedagogiky usiluje o diferencovaný, všestranný a celostní pohled na 

člověka, z nějž by mělo vyplynout porozumění pro vývojové kroky 

jednotlivých věkových stupňů s jejich měnícím se vztahem ke světu a 

rozvíjejícími se schopnostmi a vlohami k učení.  

Celostní Pojetí dítěte v roli žáka 

 „Příroda činí z člověka pouze přírodní bytost; společnost bytost jednající 

zákonitě; svobodnou bytost může ze sebe učinit jen člověk sám.“            

(R. Steiner)1   

Waldorfská pedagogika chápe vzdělávání dítěte v roli žáka jako podporu 

tělesného, duševního a duchovního vývoje člověka, který je ve svém jádru 

jedinečnou individuální bytostí, ve smyslu „unus totus homo“, tj. celý 

člověk2. Výchova a výuka by měla tuto jedinečnost a celost každé lidské 

bytosti už v dětském věku respektovat a snažit se rozvíjet veškeré její síly, 

                                       
1 STEINER, R. Filosofie svobody. Základy moderního světového názoru. Výsledky 

pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Praha: Baltazar, 1991,  

s. 120. ISBN 80-900307-0-X. 
2 Viz také v publikaci pojetí člověka v současné psychologii J. KŘIVOHLAVÉHO Co je 

člověk? In Mít pro co žít. Praha: Návrat domů,  1994, s.41-47. ISBN 80-85495-33-3. 
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schopnosti a dovednosti, aby tím byly položeny základy pro její plný a 

svobodný projev ve věku dospělosti.  

Své ideové předpoklady waldorfská pedagogika spatřuje ve všestranném 

poznání dospívajícího člověka v jeho tělesném, duševním a duchovním 

rozměru. Celá Steinerova didaktika klade totiž stále znovu stejnou otázku: 

„Jak může učitel vnímavým pohledem vyčíst z vývojové situace dítěte, 

s čím, s jakými obsahy by je měl seznámit?”3 Učitel vlastně každodenně 

svou tvořivou činností uvádí do souladu nároky vzdělávacího programu 

s možnostmi vyučovaných dětí.  

Pojetí výuky se tedy také soustřeďuje na úzkou souvislost tělesného a 

vnitřního duševního a duchovního vývoje, které podmiňují kvalitativní 

proměny dítěte ve vztahu ke světu a v jeho schopnosti učit se v určitých 

vývojových fázích.4 Vývoj duševních procesů myšlení, cítění i vůle, vývoj 

sociálních i sebeutvářejících se aktivit žáků i vývoj sebepřesahujících 

(duchovně-existenciálních aspektů) osobnosti, které waldorfská pedagogika 

sleduje ve všech vývojových fázích dítěte, odpovídají současným 

poznatkům psychologie.5     

Díváme-li se na dítě z tohoto hlediska, pak vystupují zvláště silně dva 

mezníky: jednak proměna, která se odehrává ke konci prvního sedmiletí, a 

dále potom údobí mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem. Pro waldorfskou 

pedagogiku z toho tak vyplývá rozlišování dětského vývoje na tři základní 

vzdělávací období, které lze charakterizovat prostřednictvím rozdílných 

specifických pedagogických cílů a úkolů, obsahů a metod, a jež vždy trvají 

přibližně sedm let. Následuje stručný popis údobí, které leží mezi šestým až 

                                       
3 DOSTAL, J. předmluva k dílu  STEINER, R. Waldorfská pedagogika, metodika a 

didaktika. Praha: Opherus, 2003, s. 16. ISBN 80-902647-7-8. 
4 LIEVEGOED, B. C. J. Vývojové fáze dítěte. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-

7-7. 
5 ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich diagnostika. Brno: 

Masarykova Univerzita, 1997. ISBN 80-7239-107-0.  
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sedmým a čtrnáctým až patnáctým rokem, které zahrnuje dobu základního 

vzdělávání. 

6. až 9. rok 

Ke konci prvního sedmiletí dochází k první výrazné proměně fyzické 

postavy a výměně zubů, což antropologie waldorfské pedagogiky chápe 

jako znamení ukončení činnosti formujících procesů v tělesném organismu 

dítěte. Tyto procesy, činné předtím ve formování a růstu orgánů a tkání,    

se nyní obracejí do nitra a začínají silněji působit v paměti, fantazii a 

představivosti, a souvisí se školní zralostí dítěte. Dítě se v tomto období 

druhého sedmiletí své životní cesty seznamuje se souvislostmi a 

zákonitostmi věcí převážně prostřednictvím znalostí, vytvořenými barvitou 

představivostí a prosycenými intenzivními prožitky, nikoliv pouze skrze 

definici pojmů. Ve způsobu prožívání světa je dítě vedeno uměleckými 

postupy, tj. osvojování psaní, počítání i čtení má svou uměleckou podobu, 

která umožňuje dětem v ranném školním věku prožít i krásu osvojovaných 

znalostí.6  

V prvních letech školní docházky ještě doznívá schopnost nápodoby, která 

spočívá v ne zcela zřetelně uvědomovaném rozdílu mezi sebou a světem. 

Dítě při napodobování ještě nemá potřebu zaujímat k věcem samostatné 

stanovisko a řídí se vzorem ze světa dospělých. Umělecké přechody výuky 

od hry v předškolním věku ke školnímu učení velmi usnadňují přirozenou 

adaptaci žáků na podmínky školního učení. Protože dítě v tomto období 

ještě nedokáže uchopovat souvislosti a zákonitosti ve světě zcela 

samostatně, vyhledává osobnosti, které mu pomáhají v osvojování 

schopností, které ho vedou k orientaci ve světě a k jeho chápání, a stávají 

se tak pro něj neformální autoritou. F. Carlgren upozornil na to, že „jsou-li 

děti vychovávány tak, aby byla směrodatnou jejich vlastní bytost, dosáhnou 

                                       
6 STEINER, R. Waldorfská pedagogika, metodika a didaktika. Praha: Opherus, 2003, 

s. 53-107. ISBN 80-902647-7-8. 
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nejspíš úcty ke svému učiteli”.7 Uvedený fakt má mimořádný význam pro 

sociální rozvoj dětí ke konci probíraného úseku rozvoje, kdy končí počáteční 

identifikace malého školáka s učitelem.8 

9. až 12. rok 

Devátý, a dále potom dvanáctý rok, představují další dva významné posuny 

ve vnitřní konfiguraci duševních sil, které mohou zároveň vést ke 

zpochybnění dosavadních autorit a postojů i k zážitku určité vnitřní krize 

identity9.  

Dítě si v tomto období středního školního věku10  vydobývá významné 

základy vlastní autonomie. Sebeuvědomění nabývá na síle, v prožívání 

dochází k větší emancipaci od přírodního a sociálního okolí. K obrazné 

fantazii přistupuje vědomější chápání světa. Prostor pro vnitřní iniciativu 

v učebních činnostech je třeba vytvářet jako prostor pro „přičinlivost” žáků, 

která umožní předcházet pocitům viny a ztrátě iniciativy v tomto vývojově  

citlivém období.11 „Vědomí Já se tak utváří od nejranějších fází vývoje, 

avšak jakmile vzniklo, stává se stále výraznějším referenčním  bodem 

všech duševních aktivit.”12 

 

                                       
7 CARLGREN, F. Autorita nebo svoboda? In Výchova ke svobodě. Praha: Baltazar, 

1991, s.114-116. ISBN 80-900307-2-6.  
8 Viz VÁGNEROVÁ, M. Psychologie školního dítěte. Praha: Karolinum, 1997, s. 38. 

ISBN 80-7184-487-X.  
9 KOEPKE, H. Devátý rok života.  Praha: Strom, 1998, s. 19-22. ISBN 80-86106-01-

2. 
10 MATĚJČEK, Z. Střední školní věk. In Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 1995, 

s. 57-65. ISBN 80-7178-058-8. 
11 ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002, s.235-239. ISBN 80-

7203-308-8. 
12 ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich diagnostika. Brno: 

Masarykova Univerzita, 1997, s. 171. ISBN 80-7239-107-0.  
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12. až 15. rok 

Okolo dvanáctého roku sílí dispozice pro osobní úsudek a také kauzální 

verbální myšlení a uvažování. Člověk nyní začíná být schopen 

samostatného exaktního pozorování vnějších jevů a procesů na straně 

jedné a na druhé straně z nich dokáže vyvozovat abstraktní zákonitosti. 

Sílící a prohlubující se schopnost čistě myšlenkového poznávání vyžaduje 

neustálé rozšiřování horizontu o nové oblasti světa. 

Stejně jako na konci prvního sedmiletí i v posledních letech sedmiletí 

druhého souvisí s proměnami duševního života prudký tělesný rozvoj. Je to 

především růst kostry a svalstva končetin a dospívání pohlavních orgánů, 

což narušuje určitou vnitřní rovnováhu tělesné stavby panující v období 

několika předcházejících let. Mladý člověk v této době ve své tělesnosti 

prožívá prostřednictvím těžknoucích končetin zesíleně síly tíže, se kterými 

se jen postupně vyrovnává. Konfrontace s těmito silami však vede k 

posílení jeho volních sil. Nyní se objevuje silně osobně zabarvené a kritické 

myšlenkové posuzování světa. Přejaté názory a návyky bývají 

zpochybňovány, i dosavadní autority ztrácejí svou někdejší přirozeně 

uznávanou pozici. Přichází doba, kdy se již mladý člověk orientuje vlastním 

samostatným úsudkem. Přístup člověka ke světu poté ztrácí převážně 

umělecký a získává více vědecký charakter. Pro oblast morální si začíná 

vydobývat prostor pro samostatnou „morální fantazii” jako základ svého 

samostatného a odpovědného vztahu k okolnímu světu. Žáci si hledají svůj 

osobitý vztah k sociální spolupráci a pomoci.  

Z těchto skutečností je třeba vyvozovat veškeré otázky, týkající se 

metodiky, didaktiky a povahy vzdělávání ve waldorfské škole obecně: 

• Svoboda pedagogů spojená s vědomím jejich zodpovědnosti je 

lidskou podmínkou a pedagogickým předpokladem výchovy 

svobodných a aktivních lidských bytostí. 

• Celostní vzdělávání by mělo žákovi rovněž umožnit zažít vztah úcty 

a obdivu k druhým lidem, k přírodě a ke světu obecně, k jeho 

smyslu, řádu, velikosti a kráse. Jedná se tu o mravní a duchovní 
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rozměr vzdělávání, který hraje klíčovou roli v utváření životních 

hodnot, postojů a motivů jednání žáka.  

• Učitelé pojímají školu jako pedagogicky utvářený prostor a své 

povolání jako vědomou a celostní vývojovou podporu osobnostního 

rozvoje žáků a pomoc ve všech oblastech vzdělávání, rozvoje 

kreativity, osobnosti a sociálních kompetencí. 

• Vzdělávací činnost pedagoga je chápána jako tvořivé a živoucí 

utváření vyučování, v němž z pohledu jednotlivého pedagoga 

rozhodující roli hraje důkladné a hluboké zpracování učebního 

obsahu (látky) spolu se snahou o poznání vývojové situace dítěte 

na jedné straně a zcela konkrétní situace ve třídě na straně druhé.  

• Vyučovací předměty a vzdělávací činnosti mají charakter 

pedagogického prostředku a nástroje k osobnostnímu rozvoji žáka. 

• Obsah vyučování a učební látka se vyvozují na základě jejich 

vztahu k věku žáka. 

• Ve vzdělávání mají rovnocenné postavení obory a předměty, které 

slouží k získávání kognitivního vědění, a prakticko - umělecké i 

prakticko - technologické obory, předměty a činnosti. Tím se 

naplňuje všestranný a vyvážený osobnostní rozvoj žáka po stránce 

intelektuální a kognitivní, emocionální, i prakticko - manuální či 

pohybové. 

• Významným hlediskem ve vzdělávání je další rozvoj, růst a zrání 

toho, co si žák ve vzdělávacím procesu již osvojil. Osvojené 

poznatky, dovednosti a způsobilosti (kompetence) v dalším životě v 

novém kontextu zrají a zdokonalují se, měly by být podnětem a 

výzvou k hledání nových aspektů a hledisek, k vnitřnímu růstu,      

k celoživotnímu procesu učení a vzdělávání. Proces školního 

vzdělávání pěstuje a podporuje zájem, zkoumavý a badatelský 

přístup, vůli k učení, k tvůrčím činnostem a k aktivní zodpovědné 

spoluúčasti na společenském vývoji. 

• Veškeré vzdělání bez ohledu na vyučovací předměty by mělo 

usilovat o co největší propojenost s otázkami praktického 

aktuálního života.  
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• Ve školním vzdělávání se musí pedagogicky odpovídajícím 

způsobem projevit rozmanitost sociálního, kulturního a 

hospodářského života společnosti. 

• Aktuální témata současnosti jako např. sexuální výchova, 

ekologická a environmentální výchova, výchova ke zdraví, výchova 

k občanství, dopravní výchova, informatika ad. tvoří průřezová 

témata, která jsou integrována do celkového vyučování a 

vzdělávání. 

• Klíčovým východiskem waldorfské pedagogiky je princip autonomie 

školy. Pouze škola, která řeší a spravuje rozhodující záležitosti 

svého fungování a života samostatně, dokáže naplňovat své 

pedagogické poslání.  

• Pedagogickým a organizačním srdcem školy jsou pravidelná 

každotýdenní setkání a porady (konference) všech pedagogů školy. 

V nich dochází k jejich intenzívní spolupráci, která vede k řešení 

všech důležitých pedagogických, organizačních a správních otázek 

vedení školy. Konference pedagogů slouží zároveň realizaci principu 

permanentního dalšího vzdělávání pedagogů. 

• Podmínkou fungování celostní školy je všestranná těsná spolupráce 

školy s rodiči žáků. Úspěch pedagogického snažení školy závisí 

významnou měrou na úrovni komunikace a provázanosti školních 

vzdělávacích aktivit s výchovným působením rodiny. 

Celostní vzdělávací program waldorfské školy je ve svých cílech v souladu s 

principy moderního všeobecného vzdělávání a ztotožňuje se ve svých 

zásadách s progresivními pedagogickými trendy současnosti. Vzdělávací cíle 

především vycházejí z hlavního předpokladu své koncepce, kterým je 

celostní osobnostní rozvoj žáka. Tyto cíle proto v obecné a ideální podobě 

vedou k vytvoření následujících klíčových kompetencí a významných 

osobnostních rysů. Směřují:  

• k svobodné autonomní osobnosti, která dokáže nezávisle a logicky 

myslet, samostatně usuzovat, prožívat a jednat, která má zájem o 

okolní svět, je schopna se s ním vnitřně spojit a zodpovědně s 

ohledem na potřeby svého okolí uskutečňovat své intence; 
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• k všestranně tělesně, duševně, duchovně i sociálně rozvinuté a v 

širším smyslu slova zdravé osobnosti, která si své zdraví 

uvědomuje a pečuje o ně; 

• k osobnosti, která je vybavena motivací a schopnostmi k 

celoživotnímu učení; 

• k osobnosti, která je sociálně kompetentní, je schopná 

spolupracovat a komunikovat s druhými, která má zájem o druhé a 

je schopná soucitu, respektu, ohleduplnosti a tolerance; 

• k osobnosti, která dokáže tvořivě a iniciativně jednat, kreativním 

způsobem reagovat na podněty života a vnějšího světa a která se k 

životním poměrům a situacím staví flexibilně. 

Veškeré vzdělávání buduje předpoklady k tomu, aby byl žák schopen 

převzít zodpovědnost a péči za svůj budoucí osobní, občanský i pracovní 

život, aby jeho výchova a vzdělávání přešly přirozeným způsobem do 

sebevýchovy a sebevzdělávání, a aby žák svůj život vedl ve smyslu 

vyváženého a všestranného uplatňování svých lidských kvalit.  

Za těchto předpokladů bude žák nejen schopen dostát požadavkům, které 

na něj moderní společnost klade, a nebude jen jedním z jejích pasivních 

článků, ale může být i zdrojem poznání, tvořivosti, produktivity a inovace 

ve všech oblastech společenského života, a převzít tak i osobní 

spoluzodpovědnost za další kulturní a civilizační pokrok. 
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Česká sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv 

Kontakt 

Česká sekce DCI, c/o Duha, Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1 

Tel.: 234 621 374, 603 438 822 

Tel./Fax: 234 621 375 

E-mail: dci.praha@seznam.cz, prokes@duha.cz, wxr@quick.cz 

Internet: dci.jeja.cz 

 

Česká sekce DCI - sdružení zastánců dětských práv je dobrovolnou 

nevládní organizací, která ve shodě s cíli Defence for Children International 

(DCI) hájí zájmy a práva dítěte a usiluje o vytvoření podmínek pro jejich 

realizaci v České republice. Hlavním úkolem DCI je uplatňovat ve světovém 

měřítku zásady a ustanovení Úmluvy o právech dítěte jako věc obecného 

zájmu. 

Česká sekce DCI byla založena v roce 1991 pod záštitou Pedagogického 

ústavu J. A. Komenského Československé akademie věd v Praze a stala se 

jedním ze 60-ti členů mezinárodní nevládní organizace. V České republice 

je registrována podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů jako na 

státu a politických stranách nezávislé občanské sdružení, zastávající zájmy 

a práva dětí - Sdružení zastánců dětských práv. 

CO JSME USKUTEČNILI 

Za dobu své existence vydala Česká sekce DCI s dotační podporou státních 

institucí a ve spolupráci s dalšími nestátními organizacemi dvě publikace 

obsahující mezinárodní Úmluvu o právech dítěte /č. 104/1991 Sb./ a 

dokumenty z jednání Valného shromáždění OSN o dětech v letech 1990 a 

2002 a uspořádala 11 seminářů o Úmluvě a jejím naplňování v ČR. Z nich 

vzešla řada podnětů a doporučení pro státní orgány, v poslední době 

formou petic účastníků seminářů jako zákonného prostředku účasti občanů 

na správě věcí veřejných podle čl. 21 ústavní Listiny základních práv a 
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svobod. Na výzvu mezinárodní NGO Group for the Convention on the Rights 

of the Child, úzce spolupracující s Výborem pro práva dítěte OSN, se česká 

sekce DCI podílela také na doplňkových zprávách nestátních organizací ČR 

ke dvěma vládním zprávám pro OSN o plnění Úmluvy o právech dítěte 

v České republice. Svým zástupcem se zúčastnila i projednávání těchto 

alternativních zpráv, přinášejících i některé podněty pro závěry a 

doporučení Výboru OSN vládám států, které  zprávu státu o plnění Úmluvy  

předkládaly. Příští zpráva za ČR má být Výboru OSN postoupena v roce 

2008. 

Trvalé mnohostranné aktivity DCI v ČR jsou založeny především na 

dobrovolné činnosti členů a spolupracovníků Sdružení zastánců dětských 

práv. Nemáme žádné placené pracovníky ani prostorové zabezpečení pro 

činnost organizace.  Aktivity členů jsou rozvrženy do čtyř pracovních 

skupin: pro vzdělávání, pro volný čas dětí, pro jejich participaci na životě 

společnosti a pro rodinu a sociální a zdravotní záležitosti dětí. Výsledkem 

vzájemné spolupráce s dalšími občanskými sdruženími působícími v těchto 

oblastech bylo vytvoření Aliance nestátních organizací pro práva dětí v ČR 

v roce 1997. Veškerá činnost České sekce DCI se samozřejmě odehrává za 

aktivní spoluúčasti dětí ve spolupráci s parlamenty dětí a mládeže. DCI má  

svého zástupce i ve Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva. 

NA ČEM PRACUJEME 

K hlavním doporučením Výboru OSN ke 2. vládní zprávě o  plnění Úmluvy 

patří – uvést veškerou legislativu státu do souladu s Úmluvou o právech 

dítěte. Proto se všechny pracovní skupiny DCI věnují i legislativním 

otázkám – DCI je připomínkovým místem pro MŠMT a MPSV. V oblasti 

vzdělávání je to hlavně soubor nových zákonů a vyhlášek, které mají 

právně podložit reformu vzdělávání. Nyní po přijetí nového školského 

zákona usilujeme ještě např. o to, aby v obecných ustanoveních školský 

zákon výslovně zakotvil takové principy nového pojetí vzdělávání, jako je 

pojetí žáka jako subjektu, ne objektu vzdělávání, a pojetí vzdělávání jako 

jednoty vzdělávání a výchovy a partnerské spolupráce vzdělavatelů a 

vzdělávajících se, směřující k dosahování cílů vzdělávání – v novém 
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školském zákoně vcelku odpovídajících čl. 29 Úmluvy o právech dítěte. 

Reforma vzdělávání  pro 21. století, popsaná ve zprávě mezinárodní komise 

UNESCO z roku 1997 a v ČR v Bílé knize z roku 2001, může významně 

přispět k výchově a rozvoji osobnosti mladého člověka ve smyslu čl. 29 

Úmluvy. Vzhledem k problémům s realizací reformy u nás, na něž 

poukazuje SKAV v různých svých materiálech,  sekce 11. semináře DCI 

v prosinci 2005 formulovala tezi „Uskutečnění reformy = škola podle 

Úmluvy“. Chceme docílit rovněž toho, aby se čl. 29 Úmluvy promítl i do 

zákona o rodině. tj. aby legislativa státu odrážela také čl. 18 Úmluvy o 

prvotní odpovědnosti rodičů za dítě a jeho výchovu – výchovu k humanismu 

a toleranci. Bez přispění rodičů škola sama jen těžko může čelit negativním 

vlivům médií a sociokulturního prostředí, v němž dítě žije. 

K hlavním doporučením Výboru OSN vládě ČR z roku 2003 dále patří – 

zintenzivnit šíření znalosti Úmluvy mezi dětmi i dospělými. Proto            

11. seminář DCI k Úmluvě přijal doporučení, aby se Úmluva o právech 

dítěte  náležitě promítla i v rámcových a školních vzdělávacích programech. 

Je to podnět pro ústřední instituce, zřizovatele škol i samy školy při tvorbě 

vzdělávacích programů. Předpokládáme, že na školách, kde se realizoval 

projekt Nadace Naše dítě k Úmluvě, budou nadále podle tohoto programu 

pokračovat, využijí vyškolených pedagogů i nadací vydaných pomůcek a 

materiálů. Na několika školách pokračuje i program DCI, zaměřený na 

seznamování žáků s Úmluvou přímou prací žáků s jejím textem a 

vyvozování závěrů z Úmluvy pro vlastní život samými žáky – zejména 

pochopení jednoty práv a odpovědnosti každého mladého člověka  

v lidském společenství a vůči tomuto společenství. Předchozí program DCI 

pro pedagogy k Úmluvě - „Lidská práva pro budoucnost“ - byl v nové 

nabídce modifikován do podoby motivačního tématu k reformě -            

„Vzdělávání – činitel proměny světa“. A pro mládež můžeme nabídnout  

program „Nemáme jiný globus“. Obdobně jako předchozí  zmíněný, vychází 

i tento z miléniové deklarace OSN o problémech a úkolech lidstva ve         

3. tisíciletí a z Valného shromáždění o dětech, podle něhož  „svět vhodný  

pro děti je svět vhodný pro každého“. 
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K myšlence VS OSN, „svět vhodný pro děti budujme s dětmi“, je zaměřen 

program DCI akreditovaný ministerstvem vnitra pro pracovníky veřejné 

správy. Pod názvem: „Jak připravíme své nástupce“ je má vést k pochopení 

Úmluvy jako závazku státu vůči dětem, že stát bude zabezpečovat jejich 

práva jak na péči a ochranu, tak na jejich spoluúčast  na životě školy, obce, 

regionu, v jejichž správě dnešní mladá generace současné dospělé nutně 

vystřídá. A jen bychom si přáli, aby takové téma bylo zařazeno i do 

povinného vzdělávání pracovníků veřejné správy všech stupňů. Znovu se 

chceme pokusit také o projekt „Demokracie dětem“, zaměřený na 

zmapování stavu žákovských samospráv na školách – a jak podporují jejich 

vytváření a fungování dospělí – pedagogové, ředitelé, zřizovatelé škol -  

nyní, když čl. 12 Úmluvy o právu dítěte na názor, jeho vyslovení a vyslyšení 

-  byl aplikován v novém školském zákoně. 
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JOB  

Kontakt 

Občanské sdružení JOB, Turkova 785, 517 21 Týniště nad Orlicí  

Tel.: 494 377 042, 494 377 857 

Fax: 494 377 859 

E-mail: jobos@jobos.cz 

Internet: www.jobos.cz 

 

Občanské sdružení JOB vzniklo v roce 1998 jako seskupení lidí 

spolupodílejících se na systémovém rozvoji, praktické podpoře a 

transformaci sociálních služeb a školského systému v rámci 

Královéhradeckého kraje i celé ČR.  

Činnost sdružení je od počátku vzniku zaměřena především na realizaci 

informačních, konzultačních a vzdělávacích programů pro cílové skupiny 

pracovníků v sociální oblasti a ve školství a praktickou aplikací takto 

získaných znalostí a dovedností do jejich každodenní praxe. Pro 

koncipování, přípravu a realizaci výše uvedených aktivit využíváme jednak 

naše vlastní, v praxi ověřené poznatky, ale samozřejmě i poznatky získané 

či generované na základě spolupráce s ostatními institucemi, organizacemi 

a odborníky na danou problematiku.  

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ 

Posláním sekce je přispívat k rozvoji a zvyšování kvality školského systému 

poskytováním servisu pedagogům, žákům a studentům, rodičům 

(zákonným zástupcům), veřejnosti a dalším subjektům formou vzdělávání, 

distribucí informací a konzultační činností.  
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Cíle 

• Mapovat současný stav reformních kroků našeho školského 

systému a přispívat tak k větší efektivitě celého procesu 

transformace školství.  

• Školskou reformu spoluvytvářet, podporovat a pomáhat při jejím 

prosazování.  

• Informovat odbornou i laickou veřejnost o hlavních záměrech, 

cílech a prostředcích školské reformy pomocí výstav, prezentací v 

médiích, vytvářením a distribucí informačních a vzdělávacích 

materiálů.  

• Spoluvytvářet platformy pro komunikaci o školské reformě 

navzájem mezi zainteresovanými institucemi, veřejností, 

jednotlivými školami i v rámci samotných pedagogických sborů. 

• Ovlivňovat vznik, rozvoj a uplatňování rámcových vzdělávacích 

programů pro jednotlivé vzdělávací stupně, pomáhat školám při 

vytváření a zavádění školních vzdělávacích programů.   

• Pořádat pro pedagogické pracovníky semináře, vzdělávací kurzy a 

dílny tématicky související se školskou reformou (tzn.: s výchovou 

k samostatnosti, odpovědnosti, kritickému myšlení, toleranci a 

tvořivosti; demokratizaci škol; moderními a inovačními metodami 

vzdělávání; prevencí sociálně patologických jevů apod.).  

Podrobnější  informace 

Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB se ve své činnosti 

zaměřuje téměř výhradně na spolupráci s celými pedagogickými sbory, 

našimi klienty byly i pilotní školy vybrané k ověřování RVP ZV. Semináře 

většinou probíhají přímo ve školách. Většina našich aktivit je dlouhodobého 

charakteru, pořádané semináře a vzdělávací cykly jsou s hodinovou dotací 

od 20-ti do 120-ti hodin pro jednu školu. Vzdělávací programy jsou vždy 

připravovány „na míru“ pro jednotlivé týmy či části týmů škol - na základě 

analýzy vstupních informací získaných od vedení škol a jednotlivých členů 

pedagogických sborů. Např. v roce 2003 bylo jen v našich dlouhodobých 

vzdělávacích akcích zapojeno téměř pět set pedagogů z 23 škol. Ve své 
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činnosti jsme zpočátku spolupracovali především s externími lektory, 

v současné době lektorský tým JOB čítá 15 lektorů, kteří se pravidelně 

scházejí a vzájemně podporují.  Finanční krytí našich aktivit je realizováno 

z prostředků škol na DVPP na základě získaných akreditací MŠMT, ale 

naprostou většinu finančních prostředků čerpáme z grantových programů. 

V letech 2003 – 2004 jsme získali v grantovém řízení nazvaném Škola 

dílnou lidskosti vyhlášeném Fondem Vysočiny Krajského úřadu Vysočina 

prostředky na dlouhodobou podporu 8 škol (přibližně 120 pedagogů).  

Součástí vzdělávacího projektu nazvaného „Projektové vyučování na        

II. stupni ZŠ“ byly kromě seminářů a dílen i supervize vyučovacích projektů 

na školách. Tyto fáze vzdělávacího cyklu umožňovaly a usnadňovaly 

seminaristům v praxi vyzkoušet čemu se během seminářů naučili. V závěru 

projektu byl vytvořen Sborník školních projektů, který obsahuje kromě 

podrobného popisu i foto a video dokumentací, reflexe pedagogů, výstupy z 

vyučovacích projektů a další přílohy. 

V roce 2003 jsme také realizovali projekt Klíčové kompetence a projektové 

vyučování na ZŠ. Finanční podporu na uskutečnění tohoto projektu jsme 

získali v rámci Programu podpory DVPP v regionech (v krajích Vysočina, 

Moravskoslezském a Královéhradeckém) a také v Rozvojovém programu 

pro využití inovačních zkušeností škol pro DVPP, které vyhlásilo MŠMT ČR. 

Projektu se zúčastnilo více jak 300 pedagogů z 15-ti škol. Semináře vedly 

účastníky k aktivnímu zapojení. Všechny probírané okruhy a oblasti byly 

vždy uváděny simulacemi či aktivitami, které na základě osobního prožitku 

seznamovaly seminaristy s východisky a principy aktivního učení.  

Ze strukturálních fondů EU jsme ve spolupráci se Step by step ČR získali 

dvouletou finanční podporu (2006-2007) pro 15 škol na realizaci projektu, 

jehož součástí je mj. vzdělávání školních týmů, letní škola k ŠVP, zahraniční 

stáž, P. R. kampaň, supervize ředitelů, užšího vedení a školních 

koordinátorů. 

Na základě těchto a dalších zkušeností (na školách např. pořádáme 

„projektové dny“ - našimi lektory připravené a realizované vyučovací 



 45 

projekty, jejichž součástí jsou i následné reflexe s učiteli) od roku 2004 

úspěšně realizujeme program Podpora základních škol při zavádění RVP ZV. 

Semináře a dílny si kladou za cíl ujasnit význam a přínosy níže 

jmenovaných oblastí pro požadavky RVP ZV a současně dát účastníkům 

nástroje pro účinné změny v nich, a to prostřednictvím osobního prožitku a 

následných reflexí. Program (16 - 120 hodin) pro jednotlivé školy je 

připravován „na míru” - na základě předběžného získání a rozboru  

informací od účastníků, vedení škol apod. Obsah i forma seminářů je v 

průběhu jednotlivých akcí a vzdělávacích cyklů přizpůsobován požadavkům, 

zkušenostem a potřebám účastníků. Jednotlivé semináře vždy obsahují část 

praktickou (cvičení, simulace, kooperativní aktivity atp.), reflektivní a 

teoretickou. 

Účastníkům jsou nabízena tato témata 

1. tématický blok: „Komunikační a týmové dovednosti, vytváření 

bezpečného klimatu, péče o vztahy“. Podtémata: posilování komunikačních 

kompetencí pedagogů (jako jednotlivců i v rámci školního týmu), 

metodologie týmové práce jako základ efektivních změn ve škole, zvládání 

efektivních výchovných a komunikačních postupů v běžných i konfliktních 

situacích; klima a prostředí školy, skryté osnovy školy, školní komunita 

jako model demokratické společnosti, výchovná funkce školy, vztah mezi 

učitelem a žákem, podpora sebeúcty dětí a péče o vztahy ve třídě, 

prevence sociálně patologických jevů - včetně šikany, rozvoj sociálních 

dovedností, diskusní techniky, nonverbální komunikace, narušování 

komunikačních stereotypů metodami dramatické hry v situaci, hry v roli a 

improvizací.  

2. tématický blok: „Klíčové kompetence a jejich rozvíjení“. Podtémata: 

tvořivost, empatie, flexibilita, iniciativa, organizační schopnosti, 

samostatnost a odpovědnost, systémové a kritické myšlení, schopnost 

rozhodovat, hodnocení a sebehodnocení, celoživotní učení – každé téma 

bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky.  
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3. tématický blok: „Metody a formy práce“. Podtémata: změny cílů a 

obsahů vzdělávání, vnitřní a vnější motivace k učení; individuální, 

kompetitivní (soutěživé) a kooperativní učení; kooperativní výuka, 

praktické a aktivní činnosti ve vyučovacím procesu; model Integrované 

tematické výuky Susan Kovalikové a mozkově kompatibilní učení; integrace 

vyučovacích předmětů, projektové vyučování, hodnocení ve škole, realizace 

změn a jejich rizika. 

4. tématický blok: „Zavádění RVP ZV a tvorba ŠVP“. Podtémata: využití 

zkušeností pilotních škol, nastartování dlouhodobého procesu změn, 

týmová práce jako východisko pro tvorbu ŠVP, analytické činnosti, 

individuální konzultace s ohledem na specifika, potřeby a potenciál 

jednotlivých škol,  vytváření úvodních tezí ŠVP, strukturování, plánování a 

realizace jednotlivých fází implementace RVP ZV a tvorby ŠVP. 

SEKCE ROZVOJE A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Posláním sekce je přispívat k rozvoji a zvyšování kvality sociálních služeb 

poskytováním servisu poskytovatelům, zadavatelům, uživatelům sociálních 

služeb a veřejnosti formou vzdělávání, distribucí informací a konzultační 

činností.  

Cíle 

• Vytvářet nabídky a realizovat vzdělávací programy pro 

poskytovatele, zadavatele, uživatele sociálních služeb a veřejnost.  

• Vyhledávat a zprostředkovávat informace ze sociální oblasti 

poskytovatelům, zadavatelům, uživatelům sociálních služeb a 

veřejnosti.  

• Spolupracovat, v souladu s posláním, s odborníky na sociální oblast 

a na další související obory.  

• Spolupracovat, v souladu s posláním, se středními, vyššími 

odbornými a vysokými školami.  

• Spolupracovat, v souladu s posláním, s veřejnou správou a 

nestátními organizacemi.  
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• Vytvářet, předkládat a realizovat projekty přispívající k rozvoji a 

zvyšování kvality sociálních služeb v souladu s posláním sekce.  

• Podílet se na rozvoji forem komunitní spolupráce v oblasti 

aktualizace a optimalizace sítě sociálních služeb.  

Podrobnější  informace 

Činnost sekce je v současné době realizována na základě zkušeností a 

úspěšně realizovaných projektů z minulých let. Např.: „Občanské sdružení 

„JOB“ – rozvoj sociálních aktivit“ (financováno z prostředků Evropské 

unie, program Phare – ACCESS 99), projektu „Geriatrické centrum – 

optimalizace sítě sociálních služeb“ (finančně podpořeno z prostředků MPSV 

a města Týniště nad Orlicí) a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na 

sociální oblast. Hlavní pozornost věnujeme podpoře procesů standardizace 

a komunitního plánování sociálních služeb, primárně v Královéhradeckém 

kraji. 

Standardy kvality sociálních služeb otevírají další rozměr pro poskytování 

sociálních služeb - uvádí základní kritéria, podle kterých je možné posoudit 

kvalitu poskytované služby. Chrání práva uživatelů, kteří jsou víceméně na 

sociální službě závislí a identifikují oblasti, které by měly být v ohnisku 

pozornosti každého poskytovatele služeb. Národní standardy kvality 

sociálních služeb vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2002. 

Jsou obecné a použitelné pro všechny druhy sociálních služeb. Standardy 

kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje, na jejichž přípravě a 

implementaci se významnou měrou Občanské sdružení JOB podílí, vychází z 

Národních standardů, jsou podrobněji rozpracovány pro jednotlivé cílové 

skupiny a obohaceny o konkrétní ukazatele kvality.  

 

V rámci projektu Proces standardizace a zefektivnění sociálních služeb 

formou komunitní spolupráce v Královehradeckém kraji (projekt byl 

finančně podpořen z prostředků Fondu rozvoje Královéhradeckého kraje a 

MPSV) jsme se podíleli na vypracování podrobného znění Standardů kvality 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje, realizovali jsme proces 
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sebehodnocení rezidenčních zařízení sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje s cílem zjistit, do jaké míry jednotlivá zařízení splňovala požadavky 

daných standardů kvality. Na sebehodnocení navazovaly pracovní skupiny, 

jejichž náplní bylo postupné naplňování standardů kvality na základě 

odborných výkladů obsahu, diskuzí problematických oblastí a zpracovaného 

harmonogramu. 

 

Připravili jsme a zrealizovali vzdělávání pracovníků terénních 

pečovatelských služeb z celého území Královéhradeckého kraje. Tématem 

pracovních skupin byl celkový úvod do standardů kvality a výklad 

stěžejních bodů, týkajících se terénních služeb. Interaktivní pracovní 

skupiny se skládaly z teoretického výkladu, praktických cvičení i diskuze 

jednotlivých pracovníků. 

 

Jde nám o dlouhodobou a systematickou podporu výše uvedených procesů. 

Svoji činnost budeme v rámci spolupráce s KÚ Královéhradeckého kraje 

realizovat i v letech 2006-7, finanční prostředky jsme získali ze 

strukturálních fondů EU. 
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Kritické myšlení a program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Kontakt 

Kritické myšlení, o. s., FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5 

Tel.: 251 091 644 (v PO a ST 9 – 17 hod.) 

E-mail: kritickemysleni@ecn.cz 

Internet: www.kritickemysleni.cz 

 

O. s. KM zajišťuje od roku 2000 program dalšího vzdělávání učitelů Čtením 

a psaním ke kritickému myšlení (RWCT - KM), který v roce 1997 zařadil 

mezi své podporované vzdělávací programy George Soros. V současnosti je 

o. s. KM nositelem autorských práv k programu RWCT pro Českou 

republiku. Práva mu byla svěřena Mezinárodním konsorciem RWCT, stejně 

jako licence k certifikaci učitelů a lektorů podle Mezinárodního standardu 

práce učitele (lektora) RWCT. O. s. KM je spolu s dalšími třiceti zeměmi 

členem International RWCT Consortium.  

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT – KM) 

Kurzy programu RWCT – KM tvoří nosnou část práce o. s. KM, které bylo 

k jeho šíření v Česku založeno. Program Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení (RWCT – KM) vychází z psychologických a pedagogických výzkumů 

posledních sta let, především z pedagogického konstruktivismu. Respektuje 

fakt, že každý člověk poznává po svém a musí dostat ve vzdělávání 

příležitosti, aby si mohl budovat vlastní poznání skrze sociální interakci. 

Prosazuje takové způsoby výuky, které berou ohledy na potřeby a možnosti 

každého studenta a tím také rozvíjí sebeúctu studentů, empatii a sociální 

cítění. Program RWCT – KM prosazuje ve vzdělávání rovnováhu mezi 

vzdělávacími obsahy (znalostmi) a rozvojem obecných kompetenci. Autoři a 

realizátoři programu jsou přesvědčeni, že se studenti naučí trvaleji a 

s pochopením větší sumu poznatků, pokud je získají aktivní formou učení, 

než když jim je hotové předává učitel. Díky metodám aktivního učení 

studenti zároveň rozvíjejí kognitivní i sociální dovednosti.  
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Metody aktivního učení, které využívají čtení, psaní a diskusi, vedou 

k rozvíjení kritického myšlení, které je považováno za jednu 

z nejpodstatnějších kompetencí, kterou by měli zvládat občané 

demokratických společenství. Dovednost kriticky myslet pomáhá lidem 

orientovat se ve složitém světě, učí je odolávat manipulacím a buduje a 

posiluje respekt k odlišnostem všeho druhu.  

Lektoři KM nabízejí základní kurzy programu Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení, pokračovací semináře k vybraným tématům (hodnocení, efektivní 

vzdělávání dospělých – tedy kurzy pro lektory, oborové semináře), kurzy na 

míru pro celé školní sbory, letní školy.  

Mezinárodní konsorcium RWCT 

O. s. KM je členem Mezinárodního konsorcia RWCT, které sdružuje  

sesterské organizace z dvaceti zemí světa. Cílem konsorcia je podpora 

členských organizací, mezinárodní výměna zkušeností, spolupráce na 

odborných projektech a publikace internetového i papírového čtvrtletníku 

Thinking Classroom/Peremena. 

Kurikulární projekt Konsorcia RWCT 

Od roku 2005 do konce roku 2006 probíhá v rámci Konsorcia projekt 

zaměřený na vývoj školního kurikula. Projektu se účastní deset zemí, 

v nichž probíhá nebo se chystá kurikulární reforma podobné té, která se 

právě realizuje v ČR. Lektoři ze zemí, kde má kurikulární tvorba delší tradici 

(USA, Velká Británie) předávají své poznatky účastníkům z členských zemí 

Konsorcia. Každá země připravuje své vlastní programy na využití nabytých 

poznatků a dovedností.  

Projekt Rovnováha – školní programy pro znalosti, životní 

dovednosti a funkční gramotnost  

Koordinační centrum RWCT - KM několik let intenzivně vyvíjí a ověřuje 

vlastní metodiku pro tvorbu školního kurikula. Vyvrcholením první etapy 
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této práce byla letní škola Lov na Bílou velrybu v létě 2005 a účast lektorů 

o. s. KM v projektu Koordinátor, kde jsme zúročili dosud nabyté zkušenosti. 

Od ledna 2006 do prosince 2007 se bude práce na tvorbě a realizaci 

školních vzdělávacích programů v pražských školách odehrávat v rámci 

projektu Rovnováha podpořeného z ESF, státního rozpočtu České republiky 

a Magistrátu hlavního města Prahy. V rámci tohoto projektu budou lektoři a 

experti o. s. KM vyvíjet další metodické postupy a materiály pro tvorbu a 

zavádění ŠVP do každodenní praxe školy. Projekt počítá s předáním 

výsledku této práce pražským školám formou kurzů, metodických materiálů 

a konzultací. Součástí tohoto projektu je také podpora užší odborné 

spolupráce mezi lektory sdruženými v členských organizací SKAV. Díky 

projektu se také vyškolí skupina nových lektorů, kteří pomohou řešit 

nedostatek kvalifikovaných školitelů pro torbu ŠVP v Praze. Pražské školy a 

pražští účastníci našich programů mohou v rámci projektu Rovnováha 

odebírat po dva roky Kritické listy zdarma.  

Projekt Polis  

Občanské sdružení Kritické myšlení se zúčastnilo v letech 2002 – 2005 jako 

partnerská organizace Člověka v tísni  projektu Varianty evropské iniciativy 

EQUAL. I v projektu Varianty o. s. KM zaměřilo velkou část práce právě na 

tvorbu ŠVP, přesněji řečeno na to, jak do ŠVP užitečně včlenit interkulturní 

výchovu jako jedno z povinných průřezových témat. Od roku 2006 se o. s. 

KM podílí na školeních pro školy z oblastí ohrožených sociálním vyloučením. 

I s těmito školami řešíme především jejich nejaktuálnější problém – tvorbu 

školního programu, který bude zohledňovat potřeby a možnosti školy, jejích 

žáků a komunity.  

3 X PRO tvorbu ŠVP 

„3 X PRO“ je originální program, který vytvořily psycholožky Šárka Miková 

a Jiřina Stang. Původním záměrem programu bylo naučit učitele pracovat 

s tím, že při rozvíjení klíčových kompetencí u žáků hrají významnou roli 

vrozené  temperamentové a kognitivní dispozice. Brzy se ukázalo, že i při 

tvorbě školního programu pomáhá, když si sbor nejprve ujasní, jak vrozené 
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předpoklady ovlivňují naši každodenní práci a schopnost spolupracovat i v 

dospělosti.   

Kritické listy  

O. s. KM vydává čtvrtletník Kritické listy, kam o své práci píší  

srozumitelnou a čtivou formou absolventi seminářů, tedy učitelé všech 

stupňů škol a různých oborů. V Kritických listech čtenáři najdou hotové 

lekce do vyučování, poučené úvahy praktiků dokumentované pracemi žáků, 

doporučení na profesně užitečné knihy i webové stránky, odraz školy v 

současné literatuře, reflexe. V roce 2006 a 2007 si mohou pražské školy a 

pražští účastníci kurzů o. s. KM objednat Kritické listy bez poplatku –       

KL č. 21 – 28 a jejich distribuce pro Pražany jsou hrazeny z projektu 

Rovnováha, tedy z prostředků ESF, rozpočtu ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. 

Starší čísla KL je možné si přečíst na www.kritickemysleni.cz v archívu 

Kritických listů.  
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Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání 

Kontakt 

Poštovní adresa: Box NEMES, Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1 

E-mail: m.havlin@szu.cz, jan.kovarovic@pedf.cuni.cz   

 

NEMES je občanské sdružení střední velikosti s působností v ČR, které bylo 

založeno v únoru 1990. Jeho členy jsou jednak učitelé všech stupňů, jednak 

odborníci z nejrůznějších oborů teorie a praxe, které se zabývají dětmi a 

mládeží, vzděláváním a školstvím. 

Posláním NEMES je zasazovat se o systémovou proměnu vzdělávací 

politiky, vzdělávání a školy ve směru jejich demokratizace, humanizace a 

liberalizace, aby tato proměna byla v souladu s ostatními změnami v naší 

republice a s jejím místem v Evropě a ve světě. Vychází z pojetí dítěte 

nikoliv jako objektu, ale jako subjektu vzdělávání, jedinečného ve svých 

možnostech i potřebách. Podobně pojímá i odpovídající postavení učitele, v 

němž klade důraz na odpovědnost, samostatnost a tvořivost v pedagogické 

činnosti a spolupodílení na rozhodování o věcech týkajících se školy. 

Tomuto poslání podřizuje další cíle své činnosti: 

• Organizuje a uskutečňuje činnosti spojené s koncepční přípravou 

transformačních procesů. 

• Podněcuje vznik plurality návrhů na transformační proces, účastní 

se diskusí o nich, oponuje a kriticky hodnotí práce a návrhy 

ostatních zainteresovaných subjektů, včetně orgánů zákonodárných 

a exekutivních. 

• Podniká osvětovou a popularizační činnost pro veřejnost, získává 

učitele a rodiče pro myšlenku vnitřní proměny vzdělávání ve škole 

jejich působnosti, zabývá se problémy učitelů a škol v souvislosti s 

vnitřní transformací a poskytuje jim nabídku některých forem 

pomoci a spolupráce.  
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Podařilo se jí realizovat tyto nejdůležitější projekty, dokumenty a 

publikace: 

• Svoboda ve vzdělání a česká škola. Dokument NEMES 1990-91. 

Koncepce transformace vzdělávací politiky, vzdělávání a školy v ČR. 

• Zásady realizace svobody vzdělávání v české škole. Dokument 

NEMES 1993. 

• Jak měnit a rozvíjet vlastní školu (Miluše Havlínová a kol.) Strom, 

Praha 1994. 

• Standardy 1. stupně ZŠ očima PAU (Vladimíra Spilková a kol.) 

Strom, Praha 1994. 

• Standardy 2. stupně ZŠ očima učitelů Ondřej Hausenblas a kol.) 

Strom, Praha 1995. 

• Školní inspekce a vnitřní transformace školy (Petr Friebel a k.) 

Strom, Praha 1995. 

• Cesta k autonomní škole (Karel Rýdl) Strom, Praha 1996. 

• Je naše škola připravena na 21. století? Dokument NEMES 1997. 

• Návrh systému podpory tvůrčí práce škol. Dokument NEMES 1999-

2000. 

• Účast na zpracování podkladových studií ke koncepci vzdělávací 

politiky ČR (Bílé knize).  
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Program Škola podporující zdraví v ČR 

Kontakt 

Poradna pro podporu zdraví ve školách ČR, Státní zdravotní ústav, 

Šrobárova 48, 100 42  Praha 10 

Tel.: 267 082 399, 267 082 546 

E-mail: mhavlin@szu.cz, tomas.blaha@szu.cz 

Internet: nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=3823 

 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU 

Do evropského programu Škola podporující zdraví (ŠPZ) je zapojeno 40 

evropských zemí a v ČR je realizován od roku 1992. 

Národní program ŠPZ nabízí českým školám (MŠ a ZŠ) metodickou pomoc 

při kvalitativní proměně školy ve všech jejích oblastech i činnostech, tak 

aby umožňovala optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a 

učitele. Učitelské školní týmy získají dovednost tvořit dlouhodobý 

individuální program rozvoje školy a realizovat změnu podmínek pro 

efektivní vzdělávání dětí v bezpečném sociálním klimatu školy, evaluovat 

dosažené výsledky a inovovat svůj školní program. Systematické 

vzdělávání učitelů/ředitelů je zaměřeno na rozvoj profesních, manažerských 

i osobnostních dovedností a je doplněno vzájemným předáváním 

praktických zkušeností s realizací programu a spoluprací v síti škol 

programu ŠPZ.     
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PŘÍKLADY ČINNOSTÍ 

Projekt Program podpory zdraví ve škole 

Příklad 1 

Pořádání vzdělávacích kursů pro ředitele nebo učitele v síti ŠPZ a pro 

zájemce o vstup do sítě programu ŠPZ; témata: Tvoříme školní kurikulum 

podpory zdraví v MŠ, Role třídního učitele ve ŠPZ, Evaluační nástroje ŠPZ, 

Plánování a strategie rozvoje ŠPZ, Tvorba školního programu podpory 

zdraví v ZŠ.  

Dlouhodobý kurs Tvorba školního programu ŠPZ probíhá střídáním            

3 dvoudenních workshopů s měsíční realizační praxí. Interaktivními 

technikami účastníci získají dovednosti analyzovat vstupní podmínky školy, 

formulovat programové dlouhodobé cíle rozvoje školy a navrhovat 

strategická řešení pro jejich realizaci. Získané dovednosti aplikují při 

spolupráci se svými kolegy ve škole a postupně vytváří svůj školní program 

podpory zdraví, který je závazným dokumentem rozvoje školy podporující 

zdraví.    

Příklad 2 

Konání pravidelných seminářů Učíme se navzájem v některé hostitelské 

ŠPZ. Součástí dvoudenního semináře je presentace positivních výsledků 

realizace programu hostitelské školy, hospitace ve výuce a následná 

konzultace, prohlídka školy, vzdělávací dílny vedené učiteli hostitelské 

školy, výměna zkušeností a burza metodických a presentačních materiálů.  

Nabídky pro školy v síti programu ŠPZ: bezplatná konzultační a metodická 

pomoc. Systematické vzdělávání učitelů. Zdarma odborná literatura a 

metodické materiály. Vzájemná výměna zkušeností škol. Aktuální informace 

o vzdělávací politice a grantových možnostech. Presentace škol při 

jednáních se strategickými partnery na všech úrovních. Účast 
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v mezinárodních projektech. Účast na národních a mezinárodních 

konferencích podpory zdraví. 

Projekt Kurikulum životních dovedností 

Projekt čerpá ze zkušeností škol podporujících zdraví tvořit koncepční 

dokumenty a programy rozvoje školy, a nabízí jejich využití při tvorbě 

školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

První dvouletá etapa projektu (šk. rok 2002/3 - 2003/4) je zaměřena na 

ověřování vzdělávacích potřeb školních týmů a dovedností, jak tvořit školní 

vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání. V následující etapě 

projektu (šk. rok 2004/5 – 2005/6) budou získané zkušenosti a procesy, 

vyžadující propojení podpory zdraví s pojetím RVP, sloužit při přípravě 

ostatních škol na tvorbu ŠVP a vzniklé materiály budou motivací pro 

různorodá autorská zpracování ŠVP. 

První etapa projektu je realizována spoluprací koordinačního týmu 

programu ŠPZ s pětičlennými školními týmy ze čtyř škol. Na metodicky 

vedených pracovních seminářích hledají školní týmy obecná řešení, jak 

tvořit vzdělávací program rozvíjející životní dovednosti. Následně aplikují 

tuto zkušenost ve své kmenové škole a všichni učitelé spolupracují na 

tvorbě ŠVP. Vznikající materiály si školy vzájemně připomínkují a konzultují 

své negativní i positivní zkušenosti s jejich vytvářením. Celý proces hledání 

postupu, jak tvořit vzdělávací program, školy zaznamenávají a bude využit 

při dalším vzdělávání učitelů.  

Projekt Role třídního učitele ve ŠPZ 

Projekt se zabývá systémovým řešením nového pojetí role třídního učitele. 

Třídní učitel je koordinátorem positivního vývoje: klimatu třídy (vztahy mezi 

žáky, hodnotové postoje k učení, řešení životních problémů a 

zodpovědnosti za svůj životní styl); osobního růstu jednotlivých žáků; 

partnerské spolupráce školy s rodiči. 
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Součástí projektu jsou vzdělávací kursy, které jsou zaměřeny na profesní 

růst třídního učitele a zabývající se tématy: Strategie řízení třídního 

kolektivu, Pedagogická diagnostika učebních dovedností a chování žáků, 

Tvorba individuálních vzdělávacích a výchovných programů, Řešení 

učebních a výchovných problémů, Komunikace a spolupráce s rodiči.      

Vzdělávací kursy jsou organizovány jako tematické dvoudenní workshopy, 

které jsou doplněny měsíční realizační praxí. Interaktivními technikami 

účastníci získávají dovednost diagnostikovat výchovný a vzdělávací 

problém, navrhovat a realizovat nápravný nebo preventivní program a 

zároveň si vše ověřit přímo v praxi.  

CO SLEDUJEME A PROČ SI MYSLÍME, ŽE JE TO DŮLEŽITÉ 

Program ŠPZ se jako jediný program v ČR již 11 let zabývá nejen 

kvalitativní proměnou školy a jejími podmínkami pro vzdělávání, ale i 

obsahem vzdělávání, které je zaměřeno na rozvíjení životních kompetencí 

člověka. Dosud se učitelé ve ŠPZ věnovali rozvíjení životních dovedností 

nad rámec svých učebních povinností a teprve nyní jim RVP (vzdělávací 

cíle, vzdělávací oblast Člověk a zdraví i cílové životní kompetence) nabízí 

příležitost zpracovat své dlouholeté zkušenosti do svého školního 

vzdělávacího programu. 

Považujeme za důležité nabídnout všem školám v ČR příležitost využít 

možnosti vzdělávání prostřednictvím projektů programu ŠPZ a ty pak 

aplikovat na tvorbu ŠVP.      
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Přátelé angažovaného učení 

Kontakt 

Sídlo: FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00  Praha 4 

Poštovní adresa: PAU, o. s., Křenecká 52, 277 14  Lhota 

Tel.: 241 029 346, 202 871 001 

E-mail: info@pau.cz, rydl@cbox.cz 

Internet: www.pau.cz 

 

OBLAST 

Efektivní proměny vzdělávání, profesní vzdělávání učitelů, vzdělávací 

politika.  

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU 

PAU nabízí svým členům i ostatním zájemcům (obvykle z řad pedagogů, 

rodičů, z jiných asociací, ze státních institucí) každého půl roku nejméně 

jedno pracovní setkání, v němž si účastníci – většinou učitelé všech stupňů 

škol -  formou workshopů nabízejí své zkušenosti a postupy z výuky i z  

dalších oblastí vzdělávání. Celostátní setkání jsou obvykle dvoudenní, s 

lektory a účastníky z celé republiky. V místních nebo okresních podmínkách 

se každý rok navíc uskuteční několik regionálních setkání, v nichž převažují 

lektoři místní nebo z blízkého okolí. 

Setkání jsou koncipována tak, aby náplní odpovídala aktuálním potřebám 

učitelské práce, potřebám vedení škol i spolupráce mezi školou a rodinou 

nebo obcí. Na každé celostátní setkání jsou zváni nebo i přijíždějí také 

zástupci MŠMT nebo ČŠI. 

Pojetí a zajištění setkání PAU je takové, aby účastníci získali co nejvíce 

praktických informací, dovedností, zkušeností, a to za cenu co 
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nejdostupnější. Organizátorem setkání PAU bývá škola nebo několik škol v 

místě konání.  

PAU pořádá také lektorský kurs, který má učitelům z praxe dodat 

dovednosti potřebné k tomu, aby mohli svým kolegům nebo rodičům 

zpřístupňovat své postupy a zkušenosti co nejúčinněji. 

PŘÍKLADY ČINNOSTI 

1. Učitelé se na setkáních zúčastňují tzv. „kulatých” nebo diskusních 

stolů, při nichž si systematicky vzájemně objasňují a komentují 

závažné aktuální problémy nebo novinky – například Rámcový 

vzdělávací program a jeho zavádění do škol. 

2. Na celostátních setkáních probíhají některé z workshopů jako 

souvislá řada orientovaná na práci ředitelů – tzv. Ředitelská 

rozhledna. V nich jsou lektory a většinou i účastníky ředitelé škol a 

náplní jsou jejich úkoly a situace. 

3. Tvorba systému vytváření kvalitních (efektivních) škol, jejich 

sebehodnocení a vztah k vnějším formám hodnocení školy.  

4. PAU se jako profesní sdružení vyslovuje také k záměrům nebo 

výnosům MŠMT. 

5. PAU je členem evropského projektu „Learning Teacher Network“, 

který v rámci programu Comenius vytváří prostor pro spolupráci 

učitelů na vlastním vzdělávání na mezinárodní úrovni. Konference 

„Učení pro budoucnost“, Praha, 12. – 14. 5. 2005. 

6. PAU se významně  prostřednictvím  akreditovaných kurzů 

PAUcentrum podílí na  implementaci nové kurikulární politiky  (ŠVP 

z RVP) mezi ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky na 

celém území republiky. 

7. Významné akce PAU realizované v roce 2005 a plánované v roce 

2006: 

duben 2005 „Mladé PAU“ začínajících učitelů v Praze 

duben 2005 Celostátní setkání PAU ve Smržovce 
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květen 2005 Ředitelské PAU ve Strážnici 

květen 2005 Spolupořádání konference Comenius EU - LTN v Praze 

srpen  2005 Letní škola PAU v Nové Pace 

listopad 2005 
Regionální PAU s celostátní účastí ve Velkých 

Němčicích 

listopad 2005 Celostátní PAU v Plzni 

únor  2006 Zimní škola PAU v Kladně 

březen 2006 Celostátní PAU v Karviné  

březen 2006 ESF JPD3 PAU – workshop pražských učitelů  v Praze 

duben 2006 

KONFERENCE PRAŽSKÝCH UČITELŮ - PODNĚTY KE 
KONSTRUKTIVISTICKÉMU POJETÍ VÝUKY, NEJEN Z 
PEDAGOGIKY C. FREINETA                                
(akce není organizována přímo pod hlavičkou PAU) 

květen 2006 Regionální PAU v Kyjově 

srpen 2006 Letní škola PAU 

říjen 2006 Ředitelské PAU v Ostravici 

listopad 2006 
Regionální PAU s celostátní účastí ve Velkých 
Němčicích 

listopad 2006 ESF JPD3 PAU – workshop pražských učitelů v Praze 

 

CO SLEDUJEME A PROČ SI MYSLÍME, ŽE JE TO DŮLEŽITÉ 

PAU vychází přímo z práce učitele ve třídě nebo ředitele ve škole. Ke změně 

vzdělávání přistupuje zdola, pečující o to, aby konkrétní učitelé získávali 

odpovědi na své otázky z denní praxe. Přitom však je naší hlavní strategií 

vzdělávání učitelů, informování partnerů školy a rozvoj spolupráce mezi 

učiteli i mezi školou a jejím okolím. 

V českém vzdělávacím systému, jenž je organizován převážně shora dolů, 

chceme konkrétními aktivitami a strategiemi doplnit scházející rovinu 

horizontální – mezi učiteli, mezi řediteli, mezi školami, a také mezi školou a 

obcí i rodinou. 
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Pro práci v PAU je důležitá otevřenost, ohleduplnost a odbornost: vzhledem 

k tomu, že se členové PAU i účastníci setkání angažují v procesech změny, 

tedy nehotových a „neúředních” aktivitách, je pro komunikaci a sdílení 

bezpodmínečně nutné, aby se naučili odkládat předsudky a stereotypy a 

překonávali negativní přístupy. Zaměření na žáka a na učitelovu odbornost 

je skutečným vodítkem pro kvalitu jejich snahy. 

Informace o akcích a programech PAU jsou dostupné na  www.pau.cz, dále 

v upozorněních vycházejících před setkáními v Učitelských listech a jsou 

šířeny samotnými organizátory každého ze setkání všemi dostupnými 

prostředky. 
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Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii  

Kontakt 

Poštovní adresa:  

Mgr. Martin Matějka, Palackého tř. 1589, 288 02  Nymburk 

Tel.: 241 029 346, 202 871 001 

E-mail: svod@svod-cz.info 

Internet: www.svod-cz.info 

 

CHARAKTERISTIKA SDRUŽENÍ 

SVOD působí na celém území ČR. Je otevřeným, nepolitickým, dobrovolným 

sdružením občanů, kteří si uvědomují význam výchovy k občanství pro další 

rozvoj demokracie v naší zemi. Je založeno jako občanské sdružení podle 

zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Ve 

své činnosti se řídí principy nezávislosti na státních, politických a jiných 

orgánech. 

ÚKOLY SDRUŽENÍ 

• připravuje vlastní projekty, 

• podílí se na dalším vzdělávání učitelů, 

• rozvíjí spolupráci s odbornými a univerzitními pracovišti, 

• pořádá a spolupořádá odborná a pracovní setkání, 

• vyjadřuje se k návrhům školských a učebních dokumentů. 

STRUKTURA SDRUŽENÍ 

Výkonný výbor zajišťuje koordinaci činnosti sdružení v období mezi 

každoročními Valnými hromadami. VV je tříčlenný, určuje hlavní směry 

činnosti a vyvíjí inovační projekty a programy. Podporu pro jeho práci 

vytváří sekce SVOD - REGIONAL. 
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SVOD - REGIONAL 

Sekce podporuje práci v regionech, reflektuje jejich potřeby a tomu 

přizpůsobuje svou činnost. Sekce pracuje zejména na úrovni regionů 

(krajů, okresů, obcí), ovšem bez omezení, tedy na území celé ČR. V 

současnosti se podílí na realizaci implementace projektu Výchova 

demokratického občana prostřednictvím regionálních seminářů DVPP a 

následné spolupráce se školami, které projekt realizují (více na          

www.ja-obcan.info). 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Výchova demokratického občana 

Hlavním cílem vzdělávacího programu je rozvoj občanských kompetencí 

nejen žáků, ale i učitelů. Má pomoci školám při tvorbě ŠVP především v 

oblasti Člověk a společnost a průřezovém tématu Výchova demokratického 

občana. 

Dílčí cíle: Po absolvování celoročního programu účastníci budou: 

• znát cíle a obsah vzdělávací oblasti; 

• schopni identifikovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro 

občana ČR; 

• schopni identifikovat a vysvětlit význam použitých metod; 

• umět formulovat názor, argumentovat, dosáhnout konsensu; 

• umět kooperovat s úřady a zastupitelskými orgány; 

• číst s porozuměním text a analyzovat ho; 

• umět tolerovat názory druhých; 

• přijmout odpovědnost za svůj názor; 

• schopni poznat výhody i úskalí projektu. 

Vzdělávacími aktivitami v rámci programu jsou semináře pro učitele, 

soustavná práce s pilotními školami, setkávání žáků a další. 
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Reforma multikulturního vzdělávání 

Cílem projektu je, aby prvky multikulturní výchovy prostoupily celý 

vzdělávací proces. Je žádoucí, aby se zároveň projevily ve vytváření 

kooperativních a komunikačních kompetencí dětí. 

Konečným výstupem projektu je vytvoření a zavedení multikulturního 

kurikula do systému vzdělávání na základních školách. 

Výsledek projektu multikulturního vzdělávání je dobře využitelný pro tvorbu 

ŠVP v průřezovém tématu Multikulturní výchova. 

Nové horizonty výchovy k občanství (Kurz interaktivních metod)  

Projekt reflektuje potřebu rozvinout výchovu k občanství z předmětů 

občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd i do 

ostatních předmětů vyučovaných na školách. Směřuje k utváření 

občanských způsobilostí – kompetencí. 

Primárním cílem autorů kurikula kurzu bylo nejen rozvinout vědomosti, ale 

především dovednosti a také formovat postoje. Dalším záměrem bylo 

nabídnout interaktivní metody a způsoby, jak toto vše studentům a žákům 

předávat. 

Kurz je strukturován do osmi tematických modulů, obsahuje 12 

devadesátiminutových, metodicky zpracovaných lekcí, jejichž ústředním 

pojmem je občan. 

Ke kořenům demokracie 

Každoroční studentská konference navazuje na minulé ročníky 

středoškolské soutěže Ke kořenům naší ústavnosti, která se stala 

přehlídkou vynikajících schopností českých studentů přispět k rozboru 

společenskovědní problematiky v otevřené demokratické společnosti. 
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Koncepce konference je založena na vzájemné diskusi studentů středních 

škol, jejich pedagogů, k účasti zveme i začínající vysokoškolské studenty. 

Práci obhajují v diskusi autoři spolu se svým pedagogem. Konference 

prohlubuje schopnost kooperace studentů s pedagogy, možnost společného 

odpovědného řešení problémů v otevřené škole 21. století. Ve školním roce 

2004/5 proběhla konference na téma „Role ženy a muže v současném 

světě“. Ve školním roce 2005/6 bylo vyhlášeno téma „Postavení občanů ve 

vztahu k samosprávě a státní správě“. 
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Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina) 

Kontakt 

SSEV Pavučina, Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1 

Tel./Fax: 234 621 386 

E-mail: info@pavucina-sev.cz 

Internet: www.pavucina-sev.cz 

 

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

SSEV Pavučina bylo založeno v dubnu 1996 na popud středisek ekologické 

výchovy. Od samého počátku se snaží ovlivňovat dění v oblasti ekologické 

výchovy na celorepublikové úrovni i v regionech. K 28. únoru 2006 

sdružuje 31 organizací specializovaných na ekologickou výchovu, 

vzdělávání a osvětu a 8 pozorovatelů (potenciálních zájemců o členství). 

POSLÁNÍ ORGANIZACE  

„SSEV Pavučina podporuje a zastupuje členská střediska, dbá na kvalitu 

jejich činnosti a na jejich důvěryhodnost, podporuje jejich odborný růst 

s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o dopadu působení lidské činnosti na 

životní prostředí a jeho minimalizování v souladu s myšlenkou trvale 

udržitelného rozvoje.“ 

Na základě svých Stanov SSEV Pavučina: 

• podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů v oblasti 

praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, 

• zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, 

výměnu informací mezi členy a dle potřeby členů podporuje 

spolupráci a koordinuje jejich činnost, 
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• zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu 

k ústředním orgánům státní správy, k partnerským organizacím, 

k dárcům a sponzorům, 

• napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory 

mezi členy SSEV Pavučina, 

• přijímá vnitřní pravidla a standardy pro činnost středisek ekologické 

výchovy a tím zvyšuje kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých 

členů, 

• vytváří podmínky pro zapojení a vstup dalších středisek do SSEV 

Pavučina. 

SSEV Pavučina je tedy pro členská střediska servisní organizací zastupující 

společné zájmy vůči centrálním orgánům veřejné správy, informující o 

vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy a zajišťující společnou 

propagaci.  

SSEV Pavučina realizuje řadu projektů celostátního významu v úzké 

spolupráci s členskými středisky a partnery ze státní, podnikatelské i 

neziskové sféry. 

Členská střediska se ve své činnosti zaměřují především na realizaci 

výukových programů pro děti a mládež, vzdělávací akce pro pedagogické 

pracovníky, mimoškolní činnost pro děti a mládež, akce pro širokou 

veřejnost a publikační činnost. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina realizuje řadu projektů 

celostátního významu, jejichž prostřednictvím naplňuje poslání a stanovy. 

Na projektech spolupracuje s členskými středisky a s partnery ze státní, 

podnikatelské i nevládní neziskové sféry. 
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Vzdělávání školních koordinátorů EVVO 

Cílem projektu je připravit podmínky pro systematické vzdělávání školních 

koordinátorů EVVO (studium k výkonu specializovaných činností dle 

vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb.) a vyškolení určitého počtu školních 

koordinátorů EVVO v rámci specializačního studia. V rámci projektu budou 

probíhat následující aktivity: 1) vytvoření týmu kvalifikovaných školitelů ze 

středisek ekologické výchovy, kteří budou zajišťovat Specializační kurzy pro 

školní koordinátory EVVO; 2) vytvoření metodického materiálu pro tyto 

školitele; 3) příprava jedné verze Specializačního kurzu, která je kombinací 

denní a pobytové výuky, 4) vytvoření manuálu pro školní koordinátory 

EVVO; 5) realizace pilotních Specializačních kurzů pro školní koordinátory 

EVVO; 6) realizace závěrečné hodnotící konference. Projekt je financován 

z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a státního rozpočtu ČR, 

rozběhl se 1. listopadu 2005, ukončen bude k 31. říjnu 2007. Absolvent 

specializačního studia získá základní kompetence a nástroje pro přípravu a 

realizaci školního programu EVVO a jeho začlenění do ŠVP, kvalifikaci 

potřebnou pro výkon funkce školního koordinátora EVVO a z toho 

vyplývající možnost vyššího finančního ohodnocení, metodickou podporu 

nejen během projektu (manuál, konzultace), ale také zapojení do projektu 

M.R.K.E.V. (pravidelný informační servis, časopis Bedrník apod.) a finanční 

odměnu za poskytnutí závěrečné práce (školního programu EVVO) do 

sborníku školních programů. Specializační kurzy budou pro školní 

koordinátory EVVO zdarma a budou probíhat v období od 1. července 2006 

do 31. října 2007. Přesné termíny a další potřebné informace jsou 

k dispozici na www.pavucina-sev.cz.  

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) 

Projekt M.R.K.E.V. v regionech je projektem dlouhodobým se záměrem 

vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO), rozvíjet a podporovat 

regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací 

zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních 

programů EVVO. Nejčastěji využívanou formou jsou regionální setkání 
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k EVVO v jednotlivých krajích ČR a metodická pomoc poskytovaná 

prostřednictvím pravidelných rozesílek metodických a informačních 

materiálů. Na něj úzce navazuje projekt M.R.K.E.V. v DVPP (dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků), v jehož rámci byl vyškolen tým 23 

lektorů realizující základní kurzy EVVO a vydání příručky Škola pro život. 

Časopis pro ekogramotnost Bedrník 

Časopis Bedrník začal vycházet v listopadu 2002. Vydávání časopisu 

zajišťuje SSEV Pavučina ve spolupráci s členským střediskem SEVER Horní 

Maršov. Časopis má svoji ustálenou strukturu a každé číslo je tematicky 

zaměřeno. Nejobsáhlejší rubrikou bývá Metodika, která má stejně jako 

ostatní rubriky pomoci rozvoji ekologické výchovy. Časopis je distribuován 

v rámci SSEV Pavučina a v rámci škol zapojených do projektu M.R.K.E.V., 

vyvěšen je také na webových stránkách SSEV Pavučina. Vychází v nákladu 

1 500 kusů ve dvouměsíčních intervalech. 

Národní síť středisek ekologické výchovy 

V roce 2005 se SSEV Pavučina spolu s Českým svazem ochránců přírody 

stalo administrátorem programu Národní síť středisek ekologické výchovy. 

Program byl finančně zajištěn Ministerstvem životního prostředí v rámci 

veřejné zakázky na plnění vybraných úkolů aktuálního Akčního plánu 

Státního programu EVVO. Cílem programu je podpora a stabilizace 

současných a iniciace vzniku nových středisek ekologické výchovy na území 

ČR. Organizace zapojené do programu mají možnost, s ohledem na 

zaměření své činnosti, získat podporu ve čtyřech oblastech: ekologické 

výukové programy, spolupráce s vysokými školami, vzdělávání odborné 

veřejnosti v oblasti EVVO, vzdělávání a osvěta široké veřejnosti. V několika 

předchozích letech se SSEV Pavučina zapojilo do programu jako významný 

subdodavatel nebo program administrovalo. 
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Projekt Spolupráce Lesů ČR, s. p. a SSEV Pavučina 

Předmětem projektu je provádění výukových programů o lese pro školy, 

zájmové skupiny dětí a mládeže a rodiny ve střediscích ekologické výchovy. 

Dále výroba pomůcek a vydávání metodických materiálů a vzdělávání 

pracovníků členských středisek v lesní problematice. Záměrem uvedených 

aktivit je upevňovat vztah lidí k lesnímu prostředí, uvědomovat si význam 

lesa pro život na Zemi, seznámit se s hospodařením v lese. Na projektu 

spolupracuje SSEV Pavučina s Lesy ČR, s. p. již od r. 1999 a každoročně se 

významně rozvíjí. 

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany zvířat 

V rámci projektu I., který podpořila Nadace na ochranu zvířat, byl vyškolen 

tým 32 školitelů, kteří vedou semináře pro pedagogy zaměřené na 

problematiku ochrany zvířat. Také byla vydána příručka Žijeme spolu aneb 

Jak na téma ochrany zvířat pro pedagogy 2. stupně ZŠ a pedagogy 

středních škol spolu s pracovními listy pro žáky. Projekt II. navazuje na 

projekt I. a jeho předmětem je provádění výukových programů s tématikou 

ochrany zvířat pro školy, zájmové skupiny dětí a mládeže a rodiny ve 

střediscích ekologické výchovy. 

ČINNOST ČLENSKÝCH STŘEDISEK 

Výukové programy 

Podstatnou součástí činnosti členských středisek, kterou SSEV Pavučina 

výrazně podporuje, je realizace výukových programů. Jedná se o tématické 

bloky ekologicky zaměřených aktivit připravených pro třídu dětí z mateřské, 

žáků ze základní či studentů střední školy.  Denní programy se uskutečňují 

ve střediscích ekologické výchovy i přímo na školách. Ročně jich proběhne 

okolo 6 000 a zúčastní se jich 120 000 dětí, žáků a studentů. Pobytové 

programy probíhají ve střediscích ekologické výchovy a proti denním 

umožňují rozsáhlejší a intenzivnější působení, jednotlivé činnosti používané 

i v denních programech je možné spojit do většího logického celku. 
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Pobytových programů je ročně realizováno na 100 a projde jimi až 3 000 

účastníků. 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky 

Členská střediska věnují, opět s podporou SSEV Pavučina, velkou pozornost 

vzdělávání pedagogů, kteří určují tvář školství a v zásadní míře ovlivňují 

ekologickou „gramotnost” dětí, jejich vztah k přírodě i odpovědnost za 

životní prostředí. Vzdělávací akce se zaměřují na výměnu zkušeností mezi 

pedagogy, na metodickou pomoc učitelům (praktické návody a náměty, 

didaktické postupy, využití pomůcek apod.), na odborné znalosti z oblasti 

ekologie, životního prostředí a ochrany přírody, na řemesla a rukodělné 

činnosti (udržení a oživení tradice rukodělných výrob a řemesel, využití 

přírodních materiálů). Výše uvedené probíhá formou seminářů, terénních 

exkurzí, klubů ekopedagogicky zaměřených učitelů, konferencí a dalšími 

způsoby. Ročně se uskuteční na 400 jednorázových akcí i  pravidelných akcí 

s celkovým počtem cca 8 000 účastníků. 

Projekty pro školy 

Projekty pro školy realizované členskými středisky mají různorodý 

charakter. Vždy jsou ohraničeny tematicky a časově, od několika 

hodinových po vícedenní. Po obsahové stránce byly zaměřeny především na 

ochranu přírody a pozorování změn v přírodě, problematiku odpadů, 

kompostování na školních zahradách, energetických úspor na školách, 

apod. Jejich účastníci se zapojovali pomocí manuálů, pracovních listů a 

dalších pomůcek. Ročně členská střediska SSEV Pavučina připraví na 20 

projektů pro více jak 10 000 účastníků. 

Mimoškolní činnost 

Při střediscích ekologické výchovy pracují i kroužky, které se scházejí 

k pravidelné činnosti ve volném čase dětí a mládeže. Mimo tyto aktivity 

zajišťují střediska i různé nepravidelné akce jako např. exkurze, výlety, 

výpravy, letní tábory, soustředění. Při střediscích ročně pracuje na 700 
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kroužků, které navštěvuje více jak 3 500 dětí, připraveno bývá na 350 

nepravidelných akcí pro více jak 9 500 dětí. 

Akce pro veřejnost 

Další činností, které se střediska ve velké míře věnují, je pořádání akcí pro 

širokou veřejnost, pro dospělé a rodiny s dětmi. Některé akce jsou 

jednodenní (přednášky, exkurze, koncerty), některé trvají více dní 

(výstavy, kampaně), jiné se pořádají pravidelně (přednáškové cykly, dílny, 

diskusní večery, odborné semináře). Mezi nejčastěji realizované akce patří 

oslavy Dne Země, Ekologické dny, Mikulášské jarmarky, Dny bez aut, Den 

stromů, Den vody, připomenutí Vánoc a Velikonoc a tradic s nimi 

spojených. Členská střediska ročně připravují na 500 akcí pro více jak 

130 000 účastníků. 

Publikační činnost členských středisek 

Publikační činnost členských středisek je velmi rozmanitá. Každoročně 

vydávají výroční zprávu o své činnosti,  připravují nabídky programů pro 

veřejnost a školy. Některá vydávají různé zpravodaje, bulletiny  určené ke 

komunikaci s učiteli, s příjemci služeb a se širší veřejností. Publikace, 

brožury, pracovní listy vycházejí za účelem podpořit přímou výchovnou a 

vzdělávací činnost jako součást různých ekologických projektů či výukových 

programů. Některá střediska též připravují samostatné pomůcky a 

metodické materiály pro ekologickou výchovu. Pro osvětu nejširší veřejnosti 

jsou určeny letáky, plakáty, průvodce naučnými stezkami apod. se 

zaměřením na ochranu přírody a životního prostředí.  

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH 

SSEV Pavučina je členem SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) a 

Českého národního komitétu UNEP. 

 

 



   74 

Sdružení TEREZA 

Kontakt 

Sdružení TEREZA, Haštalská 17, 110 00  Praha 1 

Tel.: 224 816 868 

Fax: 224 819 161       

E-mail: tereza@terezango.cz 

Internet: www.terezanet.cz 

 

SDRUŽENÍ TEREZA  

Je nevládní nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá 

dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se 

zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti.  

Dlouhodobě se věnuje ekologické výchově a osvětě a podporuje účinnou 

spolupráci na úrovni místních komunit. Nabídku TEREZY využívá 

každoročně zhruba 500 škol v ČR. Poslání TEREZY má oporu ve čtyřech 

hlavních pilířích činnosti: vytváření a koordinaci školních projektů, pořádání 

výukových programů pro děti, vzdělávání pedagogů a            

osvětě veřejnosti. 

Školní projekty 

Školní projekty, vytvářené a 

koordinované Sdružením TEREZA, 

představují ucelenou výukovou 

metodu. V souvislosti s Rámcovým 

vzdělávacím programem (RVP) 

splňují projekty veškeré požadavky 

kladené na současné vzdělávání. 

Přirozeně rozvíjejí klíčové 
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kompetence žáků. Vedou učitele k osvojování si metod aktivního učení a 

poskytují jim kvalitní pracovní listy a učební materiály. Pomáhají 

mezioborové spolupráci a realizaci průřezových témat ve výuce na celé 

škole.  

Do projektů TEREZY se zapojilo již přes 1200 ZŠ a SŠ a na mnoha školách 

se staly přirozenou, oblíbenou a každoroční součástí výuky. Na přípravě 

veškerých materiálů a při hodnocení výsledků spolupracuje Sdružení 

TEREZA s fundovanými odborníky. 

Výukové programy 

TEREZA pořádá výukové 

programy pro děti a studenty z 

mateřských, základních a 

středních škol. Probíhají 

v centru TEREZY a na terénní 

základně v  Prokopském údolí. 

Programy rozšiřují běžnou 

školní výuku, propojují 

jednotlivé předměty a ukazují 

pedagogům praktické užití 

aktivizujících vzdělávací metod. 

Jsou sestavovány s ohledem na 

Rámcový vzdělávací program (RVP). Každoročně se výukových programů 

účastní přes 5500 dětí a 300 aktivních pedagogů.  

VZDĚLÁVÁNÍ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Interaktivní semináře poskytují pedagogům metodický model a konkrétní 

postupy, jak v praxi realizovat Rámcový vzdělávací program. Účastníci 

mohou své poznatky zařadit do školních vzdělávacích plánů v oblasti EVVO 

a uplatnit je při tvorbě vlastních projektů. Kladou důraz na individuální 
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přístup k dítěti, 

partnerství rodiny, školy 

a celé místní komunity 

v oblasti výchovy a 

vzdělávání. Zároveň si 

pedagogové mohou 

vyzkoušet většinu 

doporučovaných metod 

sami na sobě. Metody 

výuky umožňují zapojení 

dětí se speciálními 

potřebami a spolupráci s ostatními kolegy ve škole na týmových projektech. 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

Samostatné výukové sady, pracovní listy, publikace, plakáty, určovací klíče, 

samolepky, kalendáře a další pomůcky jsou poskytované jako součást 

nabízených projektů, ale je možné si je i přiobjednat k realizaci projektů 

nebo běžné výuky na školách. 

OSVĚTA  

Tradičně pořádá Sdružení TEREZA akce 

pro veřejnost, kterými každoročně projde 

několik tisíc lidí. Na jaře je to Den Země 

na podzim pak Den Stromů. Především 

pro děti a rodiče jsou připravena zábavná, 

tvořivá i poučná stanoviště, zaměřená na 

určité téma. 
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KLUB TEREZA 

Členem Klubu TEREZA se může stát každý, komu není lhostejný svět kolem 

nás a kdo chce pomáhat vytvářet zdravé prostředí pro život. Klub sdružuje 

příznivce, kteří svým finančním příspěvkem pomáhají naplňovat poslání 

Sdružení TEREZA. V současné době sdružuje přibližně 1500 členů. 

Ilustrace © Jan Smolík 
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Společnost Montessori 

Kontakt 

Spol. Montessori, o. s., Meteorologická 181, 142 00  Praha 4 – Libuš 

Tel.: 744 828 213 

Fax: 241 766 272 

E-mail: info@montessoricr.cz 

Internet: www.montessoricr.cz 

 

OBLAST PEDAGOGICKÉ PRÁCE 

Předškolní a základní vzdělávání. 

PROGRAM 

Podpora vzdělávání metodou Marie Montessori, vzdělávací kurzy            

a semináře. 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU 

Společnost Montessori si klade za cíl přispět k rozvoji alternativního školství 

v ČR a sdružovat odbornou, rodičovskou i laickou veřejnost, která má 

zájem na rozšiřování vzdělávání metodou Montessori. Vzdělávací program 

Montessori je alternativní vyučovací program pro předškolní výchovu, a 

první a druhý stupeň základní školy. Je to jeden z nejfrekventovanějších 

vzdělávacích programů užívaný ve světě a jeho výhodou je dokonalá 

interkulturní prostupnost. Dítě při přechodu do Montessori třídy kdekoli na 

světě nalézá stejné principy, prostředí, pomůcky, výchovné metody. 

Předností programu je i dokonale propracovaný systém práce 

s montessoriovským didaktickým materiálem, základní didaktické principy 

dokonale korespondující s nejmodernějšími nároky na pedagogický proces. 

Důraz je kladen na individuální práci s dítětem respektující individuální 

stupeň jeho vývoje. V současné době pracuje metodou Montessori cca 40 
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tříd MŠ a třídy v ZŠ v Praze (5 škol), Kladně, Brně, Pardubicích, od roku 

2006 v Jablonci nad Nisou. V dalších vzdělávacích programech se rozšiřuje 

užití didaktických pomůcek Montessori. Pedagogika Montessori se začíná 

uplatňovat ve speciálních školách a zařízeních pro hendikepované děti a  

v mateřských centrech. 

Společnost podporuje činnost škol a školských zařízení akceptujících 

metodu Montessori, pořádá vzdělávací kursy (jako jediní v ČR vzděláváme 

učitele MŠ a ZŠ pro práci ve třídách Montessori) a semináře pro učitele a 

další zájemce o pedagogiku Montessori dle akreditace MŠMT. Podporujeme 

tvorbu a vydávání metodických pomůcek. Spolupracuje s odbornými a 

zájmovými organizacemi usilujícími o alternativní vzdělávání. Máme široké 

mezinárodní kontakty. V říjnu 2004 jsme se Společností Montessori – 

Europe uspořádali mezinárodní konferenci. Provozujeme metodické 

středisko a poskytujeme odborné pedagogické poradenství při aplikaci 

metody Montessori. Účastníme se práce poradního sboru MŠMT pro 

pedagogiku M. Montessori. Pomáháme školám při tvorbě školních 

vzdělávacích programů. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

Lektoři jsou učitelé z našich i zahraničních škol Montessori akreditované 

jako DVPP MŠMT: 

1. Národní diplomový kurz „Výchova a vzdělávání metodou            

M. Montessori pro předškolní výchovu a první stupeň ZŠ“           

(300 hod.) - VIII. Diplomový kurz bude zahájen v srpnu 2006, 

přihlášky naleznete na www.montessoricr.cz (diplom získalo již 128 

učitelů). 

2. Informativní kurz MŠ a ZŠ Montessori pro rodiče, pedagogy, ČŠI, 

organizační pracovníky (30 hod. - jarní a podzimní běh). 

3. Stručně o metodě Montessori – kdykoli na požádání. 
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Dále pořádáme 

• Semináře a dílny o jednotlivých vzdělávacích oblastech, informační 

schůzky v Mateřských centrech, o ŠVP, informační setkání zájemců 

z řad rodičů.  

• Ukázky práce a informace o uplatnění metody Montessori v ČR pro 

studenty SŠ a VŠ. 

• Hospitace v našich i zahraničních školách (Holandsko, Rakousko, 

Itálie, Německo, Slovensko, Polsko, Švýcarsko). 

NABÍDKA SPOLEČNOSTI MONTESSORI PRO ROK 2006 

20. - 22. 1.: Geometrie MŠ a ZŠ se zahraničním lektorem 

25. - 26. 3.: Geometrie  s našimi lektory 

11. 3.:  Seminář Školní vzdělávací program Montessori 

21. - 23. 4.: Dramatická výchova – její místo a možnosti v současné škole 

20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6.: Informativní kurz Montessori MŠ a ZŠ –            

jarní běh 

29. 4.: Lidové tance – Jablonec 

21. - 27. 8., 28. - 30. 9., 26. - 28. 10., 16. - 20. 11.: VIII. Diplomový kurz 

21. 9., 5. 10., 27. 10., 9.11.: Informativní kurz Montessori MŠ a ZŠ – 

podzimní běh 

Podzim 2006: Komunikace, Montessori ve vodě. 
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Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání  

Kontakt 

SMKV, Vinohradská 109, 130 00  Praha 3 

Tel./Fax: 222 72 59 72 

E-mail: 
jana.novackova@volny.cz, d.nevol@volny.cz,            

koprivovi.spirala@tiscali.cz 

Internet: www.zkola.cz/respektovat 

 

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání je občanské sdružení 

(založeno v březnu 1995). Název sdružení má původ v jedné z hlavních 

myšlenek knihy Susan Kovalikové: „Integrovaná tematická výuka“. Autorka 

v ní opírá svou naléhavou výzvu ke změně vzdělávání o výsledky výzkumů 

mozku – jak zbytečná je námaha učitelů i žáků, když vzdělávání probíhá 

způsoby, které nerespektují poznatky o procesech, které probíhají v mozku 

při učení.  

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání se zaměřuje především na 

další vzdělávání učitelů. Z poznatků o mozku zcela jednoznačně vyplývá, že 

se člověk v situacích stresu, při pocitu ohrožení a nejistoty učí mnohem 

méně efektivně. První podmínkou kvalitní výuky je tedy vytvoření 

bezpečného klimatu ve třídě, ve škole. Na tyto podmínky  teprve mohou 

navazovat jiné, modernější metody výuky, zejména kooperativní učení. 

Cílem našich kurzů je vybavit účastníky potřebnými znalostmi (principy 

mozkově kompatibilního vzdělávání, uspokojování i frustrace základních 

lidských potřeb ve škole, teorie vnitřní a vnější motivace, význam sebeúcty 

jako prevence sociálně patologických jevů i jako základ úspěšnosti, obsah 

pojmu respektující vztah k dítěti). Na ně navazují praktické dovednosti, bez 

jejichž aplikace nemůže být změna úspěšná (komunikace požadavků, 

reakce na emoce dětí, alternativní postupy namísto trestů a odměn, 

vytváření vztahů mezi dětmi ve třídě). Protože jde o komplexní tematiku, 

naše vzdělávání má charakter dlouhodobějších kurzů v rozsahu 30 – 200 
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hodin (s akreditací MŠMT). Jsme přesvědčeni, že ke změně může vést jen 

systematické vzdělávání. 

Lektoři Společnosti MKV jsou psychologové a jsou známí zejména z kurzu 

Respektovat a být respektován (padesátihodinový kurz výchovných a 

motivačních postupů a komunikačních dovedností).  V září 2005 vyšla kniha 

se stejným názvem shrnující desetileté zkušenosti autorů i účastníků kurzů. 

Tento kurz považujeme za základ změny ve výchově a vzdělávání dětí – ve 

škole i v rodině a je nabízen učitelům i rodičům. Objasňuje, co v praxi 

znamená mít partnerský vztah k dětem, který pokládáme za základní 

podmínku vytváření bezpečného klimatu pro učení. K naplňování 

partnerského přístupu ale nestačí mít dobré úmysly, je také třeba mít jasno 

v komunikačních nástrojích, kterými to lze dosáhnout. Kurz nabízí nástroje 

- komunikační dovednosti i komplexnější výchovné postupy - jak tento 

přístup realizovat v praxi, zejména v situacích, kdy se děti nechovají 

správně.  

V dalších  kurzech vycházíme vstříc základním  školám, které se v současné 

době vypořádávají s úkolem vytvářet si své školní vzdělávací programy. 

V souvislosti s RVP nabízíme nyní také kurzy, které se zaměřují na dvě 

oblasti, které jsou základem úspěchu nového přístupu ke vzdělávání:  Jde o 

metodologii kooperativní výuky a o jiné přístupy k hodnocení. 
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Step by Step ČR 

Kontakt 

Step by Step ČR, o. s., Učňovská 100, 190 00  Praha 9 

Tel.: 266 106 260 

E-mail: info@sbscr.cz 

Internet: www.sbscr.cz 

 

Posláním neziskové organizace Step by Step ČR, o. s. je přispívat svými 

aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České 

republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských 

struktur.  

Dlouhodobé cíle organizace jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti 

vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, 

úrovní škol a komunity a napomáhat vytvoření systému inkluzívního 

vzdělávání v České republice.   

POSLÁNÍ A DLOUHODOBÉ CÍLE JSOU NAPLŇOVÁNY V OBLASTECH 

• Vzdělávací program Začít spolu.  

• Inkluze a integrace - dětí a mládeže se specifickými potřebami 

(minoritní skupiny, handicapované děti a mládež).  

• Transformace vzdělávací soustavy ČR.  

• Celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol.  

Step by Step ČR, o. s. se jako organizace transformovala z programu Začít 

spolu. Od roku 1994 byl aplikován Vzdělávací program Začít spolu do 

podmínek a systému české vzdělávací soustavy. SbS ČR, o. s. získala na 

tento program akreditaci MŠMT ČR. 

V současné době spolupracuje se SbS ČR na různých úrovních 61 

mateřských škol, 44 základních škol, 14 středních škol zabývajících se 
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přípravou budoucích pedagogů, 9 vysokých škol zabývajících se přípravou 

pedagogů a 5 speciálních škol, mnoho neziskových organizací i státních 

institucí.  

Vedle programu Začít spolu SbS ČR, o. s. realizuje řadu projektů, které 

naplňují poslání organizace.  

Step by Step ČR, o. s. je otevřena spolupráci se všemi organizacemi a 

institucemi, se kterými ji pojí společné cíle a zájmy. 

STRUČNÉ INFORMACE O PROJEKTECH STEP BY STEP ČR 

Projekt na podporu rozvoje romských neziskových organizací 

Je zaměřen na vytvoření vhodných podmínek integrace romského etnika a 

má přispět k vytváření multikulturní občanské společnosti bez vzájemných 

předsudků, a to jak na místní tak na celostátní úrovni. 

Kontaktní osoba: Lenka Felcmanová, lenka.felcmanova@sbscr.cz 

Tréninková centra a lektoři Začít spolu aneb vše najdete také ve 

Vašem regionu 

Vzdělávací program Začít spolu (ZaS) má v současné době            

19 tréninkových center (TC). Zpravidla se jedná o základní a mateřské 

školy, které vzdělávací program Začít spolu realizují od začátku (1994), 

mají praktické zkušenosti s prací ve třídě a s dalším vzděláváním učitelů, 

rodičů.  

Lektorskou základnu vzdělávacího programu Začít spolu tvoří i 45 lektorů, 

kteří realizují semináře, dílny, letní školy ať už v rámci vlastního TC, ve 

spolupráci s Pedagogickými centry, samostatně nebo v rámci aktivit Step 

by Step ČR, o. s.  
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Tréninková centra nabízejí a poskytují: 

• další vzdělávání učitelů; 

• konzultace, návštěvy semináře na základě zjištěných potřeb dané 

školy, konzultace učitelům; 

• praxi studentům. 

Kontaktní osoba: Mirka Škardová, mirka.skardova@sbscr.cz 

Certifikační proces – mapování/měření kvality učitelské práce 

Vzdělávací program Začít spolu je realizován ve 29 zemích světa (pod 

názvem Step by Step). 

Školy a učitelé, kteří pracují v tomto programu musí/by měli 

naplňovat/splňovat mezinárodní standardy Vzdělávacího programu ZaS a 

Standardy učitele vzdělávacího programu ZaS. 

Každý učitel/-ka má možnost využít poradenské a servisní služby trojice 

nezávislých certifikátorů - pozorovatelů, získat tak zpětnou vazbu o své 

práci a naplánovat si další kroky a postupy, které povedou ke zkvalitnění 

jeho práce.  

Učitel/-ka, který projde tímto procesem (min. doba je 6 měsíců), naplní 

standardy vzdělávacího programu Začít spolu a splní další profesní 

předpoklady a podmínky, získá mezinárodní certifikát: Ocenění kvality 

pedagogické práce. 

Kontaktní osoba: Mirka Škardová, mirka.skardova@sbscr.cz 

Vzdělávací program Začít spolu na vysokých školách 

V roce 1997 byla navázána užší spolupráce s několika vysokými školami 

v České republice. Spolupráce probíhá zejména formou implementace 

prvků programu Začít spolu na vybraných pracovištích (katedrách) do 
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přípravy studentů učitelství a smluvní praxe studentů ve školách s 

programem Začít spolu. Studenti na pedagogických fakultách jsou v rámci 

přednášek a seminářů seznamováni se strategiemi a dovednostmi 

potřebnými pro realizaci vzdělávacího programu Začít spolu. 

Formy vedení takto zaměřených seminářů jsou činnostního charakteru 

založené na zážitkovém učení. Studenti píší také seminární a diplomové 

práce vztahující se k programu Začít spolu. Vysokoškolští učitelé také 

rozvíjejí vzdělávací program Začít spolu v rámci své výzkumné a publikační 

činnosti (doktorské a habilitační práce).  

Knihy celého světa pro malé čtenáře 

Projekt „Web publishing“ odstartoval v druhé polovině roku 2001 a stále 

pokračuje.  27. Step by Step organizací (Albania, Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Haiti, 

Hungary, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, 

Moldova, Mongolia, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, 

Slovenia, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan) spolupracuje při tvorbě dětské 

multikulturní literatury. Výsledkem tříletého snažení je 30 dětských knížek 

přeložených do 27 jazyků, z prací českých autorů jsou tři povídky a dvoje 

ilustrace. Knihy podporují rozvoj ranného čtenářství dětí od 3 do 7 let a 

mohly by sloužit jako výtečná pomůcka k výuce čtení, např. globální 

metodou, být pomocníkem při výuce cizích jazyků v mateřských školkách a 

svou růzností pomáhat rozvoji multikulturality již v ranném dětství. V roce 

2005 vyšla v nakladatelství Svoboda 1. kniha tohoto projektu v česko – 

anglické mutaci: kniha Ivony Březinové „Mít tak psa” – „To have a dog”, 

další lákavé tituly na svého českého vydavatele zatím čekají. 

Kontaktní osoba: Lucie Masopustová, lucie.masopustova@sbscr.cz 
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Dělání pro vzdělání – Rekvalifikační kurz pro práci s dětmi a 

mládeží v mimoškolních aktivitách 

Projekt má za cíl zvýšit dostupnost pracovních příležitostí pro 

nezaměstnané, kteří chtějí pracovat s dětmi. Tento rekvalifikační kurz je 

akreditován MŠMT. Do kurzu je zahrnuta individuální praxe pro každého 

účastníka. Absolventi kurzu získají patřičnou kvalifikaci pro práci s dětmi 

např. v dětských klubech. Díky teoreticko - pedagogickému základu výuky 

je kurz vhodný i pro asistenty pedagogů ve školách. 

Kontaktní osoba: David Švarc, david.svarc@sbscr.cz 

ASSET – Podpora dovedností evropských učitelů  

ASSET je nový evropský projekt podporován v rámci Grundtvig Mezinárodní 

Spolupráce. Jeho cíl je zvýšit efektivitu evropských učitelů v oblasti 

vzdělávání dospělých a vytvořit kvalitní vzdělávací a zdrojový materiál. 

Tento materiál, neboli „sada nástrojů“ bude ve formě CD-ROMu a na webu. 

Materiály se budou týkat těchto témat: 

• Na studenta zaměřená metodologie. 

• Systém podpory celoživotního učení, interkulturalita a kulturní 

odlišnosti. 

• Studijní dovednosti. 

Kontaktní osoba: Lucie Tlamichová, lucie.tlamichova@sbscr.cz 

Prací za integrací 

Projekt Prací za integrací, podpořený v rámci Evropského sociálního fondu, 

konkrétně programového dokumentu JPD3. Záměrem projektu je pomoci v 

integraci skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, zejména romské 

komunitě, matkám samoživitelkám nebo po mateřské dovolené, osobám 

nad 50 let věku a mladistvým s ukončeným základním vzděláním, a to 



   88 

prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, následného zaměstnání a 

celoživotního vzdělávání. Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé hl. m. 

Prahy. Obsahem projektu je rekvalifikační kurz pro práci s dětmi a mládeží 

v mimoškolních aktivitách, zajištění zaměstnání v této oblasti a další 

vzdělávání. Dílčím cílem projektu je stabilizovat a přispět k rozvoji 

organizací zabývajících se prácí s dětmi a mládeží (školská a mimoškolská 

zařízení a neziskové organizace). V rámci projektu budou realizovány 

aktivity vedoucí k tomuto cíli. 

Kontaktní osoby: Lenka Felcmanová, lenka.felcmanova@sbscr.cz – 

koordinátorka projektu; David Švarc, david.svarc@sbscr.cz – manažer 

projektu 

Projekt Equal CZ 04-4-09 - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na 

trh práce 

• Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského 

sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů 

Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ).  

• Společenství organizací s názvem „Human step“. 

• Ústav jazykové a odborné přípravy při UK Praha.  

• Nevládní nezisková mezinárodní organizace Step by Step ČR.  

• Konzultační a poradenská firma Human Resources s. r. o.  

• Arcidiecézní charita Praha.  

• Český červený kříž, o. s. 

• FG Forrest spol. s. r. o.  

Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího modelu pro 

žadatele o azyl, který posílí jejich adaptabilitu na jakémkoliv trhu práce a 

otevře jim nabídku pracovních míst v ČR.  

Cílem je také najít a v praxi ověřit vhodné cesty efektivního začlenění 

žadatelů o azyl do majoritní společnosti nebo usnadnění důstojného návratu 

do domovské země. Vzniklý výstup projektu bude konfrontován se 
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současným legislativním rámcem azylové politiky EU na národní i 

mezinárodní úrovni.  

Partneři projektu vytvářejí na základě rešeršní studie, která vznikla v první 

části projektu pro žadatele o azyl ucelený modul vzdělávání s možností 

následného zaměstnání (jazykové vzdělávání, rekvalifikační kurzy). 

Kontaktní osoba: Lucie Masopustová, lucie.masopustova@sbscr.cz 

Podpora škol při tvorbě, realizaci a vyhodnocení školního 

vzdělávacího programu 

Tým lektorů Step by Step ČR Vám pomůže připravit vzdělávání přímo na 

Vaši škole. Staneme se Vašimi průvodci při tvorbě ŠVP. Po úvodní schůzce s         

vedením školy se doladí a zkonkretizuje zadání a podmínky dalšího 

vzdělávání školních týmů. Základní časový rozsah programu bude 80 – 120 

hodin, termíny si škola volí sama dle potřeby. Jedná se o vzdělávání celých 

týmů školy. Semináře jsou vedeny interaktivní formou s ohledem na 

maximální využití v praxi jednotlivých škol a tříd.  

Součástí nabídky je i paralelní podpora vedení školy při iniciování a realizaci 

změn. Každé škole bude k dispozici vždy jeden z lektorů SbS, který bude s 

vedením školy jednak průběžně konzultovat proces tvorby ŠVP (nikoli jen 

obsah), ale také spolupracovat s řediteli na rozvoji a posílení 

dovedností/kompetencí k zvládnutí kurikulární změny. 

Kontaktní osoba: Mirka Škardová, mirka.skardova@sbscr.cz 
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KONTAKTY SKAV 

 

SKAV, o. s. 

ZŠ a MŠ nám. Interbrigády  

Antonína Čermáka 6/1022 

160 00  Praha 6 

  

Tel./Fax: 233 340 795 

E-mail:    info@skav.cz  

Internet: www.skav.cz 

  

RNDr. Jindřich Kitzberger – předseda SKAV 

E-mail: jindrich.kitzberger@skav.cz 

  

Markéta Ševčíková – tajemnice SKAV 

E-mail: marketa.sevcikova@skav.cz  
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