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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;  
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• 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. 

Postupná stabilizace a profesionalizace činnosti SKAV byla či je 

umožněna díky laskavým grantovým příspěvkům Nadace Fund for 

Education při International School of Prague, Nadace Open Society 

Fund Praha, Nadace VIA, Evropského sociálního fondu, státního 

rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.   

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;  
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• 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…); 

• 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.  
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4. Posílit roli pedagogických neziskových iniciativ 

v prosazován 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;  

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).  
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NÁPLŇ ČINNOSTI  

• Pořádáme pravidelná pracovní jednání zvolených 

reprezentantů a jednotlivých členů sdružení.  

• 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.  
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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.   

Od ledna 2006 působí v rámci SKAV tři odborné pracovní skupiny, 

jejichž cílem je zintenzívnit a zefektivnit vzájemnou spolupráci mezi 

jednotlivými zástupci členských asociací SKAV na poli klíčových 

témat.  

Mezi jednotlivé skupiny patří:  

• evaluační skupina: monitoruje dění v oblasti evaluace na 

úrovni institucí (ČŠI, NÚOV, VÚP, MŠMT…), projektů 

(Kvalita I a II, Kvalita pro Prahu…) a krajů;  

• kurikulární skupina: monitoruje problémy se zaváděním 

RVP ZV do praxe škol a názory odborníků z členských 

organizací na kvalitu rámcových kurikulárních dokumentů, 

v rámci členských asociací organizuje tematické semináře; 

• skupina pro další vzdělávání: analyzuje současný stav 

dalšího vzdělávání učitelů, navrhuje opatření vedoucí ke 

zlepšení situace v této oblasti a podává náměty pro nové 

zákony nebo jejich novely; shromažďuje informace o 

návrhu systému DVPP, sleduje obsah navrhovaných novel a 

mapuje, o co mají školy zájem v oblasti svého dalšího 

vzdělávání. 
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Kulatý stůl  

Kulaté stoly jsou veřejná diskusní setkání pořádaná SKAV, o. s. a 

SVP PedF UK. Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je 

otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací 

politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního 

vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se 

budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících 

pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i 

s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické 

a rodičovské veřejnosti. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, 

ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i 

pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií včetně ČT. Setkání trvají  

2-3 hodiny, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí 

rezervace, pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě období 

prázdnin) v aule ZŠ Vodičkova 22 na Praze 1. 

Otevřená konference 

Otevřená 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, přičemž jednání zahrnuje i ohlédnutí 

za dosavadní činností sdružení či prezentaci aktuálních stanovisek. 

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                                  

Pobočka Vsetín: Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín 

Tel./Fax: 312 245 818 (Kladno), 571 429 762 (Vsetín)  

E-mail: aisis@aisis.cz 

Internet: www.aisis.cz 

 

 

 

Aisis – najdeme s vámi cestu 

• Vzdělávací a obecně prospěšné programy 

• Rozvoj organizací 

• Společenská odpovědnost firem 

• Spolupráce při tvorbě a realizaci projektů 

• Vydavatelství a konferenční servis 

 

Aisis je občanské sdružení. Naším posláním 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. 

CO DĚLÁME? 

Pomáháme měnit školní kulturu a klima  



 

 

 

 

15 

„Dokážu to?“ je pedagogický projekt, který pomáhá formovat 

osobnost žáka prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy. 

Školám, organizacím i jednotlivcům nabízí provázaný systém 

vzdělávání a podpory při zavádění školních vzdělávacích programů, 

které jsou orientovány na rozvoj klíčových kompetencí. 

 www.dokazuto.cz 

Minimalizace šikany je první projekt v České republice, který 

hledá systémový a celostátně použitelný lék na boj proti šikaně na 

školách.  

 www.minimalizacesikany.cz 

Spolupráce a důvěra je zaměřen na změny klimatu na školách a 

na realizaci změn, které školám přináší jejich běžný život. Do 

projektu jsou zapojena vedení 160-ti škol České republiky. Projekt 

je určen především ředitelům a jejich zástupcům. Jedná se o 

největší síť spolupracujících škol v rámci EU. 

Trvalý rozvoj školských organizací pomáhá vytvářet moderní a 

prosperující volnočasové organizace, které jsou centrem dění ve své 

obci.  

Rozvíjíme kompetence dětí 

Paragraf 11/55 je interaktivní soutěž pro žáky 5. - 9. tříd. Cílem 

je posílit právní vědomí dětí a mládeže a přiblížit jim právo jako 

důležitý prvek našeho života. 

Média tvořivě přináší konkrétní postupy, jak vyučovat téma 

mediální výchovy. Zvyšuje mediální gramotnost u českých dětí a 
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mladistvých, zlepšuje práci redakci školních časopisů a tím zvyšuje 

počet kvalitních školních médií. 

 www.mediatvorive.cz 

Poskytujeme lidem nástroje pro lepší fungování organizací 

Projektový management: akreditovaný seminář pro všechny, 

kteří se chtějí naučit psát granty a získávat prostředky pro svou 

organizaci. 

Trvalý rozvoj školských organizací: komplexní e-learningový 

kurz nejen pro manažery a řídící pracovníky školských organizací. 

Jak prezentovat svou organizaci? Proč e-learning neboli vzdělávání 

po Internetu? Slučuje výhody klasických seminářů jako je  kontakt s 

živým lektorem, diskuse ve skupině či vzájemné hodnocení s volbou 

vlastního pracovního tempa a s rozvojem účastníkových ICT 

dovedností. Celkem u nás vzniká 15 e-learningových kurzů, z nichž 

některé jsou doplněny multimediálním výukovým CD - ROM. 

Vydáváme odborné publikace a měsíčník Moderní vyučování 

 www.modernivyucovani.cz 

Vyberte si z naší nabídky knih a CD, nebo vydejte svou publikaci či 

CD s námi. Zajistíme Vám vydání od začátku do konce, nabídneme 

naše distribuční kanály. Časopis Moderní vyučování odebírá 2 300 

předplatitelů. 

Provozujeme vlastní vzdělávací portál MUJNET.cz 

Internetový portál podporuje moderní trendy ve vzdělávání a tvorbu 

školních vzdělávacích programů. Potřebujete komunikovat s lidmi 
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z celé republiky? Zatěžují Vás e-maily? Mujnet nabízí prostředí 

virtuálních kluboven, kde se účastníci setkávají, plní společné úkoly 

a diskutují. Připravíme pro Vás klubovnu podle Vašich potřeb a 

odhalíte, v čem tkví výhody Internetu! 

 www.mujnet.cz 

Pořádáme odborné konference a setkání 

Zajistíme kompletní organizaci konferenčních a vzdělávacích akcí. 

Pomáháme školám a organizacím při tvorbě a realizaci 

vzdělávacích projektů podporovaných z  Evropských 

strukturálních fondů. 

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací projektů a 

pomůžeme při přípravě záměru, vyplňování a podávání žádostí a 

zajistíme následný podpůrný servis při realizaci. 

VĚŘÍME VE SPOLUPRÁCI!  

Věříme, že spolupráce neziskového, státního a firemního sektoru 

přináší trvalý užitek a našim programům kvalitu a přidanou 

hodnotu. Proto deklarujeme výhody společenské odpovědnosti firem 

(corporate social responsibility) a podporujeme šíření této myšlenky. 

 www.sof.cz 

ZAUJALO VÁS, CO DĚLÁME? JSTE ŠKOLA NEBO ŠKOLSKÁ 
ORGANIZACE? ZAPOJTE SE DO NĚKTERÉHO Z NAŠICH 
PROJEKTŮ! 

Zkuste si odpovědět na následující otázky: 
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• Potřebujete rozšířit profesní kompetence svoje nebo svého 

týmu?  

• Chcete zorganizovat seminář? Hledáte zkušené lektory?  

• Hledáte podporu pro tvorbu školního vzdělávacího programu? 

• Chystáte se k vydání knihy, skript nebo výukového CD? 

• Potřebujete, aby se o vašich aktivitách vědělo? 

  

Pokud je odpověď na některou z nich ANO, kontaktujte nás.  

Objednejte si také náš newsletter na aisis@aisis.cz. 
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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/  

 

PROGRAMOVÉ ZÁMĚRY APZŠ ČR DO ROKU 2010 

Systém vzdělávání  

• Dostupnost vzdělávání, prostupná vzdělávací soustava 

zajišťující rovné šance na vzdělávání. 

• Možnost volby školy rodiči. 

• Obnovit odvětvové řízení školství. 

• Upravit vzdělávací systém tak, aby s všechny děti do 15-

16-ti let vzdělávaly společně za ZŠ za předpokladu vnitřní 

diferenciace a individuálního přístupu k žákovi (k přijetí na 

víceletá gymnázia nutnost vyjádření odborníků – 

psychologů, dokládající „zralost – nezralost“ či nadání a 

talent). 

• Zvýšit společenský vliv na vysoké školy, aby jejich 

akreditované vzdělávací programy odpovídaly potřebám 

vývoje společnosti.  

• Principy reformy vzdělávacího systému srozumitelně 

prezentovat veřejnosti, a to odborné a rodičovské.  
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Obsah vzdělávání 

• Zachovat filozofii a systém dvouúrovňového kurikula 

(rámcové a školní vzdělávací programy) 

• Za základní koncepční dokument považovat tzv. Bílou 

knihu, ze které musí vycházet záměry ke zlepšování 

našeho školství. 

Evaluace  školství 

• V úzké spolupráci s  profesními organizacemi pedagogů 

vytvořit evaluační nástroje a maximálně objektivní a 

motivační systém hodnocení žáků i škol, v tomto duchu 

vytvořit portfolio žáka. 

• Změnit nebo rozšířit kompetence ČŠI o metodickou pomoc.  

• Zajistit prostřednictvím MŠMT ochranu informací o školách, 

jež se týkají výsledků celostátního testování žáků. 

Vzdělávání učitelů – pregraduální a postgraduální  

• Magisterské studium učitelů.  

• Na vysokých školách, které připravují na učitelské povolání, 

zvýšit podíl praxe, didaktiky, metodiky a psychologie. 

• Při přijímacím řízení hodnotit též osobnostní předpoklady 

uchazečů o studium učitelství.  

• Podpořit pedagogické fakulty ve snaze přizpůsobit náplň 

studia potřebám praxe tj. rozvíjet u studentů schopnost 

tvořit školní vzdělávací program a vyučovat podle něj,       

a pomoci jim najít způsob jak tuto změnu realizovat a 

získat pro ni akreditaci.   

• Výrazně podpořit celoživotní vzdělávání, zejména další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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• Posílit jazykovou a počítačovou gramotnost učitelů, také 

jejich ekonomické vzdělání. 

• Učinit cizí jazyk nedílnou součástí vzdělávacího oboru učitel 

pro 1. stupeň a tím zaručit učitelům na 1. stupni 

aprobovanost pro výuku cizího jazyka.  

• Uvést do života funkční kariérní systém ve školství, který 

posílí objektivitu v hodnocení učitele.  

• Zvýšit nadtarifní složku platu, aby bylo možné odměnit 

nadstandardní práci učitelů. 

• Ochránit učitele a školy od zbytečné administrativy – již 

jednou vytvořená data si mezi sebou mohou předávat 

úřady, zastavit neuváženou až nesmyslnou byrokratizaci 

školství.  

Podmínky a podpora práce učitelů 

• Zachovat právní subjektivity škol. 

• Je nutné vytvořit podmínky pro systematickou a klidnou 

práci škol a učitelů – neustále změny podmínek pro práci 

škol mohou vést k demotivaci. 

• Vytvářet a zvyšovat bezpečné prostředí – pro žáky, rodiče i 

pedagogické pracovníky – na školách a v tomto smyslu  

učinit všechny potřebné kroky včetně návrhů na změny 

právních přepisů, ne však takových, které by vedly 

k byrokratickému řešení problémů. 

• Vytvořit motivační a podpůrné nástroje, které zvýší šanci, 

že co největší množství rodin dostojí své odpovědnosti za 

výchovu a vzdělání svých dětí. 

• Společenská role učitele musí mít i odpovídající 

ohodnocení, od slov přejít k činům – dosáhnout toho, aby 

byl učitelský plat srovnatelný s průměrnými platy ostatních 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.  
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Financování školství 

• Zachovat normativní financování na dítě, žáka, studenta – 

zohlednit však znevýhodněné školy. 

• Každoroční zvyšování financí ve státním rozpočtu  -           

v kapitole školství (kap. §333), pokud vláda považuje 

vzdělávání za svou prioritu, je nutné dosáhnout alespoň 

6% podílů HDP. Považujeme to do roku 2010 za reálné.  

• Finanční prostředky, o které se případně bude zvyšovat 

rozpočet na vzdělávání, věnovat zejména na:  

1. růst nenárokových složek mzdy pedagogů; 

2. vzdělávání učitelů na fakultách (za stanovených 

podmínek); 

3. zvyšování počtu pracovníků ve školách:  

a. v důsledku snižování úvazku některých 

pedagogů, kteří mají ve škole zajišťovat 

časově náročné úkoly a dnes to dělají při 

plných nebo téměř plných úvazcích (metodici 

prevence, výchovní poradci, koordinátoři 

školních vzdělávacích programů, předsedové 

odborných komisí); 

b. v důsledku zaměstnávání profesionálů, kteří 

se soustřeďují na pomoc jakkoli 

handicapovaným žákům a žákům s  potížemi 

ve vzdělávání (psychologů, speciálních 

pedagogů, asistentů učitele); 

c. v důsledku zaměstnávání servisních 

pracovníků, kteří by umožnili ředitelům škol 

věnovat se v podmínkách právní subjektivity 

(podle podmínek školy) především 

pedagogické problematice (administrativních 
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pracovníků, ekonomů, pracovníků údržby, 

správců a podobných profesí).     

4. rozvojové programy škol, kdy by se financovaly 

konkrétní aktivity a projekty, které by škola byla 

schopna popsat a realizovat – ve prospěch školních 

vzdělávacích programů; 

5. výzkum v oblasti pedagogických věd.   
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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 sedmileté pokusné ověřování domácího vzdělávání 

(PO DV) na prvním stupni základní školy zahájené v roce 1998. 

V příštím školním roce by na základě návrhu Asociace pro domácí 

vzdělávání mělo být zahájeno pokusné ověřování i na druhém 

stupni.  

Žáci vstupují do domácího vzdělávání z  poměrně rozmanitých 

důvodů, podle psychologa Pražské pedagogicko - psychologické 

poradny PhDr. 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 
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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.  

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.  

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, 
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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. 

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, vzdělávací programy v Národní galerii aj.) 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). 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 
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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, 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 

deníkem, ale také magnetofonovými záznamy čtení, videozáznamy 

divadelního nebo baletního přestavení, fotografiemi výtvarných 

kreací, záznamy z  pozorování fyzikálních jevů, sbírkami přírodnin 

atd. 

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 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 
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na jejich tvorbě. Leckteré z jejich nápadů by jistě byly použitelné i 

v podmínkách institucionálního školství. 
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Asociace předškolní výchovy 

Kontakt 

APV, Sokolovská 182, 180 00  Praha 8 

Tel.: 284 829 534 

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

j.cardova@quick.cz 

Internet: www.asociacepv.com 

 

 

Asociace předškolní výchovy byla založena v r. 1991. 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 

pedagogických 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 snaží co nejlépe 

plnit. Uskutečnila se řada setkání s odborníky z oboru medicíny, 
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psychologie, psychoterapie, pedagogiky, dětské literatury. Pořádaly 

jsme informativní a vzdělávací akce k aktuálním otázkám a 

problémům v předškolní výchově, tak jak je přinášely změny ve 

školské legislativě i ve společnosti. K  jednotlivým problémům 

signalizovaným z členské základny jsme hledaly odborníky na tuto 

problematiku mimo předškolní výchovu a přinášely mezioborové 

informace svým členkám. Jako jedni z prvních jsme se již v polovině 

90. let věnovaly agresivitě dětí, počátkům šikany a její prevenci. 

Množství seminářů a dílen se věnovalo školní zralost, vývoji řeči, 

cizímu jazyku v MŠ, změněné roli učitelky v novém pojetí předškolní 

výchovy. Pracovní skupina APV vypracovala s oporou o členskou 

základnu nespočet připomínkových vyjádření k rodící se nové 

legislativě a novým pedagogickým materiálům (RP PPV). 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. Na jejím podkladu 

iniciovala APV legislativní změnu zákona č. 564/1990 Sb. Příspěvek 

rodičů v té době zachránil před uzavřením mnoho mateřských škol 

zejména v malých obcích s nízkým rozpočtem. Je jinou otázkou, 

jaký byl další legislativní osud tohoto příspěvku rodičů (současné 

úplaty) v rukou politiků a úředníků. V době, kdy v některých částech 

republiky probíhalo rozsáhlé slučováni i  zavírání mateřských škol 

v rámci optimalizačního procesu, vytvořila  APV anketu zjišťující 

důsledky optimalizace ve školství. S výsledky ankety jsme seznámili 

odbornou veřejnost i MŠMT: Jako největší nebezpečí se jevilo 

zavírání mateřských škol v malých sídlech s  vysokou 

nezaměstnaností. Tyto děti nedocházely do mateřské školy, ani když  

pro ně dojížděl mikrobus. Děti z  těchto problémových socio-

kulturních prostředí se zcela přestaly připravovat na školní 

docházku. Důsledky tohoto stavu jsou známy z výzkumů v USA ze 

60. let a jejich náprava si vyžádá mnohem více finančních 

prostředků, než je provoz několika malých mateřských škol.   
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Velký zájem vzbudila přednáška technika BOZP o odpovědnosti 

mateřské  školy při zajištění bezpečnosti dětí na různých akcích a 

právních důsledcích případných úrazů.   

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

pravidelně jednou ročně pořádá Salony hraček. APV sehrává 

významnou roli i jako poradní centrum pro hračku a hru.                 

V souvislosti se Salony hraček probíhá stálá prestižní soutěž 

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

mohou dnes být označeny již desítky hraček. Tato soutěž si klade za 

cíl vytvářet 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. Tato stálá prestižní soutěž je ve světě 

ojedinělá a byla velmi příznivě hodnocena na mezinárodním setkání 

hračkářů v Bruselu. V současné době jednáme o spolupráci 

s aktivitou Bezpečná hračka, která vznikla v Brně. 

Součástí asociace je sekce výchovy řeči. Tato samostatná sekce 

sdružuje logopedické asistentky z mateřských škol v celé ČR. Stará 

se o rozvíjení jejich odbornosti a seznamuje je s novinkami ve 

výchově řeči. Pořádá pravidelná setkání s odborníky v této oblasti, 

spojené s výměnou metodických materiálů a zkušeností. V poslední 

době jsou velmi úspěšné semináře, vedené paní Vlastou Kazdovou, 

zabývající se metodikou práce s rodiči a dětmi v oblasti prevence 

řečových poruch a optimálního rozvoje řeči dětí. 

APV několikrát ročně vydává tzv. Zpravodaj – občasník, který členky 

informuje o aktuálních změnách v legislativě, nabízí vzdělávací akce 

a předává zprávy z dění v předškolní výchově. Své zprávy zde 

uveřejňuje i sekce výchovy řeči.  

Dva roky probíhá velmi zajímavý cyklus přednášek MUDr. Františka 

Koukolíka, DrSc. na téma: „Vývoj dětského mozku“, pořádaný ve 
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spolupráci s Katedrou primární výchovy PedF UK Praha. Již proběhla 

setkání na téma: Vývoj mozku od prenatálního stavu, Mozek a 

poruchy chování a učení -  agresivita, Pravý a levý mozek – 

laterarita, Mužský a ženský mozek, Morální a emocionální mozek. 

Tento cyklus přednášek je z praktického pedagogického hlediska 

velmi významný pro uvědomění si, kde jsou možnosti a hranice 

pedagogiky. Abychom se nedobývaly do míst, která jsou dána 

geneticky - dědičně, a naopak neopomínaly prostory, kde naše 

působení může být nejúčinnější, nebo může pomáhat kompenzovat 

různé handicapy získané geneticky i ze sociální sféry. O dalších 

přednáškách tohoto cyklu se dozvíte v odborném tisku a na našich 

webových stránkách. 

V rámci projektu Socrates – Comenius se APV podílela organizačně 

na třídenní mezinárodní konferenci s názvem „Škola pro všechny“  

na téma rané prevence adaptačních obtíží dítěte předškolního věku. 

V listopadu 2006 jsme spolu s katedrou primární pedagogiky            

PedF UK pořádali celorepublikovou konferenci s mezinárodní účastí  

s názvem „Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek 

mateřských škol“. Zúčastnili se i odborníci z Polska a ze Slovenska. 

Chystaný sborník z této konference lze objednat na naší adrese.  

Z PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO ROK 2007 UVÁDÍME: 

Dvoudenní dílna Předmatematická výchova  

Obsahem dílny jsou školní vzdělávací programy v MŠ a ZŠ se 

zvláštním zřetelem na předmatematickou výchovu a školní 

matematiku. Ukázky her a jejich analýza se zaměřením na druhy 

komunikace a jejich rozvoj, transformace komunikačních kódů v MŠ. 

Proces od smíšené komunikace po komunikaci v jednom kódu 

(mluveném, obrazovém, symbolickém...).  

Lektorka: PaedDr. Michaela Kaslová, PedF UK Praha 
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Evaluace, autoevaluace a vlastní hodnocení školy 

APV zve na třídenní dílnu, kde účastníci získají přehled o tom, jak si 

zajistit dostatečné množství informací pro autoevaluaci a evaluaci 

práce školy a vytvoření vlastního hodnocení školy.  

Lektorky: Mgr. Zora Syslová, PaedDr. Hana Sedláčková 

Bližší informace o dalších plánovaných akcích a přihlášky vždy 

najdete na webových stránkách APV v sekci „zveme“. 

Naše členská základna zasahuje celé území Čech i Moravy. Těší nás, 

že v poslední době zaznamenáváme zájem dalších pedagogů a  

uvítáme ve svých řadách všechny, kdo mají chuť a zájem angažovat 

se spolu s námi ve prospěch předškolní výchovy a předškolních dětí. 
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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. 
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V současné době zastupuje AWŠ sedm samostatných waldorfských 

škol [Písek, Pardubice, Praha - Jinonice, Semily, Příbram (ZŠ i SŠ), 

Ostrava (ZŠ 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.  
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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, 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.  
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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, 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.  

                                                     

 

 

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

a didaktika. Praha: Opherus, 2003, s. 16. ISBN 80-902647-7-8. 
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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 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 

                                                     

 

 

 
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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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 nejspíš úcty ke svému učiteli”.7 Uvedený fakt má 

mimořádný význam pro sociální rozvoj dětí ke konci probíraného 

                                                     

 

 

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

2003, s. 53-107. ISBN 80-902647-7-8. 
7 CARLGREN, F. Autorita nebo svoboda? In Výchova ke svobodě. Praha: 

Baltazar, 1991, s.114-116. ISBN 80-900307-2-6.  
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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 

                                                     

 

 

 
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. 
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vývoje, avšak jakmile vzniklo, stává se stále výraznějším 

referenčním  bodem všech duševních aktivit.”12 

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 
                                                     

 

 

 
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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„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 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. 
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• 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.  

• 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 
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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; 

• 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 
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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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Sdružení zastánců dětských práv - Česká sekce DCI 

Kontakt 

Sdružení zastánců dětských práv - Česká sekce DCI,  

Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1 

Tel./Fax: 234 621 374 – 5 

E-mail: dci.praha@seznam.cz  

Internet: dci.jeja.cz, dcicz.org  

 

 

 

 

 

Zcela nedávno stanulo lidstvo na prahu nového tisíciletí existence 

biologického druhu homo sapiens na planetě Zemi. A konečně –        

i když se zpožděním – také Česká republika přistoupila 

k uskutečňování proměny ve vzdělávání  pro potřeby člověka 21. 

století, jejíž koncepci formulovala na konci minulého století komise 

organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO pod 

názvem Učení je skryté bohatství. 

Za nejdůležitější ve vzdělávání dětí a mládeže pokládáme proto 

pokračování reformy vzdělávání, vyhlášené na počátku 21. století v 

Koncepci rozvoje vzdělávání v ČR a poté v Národním programu 

rozvoje vzdělávání – ovšem za současného překonávání  nedostatků 

reformy,  koncepčních, legislativních, pedagogických a organizačních 

– na něž oprávněně poukazuje SKAV od počátku reformy. 
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Jedním z nedostatků je samo znění zákona o počáteční vzdělávání -  

je to spíše zákon o školství jako instituci, jeho organizaci a řízení. 

Postrádá dokonce vymezení hlavních pojmů reformy - co se rozumí 

vzděláváním, kdo jsou jeho účastníci, jaké jsou jejich vztahy, jaká 

práva a povinnosti.  V tomto směru je třeba nadále usilovat o jeho 

zlepšení – aby byl hlavně zákonem o vzdělávání lidí lidmi, „právní 

páteří“ skutečné proměny ve vzdělávání. 

Za hlavní koncepční nedostatky uskutečňování reformy pokládáme 

malý důraz na otázku „proč?“ Reforma byla spuštěna uložením 

povinnosti školám vypracovat školní vzdělávací program podle 

stanoveného rámcového vzdělávacího programu, aniž jí předcházelo 

nebo ji aspoň  provázelo získávání pedagogů samých  pro reformu, 

pro pochopení podstaty reformy jako změny informativně 

reproduktivního způsobu vzdělávání ve vzdělávání formativní, 

směřující k utváření klíčových kompetencí - způsobilosti mládeže pro 

pracovní, občanský i osobní život  člověka  21. století.  

Diskuse k Bílé knize o vzdělávání v ČR, původně předpokládaná ve 

sborech, se ale neuskutečnila buď vůbec, nebo jen formálně. 

Motivační téma „Vzdělávání – činitel proměny světa“ se nestalo 

vstupním tématem v přípravě koordinátorů tvorby školních 

vzdělávacích programů, není pojato ani do funkčního studia ředitelů 

škol, kteří mají reformu vzdělávání ve své škole na zodpovědnosti, 

nejsou ale sami pro ni získáváni, natož dostatečně vyzbrojováni pro 

přípravu svého pedagogického sboru na reformu. Při tom 

argumentace posláním vzdělavatele mládeže pro budoucnost lidstva 

a světa může být účinnou morální posilou vědomí významu 

pedagogické práce, i když ve finančním ohodnocení této práce se to 

zatím příliš neprojevuje.   

Samostatnou kapitolou ve vzdělávání pro reformu je pregraduální 

příprava na fakultách připravujících učitele. Až na výjimky zůstává 

přípravou odborníků ve studovaném oboru, ne pedagogickou 
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přípravou vzdělavatelů mládeže, kteří ji budou chtít a umět 

motivovat ke vzdělávání a vyzbrojit náležitými dovednostmi pro  

práci ve svém oboru. A MŠMT nedokáže - a s odvoláním na 

autonomii vysokých škol prý ani nemůže - pregraduální přípravu 

učitelů ovlivnit ve pospěch reformy - ač by mělo - a mohlo vůči VŠ 

vystupovat jako „odběratel“ k „dodavateli“. 

Reforma vzdělávání pro budoucnost si zaslouží pozornost a 

porozumění i u politiků, státních úředníků a také funkcionářů krajů a 

obcí – zřizovatelů škol. A totéž se týká i druhého pólu společenského 

spektra - občanské veřejnosti, zvláště rodičů  žáků našich škol jako 

zákonných zástupců nezletilých žáků. Ti si těžko dovedou představit 

jinou školu, než jakou prošli. Někteří možná mají představu, jakou 

školu by chtěli mít, ale jen rodiče žáků škol, které již pracují novým 

způsobem, jsou poučenými zastánci školské reformy - školy 

přátelské k dětem, i když náročné na jejich výkon, který ovšem 

nespočívá v pamětní reprodukci poznatků, ale v osvojení dovedností 

a kompetencí, kterých jim zvoleným způsobem vzdělávání škola 

umožňuje dosahovat: také je náležitě hodnotí a hlavně je tím 

vyzbrojuje pro život.    

Zaostáváme ovšem nejen v tom, proč, ale i ve výměně a šíření 

zkušeností, jak – jinak, nově pracovat se žáky na rozvoji jejich 

osobnosti a jejich způsobilosti pro život. Významnou roli ve 

vzdělávání vzdělavatelů by proto měla sehrát síť inovativních  škol, 

které už nyní užívají moderních vzdělávacích postupů. Měly by se 

stát uzlovými centry sítě  vzdělávání a výměny zkušeností z postupu 

modernizace vzdělávání na všech školách v okolí, v obci i regionu.          

A zpočátku i zkušeností z tvorby vlastního vzdělávacího programu 

škol a jeho uskutečňování. Celostátně byla totiž  reforma vzdělávání 

podle našeho názoru ne příliš šťastně zahájena místo inovací a 

modernizací jednotlivých vzdělávacích postupů rovnou stanovením 

povinnosti škol vypracovat vlastní úplný vzdělávací programy školy 

podle závazných RVP. Ale i „shora dané“ RVP mají mnoho 
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nedostatků: např. očekávané výstupy oborů vzdělávání jsou příliš 

detailní nebo odborné, stále pojímané spíše jako „malá  věda“, než 

jako nástroje k porozumění světu i sobě samému. Za klad RVP ale 

pokládáme, že spoluprací pedagogů různých aprobací je možno 

překonávat „věčný“  problém mezipředmětových vztahů a propojení 

jednotlivých předmětů vést žáky k poznávání a chápání celku světa, 

přírody a společnosti. A orientací vzdělávání mládeže na klíčové 

kompetence přispívat k tomu, aby mládež získala nejen odpovídající 

vztah ke světu, který ji obklopuje, ale i způsobilost v tomto světě žít 

i jej měnit. 

A v této souvislosti jsme dospěli k úvaze, zda by i RVP a navazující 

školní vzdělávací programy nepotřebovaly ještě horizontální 

průřezové téma, zastřešující jednotlivé oblasti vzdělávání – člověk a 

společnost, člověk a příroda, člověk a práce atd., - např. téma 

Minulost, přítomnost a budoucnost života na planetě Zemi nebo Jaký 

je náš svět, jaký by měl být a jaká je v tom úloha mladé generace - 

aplikující do vzdělávání mládeže v České republice dokument 

Valného shromáždění OSN – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, 

označené pro příští desetiletí za jádro kurikulární reformy. Dáváme 

tento dokument OSN k úvaze ministerstvu školství pro Rámcové 

vzdělávací programy a kolegům – inovativním pedagogům 

k začlenění do školních vzdělávacích programů. A rádi budeme na 

tomto doplnění vzdělávacích programů a jeho realizaci 

spolupracovat. Vždyť jde o vzdělávání naší mladé generace pro 

budoucnost, až dnešní generaci dospělých vystřídá ve správě věcí 

lidských a vztahu k ostatní přírodě, jejíž jsme součástí. A měly by to 

být vztahy a činy, jimiž by byl člověk hoden názvu svého 

biologického druhu – homo sapiens.  
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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 aplikaci 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.  
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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.  

Cíle 

• mapovat současný stav reformních pokroků 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; demokratizací 

škol; moderními a inovačními metodami vzdělávání; 

prevencí sociálně patologických jevů apod.)  
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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 ze 23 škol.  Ve své 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 dokumentaci, 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 
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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.  

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

„projektové dny“ - našimi lektory připravené a realizované 

vyučovací 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 
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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.  

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“ – konzultace 

pro užší vedení škol – Podtémata: využití zkušeností pilotních škol, 

nastartování dlouhodobého procesu změn, týmová práce jako 

východisko pro tvorbu ŠVP, analýza východisek každé školy, 

individuální konzultace s ohledem na specifika, potřeby a potenciál 

jednotlivých škol, vytváření úvodních tezí, fází a strategií pro 

implementaci RVP ZV, tvorbu i zavádění ŠVP, ale i revise již 



 

 

 

 

55 

napsaných částí ŠVP, popř. kurikulárního dokumentu jako celku 

apod. 

Projekt „Projektové vyučování a integrovaná tématická 

výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV“ 

Sekce vzdělávání ve školství začala v roce 2006 realizovat jako 

partner ERUDIS o. p. s. projekt „Projektové vyučování a integrovaná 

tématická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV“. Projekt 

bude ukončen v červenci 2008 a bude základní náplní činnosti 

sdružení v těchto letech. Projekt reaguje na potřebu inovativních 

škol průběžně podporovat procesy, které započaly tvorbou ŠVP ZV. 

Pro úspěšnou realizaci školního kurikula je nezbytné nadále 

podporovat pedagogy v uplatňování vzdělávacích strategií, které 

vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Projekt je zaměřen na 

zkvalitnění výuky na základních školách prostřednictvím zavádění 

projektového vyučování a integrované tématické výuky. 

Cílem projektu je: 

• Zkvalitnění výuky na základních školách. 

• Podpora realizace školních vzdělávacích programů. 

• Proškolení celých pedagogických sborů základních škol 

v metodách aktivního učení a v metodice projektové a 

integrované tematické výuky. 

• Vytvoření internetového portálu, jehož součástí bude 

databáze vyučovacích projektů, prostor pro školy ke 

zveřejnění vlastních projektů, prostor pro hledání 

projektového partnera a diskusní fórum. 

• Vytvoření e-learningového kursu, prostřednictvím kterého 

si učitelé procvičí, doplní a prohloubí dovednosti získané na 

školení. 

• Podpora moderních forem vzdělávání pedagogických 

pracovníků – e-learning. 
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• Zvýšení počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků 

ZŠ prostřednictvím školení v používání e-learningu a 

editačního prostředí webových stránek. 

• Podpora spolupráce mezi školami při realizaci projektového 

vyučování. 

• Podpora vytváření dlouhodobých partnerství mezi školami. 

• Posílení vztahu rodina – škola prostřednictvím speciálních 

dílen prezentujících moderní způsoby výuky na dané škole. 

Cílovou skupinu projektu tvoří pedagogové 2. stupně                        

15-ti základních škol a víceletých gymnázií působících na území 

České republiky, kromě území hlavního města Prahy, a dále                 

15 celých pedagogických sborů pražských základních škol.  

V rámci projektu také dojde k vyškolení 30-ti lektorů, kteří se budou 

následně podílet na realizaci školení pedagogických pracovníků 

jednotlivých škol.  

Součástí vzdělávacího cyklu bude: 

• 3-denní školení zaměřené na metody aktivního učení 

(techniky práce s textem, metody kritického myšlení, 

simulační a diskusní techniky apod.);  

• 2-denní školení zaměřené na metodiku projektového 

vyučování a integrované tematické výuky;  

• 1-denní praktická dílna, během které učitelé pod vedením 

lektorů vypracují vlastní projekt, který následně s podporou 

supervizora zrealizují na své škole;  

• 1-denní seminář věnovaný zhodnocení průběhu projektu 

vzniklého v rámci bodu 3; 

• e-learningové kurzy, které budou navazovat na každou část 

školení; 

• půldenní školení zaměřené na práci s e-learningem; 
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• 2 půldenní semináře pro ředitele škol a koordinátory ŠVP. 

Prezenční část školení budou doplňovat e-learningové kurzy, které 

interaktivní formou procvičí a prohloubí vědomosti a dovednosti 

získané na školení. E - learningové kurzy budou dostupné nonstop 

na Internetu. 

V rámci projektu vznikne také speciální internetový portál s databází 

realizovaných projektů, kterou budeme průběžně doplňovat. Portál 

bude sloužit učitelům jako zdroj inspirace a podkladových materiálů 

při realizaci vyučovacích projektů. Každá zapojená škola také bude 

moci na portál vložit svůj vlastní projekt, konzultovat zkušenosti z 

projektové výuky s ostatními školami, případně najít pro svůj 

projekt vhodného partnera. 

Vyvrcholením vzdělávacího cyklu budou na každé škole tzv. Dílny 

pro rodiče a děti – odpoledne, během kterých škola představí 

rodičům svých žáků výsledky projektového vyučování, seznámí je s 

principy metod aktivní výuky a připraví pro ně miniprojekty, aby si 

na vlastní kůži vyzkoušeli, v čem projektová výuka spočívá. 

Projekt je podpořen v rámci opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání 

ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů 

vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, je 

financován z Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky 

a rozpočtu hlavního města Prahy. 
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Kritické myšlení  

Kontakt 

Kritické myšlení, o. s.  

FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5 

Tel.: 251 091 644 (v PO a ST 9 – 14 hod.) 

E-mail: kritickemysleni@ecn.cz 

Internet: www.kritickemysleni.cz 

 

 

 

 

Zveřejněné výsledky posledního výzkumu PISA opět konstatovaly 

nedostatky českých žáků ve čtenářské gramotnosti. Protože se 

o. s. Kritické myšlení dlouhodobě zabývá metodami, které mohou 

účinně rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků všech věkových 

skupin, rozhodli jsme se prozkoumat cesty, které by umožnily 

zapracovat efektivní metody čtenářství nejen do předmětů k tomu 

tradičně určených, ale do celého školního kurikula. Nejde nám o 

izolované a dílčí aktivity pro jednotlivé hodiny, ale o plánovité, 

systematické a kooperativní rozvíjení čtenářství ve všech ročnících a 

ve všech předmětech. Přesto nabídneme v připravovaném 

čtenářském programu sadu jednotlivých metod, které slouží jako 

efektivní nástroje cílené a systematické práce na rozvíjení 

čtenářských dovedností žáků.  

 



 

 

 

 

59 

UMĚJÍ VAŠI ŽÁCI ČÍST? 

Dokáží si vaši žáci vybrat text, který potřebují, aby získali potřebné 

informace? Umějí si vybrat knihu, která je bude bavit? Umějí 

doporučit spolužákovi knihu právě pro něj?  

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne dílnu čtení ve 

všech předmětech, metodu tvořivého výzkumu pramenů, 

metodu RAFT. 

Umějí vaši žáci vyhledat v textu informace podle zadaných kritérií? 

Umějí informace dál použít? Rozliší fakta od názorů? Zváží 

důvěryhodnost informací a svůj závěr zdůvodní?   

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metody 

Pyramida údajů, Mřížka informací, Debata s autorem, 

Literární kroužky, Autor – čtenář – záměr, Srovnávací 

tabulka, V – CH  - D. 

Rozpoznají vaši žáci, jak jsou informace v textu uspořádány? Odliší 

příčinu a následek? Rozpoznají časovou posloupnost děje? Odliší 

problém od jeho řešení? Rozpoznají shody a odlišnosti?  

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metody SQ3R, 

srovnávací tabulka, QAR, čtení s předvídáním – různé formy. 

Dokáží vaši žáci shrnout text? Vyjádří spolehlivě hlavní myšlenku 

sdělení, oddělí hlavní informace od podpůrných detailů?  

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metody 

Párové čtení, Učíme se navzájem, Pyramidu údajů. 

Co dělají vaši žáci, když v textu narazí na neznámé slovo nebo na 

nesrozumitelnou myšlenku? Hlásí se hned, abyste jim pomohla? 
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Vyptávají se spolužáků? Běží k počítači nebo ke slovníku? Nebo se 

nejprve pokusí odvodit si význam slova či vyjasnit si myšlenku?  

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metody 

Učíme se navzájem, Čtení s předvídáním. 

Pokládají  (si) vaši žáci otázky k textu podle účelu četby? Pokládají 

si otázky, na které jim text hned odpoví, nebo si kladou i otázky na 

souvislosti, příčiny a následky?  

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metody QAR, 

V – CH – D, Debata s autorem, Učíme se navzájem, Čtení 

s otázkami. 

Předvídají vaši žáci tak, že se při tom drží vodítek z textu? Opírají 

svou předpověď o své čtenářské nebo životní zkušenosti? Umějí ji 

zdůvodnit? Porovnávají, co říká text, s tím, co si myslí oni sami? 

Umějí najít shody a rozdíly mezi svými vědomostmi, myšlenkami a 

názory a tím, co říká text?  

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metody 

Tabulka předpovědí, Řízené čtení s předvídáním, Vennovy 

diagramy, Společné hledání odpovědí, Čtení proti srsti. 

Umějí vaši žáci po přečtení textu dojít k vlastním závěrům? 

Formulují a zdůvodní je? Opírají se při tom o text? Dokáží 

vyhodnotit důvěryhodnost textu, autorův záměr, použité 

prostředky?  

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metody 

Poslední slovo patří  mně, Podvojný deník, Literární kroužky 

BAR. 
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Představují si vaši žáci při četbě to, o čem čtou? Vytvářejí si 

mentální obrazy? Dokáží obrazem nebo graficky vyjádřit sdělení 

textu?   

Čtenářský program Kritického myšlení nabídne metodu 

Literární kroužky, Poslední slovo patří mně. 

Používají vaši žáci čtenářské dovednosti napříč všemi předměty – 

umí číst texty v češtině, dějepise, matematice, fyzice.....? Pamatuje 

váš školní program na to, aby se žáci učili číst různé typy textů 

z různých oborů?  

UMÍTE HODNOTIT ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI SVÝCH ŽÁKŮ A 
JEJICH ROZVÍJENÍ? 

Čtenářský program Kritického myšlení pracuje s různými popisy 

čtenářských dovedností a sadami kritérií pro čtení. Naučí vás, jak 

s nástroji pracovat, jak poskytovat žákům popisnou zpětnou vazbu 

k jejich výkonu ve čtenářství, naučí vás vést konzultaci se žákem 

tak, abyste žákovi pomohli zvládnout ty dovednosti, které jdou pro 

něj zatím obtížné.  

Zájemci o čtenářství se mohou inspirovat Kritickými listy, zejména 

číslem 24 (čtenářství obecně) a číslem 27 (čtenářství v různých 

předmětech; číslo je ve výrobě).  

Více informací naleznete na: www.kritickemysleni.cz. 
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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 
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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.  

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 

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, 

lmaresova@szu.cz 

Internet: www.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm 
 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU 

Do evropského programu Škola podporující zdraví (ŠPZ) je zapojeno 

43 evropských zemí a v ČR je realizován od roku 1992. Národní 

program ŠPZ nabízí českým školám (MŠ, ZŠ i SŠ) metodickou 

pomoc při kvalitativní proměně školy ve všech jejích oblastech i 

činnostech, tak aby umožňovala optimální vývoj a rozvoj každého 

jednotlivce – žáka, učitele i ostatních členů školní komunity. 

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. Koordinovaná síť 

certifikovaných škol se nyní v rámci tzv. krajské strategie také podílí 

společně se zdravotnickými a školskými institucemi na regionálním 

rozvoji podpory zdraví do škol. 
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PŘÍKLADY ČINNOSTÍ 

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 v 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 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, 
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• aktuální informace o vzdělávací politice a grantových 

možnostech, 

• presentace škol při jednáních se strategickými partnery na 

všech úrovních, 

• účast v mezinárodních projektech,  

• účast na národních a mezinárodních konferencích podpory 

zdraví. 

CO SLEDUJEME A PROČ SI MYSLÍME, ŽE JE TO DŮLEŽITÉ: 

Program ŠPZ se jako jediný program v ČR již 15 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 v 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 nebo inovaci ŠVP.     
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Přátelé angažovaného učení 

Kontakt 

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

Poštovní adresa: PAU, o. s., P. O. BOX 48, 274 01 Slaný 

Tel.: +420 602 336 440 

E-mail: info@pau.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. Účastníci – většinou 

učitelé všech stupňů škol - si 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. 
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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 a 

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 nejdostupnější. Organizátorem setkání PAU bývá škola nebo 

několik škol v místě konání. 

PŘÍKLADY ČINNOSTI 

1. Učitelé na setkáních se 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. Tvorba systému vytváření kvalitních (efektivních) škol, jejich 

sebehodnocení a vztah k vnějším formám hodnocení školy.  

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

výnosům MŠMT. 

4. PAU, o. s. je členem evropského projektu „Learning Teacher 

Network“, který v rámci programu Comenius vytváří prostor pro 

spolupráci učitelů na vlastním vzdělávání na mezinárodní 

úrovni.  

5. PAU, o. s. se významně prostřednictvím akreditovaných kurzů 

PAUcentra podílí na implementaci nové kurikulární politiky (ŠVP 

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

celém území republiky. 

6. PAU, o. s. je realizátorem projektu „Spolupráce a inspirace“. 

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu, státního 

rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Cílem 

projektu, kterého se účastní 10 pražských základních škol, je 

zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a řídích 

pracovníků úplných základních škol v Praze v oblasti odborné a 

pedagogické způsobilosti z  hlediska potřeb trhu práce a 
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ekonomiky znalostí, se zřetelem na realizaci kurikulární reformy 

školství v ČR v oblasti implementace Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání a tvorbu školních 

vzdělávacích programů základních škol. 

7. Významné akce PAU, o. s. realizované v letech 2006 a 2007 a 

další plánované aktivity: 

únor  2006 Zimní škola PAU v Kladně 

březen 2006 Celostátní PAU v Karviné  

březen 

 

2006 

 

ESF JPD3 PAU – workshop pražských učitelů 

v Praze 

květen 2006 Regionální PAU v Kyjově 

říjen 2006 Podzimní škola PAU v Hradci Králové 

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 

únor 2007 Zimní škola PAU v Kladně 

březen  

 

2007 

 

ESF JPD3 PAU – workshop pražských učitelů 

v Praze 

květen 2007 Regionální PAU v Hodoníně 

srpen  2007 Letní škola PAU v Nové Pace 

listopad 2007 Regionální PAU ve Velkých Němčicích  

 

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. 
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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. 

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 nebo Učitelských novinách, 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 
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• 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. 

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 na 10-ti pilotních školách. 

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, 
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• 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. 

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 dvanáct devadesátiminutových, metodicky zpracovaných 

lekcí, jejichž ústředním pojmem je občan. Kurz je zařazen do 

učebního plánu na čtyřech univerzitách v ČR pro studenty 

společenských věd a je rovněž dobře využitelný v DVPP. 

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. Koncepce konference je založena na vzájemné diskuzi 

studentů středních škol, jejich pedagogů, k účasti zveme i začínající 

vysokoškolské studenty. Práci obhajují v diskuzi autoři spolu se 
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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. 

Začlenění průřezových témat do ŠVP 

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: 

• Souvislost jednotlivých průřezových témat. 

• Výchova k evropským a globálním souvislostem. 

• Národní a evropská identita. 

• Multikulturní výchova, východiska reformy multikulturního 

vzdělání. 

• Mediální výchova. 

• Osobnostní a sociální výchova. 

• Možnosti zařazení průřezových témat do ŠVP. 

• Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu 

do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. 

• Využití projektu, příklady projektů. 

• Specifika málotřídních škol ve vztahu k  rozvržení 

tematických okruhů průřezových témat. 

• Kombinace jednotlivých forem, např. P/PRO, INT/PRO. 

• Ukázky jednotlivých forem s využitím konkrétního tématu. 

Vzdělávací cíl: 

Cílem dvoudenního semináře je přiblížit učitelům možnosti začlenění 

průřezových témat do Školního vzdělávacího programu při využití 

všech možných forem a na příkladu ukázat realizaci konkrétního 

tématu. Získané znalosti a dovednosti uplatní účastníci při zařazení 

určitého tématu do ŠVP formou integrace, projektu nebo 
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samostatného předmětu nebo jejich kombinací dle vlastního výběru 

a potřeb své školy. 
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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, 721 133 108 

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  26. březnu 2007 sdružuje 34 organizací specializovaných na 

ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu a 5 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.“ 
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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; 

• 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 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. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Vzdělávání školních koordinátorů environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (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 100 z nich 

v rámci tohoto studia. V projektu probíhají následující aktivity:      

1) vytvoření týmu kvalifikovaných školitelů ze středisek ekologické 

výchovy, kteří zajišťují specializační studium 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 specializačního studia formou pěti 

pilotních Specializačních kurzů pro školní koordinátory EVVO;        

6) realizace závěrečné konference. Projekt je financován z ESF a 

státním rozpočtem ČR. Byl zahájen 1. listopadu 2005, ukončen bude 

31. října 2007. Absolvent specializačního studia pro školní 

koordinátory EVVO získá základní kompetence a nástroje pro 

přípravu a realizaci školního programu EVVO (ve smyslu 

Metodického pokynu MŠMT k  EVVO) a jeho začlenění do ŠVP, 

kvalifikaci potřebnou pro výkon funkce školního koordinátora EVVO 

a z toho vyplývající možnost vyššího finančního ohodnocení. Získává 

metodickou podporu nejen v průběhu realizace projektu (manuál, 

konzultace), ale také možnost zapojení do sítě škol 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 EVVO. Specializační kurzy jsou pro 

školní koordinátory EVVO zdarma s výjimkou dopravy na místo 

konání. Všech pět Specializačních kurzů probíhá paralelně v období 

od 1. července 2006 do 31. října 2007. Podrobnější informace jsou 

k dispozici na stránkách realizátora www.pavucina-sev.cz.  
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Metodická a informační podpora při začleňování 

environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů 

Cílem projektu je zajištění kvalitní metodické a informační podpory 

pedagogickým pracovníkům úplných základních škol a gymnázií s 

nižším stupněm při začleňování průřezového tématu 

Environmentální výchova do školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

při jeho praktické realizaci a vyhodnocování. Projekt se skládá ze 

šesti klíčových aktivit: 1) školení pracovníků SEV zajišťujících 

následující aktivitu; 2) konzultace a přímá pomoc pedagogickým 

pracovníkům; 3) vydávání a distribuce časopisu pro ekogramotnost 

Bedrník; 4) pravidelné rozesílky metodických a informačních 

materiálů a pomůcek pro realizaci EV na školách (pro školy 

registrované v síti M.R.K.E.V.); 5) regionální (krajská) setkání 

pedagogických pracovníků, pracovníků SEV a dalších aktérů EVVO k 

vzájemné výměně nově nabytých, ale i dlouholetých zkušeností;     

6) závěrečné celostátní setkání. Projekt je financován ESF a státním 

rozpočtem ČR.  

Národní síť středisek ekologické výchovy 

Od roku 2005 SSEV Pavučina spolu s Českým svazem ochránců 

přírody administruje program Národní síť středisek ekologické 

výchovy. Program je 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 též 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 dvou po sobě následujících projektů, podpořených Nadací 

na ochranu zvířat byl vyškolen tým 32 školitelů, kteří vedou 

semináře pro pedagogy zaměřené na problematiku ochrany zvířat. 

Podařilo se připravit a vydat příručku „Žijeme spolu aneb Jak na 

téma ochrany zvířat“ pro pedagogy 2. stupně ZŠ a pedagogy 

středních škol spolu s pracovními listy pro žáky. Uvedené aktivity 

ještě doplňuje provádění výukových programů s tématikou ochrany 

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

střediscích ekologické výchovy. 

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH 

SSEV Pavučina je členem SKAV, o. s. (Stálá konference asociací ve 

vzdělávání), Českého národního komitétu UNEP a Oborové 

platformy Zeleného kruhu. 
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Sdružení TEREZA 

Kontakt 

Sdružení TEREZA , Haštalská 17, 110 00  Praha 1   

Tel.: 224 816 868 

Fax: 224 819 161       

E-mail: tereza@terezanet.cz 

Internet: www.terezanet.cz 

 

 

POSLÁNÍ 

Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé 

prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy 

občanské společnosti. 

VÝCHODISKO: VIZE, CÍLE, METODY A ČINNOSTI 

Chceme pomoci přeměnit českou společnost na skutečně občanskou 

společnost, která je navíc ohleduplná ke svému životnímu prostředí 

v tom nejširším slova smyslu. Protože nám jde o hlubokou proměnu 

společnosti, začínáme cíleně u dětí a mládeže. Z důvodu, aby byl 

dopad naší činnosti co největší, zaměřujeme se nikoli na práci s 

jednotlivými dětmi, ale na zahrnutí environmentální výchovy do 
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běžné výuky na všech základních a středních školách v ČR, které 

budou mít o spolupráci zájem.  

Základní užívanou metodu Sdružení TEREZA při práci s dětmi lze 

označit jako „zkušenostní učení“. Jsme přesvědčeni, že ke 

skutečnému učení nedochází memorováním, ale na základě 

prožitku, zkušeností, vlastním konáním. Při zachování tohoto 

principu už 15 let připravujeme vzdělávací aktivity, které spojují 

týmovou práci dětí s individuálním přístupem k nim. Nabízíme tak 

učitelům připravené programy, projekty a výukové materiály, které 

vedou děti k vlastní aktivitě: zkoumání a pozorování životního 

prostředí, vyhodnocování či předcházení jeho možného poškození, 

úsilí o nápravu, kde už k nějakému poškození došlo apod. 

NAŠE POJETÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY  

Sdružení TEREZA chápe environmentální výchovu (EV) jako proces 

osvojování si a rozvíjení znalostí, dovedností, hodnot, postojů a 

vzorců jednání, které jednotlivcům a celým společnostem 

(komunitám) umožňují být aktéry udržitelného rozvoje. Zcela 

záměrně vypočítáváme znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje i 

vzorce jednání. EV by neměla vést pouze k nějakému pochopení, 

uvědomění si významu či zvýšení povědomí. Znalosti o životním 

prostředí zdaleka nemusí vyústit v aktivní jednání v jeho prospěch. 

Na druhou stranu by EV neměla vést ani pouze k osvojování si 

určitých dovedností, hodnot či postojů. EV není náboženství, „třídit 

odpad“ či „šetřit energií“ nejsou dogmata víry. Chceme vychovávat 

lidi, kteří skutečně jednají v souladu s udržitelným rozvojem, ale 

dělají tak na základě porozumění důvodům, smyslu tohoto jednání. 

SOUČASNÁ ČINNOST 

Sdružení TEREZA nabízí učitelům základních a středních škol 

konkrétní náplň (programy, projekty, materiály, pracovní listy…) pro 
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rozvoj klíčových kompetencí žáků a pro realizaci environmentální 

výchovy na školách. 

• Vytváříme a koordinujeme dlouhodobé vzdělávací 

programy a projekty pro školy (Ekoškola, GLOBE, Les ve 

škole – škola v lese aj.). Lze je dobře zařadit do školních 

vzdělávacích programů (ŠVP) a využít pro realizaci 

především environmentální výchovy, pro rozvoj týmové 

práce žáků i pedagogů a pro zviditelnění školy. 

• Připravujeme a vedeme výukové programy pro mateřské, 

základní a střední školy z Prahy a okolí. Programy přináší 

dětem netradiční zážitky v přátelském prostředí a vedou 

k aktivnímu přístupu v životě. 

• Nabízíme další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Připravujeme semináře na míru zaměřené na aktivizující 

metody ve výuce, projektové vyučování, environmentální 

výchovu a tvorbu školních vzdělávacích programů. 

• Vytváříme výukové materiály (pracovní listy, publikace, 

určovací klíče, vzorníky…). Obdrží je žáci zapojení do našich 

projektů a programů, některé lze volně koupit v našem 

obchůdku. 

ROZSAH ČINNOSTI 

Do programů a projektů Sdružení TEREZA se od roku 1992 zapojilo 

přes 2500 škol, statisíce dětí. V současnosti aktivně spolupracujeme 

s více než 500 školami, našich programů a projektů se účastní přes 

40 000 dětí. Usilujeme o to, aby se jich v budoucnu mohlo účastnit 

každé dítě v ČR. 
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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 rozmanitosti nabídky 

školství v ČR a sdružovat odbornou, rodičovskou i laickou veřejnost, 
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která má zájem na rozšiřování vzdělávání metodou Montessori. 

Vzdělávací program Montessori je vyučovací program pro předškolní 

výchovu, základní i střední školu. Je to jeden 

z nejfrekventovanějších pojmenovaných 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. 

Certifikované zařízení musí splňovat mezinárodní kriteria. 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 na individuální práci s dítětem 

respektující individuální stupeň jeho vývoje. V  současné době 

pracuje metodou Montessori cca 50 tříd MŠ a třídy M v ZŠ v Praze 

(4 školy), Kladně, Brně, Pardubicích, Jablonci n. N., Slapy u Tábora, 

Kouřimi. 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. Provozujeme metodické středisko akreditované 

MŠMT jako vzdělávací zařízení. Poskytujeme odborné pedagogické 

poradenství při aplikaci metody Montessori. Podporujeme tvorbu  a 

vydávání metodických pomůcek a publikací. 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. Účastníme se práce poradního sboru MŠMT pro 

pedagogiku M. Montessori. Pomáháme školám při tvorbě školních 

vzdělávacích programů. Spolupracujeme se středními a vysokými 
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školami. Pomáháme školám ve vytváření vzdělávacího prostředí 

srovnatelného s mezinárodními kritérii. Lektoři jsou učitelé z našich i 

zahraničních škol Montessori 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - AKREDITOVANÉ JAKO DVPP MŠMT 

1. Národní diplomový kurz „Výchova a vzdělávání metodou  

M. Montessori pro předškolní výchovu a první stupeň ZŠ“ 

(300 hod.) – IX.  kurz bude zahájen v srpnu 2007, 

přihlášky jsou uzavřeny. X. kurz bude zahájen v lednu 

2008, více informací naleznete na www.montessoricr.cz. 

Diplom získalo již 152 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. 

Dále pořádáme 

Semináře a dílny o jednotlivých vzdělávacích oblastech, informační 

schůzky v Mateřských centrech, o ŠVP, informační setkání pro 

zájemce 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). Více informací naleznete na našich 

internetových stránkách: www.montessoricr.cz 

TŘÍDA MŠ A ZŠ MONTESSORI  - UZNANÝ  MINIMÁLNÍ 
STANDARD  

Personální podmínky: 

• pedagog absolvoval minimálně 300 hod. kurz o výchově a 

vzdělávání metodou Montessori v ČR nebo v zahraničí       

(s doplněním semináře o výuce českého jazyka); 
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• vytváří prostředí, které ve třídě respektuje individuální 

osobnost dítěte; 

• vztah s dětmi buduje na principu empatie s ohledem na 

stupeň vývoje dítěte; 

• má partnerský přístup k dětem; 

• je ochoten se stále profesně i osobnostně vzdělávat; 

• podporuje spolupráci a vytváří prostředí pro komunikaci 

rodiny a školy; 

• spolupracuje na obohacování vzdělávacího prostředí 

novými materiály a pomůckami;   

• spolupracuje s ostatními kolegy v organizaci, je ochoten 

poradit a pomoci méně zkušeným kolegům v realizaci 

pedagogiky Montessori; 

• alespoň pasivně se na profesní úrovni informuje či 

zúčastňuje informačních setkání, seminářů a konferencí o 

metodě Montessori; 

• dle svých možností se aktivně zapojuje do šíření principů 

filosofie Montessori mezi pedagogickou a rodičovskou 

veřejnost. 

Podmínky pro výchovné a vzdělávací prostředí: 

Zařízení místností představuje specifické uspořádání nábytku, 

pohodlí a hygienické podmínky respektující individuální práci dítěte 

a vývojové období, pro které je místnost – třída určena (připravené 

prostředí): 

• skříňky s  Montessori materiálem s dostupnými policemi 

pro dítě; 

• stolky jsou sestaveny pro práci jednotlivce, dvojice i 

skupinek dětí; 

• pro dítě přehledné uspořádání podle oblastí vzdělávání i 

uspořádání jednotlivých pomůcek a materiálů; 
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• děti mají možnost vymezit si svou pracovní plochu (tácy, 

koberečky, podložky při práci); 

• v místnosti je prostor pro setkání dětí ke společné 

komunikaci a sdílení (pro předškolní děti vyznačena elipsa) 

– cvičení koncentrace a ticha, společným aktivitám 

s učitelem; 

• je připraven prostor pro pohodlnou práci i relaxaci dětí. 

Podmínky pro výchovné a vzdělávací působení: 

• třídy - skupiny dětí jsou věkově smíšené (dva až tři ročníky 

po sobě jdoucí); 

• organizace výuky respektuje senzitivní období, volný výběr 

činností a polaritu pozornosti dětí (v ZŠ není členěna na 

vyučovací hodiny a dělena přestávkami, nezvoní); 

• učitel pracuje s chybou a pochvalou dle zásad a principů 

pedagogiky Montessori (není podporována soutěžní a 

srovnávací atmosféra mezi dětmi, v ZŠ je práce dítěte 

zaznamenána popisným jazykem) – zásadně se pro 

hodnocení práce dítěte nepoužívají tresty a odměny;  

• pro práci dětí je vytvořena klidná a podnětná atmosféra, 

která podporuje dítě v objevování  a radostném učení; 

• děti se podílejí na vytváření pravidel soužití ve třídě; 

• hodnocení na vysvědčení je jen slovní, výroky nesrovnávají 

dítě s ostatními a jsou motivující; 

• výsledky práce žáků jsou shromažďovány jako portfolia. 
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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 (dále Společnost 

MKV) je občanské sdružení založené v březnu 1995. Název je 

převzat z 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 odporují tomu, co víme o 

tom, jak se mozek učí. Hlavní náplní činnosti naší Společnosti je 

vzdělávání učitelů  a osvěta rodičů v duchu těchto myšlenek.  

Podle RVP je základním cílem a smyslem vzdělávání získávání 

klíčových kompetencí. Školy se zatím věnovaly při tvorbě ŠVP 

častěji úkolu vztahovat obsah vzdělávání k očekávaným výstupům. 

Ve škole se ovšem vyskytuje řada dalších situací, které mohou 

spolurozhodovat o tom, zda děti budou žádoucí kompetence 
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skutečně získávat, a to i když vybrané učivo a další aktivity k nim 

směřují. Některé z nich jsou konfliktní situace, které podle toho, jak 

jsou řešeny, mohou buď vytvářet závislost na autoritě, 

nesamostatnost, posílení vnější motivace (odměny, pochvaly, tresty, 

soutěže), nebo naopak mohou vést ke komunikačním kompetencím, 

k posílení vnitřní motivace k celoživotnímu vzdělávání, k schopnosti 

řešit problémy.  

CO MŮŽEME NABÍDNOUT 

Naše Společnost MKV má vypracovaný a ověřený kurz Respektovat 

a být respektován (akreditovaný MŠMT), který se právě těmito 

oblastmi zabývá. 

Význam a přednost kurzu Respektovat a být respektován spočívá 

v tom, že:   

• poukazuje na souvislosti mezi psychosociálními 

podmínkami uvedenými v RVP a každodenními situacemi; 

• nabízí účastníkům konkrétní nástroje v  podobě 

komunikačních dovedností, postupových schémat a 

základních principů pro řešení běžných i konfliktních situací. 

Kurz obsahuje následující témata: 

Postupy při oprávněných nárocích vůči dětem nebo 

dospělým; sebeúcta – duševní „imunitní systém“ naší 

osobnosti 

Situace, kdy po dětech něco požadujeme (ať ve škole nebo 

v rodině), jsou častým zdrojem konfliktů, které většinou mají 

kořeny ve formě, jakou tyto požadavky sdělujeme. Nejdřív se 

společně s účastníky analyzují neefektivní způsoby komunikace 

(např. vyčítání, hrozby, příkazy, dávání za vzor apod.) a  jejich 
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nežádoucí dopad na sebepojetí a sebeúctu dítěte. Neúčinnost se 

dokládá také z hlediska zákonitostí fungování mozku a propojuje se 

se základními modely vztahů – mocenským a partnerským. V druhé 

části tématu se nabízí sedm postupů, které povzbuzují ochotu 

vyhovět a budují sebeúctu dětí. 

Jak jednat s dětmi, které dávají najevo negativní pocity 

(empatická reakce) 

Dlouho přetrvávala představa, že emoce do školy nepatří. Přesto 

mnoho konfliktů vzniká právě proto, že si nevšímáme emocionálního 

rozpoložení dětí a jdeme rovnou k racionálnímu řešení situace. Toto 

téma se zabývá způsoby, jak dát najevo pochopení emocí, a 

nácvikem empatických reakcí, které pomohou emocemi nabité 

situace snáze zvládat. 

Přirozené lidské potřeby; potřeba dohod a pravidel a jejich 

vytváření  s dětmi; metoda komunitního kruhu 

Dlouhodobé neuspokojování přirozených lidských potřeb u dětí 

ohrožuje jejich zdravý vývoj. Analýza uspokojování základních 

potřeb žáků i učitelů ve škole může být impulsem pro plánování 

změn. Pro pocit bezpečí ve třídě je důležité, jaká pravidla v ní 

existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jaké jsou důsledky jejich 

nedodržování. Metoda komunitního kruhu je velmi účinnou metodou 

pro vytváření dobrých vztahů ve třídě. Má pravidla, která zabraňují 

tomu, aby v komunitním kruhu nedocházelo  k pocitu ohrožení a aby 

nedocházelo k nechtěným psychickým traumatům. 

Rizika trestů a co namísto nich 

Nevhodné chování dětí nemůže zůstat bez odezvy. Většina učitelů i 

rodičů je přesvědčena, že potrestat dítě za špatné chování je přímo 

povinností odpovědného vychovatele. Tresty však účinkují jen 
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krátkodobě, učí děti chovat se podle požadavků dospělých tak, aby 

se vyhnuly trestům či získaly odměnu, a nikoliv proto, že je to tak 

správné. Tato lekce rozebírá pojem vnitřní a vnější motivace, učí 

rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alternativní 

postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě 

nevhodného chování. 

Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu 

(co namísto pochval a odměn) 

Pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky – snižují 

ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. 

Známky ve škole mají velmi často právě charakter odměn a trestů,  

a jsou proto významným rizikem pro vytváření klíčové kompetence 

k učení. Pochvala není totéž co uznání. Seminář nabídne jiné 

způsoby, jak vyjadřovat uznání a podporovat rozvoj pozitivních 

vlastností.  

Podpora samostatnosti dětí 

Ačkoliv rozumově uznáváme, že se děti potřebují naučit 

samostatnosti, dát jim k tomu prostor a příležitost bývá někdy 

náročné. Udržování v závislosti má mnoho forem, ale jsou i postupy, 

které naopak spolehlivě vedou děti k rozšiřování jejich autonomie. 

Dále se účastníci seznámí s Dreikursovou analýzou čtyř základních 

motivů nevhodného chování dětí. 

Jak pomoci dětem zbavit se „nálepek“ a rolí 

Někdy dáváme dětem „nálepky“ v domnění, že je to bude 

aktivizovat ke změně jejich nežádoucího chování (loudal, šašek, 

rošťák, trojkař). Nálepky však většinou  naopak vedou k jeho 

upevnění, protože dítě rezignuje na změnu. Dostat dítě z takové role 

není snadné. Seminář nabízí komunikační dovednosti, kterými 
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dospělý pomáhá dítěti chovat se žádoucím způsobem a zbavit se 

„nálepky“. 

LEKTOŘI A LITERATURA 

Lektoři kurzů jsou psychologové a jsou také autory stejnojmenné 

knihy „Respektovat a být respektován“: Kopřiva, P., Nováčková, J., 

Nevolová, D., Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. 2. 

vydání. Kroměříž, Spirála 2005.  

Bližší informace lze najít na www.zkola.cz/respektovat.  
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Step by Step ČR 

Kontakt 

Step by Step ČR, o. s., Kubelíkova 22/1089, 130 00 Praha 3 

Tel.: 222 963 596 

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. Mezi dlouhodobé cíle 

organizace patří 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).  
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• Transformace vzdělávací soustavy ČR. 

• Celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol. 

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

a institucemi, se kterými ji pojí společné cíle a zájmy.                                      

INFORMACE O PROJEKTECH STEP BY STEP ČR, O. S. 

Podpora škol při tvorbě, realizaci a vyhodnocení školního 

vzdělávacího programu 

Jedná se o vzdělávání celých týmů školy. Semináře jsou vedeny 

interaktivní formou s ohledem na maximální využití v praxi 

jednotlivých škol a tříd. Projekt učitelům umožňuje porozumět 

klíčovým kompetencím, které jsou vymezené RVP ZV, smysluplně 

přiřazovat k jednotlivým klíčovým kompetencím činnosti či formy 

práce, které povedou k jejich naplnění. Umožňuje též zmapovat 

potřeby vlastní školy, udělat jejich analýzu, zformulovat si cíle, 

priority, strategie, vize. Pomáhá učitelům dosáhnout potřebných 

kompetencí k tvorbě ŠVP, pracovat s cíli a učivem v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech, formulovat očekávané cílové výstupy žáků 

(a to, jak poznat, že žák už cílového stavu dosáhl), včetně evaluace 

těchto cílů. Projekt je zaměřen i na vytvoření metodiky hodnocení 

jako evaluačního nástroje k posouzení kvality pedagogické práce, 

hodnocení práce žáků, poskytování zpětné vazby, autoevaluace 

školy apod. Součástí nabídky je i paralelní podpora vedení školy při 

iniciování a realizaci změn (ŘEKA). Každé škole je k dispozici vždy 

jeden z lektorů SbS, který s vedením školy spolupracuje na rozvoji a 

posílení dovedností/kompetencí k zvládnutí kurikulární změny. 

Projekt je podporován ze státního rozpočtu ČR, MHMP, MŠMT, ESF, 

Nadace OSF a Nadační fondu pro vzdělávání.  

Kontaktní osoba                                                            

Marcela Straková, e-mail: marcela.strakova@sbscr.cz 
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Mezinárodní pedagogické ISSA standardy, měření kvality 

pedagogické práce 

SbS ČR, o. s. vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů 

kvality pedagogické práce. Cílem Standardů je v maximální možné 

míře podpořit učitele ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí. 

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

nezávislých certifikátorů - pozorovatelů, získat tak zpětnou vazbu na 

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

zkvalitnění jeho práce. Učitelé/-ky se mohou přihlásit i do 

dlouhodobého procesu ověřování kvality své práce a získat 

mezinárodní certifikát: Ocenění kvality pedagogické práce. Projekt 

je podporován mezinárodní asociací ISSA. 

Kontaktní osoba                                                                         

Pavla Vybíralová, e-mail: pavla.vybiralova@sbscr.cz 

 

Podpora učitelů ve zvyšování jejich kompetencí – mentoring 

zaměřený na zvyšování kvality 

Mentorská podpora učitelů - stanovováním dlouhodobého plánu 

přípravy prostřednictvím speciálního procesu pravidelných 

konzultací, pozorování, poskytováním zpětné vazby apod. Mentor 

společně s učitelem plánuje činnosti s ohledem na jeho max. rozvoj 

a posílení pedagogických kompetencí. Poskytuje učiteli podporu, 

vedení, pomáhá mu řešit problémy související s vyučováním, 

obsahem vzdělávání či samotnými žáky. Prostřednictvím zpětné 

vazby vede učitele k efektivním postupům, výběrů vhodných 

činností, metod a forem práce, které by rozvíjely klíčové 

kompetence dětí apod. Projekt je podporován mezinárodní asociací 

ISSA. 
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Kontaktní osoba                                                                         

Pavla Vybíralová, e-mail: pavla.vybiralova@sbscr.cz 

Prací za integrací 

Cílem projektu rekvalifikovat znevýhodněné skupiny obyvatel na 

trhu práce (matky s dětmi, Romové, cizinci, osoby nad 50 let) pro 

práci s dětmi a mládeží ve volnočasových a  mimoškolních aktivitách 

v akreditovaném kurzu MŠMT. V další fázi projektu jsou lektoři 

zaměstnáni a dále profesně vzděláváni. Pro zaměstnavatele lektorů 

volného času je připraven program podpory nově vzniklého 

pracovního místa (finanční spoluúčast Step by Step ČR, o. s. na 

mzdových nákladech, odborné kurzy a školení směřující k posílení 

kapacity a managementu organizace). Absolventi kurzu získají 

kvalifikaci pro práci s dětmi např. v dětských klubech, DDM, školních 

zařízeních, apod. Projekt je podporován ze státního rozpočtu ČR, 

MHMP a ESF. 

Kontaktní osoba                                                                         

Kamila Jiřištová, e-mail: kamila.jiristova@sbscr.cz 

 

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). 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.  

Společenství organizací s názvem „Human step“: 
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• Ústav jazykové a odborné přípravy při UK Praha.  

• Nevládní nezisková mezinárodní organizace Step by Step 

ČR, o. s.  

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

• Arcidiecézní charita Praha.  

• Český červený kříž, o. s. 

• FG Forrest spol. s. r. o.  

Kontaktní osoba                                                                         

Lucie Masopustová, e-mail: lucie.masopustova@sbscr.cz 

 

Projekt „Web publishing“ 

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

stále pokračuje. 27 Step by Step organizací spolupracuje při tvorbě 

dětské multikulturní literatury. Výsledkem 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.  

Kontaktní osoba 

Lucie Masopustová, e-mail: lucie.masopustova@sbscr.cz 

SEMINÁŘE K HODNOCENÍ 

Hodnocení 

Cílem této vzdělávací akce je osvojit si proces efektivního a 

konstruktivního hodnocení v organizaci. 
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Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková, konzultantka, lektorka, 

učitelka, ředitelka a speciální pedagog pro mateřské školy. Má 

zkušenosti se vzděláváním na středních a vyšších odborných 

školách. 

Termín: 3. - 4. 5. 2007 

Čas: 3. 5. 2007 (9.00 - 17.00), 4. 5. 2007 (9.00 – 17.00) 

Místo konání: Hotel Prokopka, Prokopova 9, Praha 3 

Účastníci: ze škol a neziskových organizací 

Cena: 1 800,- Kč  

Kód akce: 644 

Uzávěrka přihlášek: 23. 4. 2007 

Jak snáze naplňovat požadavky RVP (s použitím metod 

kritického myšlení a kooperativního vyučování; 4-denní 

cyklus) 

Kurs si klade za základní cíl dát účastníkům nástroje pro účinné 

změny metodologické, jež povedou k snazšímu a efektivnějšímu 

naplňování požadavků RVP. 

Je důležité postavit žáka do centra dění ve třídě - jako aktivního 

účastníka vyučování. Omezit vůdčí postavení učitele ve třídě - učitel 

je spíše koordinátorem, který žákům při jejich aktivním učení 

pomáhá. Zajímavé metody, vytváření atmosféry důvěry ve třídě, 

efektivní učení, umění naslouchat, schopnost vyjádřit vlastní emoce. 

Aktivní myšlení žáků v hodinách začíná otázkami a problémy, které 

se mají řešit. Pídí se po rozumných argumentech. Je to myšlení ve 

společnosti, nikoli jen individuální. 

RVP zdůrazňuje, že učivo je jen nástrojem k získávání kompetencí. 

Předpokládáme však, že řada škol bude mít při tvorbě ŠVP tendenci 

zaměřovat se právě na obsah učiva – a možná podcení postupy a 

zásady, jež jsou podmínkami pro nově propojované pojetí 
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vzdělávání. Kurs pokrývá některé základní oblasti, v nichž je 

potřebná změna: větší práce se vztahy ve třídě, rozvíjení sociálních 

dovedností (pro kompetence komunikativní, sociální a personální), 

dále udržení vnitřní motivace k učení jako předpoklad k získání 

kompetencí k celoživotnímu vzdělávání. Mnohé kompetence není 

možné řešit frontální výukou, proto se kurs zaměřuje i na 

kooperativní výuku. 

Lektor: PhDr. Libor Kyncl, učitel gymnázia (čtyřleté i víceleté) 

s šestnáctiletou praxí. Aprobace ČJ/D. Lektorsky spolupracuje 

s programy Dokážu to, Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

Anketou Lidových novin byl zvolen „Učitelem roku 2003“. 

Termín: 9. - 10. 5. 2007, 25. – 26. 6. 2007 

Čas: 9.00 - 17.00 

Místo konání: Hotel Prokopka, Prokopova 9, Praha 3  

Účastníci: učitelé/-ky , I.  a II. st. ZŠ, studenti 

Cena za celý cyklus: 3 100,- Kč   

Kód akce: 654 

Uzávěrka přihlášek: 27. 4. 2007 

Jak snáze naplňovat požadavky RVP (s použitím metod 

kritického myšlení a kooperativního vyučování) 

Kurs si klade za základní cíl dát účastníkům nástroje pro účinné 

změny metodologické, jež povedou k snazšímu a efektivnějšímu 

naplňování požadavků RVP. 

Je důležité postavit žáka do centra dění ve třídě - jako aktivního 

účastníka vyučování. Omezit vůdčí postavení učitele ve třídě - učitel 

je spíše koordinátorem, který žákům při jejich aktivním učení 

pomáhá.  Zajímavé metody, vytváření atmosféry důvěry ve třídě, 

efektivní učení, umění naslouchat, schopnost vyjádřit vlastní emoce. 
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Lektor: PhDr. Libor Kyncl 

Termín: 18. 5. 2007 

Čas: 9.00 - 17.00 

Místo konání: Hotel Prokopka, Prokopova 9, Praha 3  

Účastníci: učitelé/-ky , I.  a II. st. ZŠ, studenti 

Cena: 900,- Kč  

Kód akce: 655 

Uzávěrka přihlášek: 7. 5. 2007 

Evaluace 

Jak poznat kvalitu aneb evaluace v praxi školy v souvislosti s RVP. 

Obsah akce: Proč vytvářet systém evaluace? Jak si vytvořit plán 

evaluace? Co budeme v průběhu školního roku vyhodnocovat? Jaké 

nástroje k vyhodnocování daného jevu využijeme? Jak často 

budeme vyhodnocovat? Kdo za co při evaluaci odpovídá? Jakou 

podobu budou mít výsledky našeho vyhodnocování? Jak je budeme 

dokumentovat? Jak poznáme, že je náš systém evaluace efektivní? 

Co to je evaluace v souvislosti s RVP. Od hodnocení pedagogem k 

evaluaci pedagogů a celé školy. Efektivní systém evaluace mateřské 

školy, základní školy. Hodnocení dítěte, žáka. Vyhodnocování 

účinnosti (evaluace kvality) třídního, školního vzdělávacího 

programu. Účastníci se seznámí se základy legislativy týkající se 

evaluace. Vytvoří si modelový plán evaluace. Nadefinují si nástroje 

evaluace. Určí si role - kdo za co a proč odpovídá. Prodiskutují 

informace o vlastních zkušenostech z praxe. Kurz je veden velmi 

prakticky aktivizujícími metodami. 

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková 

Termín: 9. 6. 2007 

Čas: 9.00 – 17.00 

Místo konání: Hotel Prokopka, Prokopova 9, Praha 3 

Účastníci: učitelé/-ky  a vedení  MŠ, ZŠ   
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Cena: 850,- Kč 

Kód akce: 647 

Uzávěrka přihlášek: 28. 5. 2007 

Jak snáze naplňovat požadavky RVP (s použitím metod 

kritického myšlení a kooperativního vyučování) 

Kurs si klade za základní cíl dát účastníkům nástroje pro účinné 

změny metodologické, jež povedou k snazšímu a efektivnějšímu 

naplňování požadavků RVP. Je důležité postavit žáka do centra dění 

ve třídě - jako aktivního účastníka vyučování. Omezit vůdčí 

postavení učitele ve třídě - učitel je spíše koordinátorem, který 

žákům při jejich aktivním učení pomáhá. Zajímavé metody, 

vytváření atmosféry důvěry ve třídě, efektivní učení, umění 

naslouchat, schopnost vyjádřit vlastní emoce.  

Lektor: PhDr. Libor Kyncl 

Termín: 18. – 19. 6. 2007 

Čas:  9.00 - 17.00 

Místo konání: Hotel Prokopka, Prokopova 9, Praha 3  

Účastníci: učitelé/-ky , I.  a II. st. ZŠ, studenti 

Cena: 1 650,- Kč   

Kód akce: 656 

Uzávěrka přihlášek: 8. 6. 2007 
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KONTAKTY SKAV 

 

Kancelář 

SKAV, o. s. 

Na Poříčí 12 

110 00  Praha 1 

 

Tel.: 224 875 755 

E-mail: info@skav.cz 

Internet: www.skav.cz 

  

 

Markéta Ševčíková – tajemnice SKAV 

E-mail: marketa.sevcikova@skav.cz 
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