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SLOVO ÚVODEM

Od vydání prvního sborníku z kulatých stolů uplynuly téměř tři roky. Za tu dobu se 
v našem školství změnilo mnohé. Také lze říci, že mnohé zůstalo beze změny. Tato 
ambivalentnost je pro školství příznačná a v jistém smyslu i žádoucí. Škola je jedním 
z nástrojů, kterým si společnost udržuje kontinuitu s minulým. Nelze proto čekat, že 
se zásadně změní ze dne na den, ba ani z roku na rok. Zároveň ale škola nutně musí 
předjímat i potřeby příští. Měla by své absolventy připravovat tak, aby obstáli v době, 
která na ně bude klást požadavky zcela jiné, než tomu bylo před dvaceti či padesáti 
lety. Není snadné najít takový stav, ve kterém je udržování minulého a příprava na 
budoucí v žádoucí rovnováze. Zvláště, když tendence všech rozsáhlých systémů 
setrvávat ve stávajícím stavu, je podstatně silnější než tendence ke změně. A právě 
hledání této rovnováhy je podstatou všech diskusí, které se kolem kulatého stolu 
odehrávají. Má to být, jak to bylo, a jak jsme na to po léta zvyklí? Nebo se věci mají 
měnit, a pokud ano, tak proč a jak vlastně? 

Potřeba stále znovu hledat odpovědi na tyto věčné otázky tedy zůstává. A nemění 
se ani poslání kulatých stolů, které v úvodníku prvního sborníku z kulatých stolů vý-
stižně popsal bývalý předseda SKAV, o. s. RNDr. Jindřich Kitzberger: …„Na základě 
dosavadních zkušeností můžeme s klidným srdcem říci, že aktuálních témat neubý-
vá. Naopak. Svědčí to samozřejmě o tom, že problémů ve školství a ve vzdělávání 
je u nás stále dostatek. A ke každému problému existuje celá řada názorů na jeho 
řešení. Který je ten správný? Kdo ví. Kulaté stoly si rozhodně nečiní nárok, aby se u 
nich o tom rozhodovalo. Ale jejich smysl vidíme v něčem jiném - aby ti, kteří kdekoli 
o čemkoli mohou rozhodovat (a teď nemyslím jen úředníky a politiky), měli k tomuto 
rozhodování více informací, více pochopení, více odpovědnosti, lepší přehled o ná-
zorech druhých a aby si ostatně i své vlastní názory mohli otestovat v intelektuálně 
nabitém „kotli“.“…

Snažíme se na kulatých stolech nadále poskytovat prostor třem nejdůležitějším po-
myslným hráčům na poli vzdělávání: zástupcům veřejné správy, expertům a lidem 
ze škol. Každý z nich klade důraz na jiné stránky tématu a pomáhá svým kolegům 
v panelu i širšímu auditoriu vytvářet plastičtější obraz skutečnosti. Někdy to možná 
vede k tomu, že na konci kulatého stolu si klademe víc otázek, než jsme získali od-
povědí, ale i to nám pomáhá posunout se dál v hledání optimálního řešení.

V příštím školním roce vstoupí kulaté stoly do nové etapy své existence. Hlavní or-
ganizátorka a spolutvůrkyně Jana Hrubá odchází na zasloužený odpočinek a bude 
tedy jejich organizaci nadále pozorovat spíše zpovzdálí. Za léta invenční a zároveň 
pečlivé přípravy diskusních setkání jí patří velké poděkování. Bez ní by kulaté stoly 
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nebyly tím, čím dnes jsou - respektovaným fórem, na kterém je možné čerpat infor-
mace, diskutovat, učit se vzájemnému poznávání a naslouchání. Naštěstí neopouští 
Jana Hrubá kulaté stoly absolutně - přislíbila, že nám jako čestná členka SKAV, o. s. 
nadále bude vlídnou rádkyní. 

Poděkování za technické a organizační zajištění kulatých stolů patří rovněž Markétě 
Ševčíkové, tajemnici SKAV, o. s., která po úspěšném ukončení studií odchází hledat 
své profesní uplatnění. 

V neposlední řadě děkujeme také ředitelce ZŠ Vodičkova PaedDr. Janě Králové, 
která nám pro diskusi poskytuje prostory v centru Prahy. 

Doufejme, že i v příštím školním roce pro vás kulaté stoly budou příležitostí setkat 
se se zajímavými lidmi, získat důležité informace „přímo od zdroje“ a v diskusi hledat 
taková řešení, která budou prospěšná všem aktérům na poli vzdělávání. 
     

Mgr. Jaroslava Simonová 
předsedkyně SKAV, o. s. 



1. INFORMACE O POŘADATELÍCH

Stálá konference asociací ve vzdělávání 

(dále jen SKAV, o. s.)

Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. je dobrovolné seskupení pedagogic-
kých asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu pro-
gresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace 
mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprá-
vou a veřejností. 

Počátek činnosti SKAV, o. s. spadá do roku 1999 a je spojen s neformální aktivitou 
šesti vzdělávacích asociací. Postupná snaha efektivněji a profesionálněji reagovat 
na aktuální problémy ve školství a dlouhodobé problémy vzdělávacího systému v 
České republice vůbec, následně přinesla potřebu právní subjektivity. K registraci 
SKAV, coby občanského sdružení, došlo dne 11. 8. 2003 a tímto krokem byla nejen 
otevřena cesta k jednáním na institucionální úrovni, ale i získávání fi nančních pro-
středků. 

SKAV, o. s. usiluje o:

● prosazování koncepčnosti a provázanosti rozhodnutí vzdělávací politiky;
● podporu vzdělávání orientovaného na komplexní rozvoj osobnosti dítěte; 
● zprostředkování výměny informací mezi státní správou, samosprávou, školami, 
 pedagogickou veřejností a členskou základnou SKAV, o. s.; 
● posílení role pedagogických neziskových iniciativ v prosazování pozitivních   
 změn kurikulární reformy v ČR; 
● zapojení pedagogické neziskové iniciativy do realizačních strategií kurikulární 
 reformy v ČR.

Postupná stabilizace a profesionalizace činnosti SKAV, o. s. byla v letech 2003-2008 
umožněna díky laskavým grantovým příspěvkům a podpoře: Fund for Education, 
Nadace Open Society Fund Praha, Nadace VIA, Evropského sociálního fondu, stát-
ního rozpočtu České republiky, rozpočtu hl. m. Prahy a První multimediální s.r.o.

Členská základna sdružení je průběžně rozšiřována o další zájemce o spolupráci, 
a proto SKAV, o. s. uvítá asociace působící v oblasti vzdělávání, které by se rády 
podílely na pozitivním ovlivňování českého školství. Všechny související informace 
se nacházejí na internetových stránkách: www.skav.cz.
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Adresa
SKAV, o. s.
Kladenská 43, 252 68 Středokluky

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Simonová (předsedkyně SKAV, o. s.) 
e-mail:  jaroslava.simonova@skav.cz; info@skav.cz
Internet:  www.skav.cz

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

(dále jen SVP PedF UK)

Středisko vzdělávací politiky je pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. 

Od svého založení v roce 1994 se zaměřuje na tři hlavní oblasti:
 
● Řešení projektů výzkumného i aplikovaného charakteru, vytváření vlastní 
 poznatkové základny a její předávání a zveřejňování v odborné i širší veřejnosti. 
● Formulování základních východisek a cílů vzdělávací politiky a návrh konkrétních
 strategií a postupů. 
● Soustavné sledování aktivit OECD, Evropské komise a dalších významných 
 mezinárodních organizací v oblasti školství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů,
 šíření a využívání výsledků jejich práce v České republice. 

Cílem činnosti SVP PedF UK je poznání celkového vztahu vzdělávání a společnosti, 
jeho zasazení do širšího rámce vývoje ekonomiky a společnosti i defi nování nových 
požadavků, které se kladou na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů vůbec. SVP PedF 
UK usiluje o vzájemné propojování vývoje v jednotlivých oblastech a o vyhodnoco-
vání stavu a vývoje českého školství v národním i v mezinárodním kontextu. Ve své 
činnosti SVP PedF UK využívá spolupráce s širokým okruhem odborných institucí 
a expertů. 

Adresa
SVP PedF UK 
Malátova 17, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Ing. Jan Koucký (ředitel SVP PedF UK Praha) 
e-mail:  jan.koucky@pedf.cuni.cz
Internet:  www.strediskovzdelavacipolitiky.info          



2. HISTORIE, ZÁKLADNÍ IDEA A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Kulaté stoly ke vzdělávací politice začaly být organizovány od roku 1994 prvním ře-
ditelem SVP PedF UK PhDr. Ladislavem Čerychem a dále pak jeho nástupci - doc. 
PhDr. Jaroslavem Kalousem, CSc. a Ing. Janem Kouckým, a to až do voleb v roce 
1998. K obnovení pořadatelské tradice došlo na podzim roku 2001 z iniciativy SKAV, 
o. s. ve spolupráci se SVP PedF UK, přičemž pravidelně - tedy každý třetí čtvrtek       
v měsíci - jsou kulaté stoly pořádány od jara roku 2003.

Základní ideou a zároveň hlavní funkcí kulatých stolů je otevřeně diskutovat nejvý-
znamnější 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. Soustřeďovat a propojovat růz-
né přístupy, stát se myšlenkovou líhní a přispívat tím k formulování pojetí vzdělávací 
politiky v ČR a řešení problémů praxe.

Kulaté stoly jsou veřejná diskusní setkání, přičemž vybraná témata se vztahují k ak-
tuálním otázkám z oblasti vzdělávání a školství. Setkání probíhají pravidelně každý 
třetí čtvrtek v měsíci (kromě období školních letních prázdnin) v aule ZŠ Vodičkova 
na Praze 1, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2-3 
hodiny. 

Počet účastníků kulatých stolů je proměnlivý, většinou se pohybuje mezi 50-100 
lidmi. Jsou mezi nimi novináři a redaktoři rozhlasových a televizních stanic; politici    
a představitelé různých institucí státu, krajů i obcí; zástupci akademické obce, peda-
gogických asociací, ředitelé škol, učitelé, sociální partneři, rodiče a další představi-
telé těch, pro které je zvolené téma důležité či alespoň zajímavé.

Každý kulatý stůl má vždy svého moderátora a je rozdělen do dvou částí. V prvé        
z nich je představeno vybrané téma, vymezeny jeho základní obsahové charakteris-
tiky a citlivá místa. Své názory a argumenty prezentují nejčastěji zástupci tří stran: 
vzdělávací politiky či administrativy, školských institucí samotných a odborné sféry. 
Druhá část kulatého stolu je věnována moderované diskusi, do níž se může aktivně 
zapojit kterýkoli z účastníků kulatého stolu.

K obsahu kulatého stolu je předem vydávána tisková zpráva s uvedením jmen všech 
vystupujících v úvodním panelu. Z průběhu kulatého stolu je pořizován stručný zápis 
s hlavními závěry a doporučeními. Výstupy jsou publikovány v odborném tisku a na 
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Internetu, a to i včetně prezentací panelistů, a rozesílány všem účastníkům.
Kulaté stoly by nebylo možné pořádat bez fi nanční podpory subjektů z nadační, sou-
kromé či státní sféry. V letech 2005-2008 byly kulaté stoly fi nancovány z prostředků 
a za pomoci:
 
● Fund for Education (www.isp.cz); 
● Nadace Open Society Fund (www.osf.cz); 
● Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz), státního rozpočtu České republiky
 a rozpočtu hl. m. Prahy (http://magistrat.praha-mesto.cz);
● První multimediální s.r.o. (www.multimedia.cz).

Všem grantovým poskytovatelům a dárcům děkujeme!



3. SEZNAM POŘÁDANÝCH KULATÝCH STOLŮ

listopad 2005
● téma: „Výstupní hodnocení žáků ZŠ - vize a realita“
● panelisté: 
 ◆ PaedDr. Jaroslav Müllner (náměstek ministryně školství)
 ◆ PhDr. Jana Zapletalová (ředitelka IPPP)
 ◆ PhDr. Jana Nováčková, CSc. (SMKV, SKAV, o. s.)
 ◆ RNDr. Jindřich Kitzberger (ředitel ZŠ Interbrigády, Praha 6; SKAV, o. s.)
 ◆ RNDr. Bohumil Vévoda (ředitel gymnázia v Karviné)
● počet účastníků: 155

prosinec 2005
● téma: „Mediální podpora reformy aneb Jak vysvětlit smysl a podstatu změn 
 veřejnosti a učitelům?“
● panelisté: 
 ◆ doc. PhDr. Jan Jirák (proděkan IKSŽ - Katedra mediálních studií, FSV UK)
 ◆ Zoja Franklová (NÚOV)
 ◆ Radka Kvačková (Lidové noviny) 
 ◆ Ivana Sovišová (Česká televize)
 ◆ Jaroslava Šteffl ová (Učitelské noviny)
 ◆ Jan Wagner (Česká škola)
 ◆ PaedDr. Michal Černý (ZŠ Klánovice, Praha 9)
 ◆ PaedDr. Blanka Janovská (FZŠ Chlupova, Praha 5)
 ◆ PaedDr. Jaroslav Nádvorník (ZŠ Propojení, Sedlčany) 
 ◆ PhDr. Martin Profant (ředitel analyticko-koncepčního odboru, MŠMT)
● počet účastníků: 97

leden 2006
● plánované téma: „Inspekce v čase reformy“ 
 KS byl zrušen z důvodu odvolání účasti paní ústřední školní inspektorky i jejího  
 náměstka - bez nich byla diskuse bezpředmětná.

únor 2006
● téma: „Bílá kniha po pěti letech - a co bude dál?“ 
● panelisté:   
 ◆ prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc. (vedoucí týmu Bílé knihy)
 ◆ PaedDr. Jaroslav Müllner (náměstek ministryně školství)
 ◆ PhDr. Stanislav Minařík (vedoucí odboru školství Zlínského kraje)
 ◆ Mgr. Karel Bárta (ředitel ZŠ Turnov, prezident AZŠ ČR)
 ◆ Ing. Jaroslav Ponec (ředitel SOŠ a VOŠ Kopřivnice, předseda CZESHA)
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● počet účastníků: 126
 
březen 2006
● téma: „Spolupráce kontra individualismus aneb Umí naše škola učit žáky
 spolupráci?“
● panelisté:
 ◆ doc. PhDr. Hana Kasíková (FF UK)
 ◆ PaedDr. Karel Tomek (externí spolupracovník VÚP)
 ◆ Mgr. Jan Korda (ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8)
 ◆ Mgr. Jakub Švec (Projekt Odyssea, o. s.)
● počet účastníků: 45

březen 2006 - regionální KS v Liberci
● téma: „TESTY CERMAT: Jaké jsou důvody a rizika zavádění plošného
 testování?“
● panelisté: 
 ◆ Mgr. Petr Doležal (náměstek hejtmana pro resort školství LK)
 ◆ RNDr. Jana Straková (Sociologický ústav AV ČR)
 ◆ Mgr. Jiří Dvořák (ředitel ZŠ Lesní, Liberec)
 ◆ PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (ředitel CERMAT)
● počet účastníků: 51

duben 2006
● téma: „Vzdělávejme se všeobecně - ale budeme pak stačit odborně?“  
● panelisté: 
 ◆ RNDr. Jana Straková (ISEA)
 ◆ prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (předseda ISEA)
 ◆ PhDr. Martin Profant (ředitel odboru analyticko-koncepčního, MŠMT)
 ◆ Vladimír Šiška (tajemník Hospodářské komory)
 ◆ PaedDr. Tomáš Bouda (vedoucí OŠMT Moravskoslezského kraje)
 ◆ Ing. Jaroslav Ponec (předseda CZESHA)
● počet účastníků: 119

květen 2006
● téma: „K čemu může sloužit žákovské portfolio?“  
● panelisté: 
 ◆ RNDr. Jana Straková (SKAV, o. s.)
 ◆ Mgr. Irena Smetáčková (externí spolupracovnice CERMAT)
 ◆ Vladimíra Strculová (FZŠ Chlupova, Praha 5)
 ◆ Mgr. Kateřina Jančaříková (ADV)
● počet účastníků: 63



červen 2006
KS byl z organizačních důvodů zrušen. 

září 2006
● téma: „Finanční prostředky ESF - dějství druhé (2007-2013)“
● panelisté: 
 ◆ Ing. Jarmila Modrá (ředitelka odboru pro záležitosti EU, MŠMT)
 ◆ RNDr. Kamil Ubr (vedoucí oddělení koncepce vzdělávání kraje Vysočina)
 ◆ Mgr. Ota Benc (ředitel ZŠ Přibyslav)
● počet účastníků: 68

říjen 2006
● téma: „Škola a individualita dítěte - jde to dohromady?“
● panelisté:
 ◆ PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (Katedra speciální pedagogiky, MU Brno)
 ◆ RNDr. Pavla Polechová, CSc. (odbor pro záležitosti EU, MŠMT)
 ◆ PaedDr. Renata Wolfová (speciální pedagog)
 ◆ PaedDr. Tomáš Houška (pedagog)
 ◆ Mgr. Ivana Kočová (ředitelka ZŠ Chotýšany; lektorka Step by Step, o. s.)
● počet účastníků: 70

listopad 2006
● téma: „Jaké změny čeká střední školství? Rizika a příležitosti příštích deseti let“
● panelisté: 
 ◆ Ing. Jaromír Coufalík, CSc. (NVF)
 ◆ Ing. Jan Koucký (ředitel SVP PedF UK)
 ◆ Ing. Bohumil Mužík (ředitel RLZ ISP - Svaz průmyslu a dopravy ČR)
 ◆ Ing. Jaroslav Ponec (ředitel SOŠ a VOŠ v Kopřivnici, předseda CZESHA)
 ◆ Mgr. Zdeněk Pracný (MŠMT)
 ◆ Mgr. Petr Roupec (vrchní ředitel, MŠMT)
● počet účastníků: 109

prosinec 2006
● téma: „Co ředitel může, když za všechno může?“
● panelisté: 
 ◆ doc. PhDr. Otto Obst, CSc. (PedF Univerzita Palackého, Olomouc)
 ◆ Mgr. Petr Roupec (vrchní ředitel kabinetu ministryně, MŠMT)
 ◆ RNDr. Jindřich Kitzberger (ředitel ZŠ Interbrigády, Praha 6)
 ◆ Mgr. Hana Stýblová (prezidentka Asociace ředitelů ZŠ ČR)
● počet účastníků: 92
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leden 2007 
● téma: „Ředitel a mezilidské vztahy ve škole - vzor pro žáky“
● panelisté:
 ◆ PhDr. Pavel Beňo (Práce a vztahy, o. s.)
 ◆ Mgr. Daniel Kaiser (ZŠ Jižní, Praha 4)
 ◆ Mgr. Jana Kašpárková, Ph.D. (PedF UP Olomouc)
 ◆ PaedDr. Jaroslav Nádvorník (ZŠ Propojení, Sedlčany)
 ◆ Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (Ústav pedagogických věd FF MU Brno)
 ◆ Mgr. Jitka Šulcová (ČMOS PŠ)
● počet účastníků: 79

únor 2007 
● téma: „Škola versus rodina“
● panelisté: 
 ◆ Mgr. Kristian Ostřížek (waldorfská škola Příbram)
 ◆ doc. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. (Ústav pedagogických věd FF MU Brno)
 ◆ Mgr. Blanka Strouhalová (rodič)
 ◆ doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (PedF UK Praha)
 ◆ PhDr. Marcela Štiková (Svaz měst a obcí)
 ◆ RNDr. Hana Žufanová (ČŠI)
● počet účastníků: 79

březen 2007 
● téma: „Násilí v rodině a škola“
● panelisté: 
 ◆ PhDr. Nina Kurz (Krizové centrum pro děti a rodinu)
 ◆ PhDr. Václav Mertin (katedra psychologie FF UK Praha)
 ◆ Mgr. et Ing. Ivana Spoustová (proFem o. p. s.)
 ◆ doc. PhDr. Jaroslav Šturma (DCI)
 ◆ JUDr. Marie Vodičková (Fond ohrožených dětí)
● počet účastníků: 62

duben 2007 
● téma: „Problémový žák, nebo žák s problémy?“
● panelisté: 
 ◆ PhDr. Václav Mertin (katedra psychologie FF UK Praha)
 ◆ Mgr. Josef Musil (ZŠ Dalovice)
 ◆ PhDr. Jana Nováčková, CSc. (SMKV)
 ◆ doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. (Husitská teologická fakulta UK Praha)
● počet účastníků: 45



květen 2007 
● téma: „Výsledky vzdělávání a přidaná hodnota školy“
● panelisté: 
 ◆ Ing. Jan Koucký (SVP PedF UK)
 ◆ RNDr. Jiří Kuhn (Gymnázium Nymburk) 
 ◆ RNDr. Ondřej Šteffl , CSc. (SCIO)
● počet účastníků: 68

červen 2007 
● téma: „Mohou projekty ESF 2007-2013 podpořit reformu vzdělávání?“
● panelisté: 
 ◆ PhDr. Leo Čuda (Obchodní akademie Břeclav)
 ◆ Mgr. Petr Daniš (Sdružení TEREZA, o. s.) 
 ◆ RNDr. Jindřich Kitzberger (MŠMT)
 ◆ Mgr. Jan Korda (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8)
 ◆ RNDr. Zuzana Matušková (MŠMT)
 ◆ Mgr. Jaroslava Simonová (SKAV, o. s.)
● počet účastníků: 78

září 2007 
● téma: „Co dělat se státní maturitou?“
● panelisté: 
 ◆ RNDr. Oldřich Botlík, CSc. (KALIBRO)
 ◆ Mgr. Martin Mach (MŠMT)
 ◆ RNDr. Ondřej Šteffl , CSc. (SCIO)
 ◆ Ing. Pavel Zelený (CERMAT)
● počet účastníků: 58

říjen 2007 
● téma: „Klíčová postava ve vzdělávání - učitel“
● panelisté: 
 ◆ doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (MFF UK Praha)
 ◆ PhDr. Jan Beran, Ph.D. (PedF MU Brno)
 ◆ Ing. Vít Beran (ZŠ Předškolní, Praha 4-Kunratice)
 ◆ Mgr. Zdeněk Bělecký (ZŠ Meteorologická, Praha 4)
 ◆ RNDr. Jindřich Kitzberger (MŠMT)
 ◆ Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (FSS MU Brno)
 ◆ PaedDr. Karel Tomek (VÚP Praha)
● počet účastníků: 103
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listopad 2007 
● téma: „Má klima školy vliv na efektivitu učení?“
● panelisté: 
 ◆ Mgr. Zdeněk Brož (ZŠ dr. J. Malíka, Chrudim) 
 ◆ PhDr. Eduard Entler (ČŠI)
 ◆ PhDr. Miroslav Klusák (Pražská skupina školní etnografi e, PedF UK Praha)
 ◆ Mgr. Dana Kratochvílová (koordinátorka projektu Zdravý kraj v Kraji Vysočina)
 ◆ PaedDr. Marie Rojková (8. ZŠ Frýdek-Místek)
 ◆ doc. PhDr. Vladimíra Spilková (PedF UK Praha)
● počet účastníků: 50

prosinec 2007 
● téma: „Umíme využít výsledky výzkumů PISA?“
● panelisté: 
 ◆ doc. RNDr. Zdeněk Botek (Gymnázium Uherské Hradiště)
 ◆ RNDr. Jindřich Kitzberger (MŠMT)
 ◆ RNDr. Jana Straková (PISA v ČR)
 ◆ doc. PaedDr. Radka Wildová (PedF UK Praha)
● počet účastníků: 55

leden 2008
● téma: „Máme systém péče o ohrožené děti, nebo jen změť aktivit?“
● panelisté:
 ◆ doc. PhDr. Oldřich Matoušek (FF UK Praha)
 ◆ PaedDr. Jan Kaše (Středisko výchovné péče Plzeň)
 ◆ PhDr. Lenka Průšová (Diagnostický ústav Dobřichovice)
 ◆ Mgr. Tomáš Řezníček (Dětský domov Lety)
 ◆ Mgr. Jan Matoušek (oddělení sociální prevence, Černošice)
 ◆ PaedDr. Jiří Pilař (MŠMT)
● počet účastníků: 74 

únor 2008
● téma: „Jsme schopni efektivně využít prostředků z ESF na DVPP?“
● panelisté:
 ◆ Ing. Vít Beran (ZŠ Kunratice)
 ◆ Mgr. Kateřina Bundilová (NIDV)
 ◆ PhDr. Ondřej Hausenblas (Kritické myšlení, o. s.)
 ◆ Mgr. Jiří Nekola (NIDV)
 ◆ Mgr. Jaroslava Simonová (SKAV, o. s.)
 ◆ Mgr. Jarmila Záhoříková (NIDV)
● počet účastníků: 60



březen 2008 
● téma: „Návrh novely školského zákona“
● panelisté: 
 ◆ PaedDr. Tomáš Bouda (nezávislý expert)
 ◆ PaedDr. Jaromír Krejčí (MŠMT)
 ◆ Mgr. Ivana Lacinová (APV)
 ◆ PhDr. Václav Mertin (FF UK Praha)
 ◆ Mgr. Pravoslav Němeček (Asociace ředitelů ZŠ ČR)
 ◆ Mgr. Michaela Rybářová (Asociace pedagogů ZŠ ČR)
 ◆ PhDr. Marcela Štiková (Svaz měst a obcí)
● počet účastníků: 86

duben 2008
● téma: „Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících“
● panelisté: 
 ◆ Mgr. Hana Bažantová (Asociace ředitelů ZŠ ČR)
 ◆ Ing. et Mgr. Vít Berka (ČMOS) 
 ◆ prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (PedF UK Praha) 
 ◆ Mgr. Michal Trunda (MŠMT)
● počet účastníků: 81

květen 2008
● téma: „Připravují MŠ podle nových ŠVP děti dostatečně na roli školáků?“
● panelisté: 
 ◆ Mgr. Hana Imlaufová (Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8)
 ◆ Mgr. Miloš Novotný (ZŠ Nemyčeves)
 ◆ PhDr. Kateřina Smolíková (VÚP)
 ◆ Mgr. Ludmila Šprachtová (MŠ Praha 8, APV)
 ◆ PaedDr. Eliška Vencálková (lektorka v oblasti předškolního vzdělávání, 
  bývalá inspektorka, APV)
● počet účastníků: 55

červen 2008
● téma: „Jak a kam po škole? Uplatnění absolventů škol a hodnocení dosaženého  
 vzdělání“
● panelisté: 
 ◆ Ing. Jan Koucký (SVP PedF UK)
 ◆ Ing. Jiří Vojtěch (NÚOV)
 ◆ Mgr. Martin Zelenka (SVP PedF UK)
● počet účastníků:51
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4. ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI

Analýza návštěvnosti je zpracovávána od ledna 2005. Jednotlivá data jsou získá-
vána z prezenčních listin, které se nacházejí v předsálí místa setkání, tj. auly v ZŠ 
Vodičkova 22 na Praze 1. Přestože opakovaně žádáme všechny účastníky, aby se 
do prezenčních listin zapisovali, počet přítomných účastníků nikdy neodpovídá po-
čtu zapsaných osob. V tomto ohledu je pak v souhrnu výsledných dat nutné počítat 
se statistickou odchylkou. 

Sledovány jsou např. tyto kategorie: 
● celkový počet účastníků;
● databáze kontaktů;
● účastnické spektrum dle jednotlivých kategorií;
● TOP 5 návštěvnosti - účastníci;
● TOP 10 návštěvnosti - téma. 

4.1. CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ

Za sledované období listopad 2005 - červen 2008 se kulatých stolů zúčastnilo 
celkem 2 079 osob. Účastnické spektrum je velice široké a zahrnuje jak zájemce                      
z řad všeobecné a odborné školské veřejnosti, tak zástupce ze státní sféry, médií     
a neziskových organizací.  
 

Obr. 1: Přehledový graf vývoje návštěvnosti na kulatých stolech
za období listopad 2005 - červen 2008



4.2. DATABÁZE KONTAKTŮ

Databáze kontaktů - tj. těch, kteří jsou e-mailem nebo klasickou poštou obesíláni 
pozvánkami - čítá 1 369 osob, přičemž z prezenčních listin bylo do databáze ve 
sledovaném období nově zařazeno 601 osob. 

 

Obr. 2: Počet kontaktů nově zařazených do databáze KS
za období listopad 2005 - červen 2008

4.3. ÚČASTNICKÉ SPEKTRUM DLE JEDNOTLIVÝCH
      KATEGORIÍ 

Účastnické spektrum je rozdělováno do 33 kategorií, které jsou vymezeny dle čin-
nosti a zaměření příslušných organizací (např. ČŠI, MŠMT, NÚOV atd.). Související 
analýzy se pak týkají buď kategorií jednotlivých (např. „Kraje“), jejich předem vyme-
zeného souboru (např. „Školy“ zahrnující MŠ, ZŠ i SŠ) anebo celého spektra dle 
konkrétního tématu KS.
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Obr. 3: Vývoj návštěvnosti kategorie: „Úředníci“
za období únor 2006 - červen 2008 (včetně spojnice trendu)

 

Obr. 4: Vývoj návštěvnosti kategorie: „PedF“
za období únor 2006 - červen 2008 (včetně spojnice trendu)



 

Obr. 5: Vývoj návštěvnosti kategorie: „Školy (MŠ-ZŠ-SŠ)“
za období únor 2006 - červen 2008 (včetně spojnice trendu)

4.4. TOP 5 NÁVŠTĚVNOSTI - ÚČASTNÍCI

V souvislosti se studiem účastnického spektra sledujeme krátkodobé a dlouhodobé 
změny. V prvním případě proměna účastníků souvisí s konkrétním tématem kula-
tého stolu. Ve druhém případě můžeme pozorovat vývoj auditoria s ohledem na 
jeho „potřeby“, tj. s jakým cílem kulaté stoly navštěvují - zda cítí potřebu diskutovat 
nebo pouze získávat informace atp. V tomto ohledu pak můžeme konstatovat, že v 
poslední době zaznamenáváme úbytek diskuse a naopak převahu „přednáškového 
typu“ setkání.    

Nejnižší návštěvnost stabilně zaznamenáváme u poslanců a senátorů.

Nejvyšší návštěvnost se v průběhu let 2005 - 2008 vyvíjela následujícím způso-
bem (v daném roce uvádíme vždy prvních 5 nejpočetněji zastoupených skupin): 

● 2005: ZŠ, ostatní organizace, ČŠI, MŠMT, média;
● 2006: ZŠ, ostatní organizace, PedF, MŠMT, SŠ;
● 2007: ZŠ, ostatní organizace, ČŠI, kraje, SŠ;
● 2008 (leden - červen): ZŠ, NIDV/PC/DVPP, ostatní organizace, MŠMT, kraje.
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4.5. TOP 10 NÁVŠTĚVNOSTI - TÉMATA

Pro ukázku pak níže uvádíme záznam 10 nejpočetněji zastoupených kulatých stolů 
za sledované období listopad 2005 - červen 2008 (měsíc a rok | téma | počet účast-
níků), včetně vybraných souvisejících grafů:
 
1. listopad 2005: 
 „Výstupní hodnocení žáků ZŠ - vize a realita“
 - 155 účastníků
2. únor 2006:
 „Bílá kniha po pěti letech - a co bude dál?“
 - 126 účastníků 
 

Obr. 6: Ukázka početního zastoupení účastníků na KS pořádaném dne 23. 2. 2006 na téma: 
„Bílá kniha po pěti letech - a co bude dál?“

3. duben 2006:
 „Vzdělávejme se všeobecně - ale budeme pak stačit odborně?“ 
 - 119 účastníků
4. listopad 2006:
 „Jaké změny čeká střední školství? Rizika a příležitosti příštích deseti let“ 
 - 109 účastníků
5. říjen 2007:
 „Klíčová postava ve vzdělávání - učitel“
 - 103 účastníků



 

Obr. 7: Ukázka početního zastoupení účastníků na KS pořádaném dne 18. 10. 2007
na téma: „Klíčová postava ve vzdělávání - učitel“

6. prosinec 2005:
 „Mediální podpora reformy aneb Jak vysvětlit smysl 
 a podstatu změn veřejnosti a učitelům?“
 - 97 účastníků
7. prosinec 2006:
 „Co ředitel může, když za všechno může?
 - 92 účastníků
8. březen 2008:
 „Návrh novely školského zákona“
 - 86 účastníků
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Obr. 8: Ukázka početního zastoupení účastníků na KS pořádaném dne 27. 3. 2008 na téma: 
„Návrh novely školského zákona“

9. duben 2008:
 „Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících“ - 81 účastníků
10. leden 2007:
 „Ředitel a mezilidské vztahy ve škole - vzor pro žáky“ - 79 účastníků



5. VÝSTUPY A PŘÍSPĚVKY PANELISTŮ

Výstupy z kulatých stolů jsou dvojího charakteru. Za prvé, zahrnují zápisy z jednání 
v podobě článků Jany Hrubé (variantně též Ing. Jana Kovařovice, CSc. a Ing. Radi-
ma Ryšky). A za druhé, obsahují samotné příspěvky panelistů. 

Články Jany Hrubé jsou jedním z charakteristických rysů kulatých stolů a bývají 
uveřejňovány jak v tištěných a elektronických médiích, tak rozesílány přítomným 
účastníkům setkání. Příspěvky panelistů jsou publikovány po každém setkání na 
Internetu - na webu Učitelských listů (www.ucitelske-listy.cz) a SKAV, o. s. 
(www.skav.cz).    

V níže uvedeném textu Vám pak předkládáme výčet všech zápisů z jednotlivých 
kulatých stolů za období listopad 2005 - červen 2008 i vybrané příspěvky panelistů. 
(     - tento symbol označuje příspěvek panelisty). 

 LISTOPAD 2005

VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ - VIZE A REALITA

Listopadový kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Stře-
diska vzdělávací politiky UK měl téma pro základní školy velmi naléhavé: výstupní 
hodnocení žáků ZŠ, které má být žákům vydáváno na konci I. pololetí.

Svědčila o tom davová účast. Ještě nikdy lidé na kulatém stole nestáli až na chodbě, 
aby slyšeli alespoň nějaké informace. Kapacita auly ZŠ Vodičkova prostě nestačila 
zájmu. Téměř 80 % účastníků bylo ze základních škol nebo víceletých gymnázií (a 
také z České školní inspekce). Svědčí to o tom, že je povinnost ze zákona zpracovat 
pro žáky výstupní hodnocení trápí a naplňuje obavami. V tomto duchu se také nesla 
vystoupení panelistů - praktiků a bohatá diskuse. 

Na otázky, co zamýšlelo MŠMT začleněním výstupního hodnocení do zákona, jak to 
souvisí s kurikulární reformou a jak mají podle MŠMT základní a střední školy nyní 
postupovat, odpovídal PaedDr. Jaroslav Müllner, náměstek ministryně školství. 
Řekl, že se hledal způsob, jak omezit vliv přijímacích zkoušek na SŠ a posílit vliv zá-
kladních škol. Jedinou variantou je hodnocení na výstupu. Legislativním zavedením 
výstupního hodnocení (VH) vzniká ředitelům SŠ povinnost vzít při přijímání žáků v 
úvahu jejich VH. Připomněl, že 90 % žáků je na SŠ přijato bez přijímacích zkoušek.

MŠMT vydalo informaci (můžete si ji stáhnout zde: http://ucitelske-listy.ceskaskola.
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cz/fi les/soubory/Informace_MSMT.rtf). VH by mělo vyjádřit, jak žák dosáhl cílů zá-
kladního vzdělávání, a mělo by se do něj promítnout vše, co není obsahem vysvěd-
čení. V žádném případě nejde o návrat komplexního hodnocení. Vyšší stupeň by se 
měl z VH dozvědět, co je pro žáka podstatné a pozitivní. 

Dr. Müllner na závěr svého vystoupení prohlásil, že MŠMT nemá v úmyslu předklá-
dat novelu školského zákona. Ve výstupním hodnocení byl vytvořen nástroj, o jehož 
podobě lze diskutovat. Návrhy, jak doplnit pokyn, je možno zasílat na MŠMT.

Záměrem podle Bílé knihy bylo: „Na 2. stupni uplatnit systém závěrečného nebo 
průběžného hodnocení učebních výsledků žáků, jehož závěry by byly akceptovány 
středními školami při příjímání na tyto školy. Klást důraz na průběžnou diagnostiku 
žáků, nikoli na examinaci. Uzavřít 2. stupeň ZV všestrannou diagnózou vývoje žáka, 
posouzením předpokladů pro jeho další vzdělávací dráhu a doporučením volby stu-
dijního či učebního oboru, které by se mělo stát základem pro jeho přijetí.“

PhDr. Jana Zapletalová, ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poraden-
ství ČR, připomněla, že základem pro VH je psychodiagnostika. Cílem by mělo být 
přenést na vyšší stupeň základní informace o tom, jakým způsobem se dítě učí 
(vyhodnocení jeho učebních strategií), jaká jsou specifi ka jeho osobnosti, event. 
handicapy, jaké má rodinné zázemí. Přitom je třeba držet se zákona 101 a uvádět 
jen obecné soudy bez podrobností (např. rodina je problematická).

Hodnocení by mělo být včasné, objektivní, v souladu s kritérii. Bývá často ovlivněno 
učitelovým očekáváním, působí zde mnoho vlivů. Důležité je pozorování změn. Uči-
tel by se měl naučit pracovat s žákovským portfoliem, vybírat z něho to, co svědčí o 
posunu žáka.

Psycholožka PhDr. Jana Nováčková, CSc. ze SMKV, SKAV, o. s. se zamyslela nad 
tím, jak by mělo a nemělo výstupní hodnocení vypadat. Připomněla, že nový zákon 
platný od 1. 1. 2005 stanovil nové cíle a hodnocení vztáhl ke klíčovým kompetencím. 
To znamená spoustu učení pro učitele. Přitom VH budou psát již teď - to považuje 
za zlou setbu formalismu.

Školy by měly využít pozitivně, že začínají týmově spolupracovat na tvorbě ŠVP, a 
zkusit to i při výstupním hodnocení. Navodit si cílový stav a pak formulovat hodnotící 
výroky pomocí sloves, sledovat pozorovatelné chování - tedy to, co lze pozorovat a 
doložit. Vynechat srovnávání s ostatními a hodnocení využít k prohloubení partner-
ství s dětmi - výroky s nimi refl ektovat.

Dr. Nováčková zdůraznila rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením: zpětná vazba 



slouží tomu, kdo něco dělá, hodnocení je nástrojem moci. Záměr VH chápe, ale 
není domyšlena souvislost s kurikulární reformou. Výstupní hodnocení se proto stalo 
noční můrou našeho školství.

Naléhavé otázky, které si kolem výstupního hodnocení v základní škole klade ředitel 
a učitelé na podzim 2005, tlumočil účastníkům RNDr. Jindřich Kitzberger, ředitel 
ZŠ Interbrigády, Praha 6, SKAV, o. s. Řekl, že nedokáže otázku VH vyřešit dobře a 
upadá proto do profesionální deprese. Dopad výstupního hodnocení nebude neut-
rální - bude negativní. Odzkouší se na masovém vzorku celé populace a bude mít 
dopad jak na reformu, tak na mnohé děti. Problém je v časovém paradoxu - ŠVP se 
spustí rok poté, co výstupní hodnocení. Žákům se změní pravidla na závěr hry. Bu-
dou hodnoceni z něčeho, o čem ani oni ani učitelé nemají tušení. Škola by se měla 
zamyslet nad kritérii, žáci by je měli předem znát a učitelé dlouhodobě sledovat. 
Takto jde o výcvik naostro a nikdo neví, jak vypadá terč ostré střelby. Pokyn MŠMT, 
který školám ukládá výstupní hodnocení zdůvodnit a doložit, dal šach mat školám, 
protože rodiče mohou žádat doklady. Dopadem nekompetentnosti tvůrců zákona 
může být diskreditace celé kurikulární reformy.

Na závěr svého vystoupení uvedl výsledky průzkumu, který pro SKAV, o. s. pro-
vedl dr. Houška (najdete je zde: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/
Ar.asp?ARI=102432&CAI=2153). Průzkum ukázal, že 68 % ředitelů středních škol 
vědomě porušuje zákon, jestliže nehodlají přihlížet k výstupnímu hodnocení.

Pohled ředitelů středních škol zprostředkoval RNDr. Bohumil Vévoda, ředitel gym-
názia v Karviné. Připomněl historii hodnocení a řekl, že začátkem 90. let si provedl 
u svých žáků srovnání známek ze ZŠ s výsledky přijímacích zkoušek a výsledky I. 
pololetí na G. Od té doby přestal brát známky ze ZŠ v úvahu, protože nemají validní 
hodnotu - jde o pocitový výsledek. 

Obdobně výstupní hodnocení budou slohovými pracemi různé kvality a velmi od-
lišného obsahu. Připomněl, že formulace jsou soudně napadnutelné - agresivních 
rodičů přibývá. Je to nebezpečí, o kterém se vůbec nemluví! 

Střední školy nebudou s VH pracovat rády (nelze je kvantifi kovat), ale budou je 
muset zahrnout. Školy s nedostatkem žáků vezmou žáky bez ohledu na výstupní 
hodnocení, školy s převisem za ně dají body, ale málo. Absurdita vítězí nad realitou. 
Děsí se chvíle, až bude muset přečíst 150 výstupních hodnocení a opatřit je po-
známkami. „Vím, že to neslyšíte rádi“, uzavřel.

Moderátorka Mgr. Michaela Prášilová, Ph.D. na závěr shrnula vystoupení panelistů:
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● idea formativního hodnocení, které by sloužilo žákovi, je chvályhodná;
● žák by měl ale předem znát pravidla;
● očekávanou realitou je ve skutečnosti sumativní výstup;
● velkým rizikem je časový paradox a nepřipravenost učitelů, rodičů
 i celé společnosti;
● nepodložené hodnotící výroky budou ohrožující pro všechny;
● jedná se o průzkum bojem.

Článek Michaely Prášilové k tématice výstupního hodnocení najdete zde: 
http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102431&CAI=2153.

Diskuse 

V následující pestré diskusi a reakcích panelistů zaznělo mnoho dalších myšlenek, 
z nichž některé uvádíme:

● Dr. Müllner: Výstupní hodnocení není novým zjevením, je pouze novou kategorií 
pojmu hodnocení. Řekl, že bere na vědomí námitky - MŠMT se jimi bude zabývat 
a bude řešit další podporu (vyhláška, informační materiály). Přijímací řízení je 
českým specifi kem, je plně v kompetenci ředitelů SŠ, jakou váhu dají výstupnímu 
hodnocení. K případným obavám ze soudních sporů: v tomto prostředí přece 
žijeme. Takové soudy činí učitelé standardně při hodnocení žáků - ústně před 
svědky - nejde tedy o odlišnou situaci.

● Základním problémem je čas - nelze využít potenciálu VH pro žáky. Zatím dát VH 
jen informativní charakter - bude velmi sledováno rodiči.

● Při výstupním hodnocení není možnost zpětné vazby - není již možnost nápravy 
pro dítě.

● Jak udělat VH v individuálním vzdělávání? - Mgr. Pohořelý, vedoucí odboru 
MŠMT (v zast.): V 5. ročníku vyjít z výsledků pololetí, konzultovat s rodiči. Formu 
volit podle pokynu.

● Dr. Zieleniecová, ředitelka ÚIV: CERMAT připravuje hodnotící nástroje v projektu 
ESF Kvalita I. (např. metodiku portfolia, metodiku hodnocení ústního zkoušení 
ap.) - bližší informace na www.cermat.cz.

● VH nebude na ofi ciálním tiskopisu - zda přesto dávat kulaté razítko? Proč není 
tiskopis?

● Je v pořádku, že škola má předat výstupní hodnocení nezletilému žákovi?                  
- Mgr. Pohořelý: Ano.

● Kdo vyhotoví kopii VH pro SŠ? Dítě? - Mgr. Pohořelý: K přihlášce se přikládají 
doklady nebo ověřené kopie. Kopii může škola žákovi ověřit nebo vystavit dva 
originály.

● Jak se má výstupní hodnocení archivovat? Může to být v počítači? - Mgr. Poho-



řelý: Lze je archivovat elektronicky nebo v katalogovém listu žáka.
● Podle pokynu MŠMT se rodič může k hodnocení písemně vyjádřit. Má škola po-

vinnost takové vyjádření přiložit k přihlášce? - Mgr. Pohořelý: Ano.
● Jak bude škola řešit, když žák špatné výstupní hodnocení rodičům nepředá?         

- Mgr. Pohořelý: Stejně jako vysvědčení. Rodiče budou informováni na třídních 
schůzkách. 

● Byla provedena pilotáž před začleněním VH do zákona? - Mgr. Pohořelý: Nebyla 
- školy budou vypracovávat VH až teď.

● Kdyby každá škola poslala na MŠMT 20 vzorků VH se začerněnými jmény, třeba 
by úředníky přešel optimismus. Po prvním pololetí by se měl udělat výzkum!

● Co udělá střední škola, když rodiče výstupní hodnocení k přihlášce nepřiloží?       
- Mgr. Pohořelý: Žák ztratí x bodů v přijímacím řízení.

● Informace MŠMT o VH je datována 21. 10. 2005. Není v tom chyba? - Mgr. 
Pohořelý: Informace řeší technické otázky, nejde o vyhlášku, má doporučující 
charakter.

● Jedině čestné by bylo zastavit to, až se výstupní hodnocení naučíme dělat.
● Pasáž v zákoně o VH a prováděcí směrnice jde proti autonomii ŠVP. Součástí zá-

padní kultury je dávání doporučení, které není stanoveno žádnou normou. Každý 
učitel může svému žákovi dát doporučení k přijetí na SŠ.

● Dr. Zapletalová: Pes je zakopán ve způsobu hodnocení ve školách. Ředitelé by 
se měli zabývat tím, jak je možné, že se hodnocení základních a středních škol 
tak rozcházejí. Začít tím, že se učitelé budou snažit poznávat, jak se žák učí a jak 
skutečně látku zvládá - učit děti učit se. 

● Námitka: Je správné, že známky jsou nesouměřitelné, protože i žáci jsou ne-
souměřitelní. Cílem je individualizace. Střední školy si s přijímacím hodnocením 
poradí, přizpůsobí se trhu. Výstupní hodnocení od nás nepotřebují.

● Hodnocení musí být různá - i učitelé jsou individuality a školy podle ŠVP budou 
také různé.

● Požadovat objektivní hodnocení ze ZŠ je špatně - má být formativní, objektivita 
může být na škodu. Hodnocení má pomáhat žákovi.

● Učitelé mají dělat něco, co je proti jejich přesvědčení. Tím se prohloubí nedůvěra 
veřejnosti k pedagogům.

● Proč se kulatý stůl o výstupním hodnocení dělá až koncem listopadu? - Dr. Kitz-
berger: Nejde o informační akci ministerstva. Smyslem kulatých stolů SKAV, o. s. 
a SVP PedF UK je otvírat problémy a dávat zpětnou vazbu odpovědným osobám 
(úředníkům, poslancům). Od kulatých stolů nelze čekat hotové návody!

● Co by se dalo podniknout, aby se platnost paragrafu o VH v zákoně odložila? 
Jedině možné je odložení jeho účinnosti ve stavu legislativní nouze novelou zá-
kona. Obracejme se na své poslance.

P. S. SKAV, o. s. zjistila, že taková novela se ve školském výboru Sněmovny už při-
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pravuje. Pokud se ovšem nepodaří ji realizovat během prosince, školy podle zákona 
mezitím výstupní hodnocení zpracují tak, jak umí. Včera tedy bylo pozdě. 

Jana Hrubá

 PhDr. Jana Nováčková, CSc.

CO DĚLAT, KDYŽ NÁM ZÁKON PŘIKAZUJE NĚCO PROTI NAŠEMU DUCHU

Co by mělo a nemělo být ve výstupním hodnocení

Do 1. ledna 2005 byly cíle základního vzdělávání formulovány v zákoně 171/1990 ze 
dne 3. května 1990 v § 5 takto: 

(1) Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu 
ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity                 
a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu 
a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu.

(2) Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 

Od 1. ledna 2005 zákon stanovuje v § 44 následující cíle základního vzdělávání 
(volně citováno): 
● osvojit si strategií učení a vytvořit motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
● rozvíjet tvořivost a řešení problémů;
● učit se komunikovat a spolupracovat;
● chránit své zdraví, vytvořené hodnoty i životní prostředí;
● učit se toleranci k odlišnostem;
● poznávat sebe sama a na podkladě toho se rozhodovat o dalším profesním 
 uplatnění.

Do 1. ledna 2005 bylo na prvním místě učivo a také ono se především hodnotilo. 
Znalosti, zejména ty faktografi cké, se hodnotí jak známo poměrně snadno.

Podle nového školního zákona je hodnoceným výsledkem vzdělávání úroveň 
dosažení klíčových kompetencí a očekávaných výstupů.

Před učitele je tím postavena řada nových úkolů. Budou se postupně učit:
 
● rozumět tomu, jak by měl vypadat cílový stav, tj. jak vypadají projevy
 vytvořené kompetence;



● čím je cíleně a systematicky rozvíjet a také to ve výuce den po dni skutečně
 dělat;
● znát znaky, projevy vytvářejících se kompetencí u žáků, umět je zachytávat
 a systematicky zaznamenávat;
● vyhodnocovat je;
● podávat svým žákům bohatou zpětnou vazbu o jejich pokroku. 

K tomu má sloužit nejdřív proces vytváření vlastního školního vzdělávacího progra-
mu. Na jeho přípravu dostaly školy čas dva a půl roku. 

V protikladu k této logické vizi je tady naprosto neorganický požadavek na výstupní 
hodnocení nově stanovených cílů vzdělávání v době pouhého jednoho roku od plat-
nosti nového zákona. Učitelé mají hodnotit, co zatím nerozvíjeli (a ještě rok a půl 
nemusí rozvíjet).

Nešťastný § 51 o výstupním hodnocení byl zařazen do zákona ve snaze aspoň 
částečně řešit horký brambor přijímaček na střední školy, o nichž je známo, že ne-
gativním způsobem ovlivňují snahy o změnu výuky od faktografi e směrem k mo-
dernějšímu pojetí vzdělávání. Paragraf byl však zařazen bez domyšlení souvislostí               
a dopadů.

Tím, že obsahem výstupního hodnocení byly stanoveny nové cíle vzdělávání                
a nikoliv úžeji specifi kované okruhy, vydávají zákonodárci neblahé skryté poselství. 
Můžeme si ho přeložit jako: klíčové kompetence je jen jiný výraz pro to, co se na 
školách dávno dělo už za starého zákona, je to jen hra se slovíčky, takže v podstatě 
není třeba nic měnit - ani výuku, ani způsoby hodnocení. Je zde značné riziko, že 
bude zaseta zlá setba formalizmu v zacházení s klíčovými kompetencemi. Pokud je 
nějaká šance tuto povinnost pro několik dalších let zrušit, bylo by to nejlepší řešení 
(viděla bych to tak do doby, než budou vycházet ze ZŠ první ročníky dětí vzdělá-
vaných podle RVP od první třídy, tedy ve šk. roce 2015/16). Když se však vrátím              
k tvrdé realitě, jako bych slyšela hlasy učitelů. „To je všechno hezké, ale zázraky se 
většinou nekonají a my to výstupní hodnocení prostě psát budeme muset. Tak co 
tam psát a jak?“. 

Zkusme tedy pozitivní přístup a ověřme si, jak na tom jsme sami s kompetencí řeše-
ní problémů. Možná, že škola může mít z této svízelné situace i určitý zisk.

1. Vypracování výstupních hodnocení by nemělo být pouze záležitostí tříd-
ních učitelů. Nejen proto, že ostatní učitelé mohou znát žáky lépe, než třídní uči-
tel, který tam učí jen pár hodin. V souvislosti s tvorbou ŠVP se všude zdůrazňuje, 
že týmová práce učitelů je pro zdar kurikulární reformy naprosto nevyhnutelná. 
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Psaní výstupních hodnocení by se mohlo pojmout jako příležitost domlouvat se 
a shodnout se na určitém počtu pozorovatelných projevů žáků, které jsou stabil-
nějšího charakteru a které mohou být sděleny bez většího rizika neoprávněného 
zobecnění či mylných interpretací.

2. Použila jsem pojem pozorovatelné projevy (chování). Popis toho, co jsme 
mohli pozorovat, by měl být alfou a omegou vyjadřování se o druhém člověku, 
ať je to dítě nebo dospělý. Je to jedna ze zásad efektivní komunikace. My sami 
si samozřejmě můžeme pro sebe vytvářet vlastní interpretace. V rozhovoru či 
dokonce v písemném projevu týkající se nepřítomného člověka bychom se měli 
držet faktů, tedy toho, co lze vyjádřit popisem situace, co mohli vidět (slyšet) 
všichni ostatní. Pro tento typ vyjádření je podstatné používání sloves - říkal, dě-
lal, přinesl, odmítnul, zúčastnil se, doslova reprodukoval, napsal… Při vyjádření 
se o delším časovém úseku upřesňujeme častost výskytu.

3. Naopak bychom se měli vyvarovat zobecňujících vyjádření, zejména když vy-
jadřují vlastnosti člověka. Žák často klade upřesňující otázky při výkladu nové 
látky je popis pozorovatelného chování - žák je aktivní je neoprávněné zobecnění 
těchto pozorovatelných skutečností. K zobecnění se často používají přídavná 
jména, jejichž význam může být naplněn mnoha projevy i mnoha motivy, příjemci 
takového hodnocení mohou vkládat své vlastní zkušenosti a interpretace. „Být 
aktivní “ může znamenat, že se žák hodně hlásí, protože stojí o to, aby se předve-
dl před ostatními, jaký je chytrý, nebo může jít o žáka závislého na autoritě, které-
ho ani tak nezajímá, co se to vlastně učí, ale potřebuje hlavně pozornost učitele, 
takže se hlásí při jakékoliv otázce učitele, ať je jeho odpověď správná nebo ne. 
Právě tak může jít o žáka, který si osvojil strategii „dobře se zapsat u učitelů na 
začátku roku“ a v rámci známého haló efektu se pak v tomto duchu „veze“ a jen 
z času na čas svou aktivitu zopakuje. Další důvodem nálepky „aktivní“ může být, 
že se ve třídě sešly děti s nižším nadáním, které nereagují příliš rychle, a učitelka 
se častěji obrací k nadanějšímu dítěti. Jenže nic z toho se z toho obecného vy-
jádření nedozvíme a tak vzniká příležitost, aby si aktivního žáka každý představil 
po svém - třeba jako věděníchtivého žáka nebo otravnou horlivku.

4. Dalším zdrojem nepřesností je porovnávání s ostatními. Srovnávání s ostat-
ními žáky ve třídě je také jedním ze zdrojů malé vypovídací hodnoty známek. 
Popis toho, co lze pozorovat ve výkonech i chování, se má týkat pouze žáka, jedi-
ným srovnáváním mají být stanovená kritéria. Patří k nejlepším, patří k průměru, 
mezi nejrychlejší atd. je dost zavádějící, pokud příjemce zprávy nemá dostatek 
objektivních informací o ostatních, kteří tvoří referenční rámec srovnávání. Jiná 
skladba skupiny může z nejrychlejšího udělat průměrně rychlého.



5. V duchu zásady popisovat jen pozorovatelné, můžou učitelé sestavit seznam vý-
roků vztahujících se k alespoň některým cílům vzdělávání podle § 44. Následující 
ukázka je pouze inspirací, nikoliv vyčerpávajícím návodem:

 ● osvojení strategií učení: 

připravoval se na vyučování systematicky - s výkyvy - mobilizuje se k výkonu 
pod hrozbou sankcí - učí se jen z učebnic a sešitů - využívá jiné zdroje (Inter-
net, četba) - dovede se koncentrovat - dovede pozornost rozdělovat - učí se 
spíše na základě logických souvislostí/převažuje pamětní učení - umí vytáh-
nout z textu podstatné myšlenky…;

 ● rozvoj tvořivého myšlení:

přichází s nápady, jak věci dělat jinak (ve výuce, v chodu třídy, školy, v mimo-
školních akcích) - ptá se na možnosti jiných řešení -  poukazuje na nesrov-
nalosti…;

 ● komunikace:
 

vyjadřování je plynulé - stručné -  myšlenky jsou v logickém sledu - v řeči zabí-
há a obtížně se vrací k tématu - ústní projev je lepší/horší než písemný -  po-
třebuje zlepšit naslouchání (dost často přerušuje druhého v jeho řeči) - slovní 
zásoba je bohatá/ přiměřená věku/ promítá se do ní záliba ve čtení - vyjádří 
názor, který se neshoduje s názorem většiny a dá pro něj argumenty - ptá se, 
když nerozumí…;

 ● spolupráce:

pomůže, jen když je požádán - sám nabídne pomoc - pracuje raději sám - ve 
skupině spíš čeká na pokyny - potřebuje se ještě učit zvládnout nepřijetí svých 
nápadů skupinou…  (Samozřejmě to jen v případě, že škola už vytváří ve vý-
uce prostor pro spolupráci. Pokud se na škole vyučuje pouze frontálně, měla 
by to škola uvést). 

6. Dovednosti, které jsou ještě nezvládnuty, lze popisovat pozitivně: ještě potřebuje 
zlepšit, dotáhnout, zdokonalit se.

7. Psaní výstupního hodnocení je možné také využít k prohloubení partnerského 
vztahu se žáky. Hodnocení je významný nástroj moci nad druhými. Je velký 
rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. Zpětnou vazbou rozumím informaci, 
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která má význam především pro člověka, kterého se týká a dává mu šanci s tím 
něco dělat. Dostávat zpětnou vazbu o tom, jak naše chování i schopnosti vidí 
druzí, patří k významným zdrojům utváření pojetí sama sebe. Potřebujeme vě-
dět, jak naše chování působí na druhé, právě tak potřebujeme vědět, jaké jsou 
výsledky naší práce v porovnání s nějakými objektivními kritérii. Pokud si učite-
lé na škole společně udělají seznam výroků popisujících projevy a chování 
vztahující se k jednotlivým cílům vzdělávání, je možné požádat žáky, aby se 
vyjádřili k tomu, které výroky jim odpovídají. Byl by to současně krok k naplňování 
posledního z nových cílů vzdělávání - poznávat sebe sama a na podkladě toho 
se rozhodovat o dalším profesním uplatnění. 

Na závěr bych chtěla podpořit hlavní myšlenku tohoto sdělení - popisovat jen po-
zorovatelné chování, projevy či výsledky činnosti a nedávat zobecňující nálepky - 
zmínkou o téměř 40 let starém experimentu Rosenthala a Jacobsonové. Na začátku 
roku byly otestovány inteligenčními testy děti ze všech 18 tříd jedné školy. Náhodně 
pak bylo vybráno 20 % těchto dětí. Jejich učitelům však experimentátoři sdělili, že 
jde o děti mimořádně nadané a že může být očekáváno výrazné zlepšení v jejich 
školních výkonech. Po osmi měsících byly opět provedeny intelektové testy. Všech-
ny dětí s pozitivní nálepkou nadaných měly statisticky významně lepší výsledky než 
kontrolní skupina. Nálepkování je vážným zásahem do vývoje osobnosti, ať jsou 
to nálepky pozitivní (zodpovědný, precizní, ochotný, pilný) nebo ty negativní (líný, 
nepořádný, lakomý) - brání být sám sebou.

Podle mého názoru by mělo být výstupní hodnocení stručné. Předběžné průzkumy 
signalizují, že se střední školy nechystají brát výstupní hodnocení v přijímačkách 
příliš vážně. Také věřím, že naprostá většina učitelů se bude úzkostlivě snažit žáky 
nepoškodit. Spolupráce učitelů, přibrání žáků k spoluřešení tohoto problému, procvi-
čení si komunikačních dovedností vyjadřovat se popisně bez nálepkování by mohly 
představovat alespoň určité zisky z této situace. Pro zájemce, které zaujalo, jaký 
velký význam má forma našich sdělení (význam nemá jen to, co říkáme, ale také jak 
to říkáme), upozorňuji na knihu Respektovat a být respektován (informace najdete 
na www.zkola.cz/respektovat).

Literatura: 
● Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T.: Respektovat a být
 respektován.  Kroměříž, Spirála 2005.
● Nováčková J.: Kontexty hodnocení. In: Rádce učitele, základní dílo, C 3.1, Praha,  
 Nakladatelství dr. Josef Raabe, červen 2000.
● Rosenthal, R., Jacobson, L.:  Pygmalion in the Classroom. New York, Holt, 
 Rinehart & Winston 1968.

PhDr. Jana Nováčková, CSc.



 RNDr. Jindřich Kitzberger 

OTÁZKY KOLEM VÝSTUPNÍHO HODNOCENÍ

Když jsme začali ve škole řešit problém výstupního hodnocení, velmi záhy jsme si 
uvědomili, že v této pohnuté době zkrátka problém nelze vyřešit dobře. Existuje jistě 
celá řada řešení, ale jen méně špatná a více špatná.

Pominu skutečnost, že zpracovávání tohoto hodnocení a hlavně příprava na ně zna-
mená pro učitele - zvolíme-li to méně špatné řešení - velkou časovou zátěž a mnoho 
práce navíc. (Tento fakt samozřejmě nemůže být vážným argumentem pro nikoho, 
kdo se významně podílel na novém školském zákonu - vždyť současně se pouštíme 
do tvorby školního vzdělávacího programu, intenzivně se na tuto tvorbu připravu-
jeme rozličným vzděláváním, učíme se týmově spolupracovat, dobře komunikovat, 
sestavujeme nová pravidla hodnocení žáků, ovšem naštěstí si do toho všeho nemu-
síme my ředitelé lámat hlavu s tím, jak odměnit ty nejaktivnější a nejlepší učitele, 
protože díky nebývalé odměně za suplované hodiny většinu peněz dostanou prostě 
ti, kteří chodí hodně suplovat). 

Začali jsme se na výstupní hodnocení připravovat trochu pozdě - až s příchodem 
nového školního roku, ve kterém má být uskutečněno. To předem přiznávám, pro-
tože předcházející půlrok jsme věnovali převážně celkovým pravidlům hodnocení a 
pochopení klíčových kompetencí. Domluvili jsme si seminář, který nás velmi hezky 
uvedl do problematiky - musím uznat, že byl velmi podnětný, ukázal nám spoustu 
praktických příkladů, dobře naznačil, kudy se do problému dostaneme, jaký zvolit 
metodický postup. Pokud by mohl být prvním z řady asi tak 10 dalších, které by tepr-
ve uvodily vlastní jedno až dvouletou práci. Ale o takovém luxusu samozřejmě nelze 
uvažovat, takže jsme se rovnou pustili do řešení a do konkrétních pokusů výstupní 
hodnocení formulovat.

Některé omyly a chyby, které obsahuje nová školská legislativa, mohou mít v praxi 
neutrální dopad, pokud se to školám podaří. To znamená, že je lze v praxi tak nějak 
eliminovat a dosáhnout toho, že na děti ve výsledku nemají negativní dopad. V pří-
padě výstupního hodnocení to tak podle mého názoru rozhodně není, toto opatření 
nemůže mít neutrální náboj, ale jedině záporný a jsem si - po řadě hodin promýš-
lení a pokusů najít uspokojivé řešení - prakticky jist, že v nejširším měřítku našeho 
masového experimentálního vzorku, tj. dětské populace několika ročníků, bude mít 
jednoznačně negativní dopad na průběh reformy, o kterou se pokoušíme, a bohužel 
i na děti, které nyní končí povinnou školní docházku. 
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Naznačím teď některé z problémů, které považuji v souvislosti s výstupním hodno-
cením za nejzásadnější.

Problém první - časový paradox

Cíle základního vzdělávání, jejichž úroveň dosažení má výstupní hodnocení popsat, 
spatřily světlo světa v závěru roku 2004, spolu s novým školským zákonem, tedy 
pouhý rok před tím, než mají žáci toto hodnocení obdržet. Ale co hůř - hodnocení 
se má držet struktury Rámcového vzdělávacího programu (mimochodem není vů-
bec jasné, co se pod pojmem „struktura“ v této souvislosti skrývá a všichni jakoby 
automaticky předpokládají, že jde o klíčové kompetence), který bude na většině škol 
implementován teprve rok poté, co si již první populační ročník radostně domů vý-
stupní hodnocení odnese. Tito žáci tedy měli smůlu - nikdo jim předem nesdělil, jak 
má vypadat kýžený výstup, který ale bude v jejich závěrečném hodnocení popsán. 
Pro ně se tedy mění pravidla hry nikoli při hře - ale v jejím samotném závěru! 

Ale nejde jen o to, že žák bude hodnocen v oblastech, o kterých neměl v mnoha 
případech ani tušení, toto tušení totiž pohříchu často neměl ani učitel. Výstupní hod-
nocení má jednoznačně evaluační charakter. V něm bychom měli popsat, jak se 
žákům podařilo splnit určité cíle, ovšem je to také evaluace práce učitelů, stejně jako 
v případě klasifi kace. Těch učitelů, kteří jen v několika málo procentech případů již 
absolvovali podrobnější výcvik, v čem je vlastně lesk chystané kurikulární reformy 
a jak tuto reformu provést v každé jednotlivé hodině. Těch učitelů, kteří v naprosté 
většině teprve začali oťukávat RVP, pomalu pohlédli pravdě do tváře a začali být 
alergičtí na slova „klíčové kompetence“. Tito učitelé teď současně mají za úkol na-
psat, jak žáky ke klíčovým kompetencím dovedli. 

MŠMT vydalo před pár týdny informaci k vydávání a obsahu výstupního hodnocení. 
Pominu, že informace přišla v době, kdy školy již prakticky měly první hodnocení 
mít napsaná a kdy by tedy měly mít v této věci poměrně jasno. V závěru tohoto 
elaborátu vysvítá absurdnost našeho společného počínání poměrně zřetelně. Jsou 
zde totiž uvedeny zásady pro hodnocení - mělo by být samozřejmě jednoznačné a 
srozumitelné, věcné (i to by zřejmě každý akceptoval), pak poněkud záhadně vše-
stranné (což už bude trochu problém), ale hlavně - pedagogicky zdůvodněné a 
doložitelné! Tím dalo MŠMT všem pedagogickým sborům rázem šach mat - volné 
ústupové políčko již opravdu neexistuje. Každý rodič i žák se mohou - naprosto 
oprávněně - zeptat: a kdepak máte, pane učiteli dlouhodobé záznamy, jak žák do-
káže volit správné strategie učení, jak se mu daří komunikovat a spolupracovat s 
ostatními? A jestlipak jste nás někdy v přecházejícím období informoval, jak se nám 
to daří nebo nedaří, abychom na tom mohli ještě pracovat? A pan učitel bude muset 
většinou odpovědět: Milá paní, já jsem se dozvěděl o výstupním hodnocení před 



týdnem, budu dělat, co bude v mých silách, snad si na něco vzpomenu.
Jen tak na okraj - zvláště pikantní situace nastane u žáků, kteří plní povinnou školní 
docházku v zahraničí a přijedou jednou za dva roky udělat rozdílové zkoušky. I oni 
totiž musí dostat výstupní hodnocení, ačkoli je učitel celý rok neviděl. 

Problém druhý - obsah hodnocení a formulační zádrhele

Když tedy učitelé překonají první vlnu nevole a když přijmou fakt, že se tedy musí 
s fenoménem výstupního hodnocení nějak vypořádat, přijdou první otázky, které se 
týkají obsahu hodnocení a způsobu formulací. Ředitel provádějící první ohledání 
narazí na formulaci „ve výstupním hodnocení je popsáno, jak žák dosáhl cílů základ-
ního vzdělávání“. Tyto cíle (ovšem nejsou formulovány jako cíle) nalezne a věc se 
zdá trochu jasnější. Pak ale přijde druhá formulace, která vše poněkud zamotává: 
„hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni 
vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem“. Strukturou 
jsou myšleny klíčové kompetence? Asi ano, zdá se, že víceméně korespondují s cíli 
základního vzdělávání (při podrobnějším rozboru zjistíte, že ne zcela - například o 
tvořivém myšlení není v oddílu o klíčových kompetencích téměř zmínka, prováza-
nost s cíli základního vzdělávání není v řadě bodů ani zdaleka zřejmá). 

Po vyjasnění obsahu ale přijde daleko větší problém - jaké zvolit formulace? Klíčo-
vé kompetence v RVP nejsou vůbec formulovány jako dosažená úroveň - je třeba 
vyřešit otázku, zda zvolit nějaké škály nebo se pohybovat pouze v rámci dvou poloh 
ano - ne (dokáže - nedokáže). Můžeme volit nejrůznější příslovce, takřka vždycky se 
dostaneme k problému srovnávání žáků mezi sebou a tím i nutnosti vytvořit nějakou 
škálu. 

Pokud se tomu bráníme, učitel se s železnou pravidelností dostává do krize, protože 
ztrácí ve změti hodnocených jevů orientaci, nedokáže napsat 60 nebo 80 stejně 
kvalitních hodnocení, přitom každé jinak. Formulační problémy odhalují, že často 
není pochopena samotná podstata dovedností, které hodnotíme. Zarazili jsme se 
hned u prvního bodu - žák by měl umět volit efektivní strategie učení. Ale ejhle: co 
je to ta „strategie učení“, co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně žák dělá, co 
má umět, když volí efektivní strategii učení? Jen na tento jeden jev by pedagogický 
sbor potřeboval několik celodenních seminářů nebo dílen. Jenže chytré formulace je 
třeba mít za měsíc či za dva. 

A když se podaří pěkná formulace, přijde nutně otázka, zda jsme schopni daný jev, 
dovednost, u dítěte posoudit. 

Každý, kdo někdy psal slovní hodnocení, dobře ví, jak těžko a v potu tváře se hledají 
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správná slova a věty, které by opravdu něco řekly a které by to řekly co nejobjektiv-
něji. Dosud si slovní hodnocení zkoušeli ti nejšikovnější učitelé, kteří hledají nové 
cesty. Teď jsou do této vody vhozeni všichni, ať už umí plavat nebo ne. 

Problém třetí - očekávání dětí a rodičů

V kontextu přecházejících výhrad bychom si mohli říci, že výstupní hodnocení zkrát-
ka nemá uspokojivé řešení a že je tedy v této fázi zkusíme realizovat při co nejmen-
ších ztrátách a investicích. Když jsem na konci října s vypětím všech sil dotvářel s 
třídními učiteli několik prvních hodnocení, která jsme měli každým dnem předat, 
vyděsila mne jedna dívenka, která zaťukala na dveře ředitelny a říká: „Pane řediteli, 
kdy už mně ho dáte? Nemohla bych už ho vidět? Víte, já jsem strašně zvědavá, co 
jste tam o mně napsali…“  V tu chvíli mě polilo horko. Ani ne tak z toho, že jsem 
hodnocení ještě neměl hotové, ale protože jsem si uvědomil, že jsme v zápalu tvor-
by a vymýšlení trochu zapomněli na to, jak důležité je hodnocení pro samotné dítě, 
pro jeho rodiče, jak budou rozebírat a zkoumat každou větu a každé slovo, co jsme 
tím chtěli říci, co si o dítěti myslíme, jak ho vidíme. Dáváme mu popis výsledků jeho 
činnosti za celou základní školu? Nikdy nic takového nedostali, nikdy nebyli z ničeho 
takového hodnoceni, alespoň ne takhle ofi ciálně. Došlo mi, že musíme zvládnout 
hodnocení tak, abychom se nemuseli stydět před dětmi i jejich rodiči a aby z něj 
netrčela formálnost, ale zájem o dítě. 

Problém čtvrtý - střední školy

Mám dojem, že pro střední školy bude využití výstupního hodnocení při přijímacím 
řízení též kvadraturou kruhu. Učitelé, kteří hodnocení píší, vnímají zcela zřetelně 
zbytečnost svého počínání a fakt, že většina ředitelů středních škol nepočítá s tím, 
že by k výstupnímu hodnocení přihlíželi (i když jim to ukládá zákon), je pro ně velmi 
demotivující. 

Ovšem na závěr jsem si nechal to jediné pozitivum, které na tvorbě výstupního hod-
nocení vidím: působení ve prospěch kurikulární reformy (ale jen odhlédneme-li od 
skutečnosti, že dochází k nebývalému snížení motivace již tak všeobecně málo mo-
tivovaných učitelů, kteří vnímají nepromyšlenost kroků reformy, plýtvání námahou ve 
školách…). Tento pozitivní vliv vidím v tom, že zamýšlení nad způsobem, kritérii a 
formou hodnocení vede zcela zákonitě k podrobnému zkoumání jevů, k hledání pod-
staty klíčových kompetencí i cílů vzdělávání. Výstupní hodnocení je vlastně ideální 
materie, na které lze přijít na spoustu objevů. Jestliže dojdu k drtivému poznání, že 
něco musím hodnotit, docházím zanedlouho k nutnosti příslušné jevy sledovat. Ale 
abych je mohl sledovat, musím tak učit! A tím se jakoby od konce dostáváme na za-
čátek, ke změně způsobu výuky. Je to poměrně účinná metoda cvičení. Škoda jen, 



že nácvik je naostro, na cvičišti probíhají zároveň ostré střelby, aniž by kdo věděl, jak 
vůbec vypadá terč a kterým je směrem. 

A zcela na závěr… Musím přiznat, že v posledních dvou měsících jsem věnoval 
problematice výstupního hodnocení hodně času a hledal dobrá řešení. Čím více 
jsem ale o něm přemýšlel, tím více jsem si uvědomoval, že na dobrá řešení nezbývá 
prakticky místo. Stejně jako v řadě dalších bodů, je i v tomto školský zákon prostě 
špatný a nedomyšlený. Myslím, že dopady nekompetentnosti tvůrců i schvalovatelů 
zákona budou ale v tomto případě dosti kruté - hluboký šrám na průběhu kurikulární 
reformy, ještě větší nedůvěra učitelů ve změny, demotivace, v mnoha případech 
narušení vztahů mezi školou a rodinou, diskreditace učitelů i myšlenek rámcového 
vzdělávacího programu. MŠMT vložilo výstupní hodnocení do zákona buď naprosto 
bez rozmyslu, nebo s rozmyslem zcela chybným, uvalilo opět na školy povinnost 
zcela bez jakékoli podpory, nedomyslelo nutnost dlouhodobé přípravy a vzdělávání. 
Jsem přesvědčen, že sklidí za tyto chyby značnou ostudu. 

RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s.

 PROSINEC 2005

MEDIÁLNÍ PODPORA REFORMY

Kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Střediska vzdělá-
vací politiky PedF UK 15. 12. 2005 byl tentokrát koncipován jako diskuse pedagogů 
a novinářů. Měl téma: „Mediální podpora reformy aneb Jak vysvětlit smysl a podsta-
tu změn veřejnosti a učitelům?“. 

Přes pokročilou předvánoční dobu přišlo přes devadesát účastníků diskuse. Většinou 
byli z různých institucí, silnou skupinu tvořili opět zástupci ČŠI a také pedagogické 
a fi losofi cké fakulty UK a NÚOV. Přišli i studenti. Nechyběli početní učitelé a ředitelé 
základních škol a gymnázií. Moderátorem setkání byl Tomáš Feřtek (Refl ex).

Názor odborníka

Co by média mohla dělat pro reformu a mají-li, vysvětlil úvodem mediální expert 
doc. PhDr. Jan Jirák, proděkan Fakulty sociálních věd UK. Řekl, že existuje určitá 
schizofrenie: představa, že média jsou kulturní, společenské a sociální instituce, kte-
ré by měly integrovat společnost, pečovat o informovanost a dávat podněty pro naše 
rozhodování. Tato role je většinou chápána jako donkichotská a zbytková. 
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Hlavním zájmem je, aby média byla ekonomicky úspěšnými podniky. Proto se novi-
náři musí podřizovat mediální logice výběru témat. Reforma školství bude obtížně 
generovat mediálně atraktivní příběhy (story). Těžko se dostane na první stránku 
novin nebo do hlavních televizních zpráv. Těžiště informovanosti zůstane na odbor-
ná periodika. Ovšem jedině v masových médiích je potenciál nastolení agendy, která 
ovlivňuje, o čem přemýšlíme. Média mají potenciál pomoci reformě, ale jako podniky 
směřují k tomu, aby nic takového nedělala.

Na dotaz, jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními a komerčními médii, doc. Jirák v nut-
ném zjednodušení odpověděl, že jde o rozdíl historický. Komerční média jako mladší 
prožívají epochu rozvoje, veřejnoprávní média, která jsou spjata s národním státem, 
prožívají krizi identity, potýkají se s přebujelostí organizace a s fi nancováním.

Možnosti novinářů

Novináři zabývající se školstvím měli za úkol přiblížit pedagogům, co novinář vlastně 
může a nemůže a zda je reforma vzdělávání přitažlivým mediálním tématem.

Ivana Sovišová (Česká televize) řekla, že ČT rozlišuje pořady o vzdělávání a po-
řady vzdělávající diváka. Na obojí je málo peněz. Sport odsunuje tyto pořady do 
nezajímavých hodin. Prostor (okénko) pro vzdělávání je jen na  ČT 2 odpoledne. 
Rozhoduje sledovanost a neměnnost vysílacích časů. Redaktor si může zvolit téma, 
obsah může dodávat odborná veřejnost. Pokud mají pedagogové něco, co by měli 
rodiče vědět, měli by vyvíjet větší tlak na média. Pravidelný týdeník Rodina a škola 
sledují hlavně pedagogové - zajímá je realita škol a odborné besedy. Ostatní veřej-
nost nezajímá know-how, ale výsledky.

Radka Kvačková (Lidové noviny), která vede jedinou školskou přílohu Akademie, 
konstatovala, že média pomoci mohou, ale přes „storky“. Ví, že její příloha není, co 
by mohla být. Odborníci píší dlouhé texty, ovšem velké šedé plochy nikdo nečte. V 
rozhovorech sice někdy řeknou něco zajímavého, ale při autorizaci se leknou a roz-
hovor přestává být přitažlivý. 

Tomáš Feřtek dodal, že i ve velkých médiích je klíčová osobnost konkrétního novi-
náře. Problémem je střídání začátečníků - na tiskovce nejsou schopni položit otáz-
ku, jen přetlumočí tiskovou zprávu. Doplnil osobní zkušenost, že v týdeníku záleží 
na osobním naladění ještě víc než v denících. Hodně záleží na tom, co si novinář 
prosadí. Má ale pochybnosti o novinářském aktivismu.

Jaroslava Šteffl ová (Učitelské noviny) vysvětlila, že v odborném tisku je jiný pro-
blém - záleží na schopnosti redaktora přesvědčit ostatní na poradě, že problém je 



aktuální. Podle toho dostane přidělený prostor. Ve výběru témat má volnost. Zájem 
o téma v dopisech čtenářů redaktora podporuje.

Jan Wagner (internetový server Česká škola) považuje Internet za médium, které 
snížilo náklady a jehož předností je dostupnost. Prostřednictvím Internetu se mohou 
informace snadno dostat jak k pedagogům, tak k veřejnosti, umožňuje i zpětnou 
vazbu - vedení diskusí. Zatím je to pro podporu reformy totálně nevyužitá příležitost 
jak ze strany státních orgánů, zřizovatelů škol, tak i škol samých. Po pěti letech 
realizace SIPVZ dodnes neexistuje jeho dlouho ohlašovaný klíčový bod - školský 
vzdělávací portál, který měl být jako komunikační nástroj dán k dispozici školám. 
Úřady nemají zájem diskutovat s veřejností, ani s pedagogickou, ani obecnou. Státní 
orgány plýtvají prostředky. Kdyby ÚIV, který má zřízení portálu na starosti, vydával 
své informace na křídovém papíře, vázal do kůže se zlatou ořízkou a zdarma roze-
sílal na všechny školy, vyšlo by to levněji. 

Zoja Franklová (NÚOV, dříve Český rozhlas 6) poodkryla, že právě postavení škol-
ství v médiích ji vypudilo ven. Řekla do vlastních řad, že ti samí lidé, kteří na jedné 
straně kritizují bulvarizaci, na druhé straně nedávají tomu, kdo přijde s vážným té-
matem, šanci. O potřebě změny se mluví 15 let, ale média opakují pořád to samé. 
Zůstávají v rovině krátkých informací a opomíjejí dopady probíhající reformy - co se 
například mění ve školách při zavádění školních vzdělávacích programů.

V diskusním bloku zazněly tyto myšlenky: 

● Chybí globální pohled - zda je možno společnost posunout, aby se o vzdělávání  
 začala víc zajímat?
● Podstatné je, že neexistuje veřejná objednávka na změnu ve školách.
● Aktivisté se stýkají zase s aktivními rodiči. Ostatní nechtějí změnu. Chtějí školu,  
 do jaké chodili sami. Co není v půl osmé na Nově, to neexistuje.
● Dobré věci lze prosadit i v komerčních médiích.
● Bulvární novináři vědí, že nepíší pravdu, ale lidé to chtějí. Neměli bychom mít   
 novináře-provokatéry? Pak by se o jejich tématech psalo.
● Pes je zakopán v tom, že informace v tisku má dopad do zítřka a školství 48 let.  
 Novináři to buď nemohou uplatnit, nebo to neumí pochopit.
● My učitelé musíme děti učit tak, aby z nich vyrostli kultivovaní novináři a čtenáři.

Stanovisko ministerstva 

PhDr. Martin Profant, ředitel odboru analyticko-koncepčního MŠMT, na otázku, 
co udělalo/dělá MŠMT pro mediální podporu reformy, řekl, že ministerstvo nedělá 
a nebude dělat žádnou mediální kampaň. Je k dispozici obrovský objem informa-
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cí, členěných podle ústavů - je tedy dost zdrojů pro novináře. V reformě je špatně 
spousta věcí, ale nepokládá za smysluplnou specifi ckou komunikační kampaň. Není 
k dispozici zájem kvalifi kované veřejnosti - tj. učitelů na vysokých školách, předsta-
vitelů vzdělávacích institucí, kteří by byli ochotni s těmito tématy veřejně vystupovat. 
Neví, jak je přesvědčit. Kampaň k reformě vysokých škol dělal jediný člověk - rektor 
MU Zlatuška!

Na dotaz, jak MŠMT reagovalo na minulý kulatý stůl k výstupnímu hodnocení, řekl, 
že výstupní hodnocení bez ohledu na zdejší diskusi bude nadále součástí reformy. 
Některé připomínky z diskuse byly refl ektovány v nové podobě pokynu.

Pohled ze škol

Ředitelé škol se pak zamysleli nad otázkami, jaké jsou dopady článků v médiích do 
praxe škol a jak zpopularizovat podstatu reformy rodičovské, tj. zcela laické veřej-
nosti. 

PaedDr. Michal Černý replikoval, že novináři-provokatéři už existují. Vidí na rodi-
čích, že jsou ze školních vzdělávacích programů zcela vyděšeni. Rodiče nevědí, 
proč je reforma důležitá a že se jich důsledky brzy dotknou. To je úloha médií. Ro-
diče by měli mít dost informací, jinak budou školu konzervovat, odrazovat od změn. 
To může být argument navíc pro některé školy, aby nic neměnily. Je spokojen s 
objemem informací, ale problém je v tom, CO se o reformě píše. 

PaedDr. Blanka Janovská došla z předcházející debaty k závěru, že si školy budou 
muset pomoci samy. Ty osvícené cítily nutnost rodiče vzdělávat a vtahovat do dění 
ve škole. Dělají dílny pro rodiče, aby se mohli na vlastní kůži seznámit s metodami, 
které čekají jejich děti. Školy „z pustých ostrovů“ myslí, že učí dobře. Nebyla pro 
ně motivace - to je chyba MŠMT i médií. Nešťastné bylo i zrušení pedagogických 
center, která měla seznamovat učitele s novými metodami. Pokud nepřesvědčíme 
učitele, úroveň školství klesne.

PaedDr. Jaroslav Nádvorník řekl, že před 15 lety se pár chytrých odborníků shodlo, 
že je potřeba provést změnu. Ani jemu tehdy nedošlo, jak to úzce souvisí s vývojem 
společnosti a informačních technologií. Dnes získávají děti pouze jednu třetinu in-
formací ve škole. Škola má ale nenahraditelnou funkci socializační. Podle Gaussovy 
křivky jsou i ve školách lidé, kteří potřebují nakopnout. Když chce pastýř ovcím uká-
zat nový pramen, dovede je tam. MŠMT v tom mediálně neudělalo nic. Ve zlomové 
situaci mělo udělat kampaň podobně, jako ministerstvo zahraničí, které dalo 150 
milionů na kampaň před vstupem do EU. MŠMT mělo prostředky požadovat a pak 
investovat do motivace a vysvětlování. Nadstavba byla bohužel rychlejší.



Na to reagoval dr. Profant tím, že sice odmítl kampaň, ale ministerstvo peníze na 
podporu reformy dává - stovky milionů z ESF na vzdělávání učitelů. Kampaň pro EU 
bylo vyhozených 150 milionů.

Myšlenky z další diskuse: 

● Pan Profant mě šokoval. Rodič je zákazník - chceme-li mu něco prodat, musíme
 udělat kampaň! V tom ministerstvo selhalo.
● Již před 15 lety jsme hledali smysl MŠMT. Tehdy jsme našli vzor v zemích EU 
 - smyslem ministerstva je přesvědčovat veřejnost pro věc vzdělávání.
● Získávání veřejnosti by mělo mít charakter kampaně. Viz přijímací zkoušky
 - téma se dostalo z médií až do Sněmovny.
● Námitka: Takové kampaně vznikají spontánně.
● Směšuje se reklamní kampaň a působení na rodiče a učitele. Existují i jiné 
 prostředky než média - například brožurky se srozumitelným vysvětlením.
● Ve Velké Británii vyšly při zahájení reformy knihy pro rodiče - lze je vytěžit 
 pro všechny.
● MŠMT velmi dobře dělá akci PC do škol. Díky vloženým penězům jsou učitelé  
 gramotnější.
● Ten pocit nemám - kolik učitelů čte například Českou školu? Školení SIPVZ na  
 úrovni Z absolvovalo 75 % učitelů, ale počítačově gramotní nejsou.
● Námitka: Nemohou být, když nemají každodenně volný přístup k PC.
● Cílovou skupinou jsou také zřizovatelé! 
● Reakce dr. Profanta: Existují semináře pro zřizovatele. Často jsou informovanější  
 než ředitelé, protože je věc zajímá.
● Reforma by měla být apolitická - dát slovo oběma stranám. Oslovovat a vtahovat  
 osobnosti do médií.
● Nesouhlasím, že reforma není politikum. Probíhá boj mezi příznivci změn a kon-
 zervativci, ale není to rozpor nepřekonatelný. Nenašel jsem lepší návod než
 „Učení je skryté bohatství“ od J. Delorse. Kulaté stoly rád navštěvuji pro jejich   
 živý kontakt s realitou. Měl by být kulatý stůl o vzdělávací politice.
● Jestliže v odborné veřejnosti nejsou osobnosti ochotné nést reformu, jsou alespoň 
 na ministerstvu školství?
● Existuje management změny. Kurikulární reforma je zatraceně velká změna. Je  
 třeba získat všechny zúčastněné - učitele, žáky i rodiče. Jinak neproběhne nic.  
 Co je novinářům do toho? To je věc ministerstva, vlády a státu.
● Za 15 let jsme nepochopili, že veřejný a státní zájem není totéž. Média, politici 
 a ekonomický sektor veřejný a privátní nepřijaly dělbu moci a práce. Účelem   
 kampaní je měnění stanovisek veřejnosti a vytváření publika. Banální a smyslu- 
 plný příběh konkrétně napsaný otvírá obecné otázky.
● Motá se plošná kampaň, která by zasáhla celý národ (k čemu?) a cílené působení 
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 na rodiče a učitele. Rodiče nevědí, že, proč a jak probíhá reforma. Zapojit osobnosti 
 - čtenáři Blesku a diváci Novy na ně slyší.
● Námitka: Reklama s Jágrem se používá jinak - články se kupují!
● Když zabírá Králíček Azurit, tak proč MŠMT nepoužije Oslíčka Reformníčka?

Jana Hrubá

 ÚNOR 2006

BÍLÁ KNIHA PO PĚTI LETECH - A CO BUDE DÁL?

Na tuto otázku měl odpovědět únorový kulatý stůl Střediska vzdělávací politiky UK a 
Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.). Byl však spíše ohlédnutím za 
historií Bílé knihy a jejích doporučení.

Aula ZŠ Vodičkova byla opět přeplněna. Tentokrát tvořili čtyři pětiny auditoria zá-
stupci institucí - v nebývalém počtu přišli pracovníci MŠMT (13), fakult vzdělávajících 
učitele (18), jako obvykle silně byly zastoupeny odbory školství KÚ, dále NÚOV, ÚIV, 
VÚP, ČŠI, NIDV, NIDM, CERMAT, CSVŠ, NVF, MV ČR, Úřad vlády, dokonce se do-
stavil i jeden poslanec (Bičík z KSČM).

Moderátor Ing. Jan Koucký zdůraznil na zahájení, že Bílá kniha (dále BK) je pojem, 
kterým by se nemělo plýtvat. Je to dokument, kterým vláda dává najevo svoji strate-
gii v oblasti vzdělávací politiky. Právě před pěti lety v únoru 2001 byla BK schválena 
vládou.

Připomněl také, že se v současné době připravují priority pro čerpání prostředků z 
evropských fondů na období 2007-2013. Jde o zásadně vyšší částky než v obdo-
bí předcházejícím. Povinný podíl odčerpá volné zdroje z rozpočtu MŠMT. Je tedy 
podstatné, na co je dáme. V roce 2009 bude ČR předsedat Evropské unii. Položil 
otázku, zda není ten správný čas pro přípravu nového strategického dokumentu.
Jako první z panelistů promluvil na téma Bílá kniha a transformace regionálního 
školství v ČR prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc., vedoucí týmu Bílé knihy. Řekl, že 
BK byla programový dokument, nikoli analytický nebo plánovací. Má velkou citační 
frekvenci, ale je otázka, zda není citována jen jako zaklínadlo. Ve sféře pedagogické 
praxe byl proces realizace teprve zahájen.

BK nebyla prvním pokusem o formulaci cílů transformace. Začátkem 90. let vznikla 
řada iniciativ a několik skupin předložilo alternativy. Žádný z dokumentů se však 
neujal. Bylo zřejmé, že proces transformace vyžaduje legislativní úpravy, a došlo k 



jeho zastavení (fáze dočasné stabilizace). V roce 1994 vznikl dokument Kvalita a 
odpovědnost, o který se optimisticky opírali examinátoři OECD. Neodpovídal však 
skutečnosti.

Základy pro formulování strategie položily analýzy, v r. 1999 byla publikována Ze-
lená kniha „České vzdělání a Evropa“. Ozvali se i učitelé, kteří cítili potřebu vnitřní 
reformy školy a viděli stagnaci. Vznikla myšlenka organizovat veřejnou diskusi „Vý-
zva pro 10 milionů“ (1999-2000). Ta byla vyhodnocena a předložena Parlamentu. 
Bohužel nevyvolala veřejný zájem.

MŠMT přijalo záměr vytvořit strategický dokument na expertní bázi. Byla také zříze-
na Rada pro vzdělávací politiku, která zaujímala k návrhům stanoviska. BK vstoupila 
do programu koaliční vlády a ovlivnila tvorbu zákonů. Vláda doporučila ministerstvu 
školství na základě BK vypracovat Dlouhodobý záměr a tím byl do vzdělávání zave-
den pojem plánování. Pojem implementace nebyl hned chápán. Zásadním tématem 
je zkoumat proces transformace (ne jen co, ale jak). 

Všechny postkomunistické země procházejí nápravnou fází, fází modernizace a 
systémovou reformou. Transformační proces se musí odehrát v řadě dimenzí: 

● změna funkcí, cílů a principů vzdělávání;
● změna systému řízení a fi nancování školství;
● monitorování a evaluace.

BK formulovala problém nevýhodnosti dvou proudů vzdělávání po 11 roce věku, kte-
rý vyvolal bouřlivou diskusi. Ukázalo se, že řešení je politicky neprůchodné. Rozvoj 
všeobecného vzdělání stagnoval a došlo k rozmachu odborného vzdělávání. Dnes 
je to kardinální problém.

Kurikulární reforma se považuje za jádro reforem. Prof. Kotásek vysoce ohodnotil 
ty, kteří na ní pracovali. Lze ji pokládat za úspěšné vytýčení směru, ale zatím není 
promítnuta do školské reality. Nezbytným článkem musí být monitorování a evalua-
ce - existuje kritika, že chybí vazby.

Zůstaly otevřené problémy:

● Fakulty připravující učitele nechápou, že vzdělávání učitelů musí být jiné než   
 vzdělávání vědců. Narážejí na systém akreditace vzdělávacích programů.
● Neexistuje výzkum pro potřeby resortu, který by byl nástrojem ovlivňování, což  
 je v zájmu rozvoje školství neúnosné. Chybí přesná diagnostická šetření.

46 47



Bílá kniha neztratila svou myšlenkovou a stimulační funkci, shrnul prof. Kotásek. Je 
však nezbytný proces tvorby a implementace dokumentu do r. 2015.

Náměstek ministryně školství PaedDr. Jaroslav Müllner odpovídal na otázku, co 
se již realizuje a co se ještě chystá. Ohodnotil, že Bílá kniha formulovala maticovou 
strukturu - šest strategických linií v horizontu pěti a více let. Bylo nutné připravit a 
projednat novou legislativu nejen v oblasti školské. Zákony o reformě veřejné správy 
přinesly změny kompetencí. Byl schválen školský zákon (561), zákon o pedagogic-
kých pracovnících (563) a zákon o ústavní výchově (109). Nyní je ve třetím čtení 
zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Bylo přijato 30 podzákonných norem 
(vyhlášky, Rámcové vzdělávací programy). Tím se vytvářejí předpoklady k realizaci 
doporučení Bílé knihy.

Aktivity v jednotlivých strategických liniích:

1. Realizace celoživotního učení pro všechny - zpřístupňuje se terciární vzdělávání 
(loni přijato 90 000 studentů z 120 000 uchazečů = 75 %).

2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společ-
nosti znalostí - Rámcové vzdělávací programy, v odborném vzdělávání cca 70 
návrhů, zavedení zákonem, podpora výuky cizích jazyků.

3. Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání - státní maturita, projekt 
Kvalita I a Kvalita II, PISA - zlepšení pozice ČR.

4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí - vím, že tady bych 
se dočkal kritiky, řekl dr. Müllner.

5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovní-
ků - zákon o pedagogických pracovnících je historickou záležitostí - poprvé v 
českém právním řádu. Má živé odezvy v zahraničí. Limit 130 % průměrné mzdy 
dosažen není, ale došlo ke znatelnému růstu. Průměrný plat na SŠ je regionálně 
vyšší než 130 % platu v kraji, Praha je ovšem nesrovnatelná. Učitelé ZŠ byli za-
řazeni do stejných platových tříd jako učitelé SŠ. 

6. Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování - prolnutí 
s reformou veřejné správy. Systém se vyvíjí a funguje bez větších poruch.

Co se týče rozvojových programů, počátkem tisíciletí byly malé prostředky, dnes 
jsou dobré a po r. 2007 budou velmi dobré. Záleží ale na tom, jak se podaří čerpat 
na priority. Jsou to naše peníze, které jsme odvedli ze státního rozpočtu a ze svých 
daní. V období 2007-2013 je šance získat více, než ČR odevzdala.

PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství Zlínského kraje, zdůraznil, že 
mluví za sebe a svých 25 let ve školství, nikoli za kraje.  Řekl, že Bílá kniha inici-
ovala reformu školství jako mírný pokrok v mezích zákona. Výrok prof. Kotáska o 



parciální stabilizaci by změnil na stagnaci. Kraje bohužel nejsou schopny se dohod-
nout na jednotném stanovisku. Záměr BK zvyšovat kapacitu škol už neplatí. Řekl, 
že není pro rušení škol - měly by se využít pro vzdělávání jinak. Náš model reformy 
veřejné správy je lepší než slovenský, ale je potřeba ho dotáhnout a převést další 
kompetence. Tvrzení o 14 vzdělávacích soustavách považuje za nesmysl. Dlouho-
dobý záměr kraje se zabývá všemi druhy škol, nejen krajskými, které spravuje, a 
jednotnou koncepci vytváří jeden úředník. Je to podle něho legislativní chyba. Jako 
načasovaný problém do budoucna vidí zrušení pedagogických center v době, kdy 
učitelé jsou vhozeni do vody kurikulární reformy a potřebují vzdělávání. Kraje tento 
úkol nemohou v celé šíři z řady důvodů zabezpečit. Měl by se zvážit nějaký program 
v této oblasti v programovacím období 2007-2013.

Mgr. Karel Bárta, ředitel pilotní ZŠ Turnov, prezident AŘZŠ ČR, zastupitel Turnova 
a Libereckého kraje, je také členem Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů. Konstato-
val, že školství je v ní málo zastoupeno a doporučení Bílé knihy nejsou dostatečně 
refl ektována. Řekl, že nebude optimistický, protože se setkává s řadou negativních 
jevů.

Deklarovaných 6 % podílu HDP na vzdělávání není splněno - jen 4,4 %. Chybí účelné 
využívání fi nančních prostředků. Nákladná administrativa (zpracování mezd výkazy, 
statistiky) spolkne peníze, které by měly být vynaloženy na vzdělávání. Ředitelé 
stráví většinu času výkazy, dotazníky a hlášeními a nemají dost času na řízení pe-
dagogické činnosti. Vlivem decentralizace se zmnožily kontroly z města, pověřené 
obce, kraje, ČŠI a všichni kontrolují totéž.

Veřejnost není dostatečně informována. Bílou knihu a její doporučení neznají ani 
všichni učitelé, neznají čtyři pilíře vzdělávání, cíle Lisabonského procesu, nevědí, 
kam směřuje Evropa a že nám utíká. 

Není znám ani Dlouhodobý záměr. Chybí mediální kampaň k Rámcovým vzdělá-
vacím programům, nejsou zdůrazněny cíle vzdělávání a klíčové kompetence. Ve 
Velké Británii vystoupil premiér a ministr školství a vysvětlili veřejnosti nezbytnost 
reformy.

Základní školy trápí:

● nadměrná administrativa, nepřehledná a obtížně použitelná legislativa;
● fi nance;
● nesystémová pregraduální příprava učitelů (zamýšlejí se nad ní jen některé   
 fakulty);
● výuka cizích jazyků - druhý cizí jazyk by neměl být povinný, ale povinná nabídka;
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● evaluace;
● předčasná selekce - cíle BK nelze splnit, pokud bude pokračovat;
● postavení učitelů, platy;
● chybí asistenti, pomocní učitelé, psychologové, speciální pedagogové, správci  
 sítě;
● zhoršuje se kázeň a agresivita žáků.

Cestou může být zvýšení podílu HDP na vzdělávání a jeho účelné vynakládání, 
mediální podpora kurikulární reformy, další vzdělávání a profesní sdružování peda-
gogů.

Ing. Jaroslav Ponec, ředitel SOŠ a VOŠ Kopřivnice, předseda CZESHA, položil ve 
svém vystoupení celou řadu otázek, o kterých by se mělo debatovat. Například zda 
při tak hluboké změně v řízení a fi nancování školství zvládá centrum (včetně MPSV 
a úřadu místopředsedy vlády) při vytváření střednědobých a dlouhodobých koncepcí 
rozvoje svou novou roli? Má pro to vytvořen potřebný potenciál? Nezabývá se příliš 
operativou? Zvládá roli koordinátora také v oblasti odměňování a pokrývání provoz-
ních nákladů, což je velmi citlivý problém pro ředitele škol? Tam se nůžky mezi jed-
notlivými kraji rozevírají neuvěřitelným způsobem, protože kraje mají i další priority. 
V krajích se velmi liší míra autonomie škol v možnosti používat svůj majetek. Přitom 
právní subjektivita škol je významný prvek stabilizace naší školské soustavy. 

Financování není vícezdrojové, ale máme dvouhromádkový systém fi nancování z 
veřejných zdrojů. Zapojení podnikatelské sféry a dalších sociálních partnerů zůstává 
otevřeným problémem. Řešení bývá hledáno v přesunutí veškerých prostředků na 
úroveň krajů formou rozpočtového určení daní. V tom vidí mnohá nebezpečí. 

Změnu obsahu a cílů vzdělávání pokládá Ing. Ponec za jeden z přijatých principů. 
Důležitá je návaznost na další reformní kroky (např. státní maturitu). ŠVP by neměly 
být strašákem, ale legalizací profi lace školy. Kdo umí budovat klíčové kompetence? 
Je to proces, metodický problém a výzva pro didaktiku.

Střední vzdělávání je u nás konzervativní systém (bez pejorativního významu) a 
má některé rozdíly od zemí EU - např. menší podíl všeobecného vzdělání a vysoké 
ambice odborného vzdělání. Je otázka, zda by měl být základním kritériem zájem 
žáků a rodičů a systém by měl reagovat na jejich přání, nebo zda by měl někdo z 
oblasti státu určovat zaměření škol. Ing. Ponec je přesvědčen o nepotřebnosti přijí-
macích zkoušek. Problémem je i to, že škole přináší správní řízení obrovský nárůst 
administrativy. 

K otázce hodnocení a řízení kvality - je sebeevaluace módní slovo, nebo příležitost 



k analýze pro školu? Pak je ale dvouletý cyklus příliš krátký. Hodnocení by nemělo 
být nástrojem represe.

Z diskuse

● Vzhledem k tomu, že vystoupení panelistů trvala přes dvě hodiny, nezbylo příliš  
 mnoho času na diskusi. Dr. Müllner mezitím odešel za dalšími povinnostmi, 
 takže otázky k němu je možno posílat na e-mail: jaroslav.mullner@msmt.cz.

Přinášíme jen stručný výčet některých myšlenek z diskuse:

● Bude se pokračovat touto formou? Dvě a čtvrt hodiny jsme jen poslouchali. Dnes 
tu vystupovali tři přestavitelé ministerstva (náměstek a dva poradci) a spotřebo-
vali 75 % času. Bude příští kulatý stůl kulatější? (Námitka Ing. Kouckého: Prof. 
Kotásek je z PedF UK, já pouze moderátor. Podle tématu je otázkou volby, kolik 
času dát příspěvkům panelistů. Ale „kulatost“ je samozřejmě důležitá.)

● Chyběla bilance přítomnosti. Nedávno byla publikována studie ISEA. Proč tu není 
dr. Matějů a dr. Straková? Opravdu se jich tak bojíte? (Odpověď Ing. Kouckého: 
To je absurdní. Oba jsou v adresáři - účast je svobodnou volbou každého.)

● Bílá kniha je nejlepší dokument za 15 let. Proč se tu nehovořilo o vysokých ško-
lách, které jsou největším problémem? (Odpověď prof. Kotáska: Téma bylo příliš 
rozsáhlé a vyžadovalo obecný pohled. K některým dílčím otázkám je třeba se 
vrátit. KS k vysokým školám byl na podzim.)

● Téma je rozsáhlé - zasloužilo by konferenci. I akademický úvod byl důležitý. Dík 
patří všem panelistům.

● Nebyli osloveni a pro reformu získáni učitelé. Mnozí nepochopili, že ŠVP je jen 
nástroj a považují ho za cíl. Nedovedou vybrat minimum učiva. Nefunguje kaská-
dový model dalšího vzdělávání. Ve středních školách ještě není pozdě - vysvět-
lovat!

● Problém rozvírajících se nůžek ve vzdělávacích systémech a výsledcích vzdě-
lávání v různých krajích může ÚIV dokumentovat - je hrozivý! Důsledky budou 
sociální i ekonomické. Při aktualizaci BK je třeba se na tento jev soustředit.                
(dr. Zieleniecová)

● Nebyla zodpovězena otázka, co bude dál? (Odpověď: SKAV, o. s. připravuje na 
6. dubna konferenci o volebních programech politických stran v oblasti školství. 
Budou pozváni politici, stejně jako na následný kulatý stůl.) 

● „Otázka byla jen otevřena. Konferenci by zasloužila, ale my jen suplujeme ofi ci-
ální místa“, uzavřel diskusi Ing. Koucký. To je třeba připomenout také těm účast-
níkům kulatých stolů, kteří navrhovali v kuloárech, aby pořadatelé vzhledem k 
přeplněnosti auly zajistili větší sál. SKAV, o. s. je sdružením dobrovolných peda-
gogických asociací a nemá žádné vlastní prostředky, pouze podporu svých aktivit 
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ze získaných grantů. Uspořádat reprezentativní konferenci o realizaci doporuče-
ní Bílé knihy a další strategii ve vzdělávání nebo organizovat veřejnou diskusi by 
měl někdo docela jiný.

Jana Hrubá

 BŘEZEN 2006

SPOLUPRÁCE KONTRA INDIVIDUALISMUS?

Tradice české školy nebyla v minulosti příliš nakloněna spolupráci. „Neopisuj, ne-
napovídej!“ - to jistě všichni dobře známe z vlastní zkušenosti, stejně jako žebříčky 
prospěchu a soutěživost jednotlivců. Také učitelé byli v hodinách s žáky vždycky 
sami a spolupracovat s kolegy nebyli zvyklí. Rámcové a školní vzdělávací programy 
však na ně kladou nové požadavky. Dovednost spolupráce a týmové práce patří 
mezi klíčové kompetence, ke kterým by měli vést své žáky. 

Proto Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Středisko vzdělávací 
politiky PedF UK uspořádaly 16. 3. 2006 kulatý stůl ke vzdělávací politice na téma: 
„Spolupráce kontra individualismus aneb Umí naše škola učit žáky spolupráci?“ 

Odborný vstup do problematiky zprostředkovala doc. PhDr. Hana Kasíková z FF 
UK. Řekla, že žádná inovace nebyla tak důkladně prozkoumána, jako učení se spo-
luprací (od 70. let v řadě zemí). Výzkumná data mluví pro spolupráci. Individualis-
mus má u nás negativní konotace, ale je to jedna z možností, jak organizovat úkol 
(soutěživý způsob, kooperativní způsob a individuální způsob). 

Důležité je porozumět podstatě spolupráce. Ze spolupráce musí mít prospěch i jedi-
nec, nejen skupina. Na rozdíl od skupinové práce sezení a zadání úkolu ve skupině 
ještě nejsou kooperací. Důležité je provázání dětí, důraz na individuální odpověd-
nost, vědomá práce se sociálními vztahy a refl exe skupinové činnosti. Kooperativ-
ní učení není technologie, ale postoj (pojetí) učení. Učitel dobrovolně odevzdává 
pravomoc učební skupině s cílem, aby se každé dítě postupně umělo učit samo.                
I nadaní se mohou ve skupině učit efektivně. Spolupráce je motor učení.

PaedDr. Karel Tomek, externí spolupracovník VÚP, vysvětlil, jaké je místo spolu-
práce v legislativě a v Rámcovém vzdělávacím programu, a zamyslel se nad tím, 
zda jsou na to učitelé připraveni. Ve školském zákonu v cílech vzdělávání je defi no-
ván úkol, že vzdělávání má vést k dovednosti spolupráce. To je zadání i pro vysoké 
školy, které musí zařadit přípravu do pregraduálního studia. Některé katedry jsou v 



tom výborné, jinde panuje těžký pravěk. Bohužel neumíme zajistit plošné zlepšení 
(jedině skrze akreditaci), takže vývoj bude postupný. 

Každý učitel si nese vlastní zkušenost. Některý zažil spolupráci v dobře vedené 
škole, jiný ne. Důležitá je vnitřní atmosféra školy, navození potřeby a dovednosti 
spolupracovat. Zásadní úlohu v tom má ředitel školy. 

V kurikulu jde o promítnutí cílů ze zákona do pravidel hodnocení žáků. Zásadní v 
RVP jsou klíčové kompetence. Nejtěžší částí ŠVP je stanovit, co uděláme pro to, 
aby žáci takoví byli (jaké použijeme vzdělávací a výchovné strategie). Učitelé by se 
měli radit o společných postupech, jak toho dosáhnout. Pouhé okouknutí metody 
na seminářích nefunguje - jde o dlouhodobou práci na sobě, je potřeba dopředu se 
zamyslet nad podstatou změn. Pomoc mohou učitelé nalézt v dalším vzdělávání, 
studijních materiálech, školeních. Po této přípravě osnovy pak napíší rychle. 

Dr. Tomek vyslovil přesvědčení, že učitelé nemohou rozvíjet u žáků žádnou kompe-
tenci, kterou sami nedisponují. Proto je důležité si nejprve ověřit, zda je sbor scho-
pen pracovat jako tým. Pokud ne, pak neváhat hodit zpátečku a spolupráci se učit.

Mgr. Jakub Švec z o. s. Projekt Odyssea, který se zabývá školením týmů, popsal, 
jak může učitele na vedení žáků ke spolupráci připravit vlastní týmová práce. Nej-
prve vymezil pojem spolupráce jako řízenou spolupráci několika osob k dosažení 
téhož cíle. V každé skupině existuje skupinová dynamika a o řízenou spolupráci 
jde tam, kde se s ní vědomě pracuje. Učitelé by se měli učit pracovat s jednotlivými 
prvky skupinové dynamiky.

Závěrem promluvil na základě vlastních zkušeností s vedením lidí a s tvorbou ŠVP 
Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8. Řekl, že tvorba školního vzdě-
lávacího programu je ideální příležitost k rozběhu spolupráce učitelů. Klíčové kom-
petence jsou výbušné téma - při kurzech pro sbory naráží na averzi k tomuto pojmu. 
Je to proto, že lidé pojmu nerozumí. Ani tvůrci RVP se bohužel neshodli (tedy účinně 
nespolupracovali!) a všechny výstupy nebyly propojeny s klíčovými kompetencemi. 

Při tvorbě ŠVP je spolupráce zásadní. Je realista: nečeká převratnou reformu, ale 
podstatné je, aby se něco posunulo. Cíle základního vzdělávání jsou dobře napsá-
ny - důležité je, zda je naplňujeme. Nikdo nedal ředitelům a učitelům nástroje, jak si 
s tím poradit. V týmech se mohou vyjasnit role 1. a 2. stupně, zodpovědět otázku, 
proč se dané učivo učí, jakou dovednost dává žákovi. ŠVP může pojmenovat, co se 
ve škole při učení děje. To se hodí, až bude inspekce chtít vědět, jak škola naplňuje 
cíle vzdělávání podle zákona. Je dobré jít postupnými krůčky - příliš teorie odrazuje. 
Je důležité naučit se formulovat své postupy a vhodně volit činnostní metody. Hlavní 
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součástí spolupráce je příjemná atmosféra - dobré klima nejen ve sboru, ale v celé 
škole. Je třeba, aby se změnili lidé - ale ne z musu. Vnitřní motivací ke změně by 
měla být tři S: smysluplnost, spolupráce a svobodná volba.

Diskusi řídil moderátor RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s.  Na první 
otázku, jak dlouho trvá, než se ze sboru stane tým a jaká čekají při tom úskalí, od-
pověděli všichni panelisté. 

Doc. Kasíková řekla, že by se nemělo čekat, až učitelé získají kompetence. Učí se 
souběžně s dětmi. Výzkumem zjistila, jak se učí učitelé. Potřebují si sami zkusit čin-
nostní formy, číst, nové věci si vyzkoušet a s někým o tom mluvit. Proto je důležitá 
práce uvnitř školy, diskuse v malých skupinkách. Úskalím je, že to mohou rychle 
vzdát. Jen školení je málo - děti mohou jejich pokusy rozbourat. Učitelé potřebují 
podporu, např. konzultantů.

Dr. Tomek soudí, že to nejde zlomit za méně než několik let (3-5). Některé sbory se 
týmem nestanou nikdy. Klíčová osoba je ředitel. Měl by „před upotřebením zatřepat“ 
- provést iniciaci. Sbor někam o víkendu vyvézt a prostřednictvím zkušených trenérů 
navodit situaci a poskytnout vhled do problematiky. Může to odstartovat proces for-
mulace společné vize - společného cíle (ideál dobré školy).

Mgr. Švec se domnívá, že naučit se řídit prvky skupinové dynamiky je úkol na celý 
život. Dobré je vždy refl ektovat, co byste příště dělali lépe. Podle Soni Hermochové 
je na rozvoj dovednosti potřeba nejméně 30 hodin. Skupinová dynamika ale před-
stavuje řadu dovedností. 30-40 školicích dní a následný koučink může zajistit do 
dvou let posun. U každého by měly nastat fáze: rozhodnout se, nastudovat, zkusit 
sám, vyzkoušet v praxi, refl ektovat, zavést.

Mgr. Korda dobu odhaduje na 2-3 roky. Klade důraz na společný cíl. Ředitel jako 
manažer si musí vybrat lidi a zajistit podmínky (např. spravedlnost).
Další otázkou položenou všem panelistům bylo, zda MŠMT počítá s tím, že by měl 
někdo učitelům vysvětlit podstatu reformy, motivovat je a podpořit.

Mgr. Švec uvedl svou zkušenost z projektů, že po jedné dílně změna nefunguje. Při 
negativních emocích lidé ani nemohou slyšet. Teprve po 4-5 navazujících dílnách, 
po opakovaném vysvětlování přichází ono AHA! Někteří lidé si stále myslí, že před-
náška nebo e-mail, oběžník, befel nebo zákon změní postoje, ale to nefunguje. Zná 
dokonce případ ředitele, který doufá, že po volbách bude reforma odpískána.

Mgr. Korda vidí hlavní problém tam, kde vedení s reformou nesouhlasí. Pokud se 
s ní ředitel neztotožní, nemůže mít úspěch. Je třeba především vyškolit a hlavně 



přesvědčit vedení škol (ředitele a zástupce).

Doc. Kasíková konstatovala, že na začátku chybělo vystoupení paní ministryně, kte-
ré by srozumitelně vysvětlilo důvody k nezbytné reformě. Rozhodující je motivace. 
Učitelé budou chtít spolupracovat, až zažijí úspěch, až zjistí, že spolupráce je méně 
energeticky náročná.

Dr. Tomek připomněl Věstník č. 3/2006, kde jsou vyhlášeny rozvojové programy, mj. 
na podporu vzdělávání ředitelů. V příštím období bude z ESF k dispozici desetiná-
sobek peněz. Někteří ředitelé se ale bohužel nezúčastňují ani školení svého sboru. 
Ředitel musí dávat najevo, že změnu chce, a poskytovat lidem podporu.

Další náměty z diskuse:

● Důležitá je při spolupráci role třídních učitelů.
● Již před lety se osvědčila „sendvičová metoda“ - proškolení, vyzkoušení v praxi, 

prodiskutování zkušenosti, a společný závěr.
● Tvorba týmu je nekonečná práce. Není hotova ani za 5 let. Většina ředitelů si lidi 

nemůže vybírat. Stačí jedinec, který rozloží fungující tým. Zákonně se ho zbavit 
pak trvá dlouho.

● Mgr. Švec: V týmu se lze postupně zlepšovat. Podle Gaussovy křivky 5 % změnu 
podporuje, 5 % odmítá a s ostatními lze pracovat.

● Po rozpadu školských úřadů se rozpadla také řízená spolupráce ředitelů, která 
teď chybí. Ředitelé mají obavy z konkurence a z přetahování dětí.

● Doc. Kasíková: Jak optimálně dostat spolupráci do škol? S inovací seznámit celý 
sbor (lze rychle), vyzkoušet v praxi, poskytovat si podporu v malých týmech (vzá-
jemné hospitace, refl exe). Ředitel by měl alespoň nezakazovat, když už nepod-
poruje.

● Osvojit si metodu kooperativního vyučování není snadné, ale nesmíme zapomí-
nat, že základní jednotkou je dvojice. Dávat dětem na výběr změní atmosféru.

● Učitelé si myslí, že mají spolupráci vnucovat - tím vyvolávají obranu. Dávat dě-
tem na výběr je klíčová věc!

● Tento kulatý stůl byl prvním pokusem SKAV, o. s. o jinou formu, než bývá obvyklý 
střet protichůdných názorů - charakter KS byl spíše vzdělávací. Účastníci přesto 
volbu tématu i panelistů ocenili a na dotaz moderátora si přáli občasné zařazení 
diskuse o dalších klíčových kompetencích. Volný cyklus by se mohl jmenovat 
například Zaklínadlo klíčových kompetencí, co říkáte?

Jana Hrubá 
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 DUBEN 2006

BUDEME MONTOVNOU, NEBO MOZKOVNOU?

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Středisko vzdělávací politiky 
PedF UK uspořádaly 20. 4. 2006 pravidelný kulatý stůl ke vzdělávací politice pod 
názvem: „Vzdělávejme se všeobecně - ale budeme pak stačit odborně?“. Je to téma 
rozporuplné, na které existuje více pohledů a názorů. Převaha účastníků kulatého 
stolu byla z různých institucí. Ředitele a učitele středních škol jako by téma nezají-
malo. Příjemná byla účast asi 40 studentů, kteří přišli v rámci předmětu vzdělávací 
politika. Viděli ji in natura.

RNDr. Jana Straková, Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), odpovídala 
na otázku, zda žáci dostávají na středních školách rovnocenné všeobecné vzdělání. 
Řekla, že zásadní vliv má struktura školství. Již na základních školách je toto vzdě-
lání uspěchané a přehuštěné. Úplného všeobecného vzdělání se dostává pouze 
gymnazistům. Na středních odborných učilištích tvoří jen 30 % výuky, na středních 
odborných školách 40-60 %. O výsledcích středoškolského vzdělávání máme málo 
informací. Ve výzkumu PISA (1995) se v matematické a přírodovědné gramotnosti 
žáci ZŠ umístili mezi prvními, žáci posledních ročníků SŠ mezi posledními. Výsledky 
vzdělávání na SŠ nejsou cíleně monitorovány. I to málo, co víme, dává na polo-
ženou otázku zápornou odpověď. Případné rozhodnutí pro rozšíření všeobecného 
vzdělávání je nutno realizovat koncepčně. Vytvořit konzistentní vizi a získat pro ni 
veřejnost. Musíme se rozhodnout, kudy jít. ZŠ by měla primárně motivovat žáky pro 
učení a vybavovat je dovednostmi pro další studium. Žáky SOU, je třeba vybavit 
všeobecným vzděláním, ale pro ně užitečným - změnit obsah. „Deakademizovat“ 
všeobecné vzdělávání tak, aby bylo dostupné širší populaci, a otevřít vysoké školy. 

Prof. Petr Matějů, Ph.D., předseda ISEA, doložil na výsledcích výzkumů, jak velká 
je poptávka po růstu počtu gymnázií (a proč není vyšší). Řekl, že z hlediska me-
zinárodních srovnání je podíl žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání 
extrémně nízký (průměr v zemích OECD je 40-50 %, v ČR 20 %). Je potřeba jej 
zvýšit. Otázkou je, zda jsme na to připraveni. Maximální poptávka po gymnáziích 
činí u žáků 9. tříd v průměru 30 %. Vyšší zájem blokuje malá šance na přijetí na VŠ, 
„realistické“ (limitované) aspirace rodičů i dětí a sociální selektivita VŠ. Ze sociálně 
slabých rodin aspiruje na VŠ studium jen 18 % mentálně schopných dětí (např. v 
USA je to 64 %, ale systém terciárního vzdělávání je tam široce otevřený). Úspěšná 
a přijatelná reforma nemůže být zahájena zprostředka - od gymnázií, ale musí mít 
komplexní charakter. Veřejnost musí být partnerem reformy, ne jen jejím příjemcem. 
Březnový výzkum veřejného mínění ukázal, že 35 % respondentů se domnívá, že 
poměr počtu žáků na jednotlivých typech SŠ má zůstat stejný (G 20 %, SOŠ 45 %, 



SOU 35 %), 26 % lidí nemá názor. Podíl žáků na gymnáziích by zvýšilo jen 8 % re-
spondentů, zato 18 % by zvýšilo podíl žáků na SOU. 

PhDr. Martin Profant, ředitel odboru analyticko-koncepčního, MŠMT, odpovídal na 
otázku, zda přinese rozšíření počtu gymnázií podle návrhu MŠMT větší části popu-
lace lepší všeobecné vzdělání a přípravu pro studium na VŠ. Řekl, že gymnazisté 
mají vyšší šance na přijetí na VŠ a větší šanci obstát. Gymnázium jim poskytuje 
nadprůměrné znalosti matematiky, českého a cizího jazyka. Ze SOŠ se o přijetí na 
VŠ uchází více absolventů, ale jsou hůře připraveni. Problémem je, že studenti jsou 
sice přijati na VŠ, ale ne podle svého zájmu. 20 % jich během 1-2 let přechází, což je 
obrovské číslo. Struktura VŠ je velice rigidně uzavřena. MŠMT navrhlo zvýšení po-
čtu dětí na G, ne zdvojnásobení počtu tříd. Problém není v kapacitách. V roce 2008 
překročíme vzhledem k demografi ckému vývoji očekávatelnou poptávku z ČR. Obtíž 
je v projektování budoucnosti ČR do vzdělávání. Byl projektován příliv zahraničního 
kapitálu, ale zjistilo se, že lidé jsou „překvalifi kováni“. Dnešní požadavky většího 
počtu vyučených jsou z hlediska země krátkozraké. Jsme schopni dovézt ukrajinské 
dělníky, ale ne vzdělané konstruktéry. ČR je „odsouzena“ ke vzdělávání.

Dále jsme se zeptali, jak se na podíl všeobecného vzdělání a přípravy na profesi 
dívají zaměstnavatelé, zřizovatelé a ředitelé středních škol.

Názor zaměstnavatelů prezentoval Vladimír Šiška, tajemník Hospodářské komory. 
Řekl, že zaměstnavateli je jedno, z jakého typu školy zaměstnanec přijde. Potřebuje, 
aby chtěl pracovat a měl dovednosti. Bohužel zaměstnavatelé nejsou schopni zapla-
tit podle požadavků lidí. Pobídky jsou pro české podnikatele nedostupné. Zahraniční 
podnikatelé chtějí lidi na montážní linky. Špičkoví manažeři přicházejí ze zahraničí 
(ovšem je to 3. kategorie). Není poptávka po mistrech, tj. středoškolácích, kterých je 
u nás nejvíce. V oblastech s nejvyšší nezaměstnaností (Most, Ostrava) je spousta 
lidí, kteří do práce nepůjdou. Jsou na dávkách a pracují raději načerno. Hospodář-
ská komora organizuje systém celoživotního vzdělávání (Podnikatelská akademie) 
a společně s MPSV Institut trhu práce, který by měl zabezpečit informovanost tak, 
jak trh potřebuje.

Pohled zřizovatelů zprostředkoval PaedDr. Tomáš Bouda, vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Moravskoslezského kraje. Struktura škol v MsK je výsled-
kem složité diskuse. Ve školním roce 2004/2005 bylo na G v kraji 18 % studentů, v 
lyceích 4 %, v SOŠ 42 %, v SOU bez maturity 36 %. Vsadili na lycea - SOŠ mohou 
reagovat prostřednictvím zřizování lyceí. Předpokládaný vývoj v MsK: 28 % G, 12 % 
lycea, 30 % SOŠ, 30 % SOU. Kraj cítí povinnost mít nabídku. Reagovat na poptávku 
není problém - obnovili např. maturitní hornické obory a hutnické obory. Školy nabí-
zejí, ale nevstupují do nich žáci. Ve většině škol je převis (v technických lyceích je 
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jen poloviční zájem). Absolventi jsou, ale odcházejí do jiných profesí nebo jinam. V 
kraji je dobrá komunikace zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Zaměstnavatelé udělují 
stipendia, dělají nábory, umožňují stáže odborných pedagogů.

Ing. Jaroslav Ponec, předseda CZESHA, zdůraznil, že by se nemělo škatulkovat. 
Podíl všeobecného vzdělání by měl být ve všech typech škol, které jsou historickou 
setrvačností. Školy jsou ovlivněny typem žáků, kvalitativními i kvantitativními hledis-
ky. Žáci na gymnáziích jsou vysoce motivovaní ke studiu na VŠ, ale málo se hlásí na 
technické obory. Absolventi SOŠ se hlásí více, ale s menší úspěšností. Stav ovlivňují 
požadavky vysokých škol - akademicky pojatá matematika má např. na strojní fakul-
tě na svědomí vysokou „úmrtnost“ studentů již během 1. ročníku. Výrazný pokles po-
pulačního ročníku v r. 2010 vytvoří prostor pro navýšení ve všeobecně vzdělávacích 
oborech bez zásahů v síti škol (G 38 %, SOŠ 50 %, SOU 12 %). Studium na SOU 
je nejnákladnější (160 %!). Mapa rozložení populace studentů v maturitních obo-
rech ukazuje zásadní rozdíly v jednotlivých krajích - problém má výrazně regionální 
rozměr. Reformní kroky se musí týkat sítě škol jako celku - ne jednoho typu. Není 
potřeba měnit strukturální kapacity škol, ale měnit obsah ve všech typech škol. 

Diskusi řídil jako moderátor RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s.  Dále 
uvádíme některé zajímavé myšlenky z diskuse:

● Mezi historicky vzniklými třemi typy středních škol jsou hluboké rozdíly. Studenti 
dostávají stejný objem vzdělání, ale ne všeobecného. Dnes už existuje mezi vše-
obecným a praktickým vzděláním plynulý přechod. 

● Gymnázia sice poskytují lepší všeobecné vzdělání, ale lepší přípravu na VŠ ne. 
Zvýší-li se počet absolventů gymnázií, zvýší se tlak na humanitní a přírodovědné 
VŠ. Na techniku a ekonomii se jich hlásí málo. Gymnázia by se měla posunout 
směrem k lyceím.

● Ve všeobecném vzdělání je důležitá matematika. Existuje velké procento dětí, o 
jejichž vzdělání rodiče nepečují.

● Poděkování za kulatý stůl - téma je zajímavé. Všeobecné a odborné vzdělání 
nejdou proti sobě - obojí potřebuje zlepšovat. Potíže absolventů SOŠ na vyso-
kých školách nejsou argumentem pro zvyšování počtu gymnázií. Je to problém 
obsahu vzdělávání. 

● Vyspělejší země podle údajů Eurostatu posilují právě složku všeobecného vzdě-
lání. České proporce jsou ovlivněny tradicí a strukturou hospodářství. Hýbat s 
proporcemi bude obtížné - zatím bylo okolí předloženo málo argumentů pro změ-
nu.

● Ve vyspělých zemích budí vzdělávací sféra zájem zaměstnaneckého sektoru a 
je jím vnímána jako servis. U nás vzdělávací sektor a priori vzniklý požaduje při-
způsobení okolí. S tím nadále neuspějeme. Odborné školy začaly vznikat v 19. 



století, kdy byla jiná podoba společnosti. Mnozí tak uvažují dodnes.
● Dělit vzdělávání na odborné a všeobecné se přežilo. Možná budou vznikat úplně 

jiné typy škol. Např. ve Švédsku existují gymnázia se zaměřením na různé odbor-
nosti. Absolventi jsou pak plně kvalifi kováni ke vstupu na technické vysoké školy 
(např. loďařské).

● Řešíme stále stejnou otázku: co to je všeobecné vzdělání? Vzdělání by mělo 
být univerzální. Není divu, že absolventi SOŠ mají ve všeobecných předmětech 
horší výsledky, mají-li mnohem menší hodinové dotace. Zvažme, zda při nezmě-
něném odborném obsahu žáci zvládnou víc.

● Zamyslet se, co je obsahem pojetí kvality. Většinou ji vnímáme jako snižování 
tradiční úrovně vzdělání. Tak to bylo i v minulosti. Dnes máme měnit cíle a zamě-
ření obsahu vzdělávání. Být připraveni vzdělávat se jinak.

● Trend je v prodloužení doby základního vzdělávání do 18 let. Cesta ale nevede 
přes dílčí úpravy. Reforma musí být zásadní.

● Otázka kvality je klíčová ve všeobecném i odborném vzdělávání. Podmínkou 
úrovně absolventů je úroveň učitelů - také na VŠ (zvláště technických) je rozho-
dující.

Z reakcí panelistů na diskusi: 

● Prof. Matějů: Ve vizi školství se nelze přizpůsobovat zaměstnavatelům - musí 
se změnit celý systém vzdělávání. Buď budeme montovnou, nebo mozkovnou. 
Zahraniční podnikatelé stejně odejdou za levnější pracovní silou. Abychom byli 
mozkovnou, vzdělávání se musí hluboce změnit. Např. ve Finsku nebo USA pro-
bíhá do 18 let stejná výchova populace. Nezměníme-li náš model, budeme skan-
zenem Evropy.

● PhDr. Profant: Reforma středního školství není nesena změnou počtu přijatých 
na gymnázia - je to pouze doporučeno. Součástí navyšování počtu míst by měla 
být lycea. Bude záležet na rozhodnutí krajů - s rizikem prohloubení selektivity 
(rozdíl mezi velkými městy a ostatními). Gymnázium dnes není přesyceno aka-
demičností, minimum kompetencí je nepřekročitelné. Shoduje se s prof. Matějů, 
že trendem by měla být jednotná instituce pro žáky do 18 let, ale je to běh na 
dlouhou trať. MŠMT má záměr otevřít prostor pro integraci různých typů SŠ ote-
vřením školského zákona, aby mohli být do 1. ročníků přijímáni žáci bez rozlišení 
oboru.

● V. Šiška: Zaměstnavatelé nemohou řešit nezaměstnanost - to je úkol pro politiky. 
Za pobídky u nás vznikají montovny. Utrácíme za montovny a nemáme na škol-
ství. Český podnikatel potřebuje mozkovny! Dokážeme se dohodnout, pokud ne-
máme za sebou své grafy a potřebu obhajovat svou práci. Hospodářská komora 
jinak chápe terminologii - o potřebách trhu práce mluvit méně akademicky!
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„Zdá se, že mezi námi dochází ke sbližování názorů, že by měla existovat jednotná, 
vnitřně diferencovaná škola do 18 let. Je ale otázka, zda se to podaří vysvětlit veřej-
nosti“, uzavřel dr. Kitzberger.

Jana Hrubá

 KVĚTEN 2006

K ČEMU MŮŽE SLOUŽIT ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO?

Pravidelný květnový kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. 
s.) a Střediska vzdělávací politiky PedF UK měl téma: „K čemu může sloužit žákov-
ské portfolio?“. Smyslem bylo zahájení diskuse o přednostech a možném využití 
portfolia.

Zájem o téma projevili tentokrát ve zvýšené míře učitelé a ředitelé základních škol, 
členové asociací a dokonce i rodiče, z nichž mnozí nelitovali cesty z různých koutů 
republiky.

Portfolií jsou různé druhy, nejsou to jen „desky s testy“, jak si někteří lidé představují. 
Na našich školách by se mělo zabydlet především pracovní portfolio jako nástroj sle-
dování pokroků ve vzdělávání jednotlivých žáků. Takové portfolio je příležitostí vést 
žáka k zodpovědnosti za vlastní učení. V pravidelných rozhovorech žáka nad portfo-
liem s učitelem, ale i s rodiči je možné vytvářet individualizované strategie učení. 

Různé možnosti, které přináší portfolio v procesu vzdělávání, vysvětlila RNDr. Jana 
Straková ze SKAV, o. s. Využila přitom australské zkušenosti, protože jsou v této 
oblasti nejdál. Uvedla možné součásti portfolia a svůj výklad doložila příklady. 

Pracovní portfolio obsahuje velké množství dokladů včetně mimoškolní činnosti, kte-
ré vybírá žák. Prezentační portfolio obsahuje několik prací podle požadavků externí 
autority. Dokumentační portfolio obsahuje velké množství prací, které dokumentují 
žákův vývoj vzhledem k cílům vzdělávání. Vybírá je žák i učitel.

Portfolio má široké možnosti. Nejdůležitější je poskytování zpětné vazby žákovi, kte-
rý se účastní již při výběru prací. Seberefl exe prací zvyšuje jeho odpovědnost za 
vlastní učení a vnitřní motivaci. Učiteli umožňuje individualizaci výuky, monitorování 
pokroků jednotlivých žáků a přemýšlení o cílech vzdělání a projevech jejich dosaho-
vání. Musí vybírat rozmanité doklady, některé práce zadává i cíleně. Je tak doložen 
pokrok nebo stagnace každého dítěte a učitel přesně ví, co dítě umí.



S rolí osobního portfolia žáka v systému evaluace podle projektu KVALITA I seznámi-
la účastníky Mgr. Irena Smetáčková z PedF UK, externí spolupracovnice CERMAT. 
Koncepci „osobní složky žáka“ připravuje CERMAT s širším týmem spolupracovníků. 
Má také za úkol do roku 2008 připravit a ověřit metodická doporučení k hodnocení 
jednotlivých oblastí. Projekt je v první třetině a záměr je otevřen do diskuse. 

O pedagogickém hodnocení by se mělo uvažovat ve smyslu, co žák umí, jak se učí, 
jaké má dispozice a kam dál by mohla směřovat jeho vzdělávací a profesní dráha. 
Odpovědi dokáže dát portfolio, protože dokumentuje nejen výsledky, ale i proces 
učení.

Osobní složka žáka by podle koncepce CERMAT mohla obsahovat vysvědčení, prů-
běžná hodnocení, Národní hodnotící zkoušku, průběžné testy, mimoškolní aktivity, 
sociální charakteristiky, volní charakteristiky a identifi kační údaje. Mělo by sloužit 
především k autoevaluaci žáků, učitelů i škol, k informaci pro rodiče, při přijímacím 
řízení, pro budoucí zaměstnavatele i k informaci o žákovské populaci pro zřizovatele 
a MŠMT. 

Národní hodnotící zkouška by měla podle projektu Spektrum probíhat povinně for-
mou didaktických testů v 5. a 9. třídě. Externě vytvořené průběžné testy by měly být 
nabídnuty učitelům k ověřování malých celků probraného učiva. Portfolio umožňuje 
v souladu s kurikulární reformou přesun důrazu od sumativního na formativní hodno-
cení. Učitel by měl mít na mysli porovnávání výkonů dítěte vůči očekávání (očekáva-
né výstupy RVP) i porovnávání rozvoje dítěte s předcházejícími výkony. Žák vybírá 
své práce i další doklady mimoškolní činnosti a komentuje svůj výběr a výsledky. 

Přínosem by měly být dlouhodobé a komplexní informace o žákovi, možnost využití 
pro nové přijímací řízení i pro prohloubení informovanosti o celém vzdělávacím sys-
tému (monitorování kvality výsledků vzdělávání Národní hodnotící zkouškou).

Navrhovatelé si uvědomují obtížnost této formy hodnocení a připravují konkrétní 
metodická doporučení. Mgr. Smetáčková požádala pedagogy o spolupráci ve fázi 
přípravy.

O svých několikaletých praktických zkušenostech s portfoliem hovořila Vladimíra 
Strculová, učitelka 1. st. z FZŠ Chlupova, Praha 5. Poprvé se s ním setkala v pro-
jektu Občan. Začíná s žáky budovat portfolio již od 1. třídy, nejdříve jako soubor 
všech prací. Ve 2. třídě začíná jejich třídění a práce s portfoliem. Ve 3. třídě už mají 
žáci větší samostatnost a ve 4. a 5. třídě vybírá doklady žák formou sebehodnocení: 
Kdo jsem, co chci, kam směřuji, co pro to udělám. Nejsou to jen práce povedené - 
žák pojmenuje příčiny a uvede, co s tím dál udělá. Učitel zasahuje čím dál méně. V 

60 61



5. třídě je už zřetelné směřování dětí. Důležité je hodnocení vlastní osoby, ne srov-
návání mezi sebou. Každé dítě je individualita. 

Ve čtvrtletí a třičtvrtletí zadávají v této škole dětem dotazníky, ke kterým se pak 
vyjadřují i učitelé a rodiče. Portfolia mají velký smysl pro školní vzdělávací program 
- ukazují, jak si děti osvojují kompetence, objektivizují jejich vidění a vedou k vzá-
jemné pomoci.

Mgr. Kateřina Jančaříková, která vyučuje již 7 let vlastní děti, řekla, že v domácím 
vzdělávání je portfolio hlavním prostředkem hodnocení. Portfolio patří dítěti a ob-
sahuje doklady i o jeho neškolských činnostech. Probíhá nad ním rozhovor dítěte s 
metodičkou a svůj názor přidává i matka. Mgr. Jančaříková ocenila důsledné vedení 
metodičkou domácího vzdělávání Hanou Tůmovou. V kmenové škole je portfolio 
využito při hodnocení, dítě ho samo prezentuje před ředitelem školy. Využili ho i při 
přijímání na ZUŠ, na víceleté gymnázium a v PPP. Obsah ukazuje osobnost dítěte, 
proto je potřeba zaručit ochranu informací.

Přínosem portfolia je učení beze stresu, vede děti k tvořivosti a motivaci pro práci, ke 
správnému sebehodnocení i k hodnocení ostatních dětí a jejich zásluh o společný 
výsledek při týmové práci, je velkým obohacením i pro učitele. Má s ním veskrze 
pozitivní zkušenost. Vhodnost pro všechny si netroufá posuzovat.

Moderátorem diskuse byl RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s. 

Diskuse byla zasvěcená a zajímavá. Přinášíme vám aspoň některé myšlenky:

● Podle Gardnera testy brzdí vyučovací proces, protože školy na ně děti připravují 
místo vzdělávání. Není Národní hodnotící zkouška ztrátou času? Budou ško-
ly podle výsledků hodnoceny? Odpověď Mgr. Smetáčkové: Testy nemají sloužit 
ke srovnávání škol, ale jako zpětná vazba pro děti, jak dopadají ve srovnání s 
vrstevníky. Nejsou jen strašákem - mají i pozitivní vliv. Něco takového, jako je 
Národní hodnotící zkouška, si odborná veřejnost většinou přeje.

● Bude testy NHZ zpracovávat CERMAT? Odpověď Mgr. Smetáčkové: Otázka je 
zatím otevřená - asi externí agentura.

● V prezentaci zaznělo, že osobní portfolio žáka bude poskytovat informace pro 
zřizovatele. Nebude to zneužito např. při rušení škol? Odpověď Mgr. Smetáčko-
vé: Je snaha tomu zabraňovat. Nikdy se neposkytují jmenovité výsledky (jen po 
domluvě školy a zřizovatele). CERMAT poskytuje pouze agregované výsledky 
všech škol. Neměli bychom shodit jen na základě tohoto rizika celou změnu.

● Existuje několik metodik k uspořádání portfolia. Osobní složka žáka navozuje 
všeobjímající podobu. Mělo by být vymezeno, že je podle metodiky CERMAT. Je 



především odrazem osobnosti učitele a jeho zkušenosti - přitom bude podle toho 
posuzován žák! Odpověď Mgr. Smetáčkové: To jsou problémy začátků - dobré 
zkušenosti se budou šířit a bude existovat nabídka dalšího vzdělávání. Odpověď 
V. Strculové: Pro výstupní portfolio zatím chybí kritéria, zkušenosti jsou s pracov-
ním portfoliem. Velký vliv má učitel a praxe školy. Portfolio by nemělo ztratit smysl 
a vedení dítěte k prezentaci.

● Má někdo zkušenosti s portfoliem i na 2. stupni? Odpověď Mgr. Pavličíková, ZŠ 
Vodňanská, Prachatice: Pracujeme s portfoliem několik let - první žáci jsou už v 
7. třídě. Museli jsme řešit různé problémy, například umístění portfolií při stěho-
vání do učeben. Nakonec jsme pro 2. st. pořídili uzamykatelné skříňky a jeden 
šanon se složkami pro předměty. Hlavní roli má třídní učitel.

● P. Suchomel, rodič z FZŠ Chlupova: 2-3x ročně máme diskuse nad portfoliem 
(rodiče - dítě - učitel). Dítě se učí formulovat, proč se učí to, co se učí, i vlastní 
pokrok. To je úplně jiná kvalita! Portfolio pomáhá přenést hodnocení do „lidské“ 
roviny. Obávám se multifunkčnosti portfolia pro formování politiky podle prezen-
tace Mgr. Smetáčkové. Nevěřím, že využití dat zřizovatelé odolají. Jsou již zku-
šenosti s použitím portfolia při přechodu na střední školu? Odpověď RNDr. Stra-
kové: Nevím o tom. V některých případech zřizovatelé stanoví 1-2 povinné práce 
a hodnotící kritéria. Role státu je nebezpečná. Nejvíc postrádáme práci s tímto 
hodnocením na úrovni školy. Mělo by se začít na školách a ne odshora. Mohlo 
by to vést k formalismu. Mám obavu z průběžných testů - stanou se důležitými. 
Odpověď V. Strculové: Děti mají obhajovat svou práci - to soubor testů neplní! 
Odpověď Mgr. Smetáčkové: Zkreslení vyvolává slovo test. Osobní složka žáka 
není odsun původního pojetí portfolia. Může být pro střední školy dlouhodobým 
zdrojem poznatků o žákovi - záleží na nich. CERMAT spolupracuje s kraji (např. 
Libereckým). Poskytuje jim agregované údaje o výsledcích testů. Nikdy nedošlo 
k pokusu o zneužití. 

● Dr. Šturma, DCI: Pokušení udělat z portfolia všestranný nástroj a institucionali-
zovat ho je veliké. Doufám, že se bude přihlížet k tomu, že portfolio je jedním z 
nástrojů nikoliv pouze hodnocení! Portfolio žáka je především výrazem aktivity 
žáka - neměl by se z toho dělat plošný nástroj. Přimlouvám se za důkladné pro-
zkoušení a zpracování námětů pro žáka, čím se může pochlubit, s ukázkami 
řešení a vzorových prací. Informace by měly být také pro učitele a okolí. Učitel 
musí nejdříve získat kompetenci využití i tvorby portfolia.

● Mgr. Simonová, SKAV, o. s.: Jaký je vztah projektu portfolia k projektu Spektrum? 
Odpověď Mgr. Smetáčkové: Portfolio je jeho jednou částí. MŠMT a CERMAT se 
liší v důrazu na účel portfolia - dosud probíhá velká diskuse.

● RNDr. Kitzberger, SKAV, o. s.: V diskusi na CERMAT se mluvilo o náročnosti pro 
učitele - stát by jim měl ubrat jiné povinnosti. 

SKAV, o. s. vyzývá účastníky i čtenáře k zasílání názorů a zkušeností s portfoliem 
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na weby: www.skav.cz nebo www.ucitelske-listy.cz, na webu Učitelských listů je 
možná i diskuse. Zejména nás zajímá názor pedagogů na roli státu. Zájem o navá-
zání kontaktu má i metodický portál VÚP (prochazkoval@vuppraha.cz).

Jana Hrubá

 ZÁŘÍ 2006

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ESF - DĚJSTVÍ DRUHÉ (2007-2013)

První poprázdninový kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. 
s.) 21. 9. 2006 měl téma, které přilákalo opravdu pestré auditorium - zástupce škol, 
pedagogických asociací, fakult, vzdělávacích center a organizací, krajských úřadů 
i centrálních institucí: Úřad vlády, MŠMT a CERMAT, CZECHINVEST, ČMOS, ČŠI, 
IPPP, MHMP, NIDM, NIDV, NÚOV, NVF, ÚIV, VÚP.  (Můžete si udělat malý testík 
znalostí těchto zkratek…)

Co nás čeká v druhém programovacím období ESF 2007-2013?

O tom, jaké jsou strategie a priority operačního programu MŠMT Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost pro období 2007-2013 a jaký bude fi nanční objem grantů, 
informovala nová ředitelka odboru pro záležitosti Evropské unie MŠMT Ing. Jarmila 
Modrá, která dříve pracovala v Národním vzdělávacím fondu. Nutno uznat, že vy-
stoupila jako skutečný expert na tuto problematiku.

Řekla, že v minulém období byly programy zaměřeny na zaměstnanost a v té sou-
vislosti na vzdělávání s důrazem na zaměstnatelnost a schopnost lidí učit se v prů-
běhu celého života. Na tyto programy se bude navazovat a navíc přibývá podpora 
veřejné správy. ČR je opět rozdělena na Prahu, která patří mezi bohaté regiony, a 
ostatní části republiky. 

ČR může získat navíc cílené prostředky v hodnotě 12 % státního rozpočtu - celkem 
774 mld. Kč. Hlavním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jed-
notlivé operační programy spravují gestoři. MŠMT zodpovídá za dva operační pro-
gramy - pro vzdělávání a pro výzkum a vývoj - v hodnotě 132 miliard korun. (Dnes 
budeme hovořit o prvním z nich.) Ve fi nančním mechanismu dochází ke změně. Na 
investice (počítače, nábytek, vybavení apod.) bude podle rozhodnutí EK možno vy-
užít pouze 10 % fondu. Je to méně, než v současnosti.

Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dosud nebyl schválen vládou - to by 



mělo proběhnout do konce října. Poté bude předložen Evropské komisi. Jednání s 
ní jsou však průběžně vedena. Čerpání prostředků může začít v roce 2007, u někte-
rých projektů lze čerpat až do konce roku 2015. Roční alokace jsou závazné.

Obsah OP má tři části: 

1. Počáteční vzdělávání (do úrovně maturit - pro regionální školství).
2. Terciární vzdělávání (včetně VOŠ), výzkum a vývoj.
3. Další vzdělávání - podpora systému vzdělávací nabídky.

Priorita 1 má tři oblasti podpory: 1. Zvyšování kvality vzdělávání, 2. Rovné příležitosti 
žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 3. Další vzdělávání pra-
covníků škol a školských zařízení.

V prioritě 3 došlo k překryvu s operačním programem MPSV Lidské zdroje a zaměst-
nanost v oblasti dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru a v sektoru veřejných 
služeb. EK již před několika měsíci upozorňovala, že bez úpravy nebudou tyto pro-
jekty fi nancovány. Tyto překryvy bude proto nutné rychle vyřešit. Finanční prostředky 
ale v OP MŠMT zůstanou a budou přesunuty do priority 1 a 2. Již pracuje expertní 
skupina, která má vymezit kompetence MPSV a MŠMT.  Za systémový rámec další-
ho vzdělávání a podporu individuálního vzdělávání jednotlivců bude nadále zodpo-
vídat MŠMT. Administrátory podpory vzdělavatelům budou kraje.

Typy projektů zůstávají jako v současnosti: individuální, systémové a národní. Pří-
jemci mohou být státní organizace, přímo řízené organizace, kraje, školy, vědecké 
a výzkumné instituce, neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, 
vzdělávací organizace, města a obce. Bude to popsáno v prováděcím dokumentu, 
který se připravuje.

Podrobné informace najdete na www.strukturalnifondy.cz, www.msmt.cz - odkaz Ev-
ropský sociální fond.

Na dotazy odpověděla Ing. Modrá, že na implementační dokument není termín a 
lze v něm vyřešit podrobnosti. Důležité je dobré nastavení fi nančních toků a infor-
mační databáze. Náš systém administrování je velmi složitý, děláme víc, než chce 
EK. - Poměr převedených prostředků na prioritu 1 a 2 dosud není stanoven. Bude 
podporována a bohatě dotována tvorba vzdělávací nabídky DV ve školách, ale jde 
o vzdělávání dospělých a programy musí vypadat jinak, na modulové bázi, aby se 
daly sestavit podle potřeb osob. Přes MPSV bude podporována strana poptávková 
(podnikové vzdělávání) a bude jedno, u jaké instituce si podnik vzdělávání zaměst-
nanců objedná.
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Dr. Ubr: Priorita zkvalitňování vzdělávání se týká podpory vzdělávacího systému - 
tedy všech škol základních (i málotřídních) a středních, tvorby jejich vzdělávacích 
programů a dalšího vzdělávání učitelů. Přímá podpora se týká dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami (tedy i nadaných) ve všech (tedy i v mateřských) školách. 
Priorita 3 se vztahuje na DV zaměstnanců škol, učitelů včetně 1. st. a MŠ i nepeda-
gogů a pracovníků organizací pracujících s dětmi a mládeží. 

Jaké jsou možnosti krajů?

S jakým zaměřením svých grantů pro školství počítá kraj Vysočina, vysvětlil RNDr. 
Kamil Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání kraje Vysočina. Řekl, že jde za-
tím o vizi, která nebyla projednána v orgánech kraje a že také dosud neproběhl 
průzkum poptávky škol. Kraj se chce zaměřit při čerpání prostředků, na které má 
přímý vliv, mj. na podporu podnikavosti, ICT, cizích jazyků, kvality vzdělávacích slu-
žeb, neformálního vzdělávání a na podporu kurikulární reformy na ZŠ a SŠ, zvláště 
na změnu klimatu ve školách. Kraje mají možnost získat prostředky z OP MŠMT a 
z regionálního operačního programu v NUTS 2. Mají možnost podat vlastní projekty 
(ovšem s omezenou kapacitou projekty psát a řídit), při implementaci OP MŠMT 
by měly nastavit pro školy a učitele podpůrné prostředí a zapojit se do národních a 
systémových projektů.

Záměrem kraje Vysočina je podpořit velké střední školy, aby se staly centry dalšího 
vzdělávání, vytvořit podpůrný systém pro vzdělávání dospělých, podpořit technické 
obory vytvořením motivačního střediska pro práci s talentovanou mládeží, podpořit 
rozvoj pedagogicko-psychologického poradenství, kompetence ICT u dospělých a 
kurikulární reformu (např. moduly pro vzdělávání učitelů, koučování škol ap.). 

KÚ Vysočina připravuje informativní setkání v okresech, aby se školy mohly na nové 
programovací období včas připravit, a chce zjišťovat poptávku - co školy potřebují. 
Problémem je odhadnout potřebu na 7 let - bude se nutně vyvíjet. Bude nutno řešit 
personální a prostorové otázky i otázky vybavení při přípravě, realizaci a koordinaci 
projektů. V rámci grantových schémat chce kraj uhradit 50 % nákladů na tvorbu pro-
jektů školám, které prošly přes „přijatelnost“, ale kterým nebyly projekty schváleny. 
(To vzbudilo všeobecné sympatie v sále!)

A co školy?

Mgr. Ota Benc, ředitel ZŠ Přibyslav, promluvil o tom, jaké možnosti školám přinášejí 
granty a v čem tkví náročnost grantového řízení. Vylíčil, jak složitou přípravu projek-
tu musela škola absolvovat (včetně studia všech příruček a vyplňování formulářů) a 
jak trvalo do října, než dostali kladné rozhodnutí a mohli začít projekt realizovat. Pro-



jekt ZŠ Přibyslav byl zaměřen na tvorbu ŠVP a vzdělávání učitelů a umožnil vytvořit 
opravdu funkční tým. Většinu prostředků (cca 900 000 Kč) postupně dostanou za-
městnanci školy. (Pro zájemce: Popis projektu i monitorovací zprávy jsou vyvěšeny 
na www.zspribyslav.cz) Jako hlavní manažer projektu, který zároveň plní povinnosti 
ředitele ZŠ, radí: pořiďte si člověka, který to bude dělat - a samozřejmě dobrého eko-
noma. Škola se snaží podporovat i celoživotní vzdělávání dospělých, ale s malým 
úspěchem. Lidé nemají zájem a možná tedy nebude koho podporovat.

Ota Benc se domnívá, že peněz je hodně na dlouhé období, ale má obavu, že ne-
dojdou ke konečným uživatelům = školám. Prostředky by měly jít především tam, 
kde se vzdělávání uskutečňuje. Ostatní instituce mají kapacity - mají lidi, čas i pe-
níze. (To se ukázalo ve 2. výzvě, kde uspělo méně škol než vzdělávacích agentur.) 
Finanční předpisy ve školství neumožňují školám vytvořit funkční týmy pro realizaci 
projektů. Lidé ve školství se nebudou ochotni dále vzdělávat, protože chybí akutní 
potřeba a motivace. 

Diskuse

Moderátor RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s., se zeptal, zda vzhle-
dem k obrovské byrokracii MŠMT plánuje pomoc žadatelům a zjednodušení systé-
mu. Ing. Modrá odpověděla, že ministerstvo bude jednat o tom, aby produkty byly 
přátelštější. Navrhuje se omezit přílohy, nevyčíslovat náklady na jednotlivé aktivity a 
omezit vyžadování zbytečných informací, které se nehodnotí. Bohužel se musí do-
držovat všechny normy - bruselské i české. Nejhorší jsou naše rozpočtová pravidla, 
která mají pro projekty spoustu omezení.

Další dotazy:

● Kdo bude řídit implementaci? Odpověď Ing. Modré: MŠMT se nemůže vzdát své 
odpovědnosti za fi nanční prostředky a zůstane řídícím orgánem. Je to věcí všech 
lidí na ministerstvu, ne jen odboru EU. Některé prostředky může realizovat za 
jasně vymezených podmínek externí subjekt.

● Kde vzít peníze na psaní projektů pro učitele (i těch neúspěšných)? - Ing. Modrá: 
Je snaha o možnost zpětného proplacení u úspěšných projektů - jedná se o tom. 
U neúspěšných to možné není. Odpověď Dr. Ubr: Je to riziko podnikání. Buď lidé 
pochopí, že musí do přípravy něco vložit, nebo to pochopí zřizovatelé škol.

● Peníze by měly skončit především na školách. Jaká je absorpční kapacita? Exis-
tuje studie? 59 000 000 000 Kč znamená při průměru cca 5 milionů na projekt 
10 000 projektů. Kdo je podá? - Ing. Modrá: Za platy učitelů zodpovídá stát. 
Evropské peníze jdou učitelům, pokud pracují na projektu. - Dr. Ubr: Absorpční 
kapacitu lze zlepšit - Vysočina má v 2. výzvě totální převis. Předkladatelům lze 
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pomoci, ale ne z centra. - Mgr. Benc: Stát dokáže utratit jakékoli množství peněz 
(viz projekty Hodina, Brána jazyků)!

● Budou úspěšné projekty zveřejněny na webu? Proces přidělování peněz probíhá 
tajně - pomohla by veřejná kontrola. - Ing. Modrá: Výběrové procesy budou maxi-
málně transparentní. Posudky se nezveřejňují, slouží k poučení žadateli. Bodové 
hodnocení ano. Celé projekty nezveřejňují nikde v Evropě - know-how předkla-
datelů je třeba chránit. Výsledky projektů se samozřejmě zveřejňují. - Mgr. Benc: 
Myslím, že peníze se musí veřejně zúčtovat. Proto všechno zveřejňuji na webu 
školy.

● Benefi t není to nejhorší. Nejhorší jsou hodnotící indikátory. Měly by se zlepšit!       
- Ing. Modrá: Indikátory byly nové. Měly by být jednodušší. MMR na nich pracuje, 
proběhlo již první připomínkové řízení.

● Největší brzdou je nemožnost partnerství škol. Bude MŠMT iniciovat „zesouladě-
ní“ právních soustav? - Ing. Modrá: Partnerství se řeší, omezení jsou v rozpočto-
vých pravidlech. MF nerado sahá do legislativy. Do začátku nového programova-
cího období se změna asi nestihne. 

● Ing. Koucký k byrokracii dodal, že je důležité, aby na všech úrovních existovala 
zpětná vazba. Někdy dochází k absurditám. Na Univerzitě Karlově je pro jednot-
livé projekty vyžadován výpis z trestního rejstříku rektora a notářské ověření buly 
o založení univerzity!!!

● V různých krajích je různá situace. Existuje nějaká koordinace a přenášení dobré 
praxe, jak pomoci školám? - Dr. Ubr: Každý kraj postupuje jinak, nemají stejný 
názor. Kraje jsou ale zdrojem vývoje. Zlínský kraj byl pověřen koordinací, zá-
stupci krajů se scházejí v pracovních skupinách. Školská komise Asociace krajů 
i Asociace hejtmanů se chtějí podílet na implementaci OP. Je rozdíl v přístupu 
ke krajům u MPSV a MŠMT - jednání ministerstva školství s partnery bylo velice 
vstřícné.

„Co nejvíce prostředků, rozhodování o nich i odpovědnosti by mělo směřovat do 
škol,“ dodal na závěr Mgr. Ota Benc.

Jana Hrubá

 ŘÍJEN 2006ŘÍJEN 2006

ŠKOLA A INDIVIDUALITA DÍTĚTE - JDE TO DOHROMADY?

Účastníci říjnového kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, 
o. s.) a Střediska vzdělávací politiky PedF UK se společně zamysleli nad otázkami, 
zda musí být škola a potřeby dítěte opravdu v protikladu a zda je dobré děti již od 



raného věku třídit. Téma přilákalo jak učitele z praxe, tak odborníky, úředníky a in-
spektory.

Odborný pohled na otázky, co je to inkluzívní škola a jaké jsou názory na společnou 
výuku všech typů dětí u nás a v zahraničí, poskytla PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. z 
Katedry speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně. Vysvětlila, že děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami jsou děti s odlišným nadáním, socio-kulturním 
zázemím, děti s postižením. Inkluzívní škola dává příležitosti všem dětem - i těm, 
které mají jiný způsob myšlení a musí jít svou cestou.

Česká škola se zmítá mezi integrací a inkluzí. Integrace vyžaduje přizpůsobení dítěte 
škole, inkluzívní škola přizpůsobuje podmínky, kurikulum a výuku dětem. Dítě (podle 
Z. Heluse) je osobnost s potencialitou a vyžaduje pomoc dospělých. Postupně by 
se mělo osvobozovat od této závislosti. Dospělí by neměli dávat hotová řešení, ale 
provokovat k hledání cest. Školy by se měly přizpůsobovat dětem. Právě inkluzívní 
škola dává možnost rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho schopnostem.

S dokumentem Evropské komise Efektivita a spravedlivost v evropských školských 
systémech seznámila účastníky RNDr. Pavla Polechová, CSc., z odboru MŠMT pro 
záležitosti EU. Dokument potvrzuje, že není nutné mezi těmito cíli volit. Dokazuje, že 
návratnost investic s věkem klesá. Podcenění investic v raném věku se napravuje 
obtížně. Orientace na nadané a znevýhodněné není v protikladu. Bohatství podnětů 
tak jako nadaní žáci potřebují všichni. 

Evropská komise doporučuje: 

1. Více investovat do předškolního vzdělávání, kde je nejvyšší návratnost.
2. Nesměrovat žáky do oddělených proudů vzdělávání před 13. rokem - nezvyšuje 

to účinnost vzdělávání. (V českém prostředí selektují děti mnohem dříve již testy 
školní zralosti, kdy se ptáme, zda dítě je dost dobré pro školu.)

3. Bezplatné studium na vysokých školách negarantuje spravedlivost (náklady ne-
sou všichni, ale zisk někteří).

4. Země EU potřebují vyvinout evaluační kulturu - chápat, co se v jejich vzděláva-
cích systémech vlastně děje.

Měříme-li školy, motivujeme je, aby se zbavovaly žáků, kteří budou jejich výsledky 
snižovat. Čím větší jsou rozdíly mezi školami, tím více rodiče svým výběrem posilují 
selektivitu. Je třeba usilovat o to, aby všechny školy byly dobré. EK cítí povinnost 
pomoci všem členským státům (i starým) ve formování vzdělávací politiky.
Velký problém je v tom, zda učitelé umí individualizovat výuku podle potřeb žáků 
a zda jsou na to připraveni. Ptali jsme se, jestli školy dostávají nějakou podporu. 
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S projektem Školní poradenské pracoviště Institutu pedagogicko-psychologického 
poradenství seznámila přítomné členka týmu PaedDr. Renata Wolfová, speciální 
pedagog. Řekla, že ideál školy je v rozporu s realitou, a je otázkou, do jaké míry 
každá škola ví, kde se nachází. Rodiče bohužel oceňují školy s dobrými výsledky v 
testech a tlačí na to, aby školy byly stejné, jako ty jejich.

IPPP zřídil v rámci projektu VIP Kariéra (Vzdělávání - Informace - Poradenství) po-
radenská pracoviště na stovce škol. Jsou tvořena speciálním pedagogem nebo psy-
chologem na poloviční úvazek, školním výchovným poradcem, metodikem prevence 
a jejich konzultačním týmem z vybraných pedagogů školy. Mají za cíl přímo ve škole 
po tři roky pomáhat konzultacemi dětem, rodičům a poskytovat servis učitelům podle 
potřeb školy. Bližší informace najdete na http://www.ippp.cz.

PaedDr. Tomáš Houška informoval o svém průzkumu, nakolik umí učitelé diagnos-
tikovat potřeby svých žáků a přizpůsobit jim styl své výuky. Z oslovených 300 škol v 
Praze a Středočeském kraji odpovědělo 34 na otázky, co dělat s dětmi, které nějak 
vybočují.

Svá zjištění využil v projektu Inkluzívní škola, který nabízí školám v Praze pomoc při 
přípravě individualizované výuky. Zaměřuje se na všechny děti ve třídě. Učitelé se 
v něm mohou naučit pracovat s různorodou skupinou. Většina nemá ani motivaci, 
ani dovednosti. Školy získají v projektu znalosti, konzultanty na bázi dobrovolnosti a 
možnost navštívit inkluzívní školy, které dobře fungují.

Řekl, že se dlouhá léta zabývá nadanými a je stále skeptičtější k užívání tohoto ter-
mínu. Nadání jsou různá, těžko měřitelná a většina dětí se vymyká normě. Normo-
vání je proti přírodě u všech dětí. Tzv. průměrné děti jsou ty, které projdou systémem 
bez našeho povšimnutí. Při hodnocení je problémem klasifi kace. Učitelé se musí 
naučit dělat si hodnotící škálu sami podle svého učení.

Mgr. Ivana Kočová, ředitelka málotřídní ZŠ Chotýšany, má s individualizovanou 
výukou několikaleté praktické zkušenosti. Snaží se, aby jejich škola byla inkluzívní 
školou, kde bude bezpečí a kde mohou být děti šťastné. Učitelé bezvýhradně přijí-
mají skupinu dětí od těžce postižených po výjimečně nadané. Každé dítě má svůj 
individuální program. Učitelé se scházejí, denně programy vyhodnocují a upravují. 
Dělají projekty napříč školou od mateřské školy po 5. třídu. Není to ovšem norma 
a fi nanční zajištění na málotřídní škole proti běžné škole je bohužel minimální. Je 
otázka, jak dlouho ještě lidé vydrží toto nasazení bez přiměřeného ocenění. 

Odměnou jim je to, že děti jsou zvyklé na různost a vzájemně se podporují. Uvedla 
příklad holčičky s Downovým syndromem, kterou předtím nevzali ani do zvláštní 



školy. V Chotýšanech se spřátelila s mimořádně nadanou dívkou, kterou dokonce 
na škole v přírodě naučila plavat. Nyní je integrována s asistentkou na 2. stupeň 
základní školy. 

Mgr. Kočová řekla, že by už na vysokých školách měli pochopit, že je jen jedna pe-
dagogika, nikoli speciální a normální. Měli by ji zvládnout všichni učitelé stejně jako 
matka takového dítěte. 

Diskuse

Moderátorem byl RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s. Vybíráme ně-
které otázky a odpovědi:

● Myslíte si, že inkluzívní škola je posledním pokusem o využití tradiční instituce 
školy? 

Dr. Houška: Škola se musí změnit natolik, že se bude málo podobat tradiční 
škole. - Dr. Vojtová: Pokud bude škola trvat na starých rámcích, bude vyžadovat, 
aby se dítě přizpůsobilo normě. - Dr. Wolfová: Ojedinělé školy, které se budou 
věnovat potřebám dětí, se stanou segregovanými - budou je vyhledávat rodiče 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Obrátí se to proti nim. - Mgr. Kočo-
vá: Aby inkluzívní školy mohly existovat, musí být s jejich smyslem obeznámena 
veřejnost. Vzdělávali si rodiče v obci i okolí. - Dr. Polechová: Školy, které si cíleně 
vybírají děti, popírají koncept kvality. Jsou to školy, které umí jen tak málo a ne-
jsou připraveny na rozmanitost.

● Žádná opravdová změna se neodehraje, když nebude vyvinut tlak veřejnosti. Jak 
toho dosáhnout?

Dr. Polechová: Politiky bohužel nezajímá, na jaké problémy si zaděláváme. Je 
potřeba sdělovat provokativní věci, aby veřejnost o nich přemýšlela. - Dr. Vojtová: 
Má zkušenost z evropského projektu Evropský bakalář inklusivních studií. Tlak 
na výkon a požadavky inkluze nekorespondují. V severských státech inkluzívní 
školy fungují. Cesta je skrze rodiče - otvírat školy a vysvětlovat. 

● Systém, který je nastaven selektivně, to neumožňuje - rodiče chtějí dostat děti do 
lepší školy.

Dr. Vojtová: Nemluvíme jen o speciálních vzdělávacích potřebách, ale o vzdělá-
vacích potřebách (i nadaní je mají). Je to otázka společenských hodnot - svědčí 
o tom podhodnocení platů učitelů, vybavení škol, nedostatek pomůcek. 
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● Rodiče by rádi dávali děti do škol, kde se v 1. třídě hned druhý den nedávají po-
známky a úkoly. Ale 80 % škol je stejných - není nabídka! Také mají obavy, že z 
„jiné“ školy se děti nedostanou na SŠ a VŠ.

Dr. Houška: Je to horizont 20 let! Nabídka škol je různá - je třeba dovolit jim od-
lišnost (inspekce!). Dělat to tak, jako v byznysu - fi rmy nečekají na zájem, ale sytí 
lidi informacemi (např. o autech). - Mgr. Kočová: Rodiče nevědí, na co se mají 
ptát, proto jsme si je vzdělali. Nebezpečí je v tom, že dnes se k nám stahují žáci 
zdaleka (až 60 km), i se za školou stěhují. Je smutné, že nenašli odpovídající 
školu ve své blízkosti! Navádíme rodiče, aby uspokojování potřeb dětí požado-
vali od svých škol. Také vidím horizont 20 let - tato generace je zaměřena na 
výkon. - Dr. Wolfová: Jde o střet hodnot ve společnosti - tento týden trojí rodiče, 
kteří hledali pro své děti školku s podporou, odmítli MŠ s integrací postižených 
dětí. Média mohou pomoci i uškodit - článek o ZŠ s názvem: „Romové mají svou 
školu“ způsobil, že odešlo 60 dětí. - Dr. Polechová: Tyto heterogenní školy to mají 
těžší. Vstřícná a dobrá škola se nevylučuje. Co se hodí pro nadané, hodí se pro 
všechny.

● Jak odstranit bariéry na středních školách? Musely by se zásadně změnit. SOŠ 
mají více možností, jak dávat různé nabídky. Jestliže děti na ZŠ nedostanou, co 
potřebují, přenáší se chybná rozhodnutí při volbě školy na SŠ.

Dr. Wolfová: V projektu VIP - Kariéra je také kariérové poradenství na školách, 
které by mělo pomoci lépe nasměrovat děti. - Prof. Rýdl: To, čemu tady říkáme 
reforma (zákon, RVP) není nikým řízeno, žádný tým se za řízení nezodpovídá. 
Rozpočet je tradičně rozdělován - není podpora reformy. Získat tzv. peníze z 
Evropy - to je jako nalezení čtyřlístku na louce. Je těžké najít lidi schopné změnu 
realizovat. Politici se živí tím, že sázejí břízy, aby tu bylo Finsko, místo aby byly 
peníze dávány do proměny myšlení lidí. Měli bychom každý oslovit svého po-
slance a dávat jim takové požadavky. Inkluze je cesta, jak si zachovat existenci 
v globálním světě. My už z toho nic mít nebudeme. Občané nejsou vychováváni 
k zodpovědnosti a to se nám mstí. Chybí masivní zájem a vzor elit. Je potřeba 
systémová podpora proměny vzdělávání - jinak to lidi fungující navzdory systému 
semele. - Dr. Houška: Je třeba seškrtat ministerstvu školství, co kontroluje a řídí, 
aby nepřekáželo školám a bylo méně úředníků. Zrušit tarify a platit kvalitu - co 
učitel umí a jak učí. - Dr. Polechová: Je třeba pojmenovat problémy a říkat prav-
du - to se u nás neděje. Známe zkušenosti skandinávských zemí, ale nevíme o 
našich problémech.

V diskusi se objevila ještě řada dalších problémů - zahajovací výkazy, které zjišťu-
jí děti výjimečně nadané, se speciálními vzdělávacími potřebami, integrované, ze 



zemí EU - z toho dívky (nárůst počtu stránek z jedné na sedm), pozměňovací ná-
vrhy, které ovlivnily zákon (vietnamské děti nejsou považovány za znevýhodněné), 
co dělat se státní správou, s kraji, které plodí další dotazníky, možnosti propojení s 
neformálním vzděláváním (zážitková pedagogika), odstranění možnosti dávat státní 
peníze na zpracování ŠVP agenturám - podpořit fi nančně tvorbu v pedagogických 
sborech.

Bylo zdůrazněno, že současný systém fi nancování není připraven na inkluzi - už 
dnes jsou problémy s fi nancováním profi lace škol, nejsou systémově zajištěni psy-
chologové a speciální pedagogové na školách.

„Máme profi lovat lidi, nebo instituce? Měli bychom žádat, aby moje dítě našlo ve 
škole všechny své příležitosti - dát přednost profi laci dítěte, ne školy,“ uzavřela dr. 
Polechová.

Jana Hrubá

 LISTOPAD 2006

JAKÉ ZMĚNY ČEKÁ STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ? - RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI           
PŘÍŠTÍCH DESETI LET

Na programu kulatého stolu SKAV, o. s. a SVP PedF UK dne 23. 11. 2006 bylo téma, 
které zajímá nejen pracovníky ve školství, ale i ostatní účastníky, především rodiče 
a „odběratele“ absolventů středních škol - vysoké školy i podniky, jejich budoucí 
zaměstnavatele. 

Proto také moderátor listopadového kulatého stolu Ing. Jaromír Coufalík, CSc. z 
Národního vzdělávacího fondu úvodem zdůraznil, že je nutné brát v potaz i jejich 
stanoviska, především dnes, kdy dochází k závažným změnám tohoto nejsložitěj-
šího článku vzdělávací soustavy. V uplynulých padesáti letech se z méně než 50 % 
prakticky zdvojnásobila účast na středním vzdělávání, mění se vzájemná proporce 
jeho obou hlavních funkcí - připravovat na další studium i pro trh práce, mění se i 
charakter jednotlivých typů středních škol.

První panelista, ředitel SVP Ing. Jan Koucký analyzoval projekci vývoje českého 
středního školství v příštích deseti letech, kdy se významně projeví důsledky dvou 
souběžných trendů: klesajícího demografi ckého vývoje, tedy dalšího snížení počtu 
žáků středních škol, a dynamické expanze terciárního vzdělávání, tedy markantního 
zvýšení počtu studijních míst. Oba trendy se vzájemně posilují a povedou na obou 
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vzdělávacích stupních k podstatným změnám v nabídce vzdělávání i v uspokojování 
poptávky po dalším studiu, a výrazně omezí podíl absolventů maturitního i nematu-
ritního středního vzdělávání vstupujících přímo na pracovní trh. Rozvoj obou stupňů 
vzdělávací soustavy je proto třeba koordinovat, je nutné vyvažovat poptávku vzdě-
lávaných (domácností - žáků a rodičů), zaměstnavatelů i vysokých škol, zapojit a 
motivovat všechny strany včetně samotných středních škol. 

Strategie řešení by měla sledovat čtyři hlavní cíle, jimiž jsou (v pořadí důležitosti): 

● přesouvání odborné přípravy do vyšších stupňů vzdělávací soustavy (do terci-
árního - VŠ i VOŠ - a dalšího vzdělávání), jež je spojeno se změnou pojetí i 
vztahu všeobecného a odborného vzdělávání, větší diverzifi kací středoškolského 
vzdělávání i terciárního vzdělávání, a vůbec s vyvážením vzdělávací politiky na 
střední i terciární úrovni;

● přímá účast podniků, nezbytná především pro učňovské vzdělávání (pro zvýšení 
jeho atraktivity kvalitním vybavením a zařízením a pro poskytnutí perspektivy 
zaměstnání);

● úpravy existující infrastruktury (integrace různých typů škol a vzdělávacích pro-
gramů i jejich výraznější profi lace);

● výrazné zvýšení účasti středních škol na dalším vzdělávání (jak nabídkou odpo-
vídajících programů, tak masivní podporou poptávky).

Další panelista, ředitel Institutu svazu průmyslu Ing. Bohumil Mužík tlumočil stano-
visko budoucích zaměstnavatelů. Požadují realizaci systému celoživotního učení, 
který by vycházel ze současných a očekávaných potřeb trhu práce a plně by podpo-
roval pracovní uplatnění občanů. Zásadními prioritami je zajistit efektivní fungování 
školské soustavy, připravit a realizovat funkční systém dalšího profesního vzdělá-
vání a vhodnými ekonomickými a právními nástroji podporovat motivaci hlavních 
účastníků. Investice do celoživotního učení musí být chápány jako nejdůležitější typ 
rozvojových investic.

Základním požadavkem pro zajištění efektivního fungování školské soustavy je za-
jištění většího souladu mezi vzděláváním a požadavky zaměstnavatelů. Je nutné 
o něj usilovat na více rovinách současně, ve struktuře škol i náplni vzdělávacích 
programů: 

● zpracovávat analýzy a prognózy trhu práce z hlediska potřebné kvalifi kační struk-
tury a především podle nich (a ne jen podle zájmu žáků) upravovat strukturu škol 
i nabídku dalšího vzdělávání; 

● zvýhodnit a zatraktivnit studium technických oborů; obsahem a metodami vzdě-
lávání žáky motivovat, brát ohled na jejich individuální potřeby a vyhledávat            



talenty; 
● provádět kvalifi kovanou diagnostiku pro další studium i výběr povolání; 
● hodnotit efektivitu a úspěšnost škol při přípravě absolventů podle hodnocení za-

městnavatelů; 
● zapojit odborníky z praxe do tvorby vzdělávacích programů i do výuky, moderni-

zovat technické vybavení; 
● zvýšit podíl praktické výuky, v teoretické výuce preferovat obecně odborný zá-

klad, podporovat znalost ICT a jazyků s důrazem na angličtinu, orientovat vzdě-
lávací programy na klíčové dovednosti a podporovat zaměstnatelnost absolventů 
škol.

Zkušenosti a názory na problémy a perspektivy středních škol shrnul předseda aso-
ciace CZESHA Ing. Jaroslav Ponec, ředitel SOŠ a VOŠ v Kopřivnici. Položil deset 
zásadních otázek a zdůvodnil i své odpovědi:

● Méně žáků, více příležitostí? Ano, pro žáky se dostat tam, kam chtějí, pro školy 
se více zaměřit na kvalitu a na rozvíjení dalšího vzdělávání.

● Potřebujeme přijímací zkoušky na SŠ? Ne, a je to pozitivní trend.
● Dělník s maturitou - vize, realita či omyl? Zcela jasně realita (ovšem koncipování 

maturity by na to mělo brát zřetel).
● Tradice českého středního školství - rodinné stříbro, nebo veteš? To první ovšem 

- vždy mělo ambice vyšší než v zemích kolem nás.
● Velká a polyfunkční škola - megalomanie, nebo logický vývoj? Tato otázka ještě 

existovala před deseti lety, dnešní vývoj jasně směřuje k integraci a ke zvětšová-
ní kapacity.

● Gymnázia versus odborné školy - antagonismus, nebo hra na stejném hřišti? 
Tato otázka ovšem vede k dalším: Co se rozumí pod pojmy všeobecné a odborné 
vzdělávání (všeobecné vzdělávání je zastoupeno ve všech typech škol, což je 
jedna ze specifi ckých vlastností českého školství)? Kde je hranice mezi středním 
a terciárním vzděláváním?

● Všichni jdeme na vysokou - ztrácí střední školství kvalifi kační roli? A také:
● Jsme připraveni na ztrátu exkluzivity vysokoškolského vzdělávání? Zvyšování 

podílů maturantů i přijímaných do terciárního vzdělávání a jejich vzájemný po-
měr se vyrovná již kolem roku 2010. Velká část maturantů a část přijímaných do 
terciéru budou pracovat v nižších (i dělnických) profesích, a budou potřebovat ty 
kompetence, které se zakládají na úrovni středních, nikoli vysokých škol.

● Kdo je zákazníkem školy - žák nebo zaměstnavatel? Žák (a jeho rodiče), protože 
na jeho poptávku budou školy reagovat. Je nutné se zaměřit na základní školy, 
protože tam se rozhoduje o další dráze. 

● Další vzdělávání - strategické téma či obtíž pro střední školství? Prozatím měly 
školy jiné zadání (i v jiných zemích Evropy je rozsah dalšího vzdělávání na střed-
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ních školách nízký, u nás ovšem mnohem výrazněji). Zaměřit se na další vzdě-
lávání nejenom umožní využít kapacity školy, ale propojuje ji s praxí, vyžaduje 
mnohem užší spolupráci s podniky.

Posledním panelistou byl ředitel odboru MŠMT Mgr. Zdeněk Pracný, který vymezil 
roli ministerstva a ostatních partnerů (škol, zřizovatelů, podniků) při řešení problémů 
dalšího vývoje středního školství:

● Hlavními nástroji, kterými může ministerstvo ovlivňovat vzdělávací politiku, jsou 
podle zákona Národní program vzdělávání, Dlouhodobý záměr vzdělávání, rám-
cové vzdělávací programy, školský rejstřík a také koncipování maturitní zkouš-
ky. 

● Školy mohou měnit struktury oborů zařazených do školského rejstříku, zařazovat 
další typy zkráceného studia (ať již k získání výučního listu, maturitní zkoušky či 
jiné kvalifi kace), nabízet programy dalšího vzdělávání (jejichž jednou formou jsou 
rekvalifi kační programy ve spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli) včetně 
informační a poradenské činnosti, uznávat výsledky neformálního vzdělávání a 
informálního učení a prohlubovat spolupráci s podniky.

● Zřizovatelé (pro střední školy jsou to především kraje) zpracovávají Dlouhodobé 
záměry vzdělávání na své úrovni a Strategii rozvoje lidských zdrojů kraje, mohou 
měnit strukturu oborů i kapacity škol ve školském rejstříku a provádět organizační 
změny (slučování, splývání) v síti škol. 

● Podniky by měly prohlubovat spolupráci se školami, více se zapojit do odborné-
ho vzdělávání (a to i do přípravy a realizace ukončování studia), ke vzdělávání 
více motivovat a také přímo na školách propagovat požadované profese (včetně 
možností uplatnění a platových možností).

● Ve vzájemné spolupráci je nutné vypracovat takovou soustavu oborů, která bude 
vyhovovat všem partnerům. Pro účely dalšího vzdělávání by se měly především 
využívat existující školské kapacity, ne budovat nová zařízení na zelené louce.

Diskuse reagovala na řadu dílčích problémů a uvedla některé další aspekty.             
Mezi ně patřily:

● dnešní odtržení škol od praxe vzniklo před 15 lety, kdy bylo nutné se vyrovnat s 
rozpadem velkých státních podniků a jako řešení krizové situace vznikli tzv. státní 
učni, a kdy se také musela odborná praxe přesunout z podniku do školy;

● celkové klima (zpohodlnění až hédonismus) společnosti, kdy odborná příprava 
má nižší prestiž, kdy zvýšená námaha, náročnost a nižší atraktivita není dosta-
tečně vyrovnávaná, a kdy řada absolventů vůbec nenastoupí do povolání, na něž 
byli připraveni (údaje o nezaměstnaných pak nemusí odpovídat skutečné situaci 
na trhu práce);



● nezbytnost vycházet při řešení problémů odborného vzdělávání z místní situace, 
lokálního trhu práce;

● velký prostor je v dalším vzdělávání, které ovšem vyžaduje systém modulů, díl-
čích certifi kací a kreditů, který je nutné zavést i ve středním školství;

● je nutné rovněž mluvit o dalších stupních vzdělávací soustavy, např. o návaznosti 
práce střední školy na druhý stupeň základní školy, který by na ni měl připravo-
vat;

● je zapotřebí revidovat pojmy odbornosti a kvalifi kace, které se získávají ve všeo-
becném i odborném vzdělávání (příklady: jazykové vzdělání, přírodovědné vzdě-
lání, ICT);

● přesouvání odborného vzdělávání „nahoru“ je v zásadě možné, ale je nutné za-
bezpečit, aby nebylo dále vytlačováno (viz např. nižší poptávku po programech 
vyššího odborného vzdělávání, kterou omezují nabízené bakalářské programy, 
ale tam opět dochází k jejich proměně, aby se zajistila další návaznost na magis-
terské studium).

Na závěr kulatého stolu shrnul moderátor jeho celkové zaměření: zdůraznil význam 
dalšího vzdělávání, nezbytnost propojení škol a podniků (zejména na úrovni SOU) a 
nutnost nahlížet celou problematiku v souvislosti s trhem práce.

Ing. Jan Kovařovic, CSc.

 PROSINEC 2006

CO ŘEDITEL MŮŽE, KDYŽ ZA VŠECHNO MŮŽE?

Pravidelný kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Stře-
diska vzdělávací politiky PedF UK 14. 12. 2006 měl téma opravdu výbušné - zvláště 
pro ředitele a zřizovatele škol. Těch také bylo mezi účastníky nejvíc (kromě obvyklé-
ho pestrého zastoupení institucí).

Složitost postavení ředitele školy v právní subjektivitě přiblížil úvodem doc. PhDr. 
Otto Obst, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se 
vzděláváním vedoucích pedagogických pracovníků zabývá již 30 let. 

Velmi cenné bylo uvedení výsledků ankety zadané mezi řediteli, která ilustrovala 
skutečné zatížení ředitelů. „Vadí jim velký nárůst administrativy, omezení samostat-
nosti, zaměstnanci a nadřízené orgány a instituce mají neomezené právo se ško-
lou manipulovat, musejí dělat spoustu kompromisů, vadí jim, že učitelský sbor není 
ochotný ke spolupráci, špatně funguje spolupráce se zřizovatelem, spousta problé-
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mů a starostí provozně hospodářských odvádí ředitele od podstaty pedagogické 
práce. Domnívali se, že více času budou moci věnovat řízení pedagogické práce, 
skutečnost je o operativních záležitostech, fi nancích, kontrole, statistice a přehnané 
administrativě. Ředitelé se shodují v názoru na administrativu jako zátěžový prvek 
jejich práce (81 %).“ Zajímavé bylo také, co by ředitelé změnili, kdyby mohli, a uve-
dení výsledků časových snímků práce ředitelů. 

„Každá reforma, kterou za posledních 50 let pamatuji, počítala s tím, že si učitelé 
nějak poradí. Oni si skutečně poradí, ale tak, že se prakticky nic nezmění - spíše prý 
dojde ke změně na hřbitově než ve školství. A je to jen proto, že změny jsou nesys-
témové. Ředitel dostane odpovědnost za realizaci kurikulární reformy na své škole, 
ale ne již potřebné pravomoci a fi nance“, dodal doc. Obst.

Poté se zastavil u otázky, zda ředitele na funkci dostatečně připravuje funkční stu-
dium. Podle jeho názoru je toto studium náročné - i časově (však je to studium ke 
splnění dalších kvalifi kačních předpokladů) a tematicky postihuje základní okruhy 
práce ředitele. Tak jako v každém vzdělávání vždycky záleží na motivovanosti účast-
níků a na jejich dalším sebevzdělávání, k němuž by funkční studium mělo vytvořit 
dobrý základ. Mnohým jde ale především o osvědčení, ke kterému se chtějí dostat 
s vynaložením co nejmenší energie. Domnívá se, že funkční studium tak, jak je na-
staveno, má šanci být dobrým znalostním základem pro začínající ředitele a jejich 
celoživotní vzdělávání.

„Vazby, které jsou základem každé organizace, jsou velmi pevné a nerady se mění. 
Z toho vyplývá, že reorganizovaná organizace nemusí ve svém počátku být tak vý-
konná, jako ta původní. Změněným vztahům se musejí totiž lidé učit a každému to 
může trvat různě dlouho. Ve školství se musejí učit všichni - ředitelé, učitelé, žáci, ro-
diče, zřizovatelé, vlastně celá společnost. V průběhu realizace změny se může také 
stát, že se původní záměry musejí výrazně korigovat, některé původně zamýšlené 
kroky vynechat, jiné doplnit. Je si jen přát, aby decizní sféra byla natolik kompetent-
ní, aby poznala, čemu se musíme učit a v čem tedy vytrvat a co je třeba vynechat, 
či odložit. Není to snadné, může pomoci systematická evaluace a troufám si říci, že i 
setkání podobná tomuto“, uzavřel doc. Obst. Jeho vystoupení si budete moci přečíst 
celé na webu UL 22. 12. 2006
 
O tom, jestli je ředitel více úředník, ekonom, manažer, nebo pedagog, pak promluvi-
la Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů ZŠ ČR a ředitelka ZŠ Božkov 
v Plzni. Vzala si ku pomoci školský zákon. Podrobným prostudováním zjistila, že ře-
ditel se může svobodně rozhodnout jen, zda půjde do konkurzu, kdy dá 5 dnů volna 
a kdy vyzve zákonné zástupce žáka k jednání. Toho, co musí, je většina. Ředitel je 
většinou úředník. „Výrobci papírů“ nechtějí dobrou práci, ale aby ředitel dělal dobře 



papíry. Řízení pedagogického procesu jde mimo! Má 140 dokumentů školy a k tomu 
statistiky a rozbory. 

Prezentaci Mgr. Stýblové si můžete přečíst na webu UL 27. 12. 2006. Najdete v ní 
soupis práv a povinností ředitele školy a tři stanoviska Asociace ředitelů základních 
škol ČR k problematice:

● Stanovisko k připravované novele školského zákona - §166 odst. 2) - 5), jmeno-
vání a odvolávání ředitelů škol.

● Stanovisko k rozsahu hodin přímé vyučovací činnosti ředitelů základních škol.
● Stanovisko k uznání odborné kvalifi kace učitele druhého stupně základní školy 

pro první stupeň základní školy.

Mgr. Petr Roupec, vrchní ředitel kabinetu ministryně školství, který mezitím se zpož-
děním a s omluvou dorazil, na to reagoval šprýmem, že ředitel má ještě jednu pra-
vomoc - odvolat sám sebe. Měl odpovědět na otázky, jestli má ředitele chránit zákon 
a jaké změny v zákonu chystá MŠMT, zda je potřeba periodické hodnocení ředitelů, 
jaká by měla být kritéria a odměňování ředitelů podle výsledků. Upozornil, že vedení 
ministerstva je v demisi, a proto bude rozlišovat názor stávajícího vedení MŠMT, 
svůj osobní názor a informace, co se připravuje na půdě Poslanecké sněmovny.

Řekl za sebe, že ředitel nemá být chráněn - chráněn má být zájem rozumného vzdě-
lávání dětí. Školský zákon chrání ředitele tam, kde by neměl, a nechrání tam, kde 
by měl. Není přesvědčen, že by ředitel měl být ve funkci do 65 let věku, pokud ne-
porušuje zásadně právní předpisy. Práce ředitele nespočívá jen v naplňování litery 
zákona - spadá do ní i vytváření image školy a vnitřního klimatu. Škola „jako suché 
těsto“ není důvodem k odvolání ředitele. V tomto smyslu nebyl zákon koncipován 
úplně dobře a to by mělo být znovu zváženo.

Na ředitele (zvláště malých škol) je naloženo mnoho a posuzování, zda si počínají 
dobře, je velmi vágní. Názor na kvalitu vzdělávání se liší a ředitel může být vystaven 
velmi subjektivnímu hodnocení. Je potřeba pojistky, aby nebyl odvoláván s každým 
střídáním starosty. Poslanecká sněmovna chystá jednu z novel školského zákona, 
která se týká ředitelů.

Byla připravena v součinnosti s vedením MŠMT a původní návrh vzešel z Asociace 
krajů (nejen). Důvody k odvolání ředitele zůstaly, ale v návrhu bylo doplněno, že ře-
ditel může být odvolán, neplní-li povinnosti ředitele, zejména na základě zjištění ČŠI, 
zřizovatele a kontrolních orgánů. Povinností ředitele může být i přání zřizovatele, jak 
má škola fungovat, které může být obsahem vzájemné dohody. Novela je z právního 
hlediska posouzena jako korektní a bude projednávána koncem ledna.
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Mgr. Roupec řekl, že na rozdíl od AŘZŠ ČR není přesvědčen, že povinnost vyhlásit 
konkurs na funkci ředitele by měla být v zákoně. V některých případech je to zbyteč-
né (zejména v malých obcích, kde je jeden uchazeč, je to ztráta času). Doporučení 
konkurzní komise zřizovatele k ničemu nezavazuje. Kde je pravomoc rozhodnout, 
měla by být i odpovědnost. Konkurzy by měly být v pravomoci zřizovatele a měly by 
se konat ve velkých školách a obcích.

V současné době, kdy je vláda v demisi, není na stole žádná zásadní změna škol-
ského zákona. Ředitel školy by měl mít v řadě věcí konečnou pravomoc (např. v 
otázkách kapacity školy, změny vzdělávacího programu, konstrukce školské rady 
atd.), ale to nelze řešit novelou - musela by to být hlubší změna zákona. Vzejde-li 
rozumný námět, může slíbit za toto vedení MŠMT (pokud bude ještě ve funkci), 
že ho bude pomáhat prosazovat. Návrh musí být v souladu se zásadou, že škola 
je primárně pro žáky a ne pro ředitele a učitele. Ředitel má být podle Mgr. Roupce 
chráněn v rámci stanovených kritérií, ne jako osoba - jeho funkce není dědičné léno. 
Má být chráněn tam, kde má odpovědnost, a nemá být chráněn až do věku 65 let 
jenom proto, že ještě neporušil zákon.

RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s. a ředitel ZŠ Interbrigády v Praze 
6, zdůraznil, že každý manažer má mnoho povinností a pracuje daleko více než je 
jeho zákonem stanovená pracovní doba. Český ředitel školy má velmi vysokou míru 
autonomie, velmi vysoké pravomoci, mimořádnou odpovědnost za výsledky práce 
školy. Toto vše vzrostlo se zrušením odvětvového řízení ve školství. Pokud se ředitel 
dostane do časové tísně, jako první eliminuje činnost pedagogickou, která setrvač-
ností „jede“. Zanedbává proměny kurikula, koncepci profesního rozvoje zaměstnan-
ců, motivaci lidí, zavádění novinek oboru - tedy vše, co by vedlo k rozvoji školy jako 
vzdělávací instituce. To se nedá dělat dlouhodobě. Teorie říká, že by měl provozní 
věci delegovat - ale není na koho. Ve většině vyspělých zemí má ředitelství škol k 
dispozici podstatně více pracovníků, kteří vytvářejí potřebné zázemí. 

„Na bedrech ředitele leží sice prakticky kompletní odpovědnost, ale kompetence 
rozhodnout je omezena řadou požadavků zřizovatele.

Nemyslím si, že ztráta právní subjektivity a tím i části autonomie škol by byla tou 
správnou cestou, ale je na čase prozkoumat, co tento stav našemu školství přináší 
pozitivního a co jsou naopak náklady,“ zdůraznil dr. Kitzberger. Jak by tedy bylo pod-
le něho možno ředitelům pomoci? Vytvořit okolo škol kvalitní servis, dát k dispozici 
zdatné evaluátory a uvnitř škol umožnit personální zázemí pro ředitele, aby mohl 
práci rozdělit a získal tak prostor pro řízení vzdělávacího procesu. Celý text vystou-
pení dr. Kitzbergera si můžete přečíst na webu UL 28. 12. 2006.



Diskuse

Moderátorkou diskuse byla Mgr. Michaela Prášilová, Ph.D. z Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden z dotazů došel písemně: 

Nemělo by se zapomínat na ředitelky MŠ. Rozsah řídících činností a povinností mají 
téměř stejný jako všichni ředitelé škol, ale míra jejich vyučovací povinnosti je nepo-
měrně vyšší a vzhledem k objemu řídících prací neúměrně vysoká. Malý počet lidí, 
které řídí, je pro ně z tohoto pohledu jen zdánlivou výhodou, neboť nemají na koho 
přenést část svých kompetencí a podělit se tak o množství realizovaných činnos-
tí. Limit pracovníků a způsob fi nancování jim neumožňuje zaměstnat další sílu. Je 
běžné, že veškeré práce související s řízením vykonávají zcela samy. Kvalitně učit a 
řídit MŠ je pak, i při velmi dobře zorganizované práci, na hranici lidských možností a 
ředitelky MŠ nemají k řízení ve srovnání s řediteli ostatních škol rovné podmínky. Co 
se stalo s návrhem na úpravu nařízení vlády o míře vyučovací povinnosti, který řešil 
neúměrně vysoké úvazky ředitelek MŠ? Názory řady ředitelek svědčí o tom, že více 
než snížení svých úvazků (v důsledku čehož by mnohdy nebyly schopny ani zajistit 
provoz školy) by přivítaly možnost zajistit si dalšího zaměstnance, který by zabezpe-
čoval hospodářskou, administrativní a další agendu. (Eliška Vencálková)

Z další diskuse přinášíme alespoň hlavní myšlenky:

● Ředitelky MŠ jsou znevýhodněny i jinak - jsou zařazeny v 10. platové třídě a mají 
17 hodin úvazku.

● Kdo bude zodpovědný za to, že sloučením 5-6 mateřských škol zanikl program 
Zdravá mateřská škola? (Ostrava)

● Je dobře, že ředitel nemůže rozhodovat o kvalifi kaci učitelů. Uznávat kvalifi kaci 
učitele 2. st. pro 1. stupeň je hrubé podcenění práce učitele 1. stupně. Měla by se 
zvažovat rizika!

● Proč by nemohl učit ve škole kdokoli, kdo to umí? Skrývat se za předpis je alibis-
mus. 

● Je fascinující, že změny pro ředitele se dělají bez vyhodnocení stavu (právní 
subjektivita, reforma veřejné správy). Měly by se eliminovat negativní dopady, ale 
nikdo je neanalyzuje. Jestliže je něco od začátku špatně, zlepšit se to nedá.

● Ředitel je odborník na řízení školy - je také MŠMT odborník na řízení resortu?
● Škola by měla být přátelská k dítěti - ředitel by měl být demokrat svým chováním. 

Naší škole chybí větší demokracie ve struktuře. Např. v Sasku existuje kolegiální 
vedení. Ani institut konference není v zákoně propracován tak, aby se na spolu-
rozhodování mohli podílet rodiče, starší žáci nebo odbory.

● Řešíme neřešitelné problémy - vždy to bude nějak. Naše společenská repre-
zentace je postavena na totální nedůvěře - právní systém je nesmyslně podrob-
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ný. Snažíme se o řešení tradičním hierarchickým přístupem. Potřebujeme, aby 
ředitel řídil vzdělávací procesy. Potřebujeme kritéria hodnocení těchto procesů. 
Pokud se vytvoří kritéria pro hodnocení ředitelů, budou jednoduše měřitelná (for-
mální). Je riziko, že lidé pak dělají jen to, za co jsou hodnoceni.

● Měla by existovat resortní spolupráce ve vytváření metodik pro ředitele ZŠ a 
MŠ.

● Resort školství musí stále brát ohledy na zájmy ostatních resortů - mělo by to být 
naopak. Reforma fi nancovaná jen z vnitřních rezerv dopadne špatně.

● Zřizovatelé by měli mít povinnost prokazatelně deklarovat svá přání. 
● Výkazy je dobré občas nevyplnit - málokdy se to zjistí.
● „Vždycky se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co 

dělat v době tropických veder“, uzavřela kulatý stůl citátem Mgr. Hana Stýblová.

Jana Hrubá

 LEDEN 2007

ŘEDITEL A MEZILIDSKÉ VZTAHY VE ŠKOLE - VZOR PRO ŽÁKY? 

Téma lednového kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV,      
o. s.) a Střediska vzdělávací politiky PedF UK bylo opravdu výbušné, stejně jako 
vztahy uvnitř některých škol. Asi proto bylo plno (ostatně jako obvykle).

Na otázky, jakou roli ve vytváření vnitřních vztahů ve škole má ředitel a zda mají 
vztahy mezi zaměstnanci škol dopad na žáky, odpovídala Mgr. Jana Kašpárková, 
Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ocitovala jeden z 
klíčových úkolů Bílé knihy: „Škola musí usilovat o to, aby vzdělání mělo pro všechny 
žáky smysl a osobní význam. To vyžaduje změny obsahu vzdělávání, metod a fo-
rem výuky, ale také i změnu klimatu a prostředí školy, které se projeví mj. v utváření 
školní komunity jako modelu demokratické společnosti.“ 

Rozšířila se autonomie škol a zároveň byla větší zodpovědnost přenesena na vede-
ní škol. Klima by mělo pomáhat každému jednotlivci zažít pocit, že má hodnotu, že si 
ho lidé váží a současně mu pomáhat vytvářet vědomí, že někam patří, že je něco ko-
lem něj, jehož on je součástí. Důležitými vlastnostmi ředitele musí být sebedůvěra, 
profesionalita, respekt k ostatním a další. Dobré vztahy mezi učiteli i vedením školy 
mají podíl na efektivitě školy (viz 12 faktorů - Průcha). Platí: Jaké je vedení školy, 
takoví jsou učitelé, takoví jsou žáci a taková je úroveň celé školy.

Mgr. Kašpárková uvedla výsledky vlastních výzkumů školního klimatu na středních 



školách a výzkumy organizačního klimatu: Čím je lepší organizační klima, tím je 
vyšší spokojenost zaměstnanců s jejich prací. Dobré vztahy mezi vedením školy a 
učiteli pozitivně působí na vyšší výkony žáků a naopak.

Mgr. Petr Novotný, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd FF Masarykovy univerzity 
v Brně se zamyslel nad otázkou, zda může být ve škole demokracie. Vzal v potaz 
vnitřní a vnější vztahy školy, role a zodpovědnost ředitele, učitelů a žáků a specifi cký 
charakter školy. 

Prezentoval poznatky ze zkušeností ředitelů účastnících se studia managementu. 
Při příchodu nového ředitele může nastat diskontinuita. Nový člověk s novou kon-
cepcí často začíná téměř od nuly. Někdy musí začít jako „osvícený monarcha“ - pro-
vést školu od osvícené totality k demokracii. Úskalí je v tom, že musí získat lidi, ale 
má zodpovědnost za to, že se škola daným směrem vydá. (Někdy se ovšem pak 
moci neumí vzdát.) 

Kvalita práce podle ředitelů spočívá ve zdánlivých maličkostech - lidé za nimi kdykoli 
mohou přijít, dohlížejí, aby učitelé byli na svém místě, vedou učitele ke vzdělávání 
- někdy i trochu násilím, delegují - ať každý dělá to, co umí. Podmínkou a „lakmu-
sovým papírkem“ je důvěra k lidem. I nepříjemné věci pak lidé akceptují. Škola je 
jako lidské tělo - musí to klapat všude. Demokracie ve škole být nemůže, ale musí. 
Vztahy ředitele a učitelů nejsou jen vzorem, ale projeví se v životě žáků okamžitě.

Psycholog PhDr. Pavel Beňo z o. s. Práce a vztahy vysvětlil, jak se ve školách pro-
jevuj mobbing a bossing. Systematická likvidace člověka dlouhodobými psychickými 
útoky je mobbing. Pokud se takto chová šéf, jde o bossing. Vztahová patologie se 
projevuje neochotou nebo neschopností vést dialog. Manažery označil za rizikovou 
skupinu - je mezi nimi řada psychopatů a lidí toužících po moci. Škola je odrazem 
modelů ze společnosti. Za „klima“ či tzv. „kulturu“ odpovídá především management 
a za to je i placen. Školy v tomto směru nejsou výjimkou! Všechna čest ředitelům, 
kterým se daří vytvářet dobré klima. Přerostou-li obtíže se šikanou v problém, vedou 
stopy ve většině případů právě do ředitelny. 

Obrana není snadná, ale existuje. Jde o stupeň zrání společnosti. Demokracie je 
soubor pravidel a sankce za nedodržování musí být transparentní. Klíčová je zodpo-
vědnost politiků, kterou je třeba pěstovat i v lidech. Stížnosti je potřeba řešit. Udivu-
jící je neochota a nepřipravenost většiny manažerů k řešení vztahových problémů. 
Přitom vedoucí je zodpovědný za vztahy na pracovišti. Je potřeba vydržet na cestě 
k lepšímu stavu. 

Spojení na občanské sdružení Práce a vztahy: box@vztahy.org, http://vztahy.org.
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Mgr. Jitka Šulcová, právnička ČMOS pracovníků školství řekla, že mobbing a bos-
sing jsou nežádoucími jevy v pracovně právních vztazích. Lze jim předcházet komu-
nikativností na pracovišti. Základní zásady jsou dány Zákoníkem práce 262/2006 
Sb., § 13,14. Zaměstnavatel má povinnost zajistit rovné vztahy a zákaz diskrimi-
nace. Pracovně právní vztah nesmí být v rozporu s dobrými mravy (ale neexistuje 
právní defi nice). Zaměstnavatel nesmí postihovat zaměstnance, když se domáhá 
svých práv. 

Mgr. Šulcová doporučila získat podporu kolegů, problémem však je, že tichá většina 
mlčí. Podmínkou účinné obrany je osobní statečnost zaměstnance a ochota věc ote-
vřeně řešit. Je možno obrátit se na zaměstnavatele (je povinen stížnost projednat), 
případně na zřizovatele, ČŠI nebo inspektorát práce. Právo na náhradu nemajet-
kové újmy je možno uplatňovat u soudu. Je to ale obtížné, protože je nutno přesně 
formulovat protiprávnost jevů. Žalovaná strana pak musí prokázat, že se újmy nedo-
pustila. Často se ale zjistí, že formálně jednala v souladu s právem.

Praxe ukazuje, že učitelé někdy považují za šikanu požadavek plnění pracovních 
povinností. Legislativa se problémem zabývá jen okrajově. Zákoník práce je nevy-
vážený, pomíjí povinnosti zaměstnanců. Předpokládal se antidiskriminační zákon, 
který ale dodnes nebyl přijat.

PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel ZŠ Propojení v Sedlčanech, řekl, že termíny 
mobbing a bossing, nemá rád, protože byly převzaty ze zahraničí a z výrobní sféry. 
(Škola je něco jiného.) S nimi proniká do povědomí veřejnosti jiné myšlení. Obává 
se, že český učitel brzy nebude moci pohladit dítě po hlavičce, i kdyby si to zaslouži-
lo, aniž by byl nařčen z pedofi lie. Připomněl výrok Mgr. Morkese na minulém KS, že 
Masaryk prosazoval nezávislost ředitele školy na starostovi, faráři a politické straně. 
Dnes je situace jiná. Jakési neukotvení ředitelů škol, čekání, jak dopadnou komunál-
ní volby, se může odrážet ve vztahové oblasti.

Uvedl příklad zástupce hejtmana pro školství, který se veřejně chlubil, že v kraji mají 
evaluaci škol pod kontrolou - kupují testy a sestavují žebříčky kvality škol. Když se 
ozvaly z pléna námitky, že školy mají různé podmínky, pan náměstek řekl, že ředitelé 
všechno napadají a je potřeba jim přistřihnout křidélka, protože jsou neodvolatelní 
a tunelují školy. Tehdy byl hrdý na své kolegy, že se nebojí kritizovat nespravedlivé 
normativy. Na druhé straně on má jiné osobní zkušenosti - je z malého města, kde 
radnice zřizuje několik škol, a nedovede si představit lepší spolupráci. Je to malý 
příklad správnosti současného systému řízení školství. Zná ale kolegy, kteří se bojí 
být nároční, aby nebyli obviněni z podobných termínů, které dnes zazněly. Jak uka-
zují příklady z poslední doby, násilí může být snadno použito i podřízenými proti 
nadřízenému. 



Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní v Praze 4, odpovídal na otázku, jak může ředitel 
ovlivňovat vztahy mezi zaměstnanci ve škole a dobré vnitřní klima. Řekl, že ředitel 
by měl znát své zaměstnance, jejich starosti, rodinné zázemí a jak jsou uspokojová-
ny jejich potřeby, i když má k motivaci omezené nástroje. Jediný způsob, jak nahradit 
nedostatečné fi nance, je dokonalejší uspokojování potřeb ostatních. Uvedl zajímavé 
příklady, jak uspokojovat potřeby fyziologické, potřebu jistoty a bezpečí, potřeby so-
ciální, uznání a vážnosti a seberealizace. Personální práci a odměňování nechává 
ve své kompetenci, i když má 60 zaměstnanců, usiluje o partnerský vztah. Peníze 
nejsou všechno - pro ně by ve škole nebyli.

Myšlenky z diskuse

● Co se nevyřeší na pracovišti, soud nevyřeší.
● Co s „nemakačenky“? Musí se zveřejnit.
● Problém je v každém z nás, v naší hektičnosti - učitelé nemají čas na sebe.
● Novela školského zákona zvyšuje neukotvenost ředitelů - větší závislost na sta-

rostech by měla dopad na rodiče a děti. Připomínky je možno posílat do Učitel-
ských novin.

● Ředitel školy i dnes je odvolatelný - je nutno znát zákony!
● Za školu zodpovídá a rozhoduje ředitel - nemůže se odvolávat na to, že zřizovatel 

nařídil. Zřizovatel není zaměstnavatelem.
● Mgr. Morkes: Mluví se o vztazích ředitel - učitelé, učitelé - rodiče, ale ve vztazích 

učitelé - žáci nám ujíždí vlak. Příklad: žáci v 9. třídě losovali, kdo nakopne učitel-
ku na chodbě. Násilí vůči učitelům narůstá! V 19. století byl odsouzen otec, který 
vzkázal neslušná slova učiteli!

● Mgr. Šulcová potvrzuje konkrétním příkladem: žák při vyučování použil mobil, 
učitel ho požádal o jeho odložení a během hodiny otec žáka učitele fyzicky na-
padl.

Účastníci ocenili na tomto kulatém stole různost pohledů na problém a množství 
cenných informací.

Jana Hrubá

 Mgr. Jana Kašpárková, Ph.D.

VNITŘNÍ VZTAHY VE ŠKOLE - jakou roli v jejich vytváření má ředitel? Mají vztahy 
mezi zaměstnanci škol dopad na děti?

V dějinách kultury tomu nikdy nebylo tak,
že něco prostě zabilo něco jiného. 
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Něco hluboce změnilo něco jiného. 
(Eco, 2000, s. 123) 

Každá škola (bez ohledu na druh či stupeň vzdělávání) je jedinečným sociálním 
útvarem. Z hlediska teorie organizace jsou pro charakterizaci školy významné tyto 
parametry:

● Škola je útvar, který je nějakým způsobem uspořádán a řízen.

V tomto aspektu sledujeme to, jak školy fungují na základě interakčních vazeb a 
komunikačních procesů v nich probíhajících, např. jak je provoz školy řízen jejím 
managementem (ředitelem, zástupci).

● Škola je útvar, který něco produkuje.

Z tohoto pohledu jde o identifi kaci výsledků vytvářených školami, z jejichž vyhod-
nocování se vyvozují poznatky o kvalitě či efektivnosti škol. 

● Škola je útvar, který je začleněn do svého prostředí. 

Toto stanovisko nahlíží na to, jaké vztahy a kooperace mají školy se svými přiro-
zenými partnery, jimiž jsou jednak rodiče žáků, jednak komunita, v níž je určitá 
škola lokalizována. (Průcha, 1997, s. 412)

Všechny tyto aspekty mají z pohledu škol nepochybnou praktickou závažnost. Podle 
našeho názoru existují na pozadí školního prostředí ve vzájemných vztazích, nelze 
je proto posuzovat odděleně. 

V České republice probíhá od r. 1990 diskuse mimo jiné o vnitřní proměně škol. 
Jeden z klíčových úkolů (podle dokumentu Bílá kniha) zní: „Proměna tradiční školy, 
jejímž hlavním úkolem se stává vytvořit pevné základy pro celoživotní učení, je vy-
bavit žáky nezbytnými nástroji, aby to uměli, a motivovat je k němu. Škola musí usi-
lovat o to, aby vzdělání mělo pro všechny žáky smysl a osobní význam. To vyžaduje 
změny obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, ale také i změnu klimatu a pro-
středí školy, které se projeví na více úrovních: v charakteru vztahu mezi učitelem 
a žákem, který by měl být založen na partnerství a vzájemném respektu, v důrazu 
na výchovnou funkci školy a rozvíjení interpersonálních a sociálních vztahů, v roz-
šíření příležitosti k aktivní a tvořivé činnosti, v utváření školní komunity jako modelu 
demokratické společnosti. Logicky to vede i k rozšíření funkce školy i pro zájmové 
činnosti a volný čas a k nabídce vzdělávání i pro další uživatele.“ (Národní program, 
2001, s. 18) Nemění se tedy pouze školní prostředí a klima školy, ale také sociální 



a právní prostředí. Utlumilo se např. centralizované rozhodování o školství, otevřela 
se cesta k větší autonomii škol, k tvorbě školních vzdělávacích programů a učitelé 
dostali větší prostor pro svou práci. Větší zodpovědnost byla však přenesena na 
vedení škol. Proměňuje se rovněž chování žáků. Školy musí ve větší míře než dříve 
řešit problémy s nekázní žáků, s projevy šikany, agresivity a násilí mezi dětmi. 

Jak tedy vidíme, existuje mnoho jevů, které klima škol, resp. vnitřní vztahy ve škole, 
ovlivňují. Klima školy je potřeba vytvářet a rozvíjet, což může kvalitní řízení školy 
školským managementem. Vedení každé školy má jistě zájem na tom, aby jeho 
škola byla co nejlepší. Ředitelé by měli tedy vytvářet pozitivní atmosféru pro žáky, 
učitele, ale i další zaměstnance, v níž se budou rádi vzdělávat, cítit se příjemně 
a uvolněně, aktivně se účastnit vyučování, spolupracovat, respektovat přirozenou 
autoritu učitele a jeho povinnost řídit výuku. Do školy budou chodit rádi, se zájmem 
a plni očekávání. 

Klima totiž vyjadřuje kvalitu školy, která pomáhá každému jednotlivci zažít pocit, že 
má hodnotu, že si ho lidé váží a současně mu pomáhá vytvářet vědomí, že někam 
patří, že je něco kolem něj, jehož on je součástí. (Ježek, 2003) A to je podle nás 
jedna z nejdůležitějších podmínek po utváření kvalitních vztahů ve škole. Máme nyní 
na mysli vztahy ředitel - podřízení (učitelé, žáci, personál), učitel - učitel (tj. vztahy 
učitelů navzájem) a jejich následný vliv a odraz v chování žáků. 

Z hlediska profesních kompetencí řídících pracovníků je jednou ze zásadních vlast-
ností při utváření pozitivních interakcí ve škole sebedůvěra a povahový rys „já to 
zvládnu“, dále také profesionalita. Kvalitní vedení jde však ruku v ruce s respek-
továním ostatních a uměním naslouchat lidem, vážit si jich, vážit si toho, kdo jsou a 
čím přispívají. Tato schopnost umožňuje managementu vytvořit pocit sounáležitosti, 
poněvadž se přenáší i na druhé, vytváří se étos vzájemného respektu v celé školní 
komunitě. Neméně důležitou vlastností řídících pracovníků je čestnost. Ředitel by 
měl být upřímný k ostatním, a pomáhat tak vytvářet klima, v němž si lidé důvěřují, 
jednají předvídatelně a v souladu s hodnotami školy. Pro vytváření vizí je důležité 
především strategické myšlení, tj. schopnost vidět věci v souvislostech a propojo-
vat je. Ředitel má důležitou roli při zavádění inovací ve výuce, měl by vytvářet at-
mosféru, která podporuje nové způsoby učení, zkouší nové věci apod. Stanovit vizi 
nelze bez schopnosti stanovit náročné cíle pro žáky, zaměstnance a školu a vytvořit 
fungující zpětnou vazbu a systém hodnocení. Nemůžeme minout ani oblast motiva-
ce a pozitivního přístupu. Při řešení každodenních problémů by ředitelé měli umět 
uplatnit iniciativu, iniciovat rozvoj lidských zdrojů a týmovou práci. Do popředí 
vlastností řídících pracovníků se dostává také empatie, tj. chápat druhé a důvody 
jejich chování. Ředitelé by měli dobře rozumět ostatním, stanovit pro celou školu 
standardy pro kvalitu vztahů. Musí vědět, jaké jsou silné a slabé stránky jednotlivců, 
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jaké mají ambice, aby mohli napomáhat osobnímu a profesnímu rozvoji svých spolu-
pracovníků a rozhodovat o jejich dalším rozvoji. Velmi důležitá je schopnost pocho-
pení okolního prostředí, která umožňuje řediteli pochopit vztahy a sociálně-kul-
turní rozdíly ve škole pozitivně jich využívat. V době rychlého rozvoje informačních 
a komunikačních technologií se nelze obejít bez dovednosti vyhledávat informace. 
Ředitel musí hledat rovnováhu či soulad mezi často protichůdnými požadavky vel-
kého počtu zainteresovaných skupin. Musí být se zřizovatelem, s rodiči, žáky, učiteli 
v neustálém kontaktu, aby věděl a zjišťoval, co je pro ně důležité. Jestliže ředitelé 
vědí a jsou informováni, pak se zabývají skutečnými potřebami jednotlivých aktérů v 
dané škole. (Walterová, 2004, s. 322-326)

Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit. (B. Pascal)

Příjemné vztahy mezi učiteli i vedením školy mají podíl na efektivnosti školy. (Ne-
chceme na tomto místě rozebírat to, kdy je škola efektivní. Podle našeho názoru by 
mělo jít o syntézu obou uplatňovaných základních přístupů. Efektivnost škol může-
me tedy hodnotit podle dosažených vzdělávacích výsledků, ale také z charakteristik 
fungování škol, z vnitřních procesů.) Chování učitelů a ředitelů je významně odlišné 
ve školách s rozdílnou efektivností. (Průcha, 1997, s. 416)

      Učitelé v efektivních školách     Učitelé v neefektivních školách
● více spolupracují s jinými učiteli ● méně spolupracují s jinými učiteli;
 na plánování učiva; ● méně často komunikují s většinou
● častěji komunikují s většinou žáků;  žáků;
● učitelé jsou častěji kontrolováni ● učitelé jsou méně často
 (hospitace prováděné vedením  kontrolováni;
  školy aj.); ● dostávají zřídka zprávy
● dostávají častěji zprávy o hodnocení  o hodnocení svých výkonů;
 svých výkonů; ● začínající učitelé dostávají
● začínající učitelé dostávají větší pomoc  malou pomoc
 od zkušených učitelů a vedení školy.  

Tab. 1: Charakteristiky chování učitelů 

Byl rovněž vytvořen model (Mortimore, 1989), který zahrnuje 12 faktorů přispívají-
cích k efektivnosti škol (Průcha, 1997, s. 414):

1. cílevědomé vedení školy ředitelem,
2. angažovaný zástupce ředitele,
3. velký podíl učitelů na přípravě obsahu a organizace výuky,
4. shoda mezi učiteli ve vykonávání profesních povinností,



5. přesná struktura času každého výukového dne,
6. intelektuálně náročná výuka,
7. výrazná pracovní atmosféra školy,
8. soustředěnost výuky na dané téma,
9. maximální komunikace mezi učiteli a žáky,
10. časté hodnocení výkonů žáků,
11. intenzivní spolupráce školy s rodiči,
12. příjemné klima ve škole pro žáky i pro učitele.

S uvedenými poznatky souvisí role managementu školy pro její vyšší nebo nižší 
efektivnost. To má pro české školy zvlášť velký význam, neboť transformační proce-
sy po roce 1990 zvýšily míru jejich autonomie a seberegulace. Stále častěji se před-
pokládá rozhodující účast managementu školy na jejím fungování a rozvoji. Tedy 
možná platí: Jaké je vedení školy, takoví jsou učitelé, takoví jsou žáci a taková je 
úroveň celé školy. 

K této problematice jsou zaměřeny různé výzkumy klimatu školy, kultury školy, étosu 
školy, školního života a spokojenosti ve škole. Pokud bychom se však zaměřili na 
zjišťování pracovních vztahů mezi vedením a učiteli na českých školách, zjistíme, 
že komplexní výzkumy tohoto typu nebyly dosud publikovány (sekundární údaje růz-
ných empirických šetření najdeme v práci Prášilové, Vašťatkové, 2005). 

Z vlastních výzkumů školního klimatu na středních školách (Kašpárková, 2005, 
2006) můžeme prezentovat, že studenti, učitelé a rodiče se téměř shodně domní-
vají, že učitelé mají obyčejně jasné pedagogické názory. Podle hlediska studentů a 
rodičů učitelé pouze občas koordinují své pedagogické názory a záměry mezi se-
bou. Učitelé si však myslí, že ke koordinaci názorů mezi kolegy dochází až na malé 
výjimky pravidelně. V některých případech podle studentů, učitelů a rodičů platí, že 
vedení školy a učitelé společně pracují na vytváření pozitivního obrazu školy v očích 
veřejnosti. Dále jsou studenti toho názoru, že pouze někdy se vedení školy stará o 
to, aby učitelé měli jasnou představu o budoucnosti školy. Rodiče na rozdíl od stu-
dentů vnímají v tomto směru větší snahu a úsilí vedení školy. Nejlépe tento aspekt 
vidí učitelé. Podle nich se vedení školy ve většině případů snaží prezentovat jasnou 
koncepci dalšího života školy. Na základě stanoviska studentů a rodičů usilují ob-
vykle učitelé i vedení školy o vytváření příjemného a férového prostředí. Hodnocení 
učitelů se opět liší. Domnívají se totiž, že tvorba pěkného a příjemného prostředí je 
ve většině případů cílem práce jak vedení školy, tak jednotlivých učitelů. 

Kromě poznatků ze školního klimatu může poskytnout (vedení školy a její učitele, 
školní inspekci a další zájemce) informace o vztazích ve škole charakteristika orga-
nizačního klimatu školy. Touto problematikou se v České republice zabývá Grecma-
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nová (2005, 2006). Autorka uvádí pojetí Bessotha (1989), který organizační klima 
označuje jako „provozní klima“ nebo jako převládající étos, který tvoří vedení or-
ganizace (školy). Důležitým faktorem je totiž způsob chování managementu a jeho 
styl vedení. Organizační klima ve škole považuje zmíněný autor také za výsledek 
interakce organizační struktury, formálního vedení včetně „politiky“ příslušné školy 
s pracovním kolektivem a neformálními strukturami. Organizační klima školy závisí 
na jejím prostředí, podílí se na něm řada činitelů: způsoby komunikace a kooperace, 
zafi xované vzorce navyklých vztahů chování uvnitř skupin a mezi skupinami osob 
(mezi žáky, mezi učiteli, mezi žáky a učiteli, mezi ředitelem a učiteli, mezi školou a 
rodiči), hodnotové vzory a normy, řád a organizace školy, její fi losofi e, symboly, cíle 
a dlouhodobé priority, odborné kompetence, poznávací a hodnotící přístupy. 

Pomocí různých výzkumných metod zjistili odborníci následující: Čím je lepší or-
ganizační klima, tím je vyšší spokojenost zaměstnanců s jejich prací, popřípadě 
s organizací. Spokojenost je v tomto případě považována za emocionální reakci 
zaměstnanců na prostředí. Chování vedoucích již v relativně krátkém čase vytváří 
určité klima. Například vedoucí s mocenským chováním se podílí na vzniku byro-
kratického klimatu. Vedoucí, který se orientuje na cíle a plnění úkolů, spoluvytváří 
klima zaměřené na výkon. Nadřízení spatřují pozitivnější klima než jejich podřízení 
a zaměstnanci. Totéž platí také ve škole, kde ředitelé a učitelé vnímají organizační 
klima odlišně. Dobré vztahy mezi vedením školy a učiteli pozitivně působí na vyšší 
výkony žáků. A naopak výkony žáků klesají, když práci učitelů omezuje správa nebo 
když učitelé vyučují bez zájmu. Čím je vyšší schopnost inovace u školské správy, 
tím je organizační klima na škole pozitivnější. Také ve vzdělávacím sektoru platí, že 
jasné cíle a odpovídající politické vedení jsou „značkou“ efektivní školy. (Bessoth, 
1989 in Grecmanová, 2005) 

Z našeho příspěvku mělo vyplynout, že nejenom ředitel svými postoji a chováním 
působí na vztahy uvnitř školy, ale také zástupci vedení, žáci samotní, další pracovníci 
školy, nepřímo však také rodiče či zástupci státní správy mají podíl na celkovém utvá-
ření složitého komplexu vztahů v dané škole. Je zřejmé, že ke zkvalitňování školy 
nestačí jen dobrý úmysl a že to nikdy nejde samo od sebe. Vyžaduje to dlouhodobé 
perspektivy, jasně stanovené cíle, transparentní vztahy mezi všemi aktéry školního 
života a důkladnou situační analýzu. Navíc, jak uvedl doc. Obst na kulatém stole 
SKAV, o. s. 14. 12. 2006, změněným vztahům se musejí lidé učit a každému to může 
trvat různě dlouho. Ve školství se musejí totiž učit všichni - ředitelé, učitelé, žáci, ro-
diče, zřizovatelé, vlastně celá společnost. Nejdůležitější je podle doc. Obsta vědět, 
čemu se musíme učit a v čem tedy vytrvat a co je třeba vynechat, či odložit. Na této 
dlouhé cestě nám může pomoci systematická evaluace a autoevaluace, osobní pří-
klady všech jedinců ve škole. Cílem by mělo být utváření otevřených vztahů na ško-
lách, podpora demokratického chování a tím rozvíjení pozitivního klimatu ve škole. 
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 ÚNOR 2007

ŠKOLA VERSUS RODINA

Téma únorového kulatého stolu SKAV, o. s. a SVP PedF UK přilákalo podle oče-
kávání především pedagogy a inspektory, ale i celou řadu zástupců institucí a or-
ganizací. Vystoupení panelistů poskytla velmi různorodé pohledy na problematiku 
vztahů školy a rodiny, což účastníci ocenili.

Téma uvedl doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor UK pro rozvoj, vedoucí 
katedry pedagogické a školní psychologie PedF UK, zamyšlením nad otázkou, zda 
jsou rodina a škola „rivalské instituce“. Zdůraznil, že je potřeba oddělit rovinu insti-
tucí a osob. Podle Ivo Možného jsou ve všech vyspělých společnostech rodina a 
škola dvě významné sociální instituce, které si jsou v principu nepřátelské. Rodina 
společnost stabilizuje snahou zachovat sociální status, škola otvírá přístup ke vzdě-
lávání všem. Uzavírání rodiny do intimity je dnes už iluzí - do rodiny pronikají tyka-
dla státu. Úpadek socializační síly rodiny (dnes jsou silnější vlivy vrstevníků, médií) 
dostává do složité situace i školu. Doc. Štech nesouhlasí, že by rodina a škola byly 
instituce nepřátelské. Domnívá se, že jde spíše o neporozumění. Rodina většinou 
neovlivňuje to, co se děje ve škole. Dvě třetiny až tři čtvrtiny rodičů školu jako insti-
tuci respektují, přičemž současně mohou kritizovat konkrétní učitele, nedostatky a 
vyjednávat o nápravě věcí. 

Příkazy moderní výchovy - péče o osobnostní vývoj dítěte a současně nutnost dítě 
vybavit pro život poznatky a dovednostmi - zavádějí rodiče i učitele do rozporné situ-
ace. Vztah rodičů a učitelů jako osob probíhá „na distanc“. Když věci běží, normální 
je nekomunikovat. Partnerství je většinou nepřímé, přes formy domácí podpory. Po-
kud je něco porušeno, pokud něco extrémně nevyhovuje dítěti, nastává vyjednává-
ní. Přímá komunikace s rodiči je spíše vynucena problémy dítěte a snahou vyjednat 
„osobní“ přístup učitele k němu.

Doc. Štech poukázal na nezbytnost udržovat hranice mezi rodinou a školou. Mají i 
funkci pozitivní: pro dítě je nezbytné vyrovnat se s odlišností a jinakostí požadavků, 
norem, způsobů chování doma a ve škole. Dítě musí zvládnout třeba i diskontinuitu 
mezi rodinou a školou. Rozvíjí se v prostoru mezi světem rodiny, světem vrstevníků 



a mimoškolních aktivit a světem školy jako jedinec, který si postupně ví stále více 
rady. Základním problémem je, jak učinit školní socializaci dítěte pozitivní součástí 
celého vývoje dítěte a jeho rodiny, jak oba způsoby socializace na sebe navázat. 

S výsledky svého výzkumu seznámila účastníky KS doc. PhDr. Milada Rabuši-
cová, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. Výzkumný tým od 90. let 
sledoval, zda existují bariéry ve vztahu mezi rodinou a školou. Nabyl dojmu, že jich 
zůstává velké množství a dokonce jich přibývá. Nový výzkum z roku 2003 byl publi-
kován v knize Škola versus/a rodina.

Výzkumný tým zjišťoval pohled učitelů, ředitelů a rodičů na vztah školy a rodiny v 
několika kategoriích: 

● Rodiče jako problém - nezájem o výchovu dětí, pochybnosti o kvalitě učitelů.
● Špatní rodiče - selhávají ve výchově dětí, komunikují jen při problémech.
● „Snaživí“ rodiče - přehnaně dítěti pomáhají, píší za něj úkoly, komunikují se ško-

lou o každé maličkosti. Jsou vnímáni jako obtížní.
● Rodiče jako zákazníci - mají právo volby školy, právo na informace, úskalí v pří-

stupu: „nejsem spokojen, jdu o dům dál“. Vytrácí se partnerství.
● Občané - škola jako veřejná instituce má být maximálně otevřená - možnost za-

sahovat (záleží na úrovni občanské společnosti).
● Rodiče jako partneři výchovní i sociální - ideál spolupráce (rodiče jsou experti na 

své děti a škola to umí využívat).

Výzkum byl prováděn na základě indikátorů. Rozdíly v odpovědích zástupců škol a 
rodičů nebyly významné. Nejčastější byl vztah klientský anebo problémový.

Jaké mají rodiče možnosti ovlivňovat školu, vysvětlila RNDr. Hana Žufanová z Čes-
ké školní inspekce. Rodiče mají především možnost volby školy. Volí nejen podle 
kvality, ale i podle dostupnosti (ta je rozhodující u venkovských škol) a také „školu, 
kam jsem chodil já“.

Novou oporu získali rodiče ve školském zákonu: § 21 - práva žáků a rodičů, § 30 - 
možnost vyjadřovat se k dokumentům školy (školní řád, vnitřní řád, stipendijní řád), 
§ 69 - hodnocení výsledků vzdělávání žáků (možnost komisionálního přezkoušení 
při pochybnostech), § 167, 168 - školská rada. Školská rada (ŠR) je významným 
orgánem s řadou pravomocí, ale pro školy je často problém přesvědčit zástupce 
rodičů k účasti.   

ČŠI prováděla také šetření při inspekční činnosti, které prokázalo, že na většině škol 
existuje spolupráce s rodiči a refl exe jejich požadavků. Co se týče stížností, bylo 58 % 
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od rodičů a 8 % od prarodičů. Rodiče si nejvíce stěžují na nedostatečnou komunika-
ci ze strany školy, na úroveň vzdělávání, personální zajištění výuky (narůstá - stíž-
nosti i na kvalifi kované učitele!) a na hodnocení žáků. Nejvíce stížností je v Praze, v 
Ústeckém a Středočeském kraji. 

O prvních zkušenostech se školskými radami hovořila PhDr. Marcela Štiková, před-
sedkyně školské komise Svazu měst a obcí. Připomněla historii samosprávy, jejíž 
tradice nejsou dlouhé. V r. 1995 se v novele zákona 564 objevily rady škol jako 
možnost, ale zřídilo si je 4-5 % škol. Nový školský zákon už ukládá zřízení školské 
rady jako povinnost.  

Školské rady (ŠR) vznikly k 1. 1. 2006 a ještě nelze zpracovat zásadnější hodnoce-
ní. Dr. Štiková si tedy provedla malou anketu, na kterou odpovědělo 25 měst a obcí. 
Podle zákona se ŠR scházejí 2-3x ročně, někde dokonce každý měsíc. Ředitel bývá 
jednání přítomen. Nejčastěji mají 6 členů, zástupci rodičů a zřizovatelů reprezentují 
velmi široké spektrum názorů. U škol zřizovaných kraji bývá problém se zastoupe-
ním zřizovatele. Klíčový je výběr lidí, kteří mají zájem pracovat. 

Aktivní ŠR pomáhají i při sestavování školních vzdělávacích programů a při zís-
kávání prostředků na opravy nebo grantů. Některé se angažovaly při jmenování 
a odvolávání ředitelů a při optimalizaci. Míru pravomocí a odpovědnosti považují 
za dostatečnou. Je třeba vyvážit míru zákonné odpovědnosti ředitele a pravomoci 
členů školské rady, u kterých je zodpovědnost pouze morální. Převládá názor, že by 
bylo dobré vrátit se v zákoně k možnosti nepovinné školské rady. Je třeba efektivněji 
vyřešit odvolávání členů ŠR, postup při volbách a při vzniku zástupnické školy.

Mgr. Kristian Ostřížek, učitel waldorfské školy v Příbrami, uvedl, že vztah k rodičům 
je u waldorfských škol opravdu partnerský - rodiče většinou sami iniciovali jejich 
vznik. Proto jsou kromě učitelů a dětí třetím pilířem školy. Rodiče jsou aktivními 
partnery při výchově dítěte a společně s učiteli hledají vhodné způsoby výchovy. 
Výhodou pak je dobrá znalost dítěte. Rodiče se seznamují s principy waldorfské 
pedagogiky - ukázky probíhají na třídních schůzkách, které se konají 1x měsíčně. 
Zabývají se na nich celou třídou, ne svým dítětem. Vytváří se opravdové společen-
ství, sbor rodičů se podílí na organizaci různých akcí. Tato spolupráce je náročná, 
ale vzniká při ní intenzivní vztah ke škole.

Mgr. Blanka Strouhalová z pozice rodiče informovala o tom, jaké formy spolupráce 
se osvědčily na ZŠ Angelovova v Praze 4. Řekla, že ve vztahu ke škole „versus“ 
necítí. Třídní schůzky mají podobu posezení sboru konzultantů u kávy. Individuální 
záležitosti dítěte se probírají bez přítomnosti ostatních při konzultačních hodinách 
v trojici učitel - žák - rodič. V programu Začít spolu pomáhají rodiče i při výuce. Při 



škole existuje kromě školské rady i Klub rodičů a Sdružení rodičů a příznivců školy, 
o. s. Občanské sdružení má širší možnosti při získávání grantů buď formou vlastních 
projektů, nebo jako žadatel o projekt, jehož autory jsou učitelé. Podařilo se jim např. 
získat postupně od různých donorů prostředky na úpravy okolí školy, atrií a zahrady 
u objektu školní družiny a I. stupně. Z příspěvků poskytují i malé granty na projekty 
rodičům tříd, zájmovým kroužkům a školní družině. Organizují samostatně nebo ve 
spolupráci se školou různé aktivity, diskusní setkání nebo workshopy pro zájemce o 
školu, které seznamují s programem Začít spolu. To vše bylo dokumentováno řadou 
fotografi í.

Z diskuse

Moderátorkou diskuse byla Mgr. Jaroslava Simonová z Asociace pro domácí vzdě-
lávání, SKAV, o. s. Některé myšlenky z diskuse:

● Jaký tlak vyvíjejí výzkumníci na vysoké školy? Absolventi stále neovládají stra-
tegie - např. komunikaci s rodiči. Měli by umět facilitovat - řídit debatu dospělých 
lidí.

● Než se výzkum stane součástí kurikula, trvá dosti dlouho (i např. ve fyzice). Rych-
le může být začleněn v oboru psychologie. V učitelské přípravě je problém, co 
učit v přípravě a co v dalším vzdělávání. Některé věci jsou součástí osobnostního 
zrání studentů. (doc. Štech)

● Dobrá komunikace s rodiči je bezpodmínečnou součástí práce učitele. (doc. Ra-
bušicová)

● Projevuje se, že vztah rodičů ovlivňují informace od dítěte? 
● Dítě je „dvojitý agent“. Rafi novanost je přirozená - pohybuje se mezi dvěma svě-

ty. (doc. Štech)
● Škola často hodnotí jako spolupracující rodiče, kteří jsou poslušní a dělají, co 

škola chce.
● Ideál je v partnerství - v rovnoprávné komunikaci. Partneři si vyměňují informace 

o dítěti a názory, jak k němu přistupovat. Takoví rodiče vytvářejí dítěti dobré pod-
mínky pro učení a jsou ochotni pomoci i třídě. (doc. Rabušicová)

● Lidi bez vzdělání nikde na světě nedostanete do komunikace - je to středostavov-
ská záležitost. Stát jim pomáhá jinými formami. (doc. Štech)

● Existují příklady škol, které dokážou komunikovat i v chudinském ghettu (viz pro-
gram Škola pro všechny). Důležitá je citlivá formulace otázek - dostat se až tak 
daleko, jak jen můžete.

● Podle výzkumu, který před lety proběhl mezi studenty lékařské a pedagogické 
fakulty, nejčastějším zdrojem domácích konfl iktů byla škola.

● I postoj rodičů, kteří očekávají od školy službu, je legální. Ne každý chce trávit 
volný čas na akcích školy.
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● Školské rady jsou dobrý nástroj, ale v praxi moc nefungují. Příčinou je jiná kul-
tura u nás než v zemích vzniku. Pro školskou radu je těžké změnit školu, která 
nechce.

● Na tvorbě školního řádu by se měli podílet i žáci - měl by být schvalován i na 
žákovském shromáždění. Kdo se podílí na tvorbě normy, častěji ji dodržuje. V 
zákoně je to špatně ošetřeno.

Debata byla podnětná a zajímavá. „Potřebujeme hodně vzájemné úcty a respektu“, 
uzavřela moderátorka.

Jana Hrubá

 BŘEZEN 2007

NÁSILÍ V RODINĚ A ŠKOLA

Březnový kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Stře-
diska vzdělávací politiky PedF UK se věnoval problému, co má škola dělat, když se 
setká s násilím v rodině. Účastníci se mohli tentokrát ptát psychologů a právníků. 
Největší zájem o naléhavé téma projevili učitelé, pracovníci krajských úřadů a měst-
ských částí a inspektoři ČŠI.

Motto: „Děti, které se stávají svědky násilí nebo jsou mu samy vystaveny, budou ve 
svém životě s největší pravděpodobností užívat úplně stejný způsob.“ (PhDr. Václav 
Mertin)

Doc. PhDr. Jaroslav Šturma z organizace DCI (SKAV, o. s.) vymezil nejprve pojem 
a klíčová slova (násilí - zlo - dobro - rodina -  domov - škola - dítě) i asociované vý-
razy. Řekl, že zdrojem násilí a agrese je podle výzkumů nuda - nuda doma, nuda ve 
škole demotivuje, snižuje výkonnost, budí agresivitu. Zločiny, násilí, napadání jsou 
pudově (instinktivně) podmíněné, ale ve svých skutcích a formách naučené. 
Dítě se bohužel často stává obětí týrání, zanedbávání, zneužívání - poslední dva 
výrazy evokují syndrom CAN - Child Abuse and Neglect.

Doc. Šturma uvedl soupis jednání rodičů podle Gordona jako poselství sdělovaná 
rodiči dětem s možnými negativními odpověďmi. Mnozí rodiče by potřebovali výcvik 
správného způsobu komunikace s vlastními dětmi.

Ochranou dětí a jejich právy v ohrožení se zabývá občanské sdružení Zastánci práv 
dítěte - jsou Českou sekcí DCI výboru při OSN. Tato nevládní organizace se zabývá 



uplatňováním Úmluvy o právech dítěte, kterou ratifi kovaly naše zákonodárné orgá-
ny. Vládní orgány podávají každých 5 let zprávu o plnění Úmluvy, k níž se vyjadřují 
občanská sdružení. Řekl, že statistické údaje se opírají o odhady a skutečnost je 
výrazně horší. DCI pořádá také konference, semináře, podává připomínky k zákon-
ným návrhům, vydává publikace. Doc. Šturma uvedl články Úmluvy, které se týkají 
ochrany dětí před zlem. Mezi právy dítěte je i právo na soukromí a přitom zneužívání 
se daří právě v soukromí. 

PhDr. Václav Mertin z katedry psychologie Filosofi cké fakulty UK dostal otázku, 
jak se projevují děti, které se stávají svědky nebo oběťmi domácího násilí, a jaký je 
vliv takového zážitku na jejich další život. Řekl, že jednoznačně prokázat následky 
schopni nejsme. Výzkum v 70. letech (Matějček a kol.) prokázal problémy jen u 
některých dětí. Floskule typu „taky jsem dostal facku a přežil jsem to“ jsou ale ne-
bezpečné.

Dítě na svůj rozvoj potřebuje velké množství energie. Např. při nemoci se jeho vývoj 
zastaví, energie je vydávána na zvládání nemoci  - totéž je u domácího násilí. Dítě 
má obavy už předem - očekávání a nejistota mu odebírají energii. Pro většinu lidí 
představuje domov ostrov jistoty a bezpečí. Dá se předpokládat, že násilí blízkých 
lidí dítěti jistotu bere.

Také škola by měla být pro dítě místem jistoty a bezpečí, i když domov by nahrazo-
vat neměla.  Nemít bezpečí nikde je nelidské. Škola ani učitel by neměli být zdrojem 
nebezpečí. Vzdělávání by mělo naopak být zdrojem radosti. Dítě musí vědět, co 
dospělí mohou a nemají - je nutné o tom s nimi mluvit, ale obecně, nedávat intimní 
otázky.

O tom, jaká je právní ochrana obětí a povinnosti školy a učitele při zjištění domácí-
ho násilí, informovala účastníky Mgr. et Ing. Ivana Spoustová, právnička o. p. s. 
proFem. Řekla, že jednotná defi nice domácího násilí neexistuje. Násilí je specifi cký 
vztahový problém, kdy jedna osoba prostřednictvím moci kontroluje chování oso-
by druhé. Řešení není komplexní. Od ledna 2007 může policie násilníka vykázat z 
bytu. 

Domácí násilí bohužel graduje a většinou jsou přítomny děti. Děti jako svědci nejsou 
považovány za oběť domácího násilí. Přitom podle Koukolíka násilí v rodině po-
škozuje děti víc než genetika. Násilníci nejsou jen lidé bez vzdělání, vyskytují se ve 
všech profesích. Intervence může vyvolat eskalaci násilí a zastrašování sociálních 
pracovnic nebo soudců.

Škola by nikdy neměla bagatelizovat projevy dětí. Učitel je povinen dítě vyslechnout, 
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jestliže se mu svěří. Jako každý občan má povinnost oznámit podezření na sociálně-
právní ochranu dětí a na policii. Je třeba znát mechanismus domácího násilí a řešit 
situaci, i když oběť nesouhlasí s oznámením. Ve všech řízeních má být podle Úmlu-
vy dbáno na blaho dítěte. V opatrovnickém řízení má dítě právo (nikoli povinnost) 
na styk s druhým rodičem. V případě domácího násilí se ale dítě může ztotožnit s 
násilnickým rodičem (násilí jako způsob prosazení svých zájmů) nebo brát na sebe 
vinu. V každém případě dochází k poškození dítěte. 

Docílit v praxi zákaz styku s násilnickým rodičem je prakticky nemožné. V rozporu je 
návrh snížit trestní odpovědnost dětí na 14 let a to, že je sedmnáctileté dítě nuceno 
ke styku s násilným rodičem a matka je za to odpovědná. (Informace na www.pro-
fem.cz, tel. 224 910 744.)

JUDr. Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, hovořila o týrání jako 
o zlém nakládání, které napadená osoba považuje za újmu. § 167 trestního záko-
na se týká všech osob, které žijí ve společné domácnosti.  Podle § 168 má každý 
povinnost oznámit podezření na násilí policii nebo státnímu zastupitelství. U sexu-
álního zneužívání je tato povinnost neodkladná. Nesplnění oznamovací povinnosti 
je trestným činem. 

Podle statistik je týráno 2-4 % dětí, ale odhaduje se, že ve skutečnosti je to 20 -           
40 000 dětí ročně. Najevo vyjdou jen stovky případů, protože se děti bojí, stydí nebo 
takové zacházení považují za normální. Nejvíc ohrožena jsou batolata a kojenci. 
Zlé nakládání se přenáší do dalších generací jako model (např. týraná dívka měla v 
dospělosti sklon násilně umlčet vlastní plačící dítě a musela se podrobit terapii). 

Násilníci jsou většinou psychopatologické osobnosti, ale také intelektuálové, kteří 
sami měli v dětství chladnou výchovu. Velká část týrání souvisí se školními neúspě-
chy dětí. Učitelé by si měli všímat šrámů, zranění, změněného chování nebo smutku 
dětí a tím pomoci násilí včas zachytit. Existuje zákonná možnost, že dítě samo může 
požádat o přijetí do ochranného zařízení (např. Klokánky FOD). I přes nesouhlas 
rodičů tam mohou pobývat až do rozhodnutí soudu o předběžném opatření. (Další 
informace na www.fod.cz, kde jsou i kontakty na Klokánky po celé republice.)

Podle psycholožky PhDr. Niny Kurz z Krizového centra pro děti a rodinu v Českých 
Budějovicích jsou podobná centra v každém kraji a pomáhají při krizích v rodině, 
kdy je často příčinou nebo důsledkem násilí. Nejčastější důvody návštěvy centra 
jsou problémy s rozvodem, poruchy chování nebo žádost školy. Jihočeské krizové 
centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a učitelé se tedy mohou 
na ně obracet přímo. Spolupracuje s dalšími institucemi (OSPOD, policie, soudy, 
školy). Vyšetření probíhá v bezpečném prostředí - ve speciálně zařízené místnosti s 



pomůckami, jednocestným zrcadlem, monitorováno kamerou. Nahrávku je pak mož-
no použít u soudu jako důkaz.

Pracovníci škol mají jedinečnou možnost násilí odhalit - tráví s dětmi nejvíce času a 
mohou včas zachytit signály. Nejdůležitější pro děti i učitele je informovanost (letáky, 
brožury, telefonní čísla, besedy, návštěvy v krizovém centru). Je třeba zdůrazňovat 
dětem právo na pomoc, na vlastní bezpečnost (umění říci NE), možnost azylového 
ubytování. Když se dítě svěří, přijmout sdělení v klidu a věřit mu. Má cítit, že to není 
jeho vina a že jste na jeho straně.  Učitel mu může nabídnout kontakty nebo se sám 
obrátit na pomáhající organizaci. Škola by měla mít zmapovanou síť v okolí, vyvěše-
né kontakty a telefonní čísla. (Informace na: www.ditevkrizi.cz)

Diskusi moderoval RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV, o. s. Dotazů bylo 
tentokrát mimořádné množství. Zachycujeme je telegrafi cky i s příslušnou odpově-
dí:

● Může jít učitel s dítětem do krizového centra bez vědomí rodičů? Jak je to právně 
ošetřeno? - Dr. Vodičková: Bojí-li se jít dítě domů, doprovodit ho do azylového 
zařízení a hned oznámit. Mgr. Spoustová: Je to vždy střet dvou práv - práva na 
život a zdraví a práva na soukromí. Přednost musí dostat život a zdraví, chránit a 
vstoupit do soukromí musí stát.

● Jaká je defi nice dítěte? - Dr. Vodičková: § 42 zákona 359/199 Sb. dítě může 
požádat o ochranu na svou vlastní žádost (musí být schopné formulovat své 
myšlenky). - Mgr. Spoustová: I soud má povinnost dítě vyslechnout.

● Mám podezření u svého žáka na psychické týrání otcem. Co dělat, když rodiče 
vyšetření odmítají? - Mgr. Spoustová: Dát podnět policii, informovat OSPOD - 
sociální pracovnice může vyšetření nařídit. Osvědčuje se dávat podněty přímo 
státnímu zastupitelství („domnívám se, že se jedná o naplnění podstaty trestného 
činu“) a žádat do 30 dnů informace. - Dr. Vodičková: Popsat skutečný stav, kte-
rý je příčinou podezření na trestný čin - za to nelze odsoudit pro pomluvu. Lze 
oznámit i anonymně, ale pak chybí důkaz. - Dr. Kurz: OSPOD musí zachovat 
mlčenlivost o informátorovi.

● Co se stane, když se podezření učitele nepotvrdí? - Mgr. Spoustová: Učitel koná 
zákonnou povinnost, oznamuje odborníkům. Nejedná protiprávně. Psycholog ale 
nesmí dát zprávu o vyšetření učiteli bez vědomí rodičů. Často selhávají sociální 
pracovnice, protože se bojí výhrůžek. Jak se potom musí bát matka a dítě! O.p.s. 
proFem  poskytuje ženám bezplatnou právní pomoc a doprovody na soudní jed-
nání.

● Výchovný poradce často řeší případy méně závažné, kdy žák nežije s oběma 
rodiči a druhý rodič vymáhá informace o prospěchu a kázeňských problémech. 
Jaká jsou práva druhého rodiče, s kterým dítě nežije? - Dr. Vodičková:  Ve většině 
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věcí stačí souhlas jednoho zákonného zástupce. Druhý rodič se může obrátit k 
soudu. Má právo na informace z vlastní iniciativy (škola povinnost ho informovat 
nemá). - Mgr. Spoustová: Řešila případ nesouhlasu se zahraniční cestou dítěte 
- i k tomu stačí jeden podpis. Jde o klasický postup týrání matky prostřednictvím 
dítěte. Škola by se neměla stavět do role řešitele neshod rodičů a neposkytovat 
nadstandardní informace (odkázat na konzultační hodiny a třídní schůzky jako 
jiného rodiče). Znát mechanismus násilí - všichni se ho bojí a on si to uvědomuje. 
- Dr. Vodičková: FOD má 22 poboček v celé ČR a 5 azylových domů se 112 místy. 
Při nejistotě je můžete kontaktovat - mohou pružněji reagovat. Snaží se sanovat 
rodinu, aby se dovednosti zlepšily (např. videotréninky interakcí posilují kladnou 
komunikaci).

● Existuje nějaká studie, jaké děti jsou potenciálními oběťmi? - Dr. Vodičková: „Ob-
tížné děti“ - zlostné, brečící, retardované, nesplňující představy labilních rodičů. 
- Mgr. Spoustová: Potenciální oběť je dítě násilného rodiče. Vést k odpovědnosti 
rodiče! - Doc. Šturma: Je třeba posilovat rodičovské kompetence. - Dr. Mertin: 
Násilníci nic jiného neumí! Škola má učit jiným způsobům chování, než je násilí. 
Vytvářet klima, že ani facka není výhodná - učit situace řešit jinak.

● Co v případě, že sousedé ohlásili, že z vedlejšího bytu se ozývá hluk a volání o 
pomoc, ale policie nebyla do bytu vpuštěna? - Mgr. Spoustová: Policie má právo 
vstoupit a zahájit trestní stíhání. Je také možno dát podnět přímo k soudu. - Dr. 
Vodičková: Někdy je představa, že míchání se do případu týrání zhorší. Není to 
pravda. Jakmile se případ začne řešit, rodiče se snaží zlepšit. 

● Většina dětí trpí nezaviněně - přitom má být trestní odpovědnost dětí od 14 let. 
Jaký je postih jejich rodičů? - Dr. Vodičková: Se snížením hranice trestní odpo-
vědnosti nesouhlasí. Zaměřit se na vhodné výchovné prostředky. Máme velké 
požadavky na děti, negativní je i vliv násilí v reklamách, fi lmech a televizi. Existu-
je paragraf ohrožení mravní výchovy mládeže - tím je i vulgární chování k matce 
před dítětem. Rodič je povinen být dítěti příkladem - příklad vychovává.

● Kolik procent týraných dětí se podaří odhalit? - Dr. Vodičková: Přibližně 1 %. Se-
bevraždy dětí do 15 let se často dějí pod vlivem rodinného prostředí. Páchají je i 
děti od 5 do 9 let!

● Sebevraždy se dějí kvůli známkám, ale důvod často bývá v rodině. Co se dělá 
pro to, aby rodina byla vedena k odpovědnosti? - Dr. Kurz: Rodiče se vzdělávání 
brání. Dětem stačí dobrý vztah s jedním dospělým (např. babička) - nemusí to 
být rodič. - Doc. Šturma: Prof. Jaro Křivohlavý na Ostravsku organizuje kurzy 
pro rodiče - to je ojedinělé. Hodně dělaly i církve (biřmování, ohlášky, poučení 
budoucích manželů).

● Co se sebepoškozujícím se dítětem? Škola nedostane informace, jak se chovat. 
- Mgr. Spoustová: Je to důvod pro hospitalizaci - zavolat zdravotnickou pomoc. 
Např. také při epileptickém záchvatu si učitelka nevěděla rady - vyžádat si od 
rodičů informace.



● Neměla by škola dát výchovu k rodičovství do svých školních vzdělávacích pro-
gramů? RVP ji nezmiňuje. - Dr. Mertin: Dá se zařadit i pod výchovu k občanství, 
výchovu vztahů k druhým lidem. Jeden recept je: škola zajistí dětem úspěšné 
prostředí. Pak školní neúspěch rodina neřeší. V USA je zákon, že za vzdělání je 
odpovědná škola. 

● Doporučená odborná literatura? Citová deprivace v dětství a Dítě v krizové situ-
aci (Matějček a kol.), Pár obyčejných dnů (Prudičová FOD), Aplikovaná sociální 
psychologie II (Výrost a kol.), Manuál Kompas pro výchovu k dětským právům 
(NIDM).

Jak je vidět, informací na dané téma je mezi pedagogy nedostatek. Zdrojů je ale 
dost. Učitelé by neměli čekat, až dojde k tragické události.

Jana Hrubá

 DUBEN 2007

PROBLÉMOVÝ ŽÁK, NEBO ŽÁK S PROBLÉMY?

Už název dubnového kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, 
o. s.) a Střediska vzdělávací politiky PedF UK napovídal, že je možné se podívat na 
věc z různých úhlů. Škoda, že této možnosti nevyužilo více účastníků. Auditorium 
tentokrát tvořili především učitelé, několik inspektorů a další zájemci. Obvyklá se-
stava úředníků, pracovníků ústavů a pedagogických fakult až na výjimky chyběla. 
Škoda - byli by se dověděli leccos zajímavého. Že by je problémy dětí nezajímaly?

Kdo má problém - škola (učitel) se žákem, nebo žák se školou?

Kulatý stůl zahájila PhDr. Jana Nováčková, CSc. psycholožka ze Sdružení pro 
mozkově kompatibilní vzdělávání, SKAV, o. s. Uvedla příklad starší studie z Nového 
Zélandu, v níž se porovnávaly školy, kde se vyskytovaly jen minimální problémy s 
chováním žáků, se školami, kde jich naopak bylo hodně. Ze studie vyplynulo šest 
zásadních odlišností těchto škol:

● postoje učitelů k výkonu a k chování žáků;
● způsoby řešení nesprávného chování;
● styl výuky;
● řízení školy;
● míra spoluúčasti dětí na věcech, které se jich týkaly;
● hodnocení žáků.
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U nás máme stále tendenci vidět žáka s nesprávným chováním spíše jako jednot-
livce, který má prostě smůlu na rodinné prostředí. V obecném povědomí je škola 
vnímána jako téměř bezzubá instituce, která toho moc nezmůže.

Dnes se hovoří o socializační prázdnotě v rodinách. Problémem je, když tato prázd-
nota je i ve škole. Děti potřebují začlenění do skupiny, respekt a uznání ostatních, 
prostor pro seberealizaci. Pokud aspoň jedno prostředí uspokojuje potřeby dítěte, 
je naděje na jeho dobrý psychický vývoj. Učitel by neměl suplovat rodiče, ale po-
skytnout dítěti přijetí a začlenění. Tradiční škola si nikdy nekladla za cíl záměrně 
pracovat se vzájemnými vztahy ve třídě. Třída - to byl pouze soubor jednotlivců, 
kteří se náhodně octli spolu. Mnoho učitelů pracuje na tom, aby vztahy mezi nimi 
a jednotlivými žáky byly dobré, ale už nepečuje tolik o vztahy mezi dětmi navzájem. 

Je celá řada způsobů, jak pracovat se vztahy ve třídě. Za nejvýznamnější považuje 
dr. Nováčková dobrou práci třídního učitele, tzv. sžívací pobyty celé třídy s násled-
nou prací s potenciálem, který přinášejí, významnou metodou pro vytváření důvěry 
a sounáležitosti je komunitní kruh a samozřejmě vyvozování pravidel společně s 
dětmi. 

Bohužel často se přeskočí přípravná fáze, v níž se má dětem přiblížit smysluplnost 
vytvoření pravidel, pravidla bývají formulována negativně a rovnou uvádějí sankce. 
Tím navozují očekávání, že se budou porušovat. Správné vytvoření, sepsání a vy-
věšení pravidel je jen začátek dlouhodobé práce. Stěžejní je jejich pozitivní utvrzo-
vání. 

Většina dospělých se stále domnívá, že jedinou možností je trest, že jím vymezují 
dětem hranice. Trest ale není aktem spravedlnosti, je základním mocenským pro-
středkem. Profesor Matějček říkával, že trest zastavuje, ale nebuduje. Jedno z ne-
blahých poselství trestu je: pokud sneseš nepříjemnost, pak si vlastně můžeš dělat, 
co chceš. Trest představuje výměnný obchod: Já něco provedu, oni mne potrestají 
a jsme si kvit, můžu nanovo. Používání mocenského přístupu má základní riziko v 
tom, že ho děti přijmou za své, že tak budou nahlížet na všechny vztahy ve svém 
životě. 

Škola a učitele nejsou všemocní. Nemohou suplovat například léčbu psychopatolo-
gie, škola není a ani nemá být psychoterapií. V extrémních případech nezbývá, než 
uzavřít s žákem „pakt o neútočení“. Přesto má škola velké možnosti, které se plně 
potvrzují všude tam, kde vsadili na prvním místě na vytváření bezpečného klimatu, 
zakončila dr. Nováčková. 



Do jaké míry může škola ovlivnit chování svých žáků? 

To byla otázka pro zkušeného praktika Mgr. Josefa Musila, ředitele málotřídní ZŠ 
v Dalovicích u Mladé Boleslavi. Začal: „Já a ty máme problém - není-li jeden z nás 
připraven, nenastane proces učení.“ Pak se otázal, zda není problémový žák porou-
chané dítě, zda není porouchaná škola a celé školství. 

Škola podle něj ovlivňovat chování žáků musí do té míry, aby byla schopna plnit 
úkoly dané osnovami, vzdělávacím programem. Musí zajistit bezpečí dětí. Škola je 
dětství. Škola patří dětem, ne dospělým. Dítě zlobí, když cítí negativní prostředí. Po-
zná, zda je máme rádi. Nesmí cítit, že je na kraji propasti. Musíme vstoupit do světa 
dětí a komunikovat s nimi v jejich světě. To lze dělat dvojím  způsobem - poučová-
ním, tvrdým seznamováním exkurzního typu. Nebo společným objevováním, co je 
zde vlastně k vidění. I učení výrazně analytické, logické obsahuje prvky, kterých lze 
použít pro zaujetí vnitřního aktivního postoje při procesu učení. 

Výsledek učení má dvě roviny:

1) Kolik vědomostí, dovedností žák získal, jak je udržel a reprodukuje. Porovnávání 
dvou žáků vzhledem ke známce nemůže být objektivní.

2) Jaký postoj zaujal žák k problému, k cíli učení. Zde bychom měli vidět aktivitu, 
postoj, zájem, a to musí být náš cíl.

Učitel by měl být především učitel, pak teprve matematik, fyzikář atd. 

Moderní proces učení je podle Mgr. Musila proces: 1. pozitivní, 2. pro žáka v nej-
vyšší možné míře nějak přitažlivý, aktivizující, a 3. svobodný. Žák má právo na čas, 
tempo i hloubku, do které určité téma přijímá.

Systém by měl učiteli důvěřovat, počítat s tím, že naplní principy školy:

● učí konkrétního žáka, maximálně usiluje o to, aby pocítil, že je tady, právě pro něj;
● sleduje stav skupiny a reaguje na konkrétní situaci v čase teď. Je důležité udělat 

práci dobře, jinak řečeno: než něco udělat bez účinku, radši neudělat;
● systém přistupuje na jeho přístup k hodnocení žáka.

Rozhodující pro práci dítěte je kontakt s prostředím „škola“ ve všech jeho struktu-
rách. Mělo by mít pocit bezpečí a jistoty, pochopit důvody, proč je ve škole a přijmout 
pozitivní postoj k procesu, který se zde odehrává. Při tvorbě pravidel je důležité, 
zda se nám podaří ony „porouchané“ děti do tvorby zapojit, aktivizovat je tak, aby 
některé z norem defi novaných dobrými snaživými žáky přijali a nevytvořil se zároveň 
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s tvorbou něčeho nového rezistentní nebo pasivní postoj.

Úspěšní jsme více na prvním stupni a není to dáno pouze věkem dětí, ale tím, že 
je zde méně učitelů a zároveň „hru na pravidla všichni hrají“, udržují pravidla živá i 
při pozitivní situaci, což je velmi důležité. Využívání i svobodně zvoleného pravidla 
pouze v negativní situaci ztrácí účin.  

Zvládnout technologie učení

PhDr. Václav Mertin, psycholog z katedry psychologie FF UK, ve svém článku na-
psal: Dobří učitelé i dobří žáci zvládají víc způsobů, jak vyučovat a jak se učit. Řekl, 
že práce učitele má i technologickou složku. Ve své poradenské praxi se setkává 
s tím, že rodiče, děti i učitelé nevědí, jak problémy řešit, znají jen 1-2 způsoby. Při 
konfl iktu se jim vybaví jen to, co znají. Je třeba trénovat více způsobů učení a řešení 
problémů, trénovat je už u dětí pro život.

Přisuzování problémů jednotlivci je medicínský model, který psychologie a peda-
gogika převzala. Světová zdravotnická organizace mezitím už dospěla k názoru, 
že problémy jsou výsledkem více proměnných, že většina je ovlivněna prostředím - 
psychologie a pedagogika ne. Původní medicínský model bychom měli odmítnout. 

Měli bychom přijmout, že v životě problémy existují a budou existovat. Co s tím 
dělat? Obtížně se vypořádáváme s odlišností u lidí, zatímco biodiverzitu uznáváme. 
Proč ne u lidí v psychice (samozřejmě s limity patologie)? Měli bychom respektovat, 
že existuje více způsobů učení učitelů i žáků a více cílů druhých lidí. Člověk je složitý 
- neexistuje jedno univerzální řešení. 

Je důležité, aby školní poznání bylo pro děti zdrojem radosti a vedlo k pozitivnímu 
pocitu úspěchu - udržet to je věcí učitele. Jsme různí a děti také - proto bychom měli 
hledat cesty, jak se tomu přizpůsobit. Bohužel školský systém je postaven na hro-
madnosti, což je brzdou vzdělávání a rozvoje jedince. 

Umíme zvládat konfl ikty?

Umíme vhodně reagovat na nesprávné chování žáků? Je tu někdo, kdo může a 
umí pomoci učiteli, když už se situace vymyká kontrole? Na tyto otázky odpovídala 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., z Husitské teologické fakulty UK, předsedkyně 
České společnosti „Dyslexie“.

Jako východisko uvedla názory průběžně zjišťované u frekventantů svých kurzů (od 
začátku 90. let cca 18 000). Co učitelé považují za nekázeň?



● Agresivitu slovní i fyzickou;
● nedodržování pravidel slušného chování;
● nezájem, provokativní nezájem;
● neplnění povinností;
● nereagování na pokyny.

V poslední době ubylo: neklid, chození z místa, mluvení při vyučování. Většina uči-
telů umí běžné konfl ikty řešit a předcházet jim. Za největší zdroj stresu považují 
Českou školní inspekci, kdy nemají možnost zdůvodnit své postupy. Také osnovy 
a ŠVP v souvislosti se žáky, kteří učivo nezvládají (např. při dyskalkulii). Zdrojem 
nesprávného chování může být společnost a její hodnoty, rodina, škola - neochota 
učitele připustit nezdar, chování vrstevníků, dítě samo. Od toho se musí odvíjet po-
stup učitele. Většina učitelů považuje za nejdůležitější konfl ikty předcházet:

● zajímavou a pestrou výukou;
● různými formami práce;
● znalostí dětí a jejich rodinného zázemí;
● neprovokovat žáka a nenechat se vyprovokovat.

Pomoci může vedení školy, výchovný poradce, vzájemné konzultace mezi učiteli, 
PPP, rodiče (vždy ve spolupráci s dítětem). Způsoby řešení: 

● zapojit všechny zúčastněné;
● prevence konfl iktů (vstřícná škola);
● o obtížích hovořit;
● negativní projevy řešit v zárodku, ale nehledat za každou klukovinou asociální  
 chování.

Co učitelé řešit neumí? Přestupky vyplývající z psychiatrických onemocnění, pře-
stupky starších žáků vyplývající z dlouho neřešených obtíží, konfl ikty s agresivními 
rodiči, negativní vliv společnosti.

Diskuse

Moderátorkou byla Mgr. Jaroslava Simonová, předsedkyně SKAV, o. s. Diskuse 
byla bohatá, účastníci se obraceli na panelisty s konkrétními problémy ze své pra-
xe. Dospěli k tomu, že škola není všemocná, že u vážných poruch nelze všechno 
vykomunikovat. Někdy je potřeba stavět na první místo ostatní děti. Existují žáci 
„přehrávaní“ ze školy na školu, kde je pozdě něco řešit ve škole a musí nastoupit 
orgány státní správy s mimořádnými prostředky (sociální nebo zdravotní odbor). Na 
druhé straně by mělo školství samo jako systém mít zájem, aby z něj odcházely 
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extrémní odchylky pedagogů, kteří se chovají nevhodně. Nebezpečná je kombinace 
nevzdělanosti a moci. Mělo by také učitelům poskytovat servis v komplikovaných 
případech (pomocný personál).

Jana Hrubá

 PhDr. Václav Mertin

CO DĚLAT, KDYŽ NIC JINÉHO NEUMÍ?

Jestliže se dítě často pere, jestliže učitel píše hojné poznámky, křičí na děti, když rodiče 
běžně a hodně tlučou své dítě, hledáme vysvětlení.  Podle vlastního odborného zamě-
ření a druhu problému nacházíme zdroj takového jednání ve složité rodinné situaci, v 
osobních problémech, v rodinných vzorech, svádíme problém na násilí v televizi, hledá-
me v genech, mluvíme o tom, že se asi jedná o psychopatickou osobnost a podobně.

Samozřejmě si také můžeme představit, že dotyční jsou přesvědčeni, že používají 
nejsprávnější a nejúčinnější varianty řešení problémů. Myslím, že bychom měli při-
pustit i tu možnost, že dotyčný má jen velmi omezené znalosti a dovednosti, jak v 
konkrétních náročných situacích reagovat. Zkrátka a jednoduše, neumí nic jiného 
než se prát, křičet, nadávat, tlouct, vyhrožovat, psát poznámky… Někdo jiný ve stej-
ných situacích utíká, pláče, ztuhne a nemluví… A ještě někdo další jednou zakřičí, 
jindy uteče, potřetí se dohaduje nebo velkoryse mávne rukou. 

Velkou roli hrají v tomto případě vzory z dětství. Jestliže jedinec je v dětství vystaven 
násilí, je pravděpodobnější, že je bude sám častěji používat i v dospělosti. Určitě se 
nám stalo, že jsme se ocitli v situaci komplikované, náročné, ve které jsme ještě ni-
kdy nebyli. Jak budeme reagovat, když si nemůžeme sednout a v klidu porozmýšlet, 
přečíst si odbornou knížku, poradit se s několika přáteli, ale musíme konat okamžitě, 
bezprostředně. V této chvíli nevědomky sáhneme po způsobu, který jsme už zažili, 
který umíme, který máme alespoň okoukaný. Jestli jsme se s určitým způsobem ře-
šení problému setkali mnohokrát, tak je velká pravděpodobnost, že ho použijeme. A 
to jsme si možná ještě před nějakou dobou říkali „takový já nikdy nebudu“. 

Vůbec nepodceňuji formativní vliv televize, počítačových her, chování politiků, veřej-
nosti na děti. Přesto jsem přesvědčený, že příklady z raných stadií rodinného života 
mají většinou mnohem silnější vliv. U dospělých existují pochopitelně i profesní vzo-
ry. Je pravděpodobné, že na učitele na začátku profesní dráhy budou mít zejména 
starší kolegové výraznější vliv než později, když už učí více let. I rodiče se učí nejen 
od vlastních rodičů, ale i na pískovišti, z rozhovorů na pracovišti od zkušenějších 
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matek a otců…

Úspěšnost použitého způsobu jednání posílí i jeho následné používání v praxi. Jest-
liže na někoho zařveme a on okamžitě udělá, o co jsme předtím dlouhou dobu mar-
ně žádali, budeme v tomto jednání posíleni.  

Ve výzkumech se ukazuje, že dobří učitelé i dobří žáci ovládají víc způsobů, jak vy-
učovat a jak se učit. Záleží na okolnostech, úkolu i na situaci, který způsob vyberou. 
Jenže obě skupiny musí více způsobů nejprve ovládat a teprve pak si mohou vybí-
rat. K tomu potřebují hojnou praxi. Když o některém žákovi s despektem prohlašu-
jeme, že se veškerou látku učí nazpaměť, tak si neuvědomujeme, že se spojují obě 
výše uvedené okolnosti. Jednak někteří učitelé stále ještě mají v oblibě doslovné 
našprtání a jiné zpracování látky nepřipouštějí a současně neučí dítě jiným způso-
bům učení. Dítěti se učení nazpaměť osvědčuje, vede k lepším výsledkům, navíc v 
prvních ročnících základní školy není látky příliš, takže je pamětí zvládnutelné. Ve 
vyšších ročnících látky přibude, je nutné pracovat i s vazbami mezi poznatky, paměť 
už nestačí. A najednou se ukáže, že dítě nic jiného neumí. Pokud budeme uvažovat 
podle analogie, tak si s trochou nadsázky můžeme říci, že i pro výchovu platí, že 
dobří vychovatelé umějí používat více postupů a že šikovnější děti zvládají víc způ-
sobů řešení problémových situací.  

Proč nepoužívat jeden jediný způsob reagování? Dítě si na něj zvykne a nevede již 
k žádoucímu efektu. Nejobvyklejší je, jak si zvykáme na křik. K vyvolání stejného 
efektu je pak nutno křičet ještě víc. Je pravda, že křik nám není příjemný nikdy, ale 
zvykneme si. Každý člověk je citlivější na jiný způsob reagování. Pokud používáme 
jeden způsob, tak se u někoho trefíme, zatímco u druhého se naše výchovné půso-
bení zcela míjí účinkem.

Někdy je problém, že si dotyčný vůbec neuvědomuje, že se chová neustále stejně. 
Současná doba přinesla naštěstí jednu nesmírně užitečnou diagnostickou pomůcku. 
Tímto diagnostickým nástrojem jsou videonahrávky. Umožňují zachytit reálné situa-
ce interakce rodičů a dětí, vracet se, leckdy lze při celkovém pohledu vidět okolnosti, 
které rodič vidí jen obtížně. Popularita tohoto postupu vzrůstá i mezi učiteli. Setkal 
jsem i s návrhem, aby učitelé ucházející se o místo, předkládali videonahrávku jedné 
vyučovací hodiny. 

Jak naučit rozmanité způsoby jednání těm dětem, které doma mají možnost setká-
vat se pouze s jedním způsobem reagování a řešení problémů? Jde to vůbec?

Často se uchylujeme k tomu, že dětem vysvětlujeme, jak se mají chovat a jak je ně-
které jejich jednání nevhodné. Věříme, že děti pochopí naši argumentaci a budou se 



chovat podle ní. Je nepochybné, že vysvětlení je užitečné, ale nezakládá dovednost 
jednat. Pokud se tedy následně zlobíme, že se dítě podle našeho vysvětlení necho-
valo, rozčilujeme se ve skutečnosti na své nedostatečné pedagogické znalosti. Také 
implicitně předpokládáme, že pochopení dovede dítě k tomu, že doporučený způsob 
jednání bude používat obecně ve všech podobných situacích. To je rovněž velká 
naivita – cesta od konkrétní reakce na specifi ckou situaci k zobecnění bývá někdy 
značně dlouhá a je lemovaná řadou chyb. Občas se spokojíme s tím, že řekneme 
dítěti, co nemá dělat a předpokládáme samozřejmě, že ví, co má dělat správně a 
jak to má dělat.

Je žádoucí nacvičovat s dětmi různé reakce na stejné situace. Pro předškolní děti je 
nesmírně obtížné podívat se na jednu situaci různým způsobem. Ale už mladší ško-
láci to docela dobře dokážou. Doporučuji vycházet z konkrétních situací, které se ve 
škole, venku, doma odehrávají a které dítě důvěrně zná. Nepochybně lze k nácviku 
používat i hraní rolí. Není třeba vymýšlet nic složitého, úplně postačí, když si dítě 
může vyzkoušet více rolí. V jedné chvíli je v roli učitele, který má zareagovat na bitku 
dvou kluků. Alternativu tvoří role žáka, kterému je ublíženo. Vhodná je i diskuse o 
problémech. Podporujeme různost názorů. Velmi vhodné je přidělovat role obhájce 
a kritika konkrétního přístupu. Jedná se v podstatě o princip soutěžního debatování, 
ale v běžné třídě nemusíme respektovat jeho přísná pravidla. Je třeba opatrně za-
cházet s hodnocením správnosti určitých způsobů jednání. Jakmile vyneseme vlast-
ní hodnocení, tak zejména menší děti ztrácejí odvahu projevit vlastní názor. Vůbec 
bych se nebránil ani obyčejnému tréninku, nácviku jednání, drilu. Dítě se musí naučit 
sledu určitých kroků, jinak mu hrozí nebezpečí, že s dobrou vůlí začne konstruktivně 
řešit problém, ale po druhé větě už neví, jak dál a vrátí se k osvědčenému nadávání 
nebo agresi.  Protože tento způsob reagování má nacvičený až do konce, tedy až k 
vítězství nebo k prohře. 

Ani u dospělých není nic ztraceno. I rodiče občas zjišťují, že jiný způsob reagování 
na stejné situace vyvolává u dítěte  velmi příznivé reakce a začnou se podle něj 
chovat. Občas se vyplatí, aby rodiče mohli nějaký čas působit na cizí dítě. Najed-
nou vidí, že ve stejných situacích reagují mnohem vstřícněji na cizí než na vlastní 
dítě. Již zmíněný videotrénink interakcí je další možnost jak modifi kovat chování a 
jednání.

PhDr. Václav Mertin
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A PŘIDANÁ HODNOTA ŠKOLY

Květnový kulatý stůl SKAV, o. s. a SVP PedF UK na téma: „Výsledky vzdělávání a 
přidaná hodnota školy“ našel velmi široké spektrum posluchačů. Ačkoli je termín při-
daná hodnota v oblasti vzdělávání mnohými intuitivně chápán, přišli si poslechnout 
různé pohledy a přístupy panelistů. 

Širšími souvislostmi výsledků ve vzdělávání a evaluace ve vztahu k přidané hodnotě 
se zabýval Ing. Jan Koucký, ředitel Střediska vzdělávací politiky PedF UK. Na pří-
kladu výstupů mezinárodního projektu PISA byly srovnány výsledky patnáctiletých 
žáků podle toho, zda jsou na základní škole, gymnáziu (čtyřletém nebo osmiletém), 
střední odborné škole nebo středním odborném učilišti. Je již známo, jak jsou rozdě-
leni žáci podle typů škol a jaký vliv to má na jejich výsledky, ale i aspirace. Jak je u 
nás důležité, do jaké školy děti chodí a jak jsme na tom ve vztahu v mezinárodním 
porovnání.

Ing. Jan Koucký ukázal modely evaluace v některých evropských zemích, protože 
se v nich ukazuje šíře pohledu na to, co ovlivňuje fungování škol. A ani když se 
podíváme na výsledky školy v nějakých testových srovnáních, není možné říct, jak 
dobře škola vzdělává. Taková informace vypovídá o kvalitě školy jen málo, protože 
výsledky jsou výrazně ovlivněny složením žáků školy. Zjišťování přidané hodnoty má 
tedy škole pomoci podívat se na své výsledky z jiné perspektivy, tedy zachytit proces 
vzdělávání a dosažené pokroky.

Model zjišťování přidané hodnoty, který byl vyvinut ve Středisku vzdělávací politiky, 
s pomocí dat z projektu PISA 2000 a Maturity nanečisto srovnává přidanou hodnotu 
u gymnázií, středních odborných škol a středních odborných škol s maturitou. Uka-
zuje se, že přidaná hodnota dává o školách jiný obrázek než prosté srovnání jejich 
výsledků. Přidaná hodnota je s použitím zmíněného modelu nejvyšší u učilištních 
maturitních oborů, následují střední odborné školy a pak teprve gymnázia. To po-
tvrzuje výsledky jiných výzkumů. Výsledky jsou tak kladeny do jiné perspektivy i s 
vědomím, že model je zjednodušený a zahrnuje jen část nelinearit, které se u zvyšo-
vání přidané hodnoty vyskytují. 

V prezentaci bylo rovněž zdůrazněno, jak je důležité sledovat oblast výsledků vzdě-
lávání komplexně. Modelově byly dány do souvislosti výsledky Maturity nanečisto 
rovněž s uplatněním absolventů středních škol na trhu práce a s jejich přechodem 
na terciární úroveň vzdělávání. Ukazuje se, že vazba výsledků maturity na úspěš-
ný přechod do terciéru je dvakrát silnější než na uplatnění na trhu práce. Ing. Jan 



Koucký zdůraznil, jak je důležité budovat celý systém podpory školy při svých evalu-
ačních aktivitách a jako příklad ukázal rakouský model.

Dopady změn v pojetí cílů vzdělávání na tu část vlastního hodnocení školy, které se 
věnuje monitorování procesů a ověřování výsledků pedagogické činnosti školy, se 
jako rámci svého vystoupení věnoval ředitel gymnázia v Nymburku RNDr. Jiří Kuhn. 
Z pohledu školy je tedy důležité, jak jsou vlastně nastaveny mechanismy kontrolující 
plnění cílů Rámcového vzdělávacího programu. Jak bude možné kontrolovat nabytí 
klíčových kompetencí na odpovídající úrovni? Jak budou monitorovány procesy roz-
víjející klíčové kompetence a jak přibližování k očekávaným výstupům oboru? A jak 
se budou monitorovat procesy vedoucí k naplnění příspěvku průřezových témat k 
rozvoji klíčových kompetencí?

Pan ředitel se zabýval otázkou, zda mají školy šanci tyto úkoly plnit. Problematická 
se jeví především dosavadní formulace klíčových kompetencí, u nichž chybí struk-
turovaná informace o cílovém stavu. Rozdílné je rovněž pojetí očekávaných výstu-
pů a cílů u jednotlivých vzdělávacích oblastí. V současném procesu změny se tak 
průběžné sledování jeví jako nezbytné, aby se snížilo nebezpečí chyby. Pomocí v 
těchto procesech může být právě sledování přidané hodnoty. Otázkou však je, jak 
přistoupit ke stanovení kvalitativní hladiny dosažení očekávaného výstupu oboru? 
Stanovit je pro jednotlivé ročníky nebo až vůči konci studia? Měla by je defi novat 
škola nebo stát? Současné formulace očekávaných výstupů oboru takové informace 
neobsahují. Měl by se tedy dodat do školního vzdělávacího programu? Je v silách 
škol to udělat? Další otázky nastávají, jak je tomu u jednotlivých žáků. Existuje něco 
takového, jako kvalita dosažení očekávaných výstupů oboru jednotlivými žáky? Ne-
boli jak zohlednit individuální možnosti žáka při hledání kvalitativního popisu hladin 
jak pro očekávané výstupy oboru, tak pro klíčové kompetence.

Tak se rozkrývá široké pole důvodů, proč se zjišťováním přidané hodnoty ve školním 
vzdělávání zabývat. Otevírají se totiž otázky, zda jsou použitelné stávající metody 
pro ověřování dosažení nově nastavených cílů. Jak je tomu s rozvojem klíčových 
kompetencí v jednotlivých předmětech na cestě k očekávaným výstupům oboru a 
jaký vliv na hloubku či obsah mají rozdíly v hodinových dotacích. 

Nejméně problematické se jeví využití zjišťování přidané hodnoty při monitorování 
znalostí žáků, k tomu existují již některé nástroje. Při sledování rozvoje klíčových 
kompetencí je zjišťování přidané hodnoty v některých případech nemožné, v ně-
kterých zřejmě málo vhodné, u některých však nezbytné. Otázkou je, jak je tomu u 
postojů žáka.

Monitorování přidané hodnoty bylo ředitelem Kuhnem rozděleno do několika ob-



lastí. Hospitace jsou považovány za velmi účinný nástroj, protože umožňují zpro-
středkované sledování přidané hodnoty prostřednictvím sledování činností učitele. 
Jejich výstupy mají další efektivní využití jak pro vedení školy, tak pro samotného 
učitele. Portfolio žáka představuje prostor pro sledování přidané hodnoty prostřed-
nictvím rozmanitých produktů žáka. Mohou se rovněž individuálně nastavovat cíle 
pro jednotlivá období a vychovávat k reálnému hodnocení vlastních sil a k vlastnímu 
hodnocení žáka vzhledem k cílům daného období prostřednictvím srovnání pohledu 
žáka a pohledu učitele. Ke sledování přidané hodnoty vlastního hodnocení žáka ote-
vírají cestu dotazníková šetření. Možnost sledování přidané hodnoty prostřednictvím 
externích srovnávacích testů v oblasti ověřování znalostí a schopností aplikovat je 
možné ročníkovými zkouškami, externími testy a novými maturitami. Ještě jednu 
oblast představuje hodnocení učitelů žáky jako doplňkový zdroj informací. 

Vedle portfolia žáků hovořil ředitel Kuhn rovněž o portfoliu učitele, které by mělo 
přispět k hodnocení dlouhodobějších činností učitele, které nejsou pozorovatelné v 
průběhu hospitace. Mělo by obsahovat informace o podílu učitele na naplňování ce-
loškolních strategií a o zvyšování sounáležitosti učitele se školou. Portfolio by mělo 
být podkladem pro efektivní plánování dalšího vzdělávání a samostudia.

Se zkušeností z výstupů analýz dlouhodobých sledování dat zjišťování přidané hod-
noty ve Spojených státech se před vystoupením dalšího panelisty podělil rovněž 
moderátor kulatého stolu. Z těchto analýz plyne, že na přidanou hodnotu třídy má 
učitel zcela zásadní vliv. Vliv efektu učitele je ve vyučování a na výsledky 10 až 
20krát vyšší než příjem rodiny, rodinné prostředí nebo velikost třídy. 

Ředitel společnosti SCIO RNDr. Ondřej Štefl , CSc. začal svůj příspěvek pojmoslo-
vím a přimlouval se za slovní spojení přidaná hodnota školou nebo školou přidaná 
hodnota. Zabýval se tím, co nás vlastně zajímá. Na jedné straně nás zajímá to, o 
kolik se žáci posunuli a jakou zásluhu na tom má škola, aby se dalo říct, zda škola 
pracuje dobře. Na druhé straně jde o to a k tomu by celé zjišťování, jak škola pra-
cuje, mělo směřovat, totiž, jak to udělat, aby se škola zlepšovala. Abychom to však 
dokázali posoudit, musíme mít stanovena kritéria. Pak se také rozhodnout o strate-
gii, co vlastně chceme zlepšovat a také koho. Zlepšovat všechny, nebo především ty 
nejhorší nebo se naopak zaměřit na ty nejlepší.

Umíme měřit, o kolik se žáci posunuli svými vzdělávacími výsledky v jednotlivých 
předmětech. U klíčových kompetencí se to učíme a je nutné k tomu směřovat, aby 
bylo možné procesy nabývání klíčových kompetencí řídit a zlepšovat. Protože však 
u obojího chybí standardy - je možné měřit pouze relativní posun. Ten lze vztáhnout 
k žákovi, ke třídě nebo ke škole. Pak lze sledovat rozptyl žáků a tříd, sledovat nej-
lepší a nejhorší a posuny nejlepších a nejhorších, posun průměru. Důležité ale je, že 
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se vychází z individuálních posunů jednotlivců. 

Teoretický model představený Dr. O. Šteffl em vychází z toho, že z nějaké individuál-
ní úrovně předpokladů vrozených a na škole nezávislých je možné dosáhnout urči-
tou úroveň výsledků. Ta může být rozdílná podle předmětů a také různých klíčových 
kompetencí. Pak je možné měřit zmíněný relativní posun každého žáka, přičemž i 
trajektorie dosažení posunu se mohou u jednotlivců lišit. Aby se odlišil právě příspě-
vek školy, vztahuje se relativní posun k osobním předpokladům. To je pak nazváno 
jako hodnota přidána školou. 

Dále byl představen projekt Vektor společnosti SCIO, který je konkrétním nástro-
jem pro zjišťování přidané hodnoty. Vstupní měření prvního běhu proběhla v roce 
2005 ve více než 200 školách, v tomto roce proběhnou měření výstupní. Pak budou 
existovat první výsledky tohoto projektu a školy získají informace o přidané hodnotě 
jednotlivých žáků, tříd a porovnání školy s ostatními zúčastněnými školami. Byly 
předvedeny modelové ukázky výstupů, s nimiž se lze seznámit také na webových 
stránkách společnosti SCIO. 

Diskuse

Moderátorem byl Ing. Radim Ryška ze Střediska vzdělávací politiky PedF UK. Dis-
kuse byla orientována na široké pole otázek souvisejících s evaluací školy. Bylo 
vidět, že problematika přidané hodnoty je u nás hodně nová a lidé s ní nemají kon-
krétní zkušenost a v diskuzi se dotýkali mnoha oblastí spíše souvisejících. Přesto 
byla diskuze přínosná, protože znovu ukázala, za jak důležitou je oblast evaluace 
ve školách považována a kolik práce je nutné vykonat při podpoře škol při rozvoji 
evaluačního prostředí.

Ing. Radim Ryška

 ČERVEN 2007

POMOHOU PROJEKTY ESF REFORMĚ?

Poslední kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Středis-
ka vzdělávací politiky PedF UK v letošním školním roce 21. 6. 2007 měl téma: „Mo-
hou projekty ESF 2007-2013 podpořit reformu vzdělávání?“. Sešlo se velmi pestré 
auditorium zájemců o informace. Učitelé, ředitelé, úředníci krajů i ministerstva, pra-
covníci ústavů, vzdělávacích organizací, členové neziskovek. Ti všichni byli zvědavi, 
jak budou projekty v příštím období zaměřeny.



Ministerstvo školství bude v programovacím období 2007-2013 přímo řídit dva ope-
rační programy v objemu 132 miliard korun. Bylo tedy na místě se zeptat, jak budou 
tyto nemalé prostředky využity a kam budou ve své většině směřovat - zda do přímo 
řízených organizací MŠMT (jako v období minulém), nebo skutečně do škol. 
Vzhledem k probíhající kurikulární reformě by měly být fi nanční prostředky využi-
ty především na její podporu. Nad otázkami, co potřebuje školský systém a jakou 
podporu potřebují školy, aby mohly být realizovány cíle reformy, jejímž smyslem je 
zaměstnatelný a konkurenceschopný absolvent, který získá klíčové kompetence pro 
svůj pracovní i osobní život, se zamyslela Mgr. Jaroslava Simonová, předsedkyně 
SKAV, o. s.

Řekla, že školský systém potřebuje především koncepční práci - vytvořit na základě 
analýzy sdílenou a realizovatelnou vizi a zvolit postupy, které by zohledňovaly reálné 
podmínky aktérů. Průběh reformy by měl být průběžně vyhodnocován, jednotlivé 
koncepce a realizační dokumenty propojovány navzájem. Zatím se tak bohužel ne-
děje (viz příklad státní maturity).

Důležitá je také péče o rovné příležitosti. Cíli systému jsou nejen vzdělávání a výcho-
va, ale také udržování sociální soudržnosti. Společný rámec základního vzdělávání 
ale neznamená vzdělávání jednotné. Je třeba vytvářet podmínky pro práci učitelů, 
aby získali dovednost pracovat s růzností. V našem vzdělávacím systému probíhá 
selekce už od 1. třídy. Řešením není rušení víceletých gymnázií, ale zlepšování 
kvality základních škol, což je dlouhodobý proces. Tomu mohou výrazně napomoci 
i cílené prostředky z ESF.

Informace o stavu příprav projektů ESF podala za MŠMT RNDr. Zuzana Matuško-
vá, ředitelka odboru 27. Řekla, že v operačním programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost byly provedeny změny na základě připomínek Evropské komise. Ke 
třem prioritním osám (počáteční, terciární a další vzdělávání + technická pomoc) 
přibyla čtvrtá - systémový rámec celoživotního učení. V počátečním vzdělávání bu-
dou podpořeny tři oblasti - zvyšování kvality ve vzdělávání, rovné příležitosti žáků a 
další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Šíře příjemců 
zůstává, navíc to nyní mohou být i organizace působící v oblasti volného času dětí 
a mládeže.

V dalším vzdělávání byla zkrácena jedna oblast podpory, zůstává individuální DV a 
podpora nabídky DV. Příjemci mohou být nyní i fyzické osoby.

V ose Systémový rámec celoživotního učení jsou oblastmi podpory systémový 
rámec počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a příjemci mohou být pouze 
ústřední orgány státní správy. Do této prioritní osy bude přesunuto 11,5 % = 7 mld. 
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Kč z původního rozdělení fi nančních alokací.

Typy projektů budou individuální (nadregionálního charakteru) - vyhlašované MŠMT 
a menší globální granty vyhlašované kraji (ve spolupráci s řídícím orgánem MŠMT). 
Hl. m. Praha má vlastní operační program Adaptabilita a bude se podílet na prioritní 
ose 4.

Na otázky, jakým způsobem budou projekty ESF využity k podpoře kurikulární refor-
my a do jakých oblastí bude zaměřen obsah projektů, řekl RNDr. Jindřich Kitzber-
ger, náměstek ministryně pro všeobecné, odborné a další vzdělávání, že MŠMT se 
bude snažit, aby značné fi nanční prostředky přinesly školství užitek. Je snaha využít 
zkušeností minulého programovacího období a poučit se z chyb, projekty podrobit 
oponentuře, koordinovat s kraji a více zpřístupnit fi nanční prostředky školám. Zatím 
jde o předběžné úvahy o věcném vymezení podporovaných aktivit, prezentovaný 
materiál je ve stadiu zrodu a je předkládán jako vstup do diskuse.

Projekty by měly směřovat k podpoře zavádění školních vzdělávacích programů, 
jejich realizace a dalšího rozvoje a k podpoře metodických týmů a pracovníků škol 
zapojených do inovací, k osvětové a informační podpoře kurikulární reformy mezi ro-
diči a veřejností, k zavádění metod a forem výuky vedoucích k rozvoji klíčových kom-
petencí, k rozvoji výuky cizích jazyků a k využívání ICT v předmětech. Uvažuje se o 
formách podpory učitelům v hodinách, o síti supervizorů jako pomáhajících osob a 
tréninkových programech, o podpoře síťování škol a výměny zkušeností mezi škola-
mi, o školení ředitelů jako personálních manažerů.

Dalšími oblastmi podpory bude hodnocení a autoevaluace školy (nabídka nástrojů, 
ověřování kvality ŠVP, další vzdělávání učitelů v evaluaci), klima škol (řešení vrs-
tevnických vztahů), poradenství a asistenční služby. Důležitým úkolem je vytvoření 
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V další části panelu byly pro účastníky zajímavé zkušenosti žadatelů z minulého 
programovacího období 2004-2006 a jejich návrhy, co by se mělo v prováděcích do-
kumentech změnit, aby projekty byly dostupnější pro školy a neziskové organizace. 

O svých praktických zkušenostech s řadou projektů hovořil ředitel Obchodní aka-
demie z Břeclavi PhDr. Leo Čuda. Řekl, že individuální projekt je obvykle pro škol 
náročný, výhodné je sdružování škol (pozor na zahraniční - mohou vypadnout a 
projekt se nerealizuje!) a postup od jednodušších projektů k náročnějším. Projekty 
přímo do škol znamenají přetížení ředitele. Dobré je přijmout mladé lidi zvenku, kteří 
mají elán a projekt berou jako seberealizaci, osvědčilo se, když autor projektu se 
stane jeho manažerem a učí na částečný úvazek. Obtíže působí měnění podmínek 



v průběhu projektu. 

Co může projekt přinést škole? Řešení odkládaných výzev, fi nance, vybavení, vzdě-
lávání sboru, uplatnění, ale také vyčerpání sboru, nové pracovní pozice, otevřít ško-
lu veřejnosti a posílit image školy. Výhodné pro komunikaci s účastníky jsou interne-
tové stránky každého projektu a pro komunikaci s partnerskými školami je důležitý 
osobní kontakt.

Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8, předseda PAU (SKAV, o. s.), 
má zkušenost s partnerstvím v několika projektech a z projektu PAU. Upozornil, že v 
projektech se objevují stále stejné osoby a školy - většina škol se dosud nezapojuje. 
Chybí motivace ředitelů, které odrazuje velká administrativní zátěž. Výhodnější je 
stát se partnery větších projektů.

Co motivuje školy jít do projektů? Většinou je to získání materiálního vybavení (např. 
učebna ICT - přitom by to měl být standard!), a získání fi nancí. Problém působí infl a-
ce nabídek vzdělávání zdarma - povinnost platit 200 % za suplování brání většímu 
využívání nabídek. Navrhoval by do zaměření projektů vzdělávání rodičů, nezapo-
mínat na málotřídky a vesnické školy, vzdělávání ředitelů pro realizaci reformy. Řekl, 
že kvalita základních škol je do velké míry záležitostí zřizovatelů, aby do funkcí ře-
ditelů vybírali kvalitní lidi. Peníze by měly jít co nejvíce rovnou do škol, ale je nutné 
zjednodušit administrativu.

Mgr. Petr Daniš, ředitel o. s. TEREZA (SKAV, o. s.) zdůraznil, že projekty ESF jsou 
administrativně nejnáročnější a některé školy to nezvládly. Pozitivem je, že jde o 
projekty nadregionální, v delším horizontu a s velkými penězi, se stoprocentním 
hrazením uznatelných nákladů. Pozitiva by se měla zachovat.

Jako negativa uvedl příliš dlouhou časovou prodlevu mezi podáním žádosti o platbu 
a jejím vyřízením (3-5 měsíců!), přílišné množství administrativy (30-40 % všech 
prací na projektu!), to samé se zbytečně kontroluje na více úrovních, připomínky 
často plynou z neporozumění projektu, proměnlivá a nejednoznačná pravidla. Kon-
traproduktivní je často přístup úředníků - jsou podezíraví, co není stanoveno, že se 
smí, se nesmí, nerozumí praxi ve vzdělávání, mají přílišné obavy z kontroly shora. 
Vzniká tak hluboká nedůvěra příjemců ve stát.

Doporučoval by zachovat pozitiva, zjednodušit formuláře žádostí, nekrátit rozpočet pod-
pořených projektů, zásadně zjednodušit administrativu (průběžná zpráva by jistě stačila 
1x ročně), příručku pro příjemce tvořit se zkušenými lidmi z praxe, stanovit jednoznač-
ná pravidla stejná pro příjemce i kontrolory, pozice administrátorů obsadit zkušenými 
lidmi. Za jasné formulace pozitiv, negativ i doporučení sklidil Mgr. Daniš potlesk.
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Diskusi moderovala Zdena Vildová, SKAV, o. s. Z diskuse vyjímáme některé otáz-
ky a odpovědi:

● Učitelé nejsou připraveni vyučovat podle ŠVP. Přitom o nabízené kurzy není zá-
jem. Neexistuje nástroj, aby učitelé do kurzů šli. - Dr. Kitzberger: Povinnost účast-
nit se něčeho by byl restriktivní nástroj. Další období už bude pro vzdělávání pří-
znivější. 200 % za suplování je překážkou dalšího vzdělávání a dny samostudia 
ho evidentně blokují i o vedlejších prázdninách. Byl by pro zrušení.

● Manažer projektu přímo žebrá po školách, aby mohl zadarmo pomoci. Jde zřej-
mě o systémovou chybu - příliš velký počet projektů na počet učitelů. Mělo by se 
zajistit, aby schválené projekty byly v souladu s poptávkou. - Mgr. Korda: Základ-
ní školy letos psaly ŠVP, což bylo časově náročné. Příští rok bude pro vzdělávání 
lepší. Panuje také nejistota o kvalitě nabídky.

● Podpořil by motivaci učitelů ke vzdělávání kariérní řád? - Dr. Kitzberger: Není o 
tom přesvědčen - může podpořit zájem o další vzdělávání, ale sbírání bodů ještě 
není zárukou zlepšování kvality výuky. Zpracování kariérního řádu je jeden z 
možných projektů na MŠMT.

● RNDr. Matušková: Souhlasí s kritikou měnění pravidel v průběhu projektů - mělo 
by k němu docházet jen při změně zákona. V minulém období nebyla vstřícně 
nastavena rozpočtová pravidla. MŠMT zpracovalo návrhy pravidel pro školy, ale 
není jisté, zda změny zákona projdou.

● Budou náklady na přípravu projektů uznatelnými náklady? Kdy bude hotova pří-
ručka pro příjemce? - Dr. Matušková: Ani v tomto období nebudou uznatelnými 
náklady. Na příručce se intenzivně pracuje, ale je nutné počkat na schválení 
upravených OP.

● Může MŠMT zajistit, aby se fi nance, které budou v kompetenci krajů, dostaly i na 
ZŠ, nejen na SŠ? Nemělo by se stanovit procento pro základní školy? - Dr. Kitz-
berger: Je to věcí domluvy - vliv MŠMT na rozhodování krajů je omezený. - Dr. 
Matušková: MŠMT má smlouvu o spolupráci s kraji, ne o delegování pravomocí. 
Kraje nelze omezit - jen zákonem.

● Neměly by se neziskové organizace ujmout škol začínajících v projektech?
● Prostředí ve školství není grantům nakloněno. Co udělají MŠMT a kraje na po-

moc žadatelům? Měla by probíhat školení manažerů, ekonomů. - Dr. Matušková: 
Je to věc řídícího orgánu. Budou probíhat semináře pro žadatele, mělo by se 
využít zkušeností příjemců. Nebojte se projektů!

Do diskuse se také velmi aktivně zapojovala přítomná poslankyně Marcela Merti-
nová (ČSSD). Poděkovala pořadatelům a řekla, že tak efektivně strávený čas už 
dlouho neprožila. Potěšení je na naší straně!

Jana Hrubá 



 ZÁŘÍ 2007 

CO DĚLAT SE STÁTNÍ MATURITOU?

Pátý ročník kulatých stolů byl zahájen 20. září 2007 tématem, které je v době vrcho-
lící přípravy na zavedení státní maturity velmi aktuální. Příspěvky panelistů přinesly 
odpovědi na otázky, jaký bude její nový návrh i další postup při realizaci, ale také 
znovu položily zásadní otázky o jejím smyslu a cílech.

První z nich kladl RNDr. Oldřich Botlík, CSc. (KALIBRO) v úvodním příspěvku Stojí 
vůbec někdo o poučení z krizového vývoje státní maturity? Své odpovědi uvedl kon-
statováním, že zásadní otázky se odmítají, protože už na ně není čas, ač v podobné 
situaci se vývoj státní maturity ocitl za minulých deset let asi čtyřikrát, ale stále na ně 
chybí odpověď. Patří maturita a její reforma skutečně k nejzávažnějším problémům 
českého školství (není jimi spíše podpora kurikulární reformy, příprava transformace 
odborného školství, vyrovnání se s rozvojem ICT, a zejména získávání, příprava 
a další vzdělávání učitelů)? A jaké jsou hlavní nedostatky dnešní školní maturity a 
nedají se odstranit i jinak, levněji a k většímu prospěchu žáků? Nezpůsobí státní 
maturita jiné vážné problémy? Státní maturita má sloužit všem a plnit více funkcí na-
jednou: zřizovatelům dávat informace o kvalitě středních škol, učitelům poskytnout 
diagnostický nástroj, zaměstnavatelům informace o kvalitě absolventů, maturantům 
spravedlivé ohodnocení, vysokým školám nahradit přijímací zkoušku. Takové zadání 
ovšem není realizovatelné; i když pro každou z funkcí lze sestavit odpovídající test, 
neexistuje zkouška, která by plnila všechny slíbené funkce. Jak navrhovala skupina 
CZ-21 již v roce 2001, centralizovaná zkouška by měla být oddělena od maturity 
(aby se zohlednily rozdíly mezi maturujícími a mohla se skládat kdykoli v průběhu 
středního vzdělávání), měla by být zaměřená na dovednosti a měla by být dobrovol-
ná. Ale i ona by implikovala detailní požadavky podepřené autoritou státu na to, co 
mají žáci umět; šla by tak proti směru reformy vzdělávání, která dnes navrací odpo-
vědnost za stanovení konkrétních cílů a výběr učiva tam, kam patří - do škol. 

Jako druhý vystoupil Mgr. Martin Mach, ředitel odboru středního a vyššího odbor-
ného vzdělávání MŠMT. Nejprve shrnul vývoj od ledna 2007. V současné situaci 
středního školství nejde jen o maturitu, ale i o kurikulární reformu a důsledky de-
mografi ckého poklesu. V květnu probíhalo před rozhodnutím parlamentu jednání se 
zástupci iniciativ (odmítnutí krajských hodnotících center, nahrazení strukturované 
písemné práce z českého jazyka esejem, nezbytnost přejít na dvě úrovně, protože 
jedna nikomu nevyhovovala), o prázdninách intenzivní pracovní jednání o úpravě 
modelu. Zásadními tezemi jsou víceúrovňovost, povinné zkoušky z českého jazyka 
a z cizího jazyka, problémem zůstává volitelná zkouška (byla by velkou zátěží pro 
střední odborné školy a negativně by ovlivňovala jejich vzdělávací nabídku). Nedo-

116 117



řešené otázky jsou, co bude základem pro vyšší úroveň (zda bude stanovena podle 
dokumentů středních odborných škol nebo gymnázií), jaké bude portfolio předmětů 
pro volitelnou zkoušku ověřující funkční gramotnosti (kromě cizího jazyka a matema-
tiky např. informační technologie, občanská gramotnost). Při přípravě došlo k řadě 
závažných chyb, chybí analýza externích centrálních zkoušek v zahraničí a důsled-
ků jejich zavedení pro vzdělávací systém; nelze je však zásadně odmítat, existují 
přece ve většině zemí, mají ovšem různé formy a otázkou je, která je vhodná pro nás 
(připravují se proto cesty do Polska a na Slovensko). Cílem státní maturity je ově-
ření minimálního standardu znalostí a dovedností absolventů středních škol (dnes 
jde k maturitě 80 % žáků, studijní předpoklady absolventů jsou nižší než před 15-20 
lety, proto je nutné ověřovat jen základní gramotnost, abychom eliminovali základní 
rozdíly), možnost porovnání absolventů různých středních škol (dnes jsou propast-
né rozdíly i v rámci jednoho typu škol), zvýšení kvality vzdělávání (maturita by měla 
refl ektovat kurikulární reformu, může být jejím nástrojem, ale nesmí určovat její další 
vývoj), může jím být i přijímání na vysoké školy (vysoké školy jsou tomu nakloněny, 
záleží ovšem na tom, jaká maturita bude) a využití pro autoevaluaci školy. Rozhod-
ně není cílem srovnávání škol navzájem, sestavování jejich žebříčků. Přínosem by 
měla být stoupající motivace žáků a větší studijní úsilí.

Jako další promluvil RNDr. Ondřej Šteffl , CSc. (SCIO). Jeho tématem byla Rizika 
zavedení státní maturity a návrh všeobecné středoškolské zkoušky jako podmínky 
ke složení maturity. Zdůraznil, že situace je zcela jiná než před deseti lety, na vysoké 
školy dnes odchází více než polovina populačního ročníku (a bude to ještě více), 
tedy i s IQ méně než 100. Pojetí z roku 1998 nelze využít pro rok 2007, musí dojít k 
nějakým změnám. Model všeobecné středoškolské zkoušky je příkladem, že existují 
i jiné možnosti a jiné souvislosti. Co je cílem takové zkoušky? Ověřit, že maturant 
něco opravdu umí, zajistit minimální srovnatelnost a zkvalitnit výuku na středních 
školách. Úspěšnost takové zkoušky musí být minimálně 80 %, požadavky musí být 
proto nízké, patrně na úrovni základní školy. Nemůže to tedy být závěrečná zkouška 
na střední škole, ale jen zkouška základní, podmiňující připuštění k maturitě, skláda-
ná kdykoli během středoškolského studia. Výhodami jejího zavedení by byly záruka 
určité kvality každého maturanta, zavedení všeobecného vzdělávacího standardu, 
zaměření na trvalost výsledků (na základních i středních školách), vyznačení „ne-
funkčních“ středních škol, případně i další úkoly (jako je přijímací zkouška na střední 
školu). Různá úroveň maturity je vlastně výhodou, protože každý žák má různé mož-
nosti, jak se dostat na svou maximální úroveň. Jestliže se tvrdí, že státní maturita 
zkvalitní výuku, pak to znamená, že buď školy pracují pod svými možnostmi, nebo 
že příprava na maturitu bude na úkor jiných věcí (kterých?). Jedinou oblastí, kde 
podle analýz výuka zaostává za možnostmi, jsou cizí jazyky. Proto by měla smysl 
státní zkouška z cizího jazyka, koncipovaná pro soustavu úrovní (podle evropského 
referenčního rámce), které lze skládat každoročně a student je může opakovat a po-



stupovat výše. Její výhody jsou nesporné, rizika malá: je jasné, co je jejím obsahem, 
sice rozliší úroveň školy, ale jen z jednoho hlediska. Vždy je nutné omezit rizika, 
nenapáchat škody a nediskriminovat. To má až dramatické sociální důsledky, které 
přesahují školství (např. v Polsku i Slovinsku po zavedení státní maturity následoval 
rozvoj trhu přípravy na maturitu).

Jako poslední vystoupil opět Mgr. Martin Mach (za Ing. Pavla Zeleného, který se 
omluvil), aby odpověděl na otázky: Jaké jsou záměry nového ředitele CERMAT? Co 
chce udělat a kolik je na to času? Vysvětlil návrh architektury modelu „nové“ ma-
turity. Ve společné části se uvažují čtyři zkoušky (z českého jazyka, cizího jazyka, 
volitelná zkouška a 1-3 nepovinné zkoušky) realizované vždy na základní a vyšší 
úrovni obtížnosti, pro něž se uvádí, kterých předmětů se týkají a kdo (stát, škola, oba 
společně) stanovuje jejich metodiku a obsah, administruje zkoušku a provádí vyhod-
nocení. V profi lové části se uvažují tři profi lové zkoušky, jejichž počet, obsah (před-
měty) i formu stanoví ředitel školy. Vystoupení zdůraznilo několik bodů: zavedení 
dvou úrovní přináší možnost větší úspěšnosti; základní úroveň by mohla odpovídat 
základní zkoušce (uváděné O. Šteffl em), vyšší úroveň sice nebude vstupenkou na 
vysokou školu, ale záleží na jejím postoji; volitelnou zkoušku poslanci umožnili od-
ložit, její náběh za dva roky bude možný, jen bude-li garantováno vše, co vyžaduje 
a jen dobrovolně; nepovinné zkoušky mají usnadnit vstup na vysokou školu. Velmi 
citlivou záležitostí je omezená volitelnost žákem - ředitel bude moci omezit portfolio 
volitelných zkoušek (třeba jen na matematiku), ale žáci to musí vědět ještě před 
vstupem na školu. 

Diskuse přinesla příspěvky dalších přítomných. Jako první z nich PhDr. Ondřej Hau-
senblas (PedF UK Praha) připomenul, že od počátku se diskutuje málo o smyslu 
a cíli. I teď jde jen o detaily a partikulární zájmy, stále nemá odborná společnost 
promyšlen smysl. Přistoupili jsme na to, že sankce za neúspěch má v rukou stát (ne-
vydá certifi kát, nedá dotace), nikoli učitelé. Druhou možností je regulace kulturními 
mechanismy (je to ostuda být na takové škole), ale k tomu je třeba zveřejnit materi-
ály a pečovat o pomoc školám, aby učitelé uměli vybřednout z potíží (atestace, další 
vzdělávání). Úkolem odborného fóra je pomoci ministerstvu i politikům, aby věděli, 
co se děje. 

Rozsáhlý příspěvek přednesla PhDr. Jaroslava Wenigerová (náměstkyně hejtmana 
MSK, předsedkyně školské komise Asociace krajů). Konstatovala, že maturita je i 
politickou záležitostí. V roce 2010 bude spuštěna, ne defi nitivní, jako náběhová vari-
anta, kterou bude nutné vyhodnotit. Je nutné ji realizovat v gesci a za fi nance státu 
a nepřenést hlavní tíhu na školy. Diskuse o maturitě v Moravskoslezském kraji poža-
dovala zkoušky z českého i cizího jazyka ve dvou úrovních, a obojí vyhodnotit za dva 
roky (na zkoušku z matematiky veřejnost není připravena). Kdyby existoval fungující 
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systém evaluace, dnešní diskuse by vypadala jinak. Moravskoslezský kraj se účastní 
projektu Kvalita, dnes se provádí hodnocení škol zřizovatelem, autoevaluace škol a 
jsou připraveny testy (pro český i cizí jazyk, matematiku a také zeměpis, vycházející z 
pojmenovaných dovedností). Toto mohla být cesta, komplexně jako systém, ten však 
není, proto se vše soustřeďuje jen na maturitu. RNDr. Kamil Ubr (odbor školství Kraje 
Vysočina) zdůraznil vztah nejen maturity, ale evaluace vůbec a kurikulární reformy. 
Její cíle jsou rozvoj osobnosti a dovednosti žáků, nejsou ale nastavena zrcadla; uči-
telé vypracují ŠVP, ale nezmění přístup. V kraji jdou do školství 3 miliardy, přitom není 
nic, co by to monitorovalo, dávalo zpětnou vazbu. Státní zkouška by měla přispět k 
evaluaci, ale je to náhodné měřítko (a drahé, PISA stojí tisíckrát méně). Přitom dat již 
existuje spousta, speciální se dají zjistit šetřeními, maturita k tomu není. 

Stanovisko CZESHA shrnul Ing. Petr Klínský (OA Praha 10): Unie akceptuje spuš-
tění nové maturity v roce 2010, ale požaduje upravit uzákoněný model, aby se 
školám vrátila důvěra ve smysl maturity (80 % škol ji považuje za neužitečnou), 
minimalizovala rizika a odstranil časový nesoulad mezi spuštěním maturity a za-
váděním vzdělávacích programů. Přínosné je zavedení dvou úrovní (což zohlední 
různou časovou dotaci), víceméně testová státní část, ústní část v pravomoci školy 
(lze zohlednit její specifi ka), požaduje se ale menší počet zkoušek (dnes nadměr-
ný). Zásadním problémem je třetí volitelná zkouška, která se odmítá i jen v náběhu 
(omezuje profi laci škol, tvorbu ŠVP, nerespektuje skutečnost, že hranice mezi vše-
obecným a odborným vzděláním není ostrá). Podpoří dvě zkoušky (pro cizí jazyk 
existuje evropský referenční rámec, který učitelé znají a respektují, v českém jazy-
ce je situace horší, ale dá se zvládnout) a dohodnutý počet profi lových zkoušek, 
vše ostatní je velké riziko.
 
Doc. Pavel Petrovič, CSc. (NÚOV) připomenul, že dnešní koncepce opakuje stejné 
chyby. Měla by být postavena na dovednostech a průřezových tématech. Maturitní 
zkouška nemůže zkvalitnit výsledky vzdělávání; pak by cíle vzdělávání byly posta-
veny na obsahu zkoušky, a pokud nemáme nástroje na zhodnocení klíčových do-
vedností, pak raději ne. 

Jaroslav Šturma (DCI) upozornil na jeden aspekt, o kterém se nemluví: maturitní 
zkouška je rituál pro studenty i učitele. Je nutné se zamyslet nad tradicemi, jakou úlo-
hu má maturita z hlediska vývoje člověk i vyučujícího, není to jen ověřování znalostí.

Na některé diskusní příspěvky odpovídal Mgr. Martin Mach: Poslední rozšířené 
pracovní jednání bude 8. října 2007, do poloviny října bude představen defi nitivní 
model; průzkum, který zjistil, že 80 % škol je proti, byl proveden po zkolabování 
Maturity Nanečisto, za absolutní nespokojenosti s její přípravou, v tehdejší podobě 
neužitečné; žebříčky ministerstvo nehodlá zavádět, co udělá kraj, je jeho věcí; vo-



litelná zkouška je hlavním problémem k dojednání (osobně si myslí, že dobrovolný 
náběh lze akceptovat).

Na závěr kulatého stolu připomenula jeho moderátorka Mgr. Jaroslava Simonová 
(SKAV, o. s.), že cílem není stavět se proti, ale být partnerem a pomáhat. 

Ing. Jan Kovařovic, CSc.

 ŘÍJEN 2007

KLÍČOVÁ POSTAVA VE VZDĚLÁVÁNÍ - UČITEL

Pro kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a SVP PedF 
UK 18. 10. 2007 bylo zvoleno zřejmě velmi aktuální téma. Vysoký počet návštěvníků 
z širokého spektra škol i institucí to potvrzoval.

Doc. RNDr. Jindřichu Bečvářovi, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze byly položeny otázky: Pomůže našemu vzdělávání zkvalitnění prá-
ce učitelů? Jak vychovávat dobré učitele a jak je ve školství udržet? Jak podpořit 
jejich prestiž? 

Doc. Bečvář popsal situaci takto: Společensko-politickou objednávkou je zvyšování 
počtu maturantů a vysokoškoláků. Dochází k poklesu laťky, nemotivujeme průměr, 
ale přizpůsobujeme se nejhorším. Vysoké školy se potýkají u maturantů s tím, že 
nezvládají ani trivium (čtení s porozuměním, psaní, počítání). Demagogii v médiích 
(končí bifl ování, děti mají mít svobodu) veřejnost chápe tak, že se děti nebudou nic 
učit. Roste počet dětí z rozvrácených rodin, narůstá agresivita a nekázeň, roste i 
agresivita rodičů vůči škole. Zhoršuje se kvalita učitelských sborů - schopní odešli 
do jiných zaměstnání. Na učitelství přicházejí stále horší studenti, kteří většinou ne-
chtějí učit. Jak za těchto okolností zvyšovat kvalitu učitelů?

Připomněl velký ohlas výzvy Všem, jejichž hlas je slyšet. Signatáři cítí jakýsi úpadek 
a uvědomují si, že stav škol souvisí se stavem společnosti. Obrátili se k novinářům, 
aby pomohli a motivovali rodiče, že vzdělání k něčemu je.

PhDr. Jan Beran, Ph.D., z Pedagogické fakulty a Mgr. Jan Mareš, Ph.D., z Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně předložili výsledky svého výzkumu, ve 
kterém monitorovali postoje učitelů a co by učitelé potřebovali od fakult v rámci celo-
životního vzdělávání v době zavádění ŠVP. Potvrdilo se, že nejen učitelé 1. stupně, 
2. stupně ZŠ a středních škol mají potřeby různé. Každý učitel je v jiné fázi profesní 

120 121



kariéry a je individualitou. V poslední době se učitelé soustřeďovali na vyplňování 
papírů při tvorbě ŠVP, ale cílem je změnit pedagogické uvažování lidí v praxi. 

Ačkoli byli dotazováni na 23 problémových okruhů, brali je učitelé jako jeden celek 
a hodnocení bylo špatné: máme problémy. Největší problémy vnímají učitelé přírod-
ních věd. Projevila se vysoká obava ze zvládnutí všeho a jako nejzávažnější učite-
lé pociťují řešení problémového chování žáků. Preferovanou formou vzdělávání je 
Internet, učitelé s kratší praxí dávají přednost vzdělávacím cyklům, zkušení učitelé 
pak poradenství.

O vlivu kurikulární reformy na povolání učitele hovořil PaedDr. Karel Tomek z Vý-
zkumného ústavu pedagogického v Praze. Řekl, že státní správa chce reformou 
včas reagovat na objektivně existující problémy, ale důvody nejsou zjevné všem a 
lidé na změnu reagují negativně. Ve chvíli hroucení vzdělávacího systému by ale už 
bylo pozdě. Reforma je formulována maximálně demokraticky, zkreslování mají na 
svědomí média. Nastupující generace nemůže být stejná. Vývoj se zrychlil a vzdělá-
vací potřeby žáků jsou jiné. Učitel by měl žákům otevřít svůj předmět a získat jejich 
zájem činnostním učením. Měl by přestat plakat a přijmout osobní odpovědnost.

Reforma má nároky na učitele v oblasti osobnostních kvalit, profesionality, vedení 
a řízení a sociálních kvalit. Děti se potřebují setkávat s „normálními lidmi“. Dochází 
k psychické devastaci učitelů náročnou prací - proto se učitelé musí o sebe starat a 
potřebují podporu. Učitele na tvorbu ŠVP nikdo nepřipravoval (zejména ne vysoké 
školy) a rozloženo bylo odvětvové řízení školství - se školskými úřady by se reforma 
řídila snáz. Odpovědnost je na škole. Nesouhlasí, že ke studiu nastupují horší roční-
ky a že učitelé mají horší kvalitu. Jen se na ně hodně naložilo. Svou profesionalitu by 
měli prokázat tím, že budou pracovat maximálně profesně dobře a smíří se s novými 
skutečnostmi. Státní správa by měla zajistit, aby informace o programech DVPP byly 
na jednom místě. 

Co může pro rozvoj učitelů udělat státní správa, měl vysvětlit RNDr. Jindřich Kitz-
berger, náměstek pro všeobecné, odborné a další vzdělávání, MŠMT. Zdůraznil, že 
v liberálně nastaveném systému školství má státní správa poměrně malé možnosti 
a fi nanční prostředky. Pro rozvoj profesních dovedností by měla:

● defi novat profesní standard učitele - práce na něm byly zastaveny, chce je ob-
novit (otázkou je, do jaké míry by měl být podrobný, zda by měl defi novat osobní 
předpoklady a dovednosti učitele - centrální vymezování má svá rizika!);

● klíčovou postavou změny jsou kvalitní ředitelé - je potřeba se s nimi setkávat, 
mluvit o jejich problémech, zajistit z ESF jejich vzdělávání, řešit otázku, jak nevy-
stavit ředitele nejistotě a přitom umožnit odchod špatných ředitelů (připravuje se 



novelizace školského zákona);
● další vzdělávání učitelů - měli by dostávat širokou nabídku, aby si mohli formulo-

vat svůj osobní vzdělávací program. Registrace vzdělávacích akcí s kontakty je 
na webu MŠMT. Problémem je, že chybí evaluační systém na hodnocení kvality 
akcí a jejich vlivu na výuku učitele. Velké množství vzdělavatelů a volný trh jsou 
správným krokem, ale má to své nedostatky - chybí systémová linka.

 
Dr. Kitzberger vyjádřil nesouhlas, že by se za posledních 15 let kvalita učitelských 
sborů zhoršila. Nejsou o tom data. Máme pouze údaje, že 25-30 % učitelů reformu 
podporuje a jsou ochotni se vzdělávat. Teď se musíme věnovat těm zbývajícím dvě-
ma třetinám. 

Na otázku, na co by se měli nyní - v době zavádění školních vzdělávacích programů 
- soustředit, odpovídali ředitelé. Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel ZŠ Meteorologická, 
Praha 4, polemizoval s tvrzeními „nešťastné“ výzvy. Nesouhlasil, že se snižují ná-
roky na děti - stačí si porovnat učebnice z minulosti s dnešními. Cílem reformy je 
motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání, k lepšímu uplatnění v praxi, spolupráce, 
úcta k hodnotám. Cíle jednotlivých předmětů jsou samozřejmě dál platné. Výzva 
nešťastně napadla cíle, ale souhlasit lze s kritikou prostředků, kterými jich chce spo-
lečnost dosahovat. Fatální chybou bylo zrušení odvětvového řízení. Stále chybí ná-
rodní kurikulum a funkční výzkum. 

Jaká je pozice učitele (spíše učitelky!) v reformě? 

● zjišťuje vzdělávací potřeby žáků;
● formuluje s přihlédnutím k nim dílčí vzdělávací cíle svého oboru;
● připravuje učivo, informační zdroje, prostředí pro spolupráci;
● volí organizační formy a metody výuky;
● stanovuje pravidla a řídí práci skupin i jednotlivců;
● hodnotí práci, úspěšnost a jednání žáků podle společně formulovaných kritérií.

Co může udělat ředitel pro podporu lidí ve škole, aby dosahovali cílů:

● umět pochválit;
● umět rozlišit mezi kvalitní prací učitele a virtuální prezentací, mezi opravdovou  
 inovací a líbivými nálepkami;
● přijmout odpovědnost za ŠVP, smířit se s jeho nedokonalostí a dále ho 
 upravovat;
● nepouštět ze zřetele cíle školy (reálné, měřitelné, proveditelné);
● projevovat vnitřní integritu - manifestovat věrohodnost školy.
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Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Předškolní, Praha 4-Kunratice, zdůraznil na základě svých 
lektorských zkušeností, že učitelé se hodně při tvorbě ŠVP naučili - když chtěli! Učili 
se učit, učili se novým dovednostem, učili se domlouvat, spolupracovat, sebehod-
notit. Tomu všemu by nyní měli učit děti. Proměna učitelských sborů probíhá 17 let. 
Přitom v jedné ze škol ještě v březnu čekali, že se za dva dny naučí dělat ŠVP. Dobrý 
ředitel nemůže čekat - musí řídit prosperující organizaci a včas zajistit rozumný způ-
sob vzdělávání celé sborovny. 

Diskusi řídila moderátorka Mgr. Jaroslava Simonová, předsedkyně SKAV, o. s. 
Pro přehled uvádíme alespoň některé otázky a odpovědi:

● Absolventi učitelství nejsou připraveni vzdělávat v intencích požadavků reformy, 
stále jsou připravováni velmi tradičně. Tím brzdí reformní snahy osvícenějších 
škol a musí pak dohánět formou DVPP základní učitelské kompetence. Zna-
jí pedagogové VŠ dopodrobna RVP ZV a SV? Je to institucionálně zajištěno? 
Máte rozpracované klíčové kompetence učitele, které dnes učitel potřebuje ke 
zvládnutí své role? Jak se změnila příprava učitelů od vydání nového školského 
zákona - můžete ukázat konkrétní studijní plány? - Doc. Bečvář: Dotaz předpo-
kládá, že reforma je správná, příprava učitelů na VŠ špatná. Nevěřím reformě 
- obávám se, že dá prostor špatným školám a učitelům. Reformu nelze postavit 
na absolventech, kteří neumí učit. Vysoké školy jsou naštěstí autonomní a řídí se 
vysokoškolským zákonem, ne školským. Programy dávají k akreditaci. Nemohou 
ihned reagovat na to, co si vymyslí VÚP. Reforma probíhá 17 let - kdo je pod ní 
podepsán, kdo je za ni zodpovědný? - Dr. Beran: Studijní programy včetně syla-
bů najdete v informačním systému Masarykovy univerzity. Lze na ně reagovat. 
Mladí učitelé mají přinést radost, zvídavost, vitalitu - ale nemohou se stát lídry 
reformy. - Mgr. Bělecký: Podstatou reformy je, že se zvyšuje svoboda škol a 
učitelů ve výběru vzdělávacích cílů a obsahu. Dříve ji měli jen ve výběru metod. 
Obava, že to dává prostor špatným, je projevem nedůvěry ke školám, ředitelům 
a učitelům. Fakulty produkují stovky absolventů, kteří nenastupují do škol. Proč 
nedají více možností těm, kteří už učí a nemají patřičnou kvalifi kaci?

● Na fakultách vládne velká setrvačnost - téměř neexistuje klinická praxe budou-
cích učitelů. Pedagogická věda je podceněna - vědci se musí habilitovat jinde. 
Proč neprodukujete, co společnost potřebuje? - Doc. Bečvář: Parametry nasta-
vuje společnost - studenti přicházejí kvůli papíru (diplomu). To není vina vysokých 
škol. - Prof. Štech: Na KS není čas na data. Od roku 1996 úroveň uchazečů o 
studium prokazatelně klesá (myšlenkové operace, práce s textem). - Mgr. Simo-
nová: Dříve studovalo na VŠ 10 %, nyní 40-50 %.  Spektrum úrovně studentů je 
mnohem širší.

● Je patrný nedostatek dialogu mezi fakultami připravujícími učitele a školami. Jak 
bude MŠMT iniciovat dialog? - Dr. Kitzberger: Chceme pozvat děkany pedago-



gických fakult na MŠMT a přizvat lidi ze škol. Autonomie VŠ je ale vysoká.
● Je třeba urychleně řešit pregraduální přípravu a učitelům neublížit. Vášnivé dis-

kuse ubližují. Kvalitní učitelé odcházejí kvůli ekonomickým podmínkám. Řekněte 
tisku odborně, v čem reformu zkresluje. - Doc. Bečvář: Reforma není zapotřebí. 
Je třeba do škol dostat dobré učitele a odstranit špatné. - Dr. Tomek: Vyhodit 
špatné není reálné. Musíme vynaložit úsilí a pracovat s těmi, které máme. Mu-
síme se naučit spolupracovat. - Ing. Beran: Kvalita nastupujících učitelů je věc 
sociálních jistot a perspektivy. Jen málokdo chce nastoupit za 15 tisíc hrubého, 
když dostane jinde víc. Učitelství je normální zaměstnání - pro absolventy je po-
třeba vytvořit podmínky.

● Každá instituce by měla mít osobní odpovědnost za uplatnitelnost absolventů v 
praxi. V Portugalsku je to jedno z kritérií při hodnocení vysokých škol.

● Státní systém DVPP podpořený projekty z ESF zcela devalvoval hodnotu DVPP. 
Již v minulém období začal hon na neprovzdělané učitele, kdy některé projekty 
vybavovaly školy technikou jen za pouhý vstup do projektu. Jak chcete zabránit 
další devalvaci? Za co jsou školy ochotny platit plnou cenu? - Dr. Kitzberger: 
Vzdělávacích akcí bude ještě víc a čas učitelů je omezen. Nabídka bude větší 
než poptávka. Z centra to lze ovlivňovat jen do určité míry. Je potřeba nastavit 
priority vzdělávacích programů. - Ing. Beran: Ředitel se musí vejít do normálního 
rozpočtu a pro zajištění nadstavby DVPP psát granty. Dávám přednost kurzům 
pro celou sborovnu. Podmínky jsou v zákoně špatně nastaveny (12 dní na se-
bevzdělání, učitelská dovolená). Lékaři se také nevzdělávají o víkendech! - Mgr. 
Bělecký: Jsme ochotni platit za jméno a reference.

● Na školách učíme, jak umíme nejlíp. Teď jsme to jen dali na papír. Neměli by-
chom se s fakultami dohadovat. Absolventy musí naučit učitelství škola.

● Dr. Beran: Každá změna je běh na dlouhou trať. Přicházejí i momenty vyčerpa-
nosti. Ministerstvo by mělo zvážit možnosti vytvoření podpůrných systémů (pora-
denství, konzultanti) a dotovat je z ESF. Učitelé potřebují také sociální oporu, klid, 
čas na zažití změn, na ověřování, experimentování. Krátkodobé školení nemá na 
výuku vliv. V Německu se scházejí učitelé předmětů v malých regionálních cent-
rech, která jsou jim nablízku (ve vybraných školách), vzájemně si radí, vyzkoušejí 
nové věci ve vyučování a pak znovu diskutují. Vzájemná výměna zkušeností a 
zážitků jim poskytuje sociální oporu. Čas na to mají dokonce v úvazku.

● Nemělo by se zapomenout na úlohu středního personálu ve školách (asistenti 
učitelů).

● V mateřských školách začala reforma v roce 1997 a funguje bez pozornosti mé-
dií. Děti ale pak někde v základních školách narážejí na rigiditu.

● Doc. Bečvář: Donutili jste učitele psát ŠVP. Především mají učit a vzdělávat se. 
Místo toho píší slohová cvičení. - Dr. Tomek: Učitelství je tvůrčí profese. Magistra 
je potřeba rozlišit od středně technických kádrů, to by musel být placen jinak. 
Tvorba kurikula je plánování vlastní práce. - A. Charalambidis, VÚP: ŠVP je jiný 
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způsob přípravy na vyučování. Do slohových cvičení nutí špatný ředitel. - Dr. 
Kitzberger: Po dlouhé době slyším pochyby o podstatě reformy. Reforma vznikla 
na základě širokého konsensu (i mezinárodního) a Bílé knihy, na které se podí-
lela akademická obec. Zatím nikdy se neobjevila věcná kritika podstaty reformy. 
Kritizováno bylo špatné provedení. „Slohová cvičení“ jsou chybou ředitele. Stav 
je, jaký je. Zatím jen část učitelů cítí význam reformy - a s tím musíme dál praco-
vat. - Mgr. Bělecký: Podmínky pro učitele a jejich podpora je zoufalá. Žádná z po-
litických stran nesplnila slib priority vzdělávání, který vyhlašovala před volbami.

„Chybí prostor pro komunikaci - kulatý stůl SKAV, o. s. ho nemůže suplovat. Mělo 
by se využít evropských peněz, aby se dál diskutovalo a vyjasňovaly se názory a 
postoje,“ uzavřela moderátorka.

Jana Hrubá

 LISTOPAD 2007

MÁ ŠKOLNÍ KLIMA VLIV NA EFEKTIVITU UČENÍ?

Jedna z nejzásadnějších otázek úspěchu kurikulární reformy zřejmě zainteresova-
ným příliš na srdci neleží. Přilákala na kulatý stůl SKAV, o. s. a SVP PedF UK 15. 
11. 2007 jen zájemce ze škol, z pedagogických asociací, z České školní inspekce a 
ojedinělé reprezentanty dalších skupin. Obvykle početní návštěvníci z úřadů, ústa-
vů, pedagogických fakult, vzdělávacích center a krajských školských orgánů zůstali 
tentokrát doma. Škoda - mohli z panelové diskuse získat zajímavé poznatky.

Pohled na školní klima z perspektivy žáků zprostředkoval ve své zprávě z výzkumu 
Pražské skupiny školní etnografi e PhDr. Miroslav Klusák z PedF UK. Řekl, že vý-
sledky nemohou sloužit jako argument pro politiky k nějaké kampani, ale jako argu-
ment pro ředitele, aby si zavedli pravidelné monitorování klimatu ve třídách.

Po deseti letech (1992-2002) položili výzkumníci ve stejných školách a ročnících 
stejné okruhy otázek s využitím stejných metod. Otázky směřovaly k tématům, jak 
zacházejí učitelé s mocí, jak s ní zacházejí žáci mezi sebou (řevnivost, třenice), 
jak zacházejí učitelé s pozitivním citem ke všem žákům, jak s ním zacházejí žáci 
mezi sebou, jak se ve třídě zachází s výukou (interaktivní metody, individualizace, 
projekty), nakolik je přiměřená pro všechny žáky, jak žáci emocionálně hodnotí 
svou spokojenost. Zacházení učitelů s mocí a s pozitivním citem se významně 
nezměnilo. Moderní organizace výuky a její zvládnutelnost pro žáky se zhoršila o 
5-9 %. Významně se zhoršily vzájemné vztahy žáků v průměru o 10-11 %. Největší 



zhoršení bylo v oblasti soudržnosti třídy (o 21 %), celková spokojenost žáků se 
zhoršila o 17 %. Děti na zkušenost se změnou klimatu reagovaly různě - na zhoršení 
snížením aspirací, rezignací na ideály, přizpůsobily se. V roce 2002 si přály méně 
soutěživosti. Právě díky longitudinálnímu výzkumu je možné vypočítat z rozdílů mezi 
přáními a skutečností „zamlčenou nespokojenost“.  Přibylo žáků, kteří nejsou ve 
třídě šťastní, jimž se ve třídě nelíbí natolik, že se už nemohou všichni shodnout, 
že svou třídu mají rádi. Pro učitele by to měl být signál poptávky po změně. (Více v 
publikaci PSŠE: „Čeští žáci po deseti letech“, PedF UK 2004).

PhDr. Eduardu Entlerovi z oddělení analýz a metodiky České školní inspekce byly 
položeny otázky, podle jakých kritérií zjišťuje ČŠI ve školách prostředí pro učení 
a rozvoj osobnosti žáků a jaká jsou dosavadní zjištění v této oblasti. Řekl, že ČŠI 
vychází z předpokladu, že na kvalitu vzdělávání má vliv pozitivní prostředí ve třídě, 
materiálně technické vybavení a sociální klima školy. Klima školy je emoční záleži-
tost, těžce uchopitelná rozumově a doložitelná. Je třeba zvyšovat citlivost inspektorů 
vůči klimatu školy - inspektor by měl vystupovat jako nestresující prvek. Při tvorbě 
hodnotícího nástroje byla provedena SWOT analýza, pilotáž a vytvořeno 10 kritérií v 
bodovací škále 1-5. Kritéria jsou formulována jako protipóly, např. pohoda - stresové 
prostředí, přátelské vztahy mezi zaměstnanci - konfl ikty, otevřená komunikace - bari-
éry v komunikaci. Inspektoři prošli tréninkem ve vedení rozhovoru, pozorování atd. V 
současnosti se připravuje dotazníkové šetření pro všechny zainteresované skupiny. 
Hodnotící nástroj se jeví jako fungující, potvrzuje se, že metoda byla dobře zvolena 
(platí Gaussova křivka - běžné klima se jeví u 75 % škol). Někteří inspektoři doposud 
nadhodnocují, část ještě nehodnotí dobře.

Vystoupení dr. Entlera doplnila Bc. Eva Brabcová, inspektorka pro MŠ. Uvedla, 
že inspekce se už druhý rok zabývá podporou výchovy ke zdraví, jejíž součástí je 
příznivé klima. MŠ mají zkušenost se ŠVP od roku 2001/2. Přijaly ho za svůj, jako 
častou prioritu uvádějí pozitivní klima. Důležitým činitelem je ředitelka MŠ. V malých 
mateřských školách (do 6 tříd) nejsou problémy, problémem jsou velké subjekty, kde 
je sloučeno 7 až 15 škol. Tam, kde příznivé klima není, se to odráží v kvalitě před-
školního vzdělávání, objevují se rizika v atmosféře třídy, v přístupu učitelek k dětem, 
ve vzájemném chování dětí (nesoudržnost).

Příklad, co může pro podporu pozitivního klimatu škol udělat samospráva, prezen-
tovala Mgr. Dana Kratochvílová z odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina, ko-
ordinátorka projektu Zdravý kraj. Mezi cíli projektu je také zlepšení kvality života, 
prostředí a zdraví lidí. Žadateli mohou být obce a města. Jako jejich partneři mají 
možnost získat z ESF peníze na podporu zdravého životního stylu školy i neziskové 
organizace. Může být hrazeno také proškolení učitelů, projektová dokumentace a 
dohody o provedení práce na aktivitách pro učitele. Kraj realizuje celou řadu podpůr-
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ných aktivit pro rozšíření sítě Škol podporující zdraví. Školy mohou rovněž využívat 
nabídky grantových schémat z Fondu Vysočiny.
 
Největší pozornost účastníků kulatého stolu vzbudil blok ředitelů. O své zkušenosti 
s tím, jak může ředitel zjišťovat a ovlivňovat školní klima, hovořila PaedDr. Marie 
Rojková, ředitelka 8. ZŠ Frýdek-Místek. Představila svou školu jako sídlištní v re-
gionu s vysokou mírou nezaměstnanosti a neúplných rodin. Přebírala školu v roce 
1999/2000 ve složité situaci, s klesajícím počtem žáků. Dnes má škola s rozšířenou 
výukou cizích jazyků a ICT téměř 900 žáků. Uvedla příklady zjišťování klimatu školy 
(SWOT analýza, dotazníky vyplnila i řada bývalých žáků školy, interaktivní rubrika 
dotazů na webu školy - pravidelně odpovídá ředitelka, učitelé mají intranet, kde je 
vše přístupné, a mohou posílat vzkazy, jsou zadávány  autoevaluační dotazníky, 
více pravomocí dostali vedoucí metodických orgánů, pravidelné testování - CER-
MAT, SCIO, žákovský parlament, účast na externích šetřeních).  Na zlepšování kli-
matu školy má podíl péče o prostředí školy, zkulturnění školní jídelny, vzdělávání 
učitelů, pobyty na stmelování tříd, celoroční projekty (škola se účastní i projektů 
regionálních a mezinárodních), akce pro rodiče, jarmarky, školní poradenské pra-
coviště, akce žákovského parlamentu organizované jako setkání všech dětí, akce 
učitelů a dětí s rodiči. 

Jaký vliv může mít na chování žáků, jejich motivaci k učení a v důsledku pak na je-
jich učební výsledky přeměna školy, její pozitivní klima a zaměření na osobnostní a 
sociální výchovu, prezentoval Mgr. Zdeněk Brož, ředitel ZŠ dr. Malíka v Chrudimi. 
Jde o školu s 500 žáky (28-30 žáků ve třídě). Pedagogický sbor je přesvědčen, že 
selekce není prospěšná, proto nemají rozšířenou výuku, ale vnitřní diferenciaci - ši-
rokou nabídku volitelných předmětů v 6.-9. třídách. Problémové žáky začleňují do 
běžných tříd. Za základ považují změnu vztahů - partnerství. Kladou důraz na vnitřní 
motivaci žáků, smysluplnost výuky, možnost výběru a spolupráci. Na 1. stupni a v 
prvním čtvrtletí 6. třídy hodnotí žáky slovně. Osobnostně sociální výchova je základ-
ním konstrukčním prvkem školního vzdělávacího programu - ovlivňuje výběr učiva 
i metod. Škola realizuje program „Spolu to dokážeme“ - společné akce pro žáky a 
učitele, kteří vytvářejí skutečný tým. Snaží se o zvyšování sebedůvěry všech žáků. 
Od 2. třídy seznamují žáky s právy dětí, společně vytvářejí pravidla pro soužití ve tří-
dě (patří mezi ně i práce na osobní maximum). Škola dosahuje silně nadprůměrných 
výsledků v dotazníkovém šetření Škola a já (KALIBRO), zvláště vysoko je chuť žáků 
se vzdělávat. Také výsledky školy v testech KALIBRO a CERMAT jsou (i s průměrný-
mi žáky) nadprůměrné. Žáci 9. tříd se vyjadřují k tomu, co jim pomáhalo („sluníčka“), 
zvláště oceňují výukové semináře tříd a fi nanční podporu Nadačního fondu rodičů, 
která umožňuje vyjet všem žákům.

Co získali přeměnou školy: 



● žáci nemají negativní vztah ke škole;
● otevřeně vyjadřují své názory (nepotřebují parlament);
● mají možnost se realizovat;
● rodiče nemají téměř potřebu přihlašovat své děti na víceletá gymnázia;
● žáci se zodpovědně chovají ke svému okolí;
● celkově průměrní žáci doložitelně dosahují nadprůměrných výsledků;
● minimum kázeňských problémů.

„Je mi líto, že důraz Bílé knihy na socializační a výchovnou funkci školy se v RVP 
vytrácel“, uzavřel Mgr. Brož.

Kulatý stůl moderovala Mgr. Jaroslava Simonová, předsedkyně SKAV, o. s. Zdů-
raznila, že vystoupení ředitelů vlila všem optimismus - „když se chce, leccos jde“.

Z diskuse přítomných uvádíme alespoň některé dotazy a odpovědi:

● Jaká je v těchto školách pozice začínajících učitelů? - Mgr. Brož: Často umož-
ňujeme praxe a někteří studenti k nám pak nastupují. Dva roky se jim věnuje 
uvádějící učitel, podporu jim poskytujeme v dalším vzdělávání. Mnohé „pedago-
gické skanzeny“ fakult jim totiž nepomáhají. - Mgr. Rojková: Také rádi bereme 
absolventy pedagogických praxí, které za měsíc už poznáme, a máme uvádějící 
učitele. Poslední rok jsme získali dvě absolventky nabité moderními metodami z 
UP Olomouc.

● Jak probíhala změna na vašich školách? Od 2. stupně? - Mgr. Brož: Je třeba za-
čít u učitelů - musí dokázat spolu řešit problémy. Děti refl ektují vztahy ve sboru, 
oceňují společné vzdělávání učitelů. Nefunguje-li sbor, nefunguje to se žáky. Na 
ŠVP jsme se na naší škole těšili, protože jsme mohli legalizovat to, co už jsme 
dělali. Postoje učitelů jsou kardinální problém kurikulární reformy. Měla proběh-
nout nejprve osvěta, pak by rodiče prosili o školní vzdělávací programy.

● Může nastat v realizaci změny školy propad? - Mgr. Brož: To je normální stav. 
Učitelé musí změnu zažít. Někteří také odešli nebo byli „odejiti“. Netlačit, nedělat 
mnoho věcí najednou, až vznikne potřeba (např. tvořili jsme nejdříve ŠVP, teprve 
potom kritéria hodnocení). Nemůže to být hned dokonalý dokument - děláme 
ho pro sebe. Vše se musí dít postupně - sžívat se se změnou. - Mgr. Rojková: 
Výkyvy jsou normální. RVP nás někdy brzdil, počty hodin svazovaly. Začali jsme 
od formulace profi lu absolventa. Změny musí začít od učitelů. Ne všichni se s ní 
ztotožnili - za první roky se u nás obměnilo 35 % sboru.

● Mgr. Brož: Neproběhl žádný seriózní výzkum, jak si děti, které prošly odlišnou 
školou, vedou na SŠ a VŠ. To by byla jasná zpráva o přidané hodnotě takové 
školy. 

● Postrádáme odvětvové řízení. Někdy nemůže škola najít se zřizovatelem společ-

128 129



nou řeč, není politická vůle. Vliv politických stran může být negativní. V pozadí 
slučování škol může být zájem pronajímat budovy.  

● Co by nejvíce pomohlo a co překáží mezi školami a veřejnou správou? - Mgr. 
Rojková: Na trojkové obce se přenáší stále více povinností, role samosprávy je 
stále vyšší. Školám chybí metodické vedení (např. správní řád, metodický po-
kyn k prevenci) - samospráva je není schopna dát. - Mgr. Brož: Ocenili jsme, že 
zřizovateli nevadilo, co děláme. Neočekávám odborné rady, vše musím denně 
sledovat na Internetu. Chci-li to po žácích, musím to zvládat i já.

● Neměl by být odbor školství odborným orgánem? - Dr. Entler: Pracuji také jako 
konzultant fi remní kultury. To, co popsali ředitelé (posilování sociální funkce ško-
ly), je fi remní kultura. Ta často chybí ve státní správě. 

● Dr. Nováčková, SKAV, o. s.: Je potěšitelné, že není zpochybňován vliv klima-
tu. Všem pedagogům ale není dost jasné, co neohrožující klima tvoří. Základní 
ohrožení je ohrožení vlastní hodnoty. Pokud žáci zažívají testování, vzájemné 
srovnávání, soutěžení, je ohrožena jejich osobní hodnota.

Jana Hrubá

 PROSINEC 2007

UMÍME VYUŽÍT VÝSLEDKY VÝZKUMŮ PISA?

Téma prosincového kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, 
o. s.) a Střediska vzdělávací politiky PedF UK přilákalo i v exponované předvánoční 
době především inspektory a pracovníky resortních ústavů, ale nechyběli ani učitelé. 
Ti všichni se zajímali o to, proč dosahujeme právě takových výsledků a jak s nimi 
naložíme.

Základní informace podala RNDr. Jana Straková, která zastupuje ČR v řídícím vý-
boru PISA. Výzkum PISA organizuje OECD a zjišťuje matematickou, přírodovědnou 
a čtenářskou gramotnost patnáctiletých žáků. Výzkumu v roce 2006 se zúčastnilo 
57 zemí - byl to největší současný výzkum. V ČR bylo testováno téměř deset tisíc 
žáků z 245 základních a středních škol. Ve srovnání s předcházejícími výzkumy jsou 
výsledky českých žáků stabilní - v přírodovědné a matematické gramotnosti nad 
průměrem, ve čtenářské gramotnosti pod průměrem zemí OECD. 

Letos byla v centru pozornosti přírodovědná gramotnost. U českých žáků je rozdíl 
mezi vědomostmi z přírodovědných oborů a dovednostmi v nich přemýšlet nad pro-
blémy. Existuje tu silná závislost na rodinném zázemí žáků. Rozdíly mezi typy škol, 
mezi dobrými a špatnými žáky se dokonce zvětšují. Ve čtenářské gramotnosti se 



zhoršilo procento dětí, které nedosahují ani nejnižší úrovně, ale nebyla udělána žád-
ná opatření na pomoc dětem z méně podnětného rodinného prostředí. Zhoršující se 
výsledek by měl být silným impulsem.

Zdroje výzkumu PISA by se mohly stát inspirací pro učitele. Nástroje PISA připomí-
nají klíčové kompetence. Učitelé by si je mohli konkrétněji představit a převzít druhy 
úloh (např. na řešení problémů) i způsob hodnocení. Úlohy najdete na www.uiv.cz 
nebo na CD v publikaci PISA 2006.

O tom, jak jsou výsledky PISA využívány na pedagogické fakultě UK, hovořila pro-
děkanka doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Do studijních programů je zapraco-
váváno nové pojetí výuky směrem ke klíčovým kompetencím, důraz je kladen na 
proměnu oborových didaktik. Daří se to např. v didaktice matematiky, biologie, che-
mie, českého jazyka a literatury, velmi dobrá je úroveň didaktiky 1. stupně. Vytváří 
se nový model pedagogické praxe. Obrovský je zájem učitelů z praxe - PedF UK 
nabízí přes 70 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Při akreditacích programů 
pedagogických fakult jsou přísně sledovány proporce přípravy. 

Ale učitelství se studuje i na nepedagogických fakultách, např. na Karlově univerzitě 
na šesti fakultách. Jaký je stav tam, není známo.

Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc., vedoucí katedry českého jazyka a literatury na 
PedF UK, připomněla, že naše vzdělávání vyrůstá ze středoevropské tradice ra-
kouské monarchie, z tradice silného centrálního dohledu nad školstvím a úcty k po-
znatkové složce. Globální trendy ve vzdělávání míří opačným směrem, u nás nejsou 
zakořeněny, a proto je naše výchozí pozice obtížnější. Způsobuje nejistotu rodičů 
- vážnost je přikládána pravopisu a nelibost způsobuje, že je málo drilu. Lidé si ne-
uvědomují, že např. neschopnost argumentace může být v životě větším znevýhod-
něním. Zásadní vliv má způsob výuky českého jazyka ve školách. Národ se konsti-
tuoval na podkladě jazykovém, i ve školní praxi převládá již sto let popis jazykového 
systému češtiny a důraz na pravopis, na gymnáziu výuka literatury. Neporozumění 
úlohám PISA signalizuje nedostatky výuky. Děti užívají jazyk jiným způsobem (SMS 
bez diakritiky) - ovládání pravopisu se změnilo k horšímu. V cizích jazycích došlo 
k zásadní proměně směrem ke komunikativní výuce, v češtině nikoli. Necvičí se 
porozumění textu, komplexní pohled na problém, argumentace, málo se produkují 
texty, zatímco ve Francii psaní esejů nese ovoce. Na PedF UK se snaží výuku ČJ 
proměnit, např. literární výuku od seznamů autorů a děl na čtenářskou výchovu. V 
jazykové výuce bude vzhledem k tradici cesta delší a těžší.

Otázky, jak je s výsledky spokojena státní správa a jaká chystá opatření, zodpoví-
dal RNDr. Jindřich Kitzberger, náměstek ministra pro všeobecné, odborné a další 
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vzdělávání. Řekl, že nechce vzbudit dojem, že ministerstvo zná všechny odpovědi. 
Chce prezentovat svůj pohled a vyslechnout názory. Státní správa může být do jis-
té míry spokojena, protože ve dvou oblastech byly výsledky v PISA nadprůměrné. 
Poděkování patří učitelům. Do budoucna by stačilo zachování pozic v žebříčcích. 
MŠMT může ovlivnit systém dalšího vzdělávání učitelů, podpořit pozitivní změny 
fi nančně a vstupovat do oblasti závazného kurikula. Protože nejsou známy příči-
ny špatných výsledků čtenářské gramotnosti, může podpořit výzkum a projekty z 
prostředků ESF. Čtenářská gramotnost se stává tématem inspekční činnosti, jsou 
mapovány pozitivní výsledky.
 
Některá témata z přírodovědné oblasti v kurikulu nemáme (např. metody výzkumu), 
převládá popisnost. Stálo by to za revizi RVP. Ovšem je tu riziko pádu z žebříčku. 
Pokud se budeme věnovat experimentům a tvorbě hypotéz, zbude méně času na 
výklad systému. Může se stát, že vědomosti poklesnou a dovednosti ještě nenastou-
pí. S tím souvisí i podpora učitelů, vybavenosti škol, standard učitelských dovednos-
tí. Jak učitele přimět ke změně výuky? Je věcí ředitelů, aby je za to oceňovali.

Jak zeslabit vliv sociálně-ekonomického zázemí dětí? Zabránit oddělování dětí sho-
ra nelze - pro každého ministra by to bylo sebevražedné počínání. Proto je třeba 
podpořit individuální přístup učitelů k žákům (ne ke všem stejně) a dostat do pově-
domí postupy, jak vlivu rodinného zázemí čelit.

Konkrétní kroky MŠMT:

● nejbližší rychlá šetření: zmapování stavu;
● na jaře uspořádat seminář - možnosti opatření;
● výzkum fi nancovaný z ESF: ověření postupů, jak snížit závislost na zázemí   
 žáků (uvědomění si problému, změna stylu výuky);
● připravit koncepční materiál, jak pomoci silně znevýhodněným žákům (identifi kace 
 těchto žáků, rozpracování právních předpisů a ekonomického zabezpečení);
● změna zákona, aby orgány sociálně-právní ochrany mohly poskytovat školám  
 informace;
● koncepce středního vzdělávání - posílení všeobecné složky vzdělávání, věnovat  
 velkou pozornost přípravě RVP pro učební obory;
● zjistit, zda se některé země posunuly v PISE díky opatřením a jakým.

Ředitel gymnázia v Uherském Hradišti doc. RNDr. Zdeněk Botek měl obtížnou 
otázku: Čím si vysvětlujete dobré výsledky vaší školy ve výzkumu? (Škola obsadila 
1., 2. a 4. místo mezi 166 gymnázii v PISA 2006.) Učitelé vidí kromě možnosti vý-
běru uchazečů (60 ze 150) to, že otázky v testech obsahují věci, které už několik let 
dělají (analýza textu, interpretace, spojování se znalostmi, hledání řešení). Ředitel 



vidí hlavní důvod v systému práce školy, pro který se rozhodli již v roce 1999: 1) 
v kvalifi kované výuce všeobecně vzdělávacích předmětů (specializované odborné 
učebny, škola má zahraniční lektory AJ, učitelé mají k dispozici odbornou literaturu, 
semináře, studijní pobyty v zahraničí - absolvovalo 90 % lidí!, konzultační a publi-
kační činnost učitelů, tematické práce v rámci PK; 2) v rozsáhlém rozšíření základní 
vzdělávací nabídky (volitelné předměty, cestování spojené se znalostmi, výměnné 
pobyty studentů - 6 ročně, výukové kurzy poslední týden v červnu podle zájmu v 
ČR i v zahraničí, programy výchovné a zájmové činnosti). „I všeobecné vzdělávání 
potřebuje peníze“, zakončil ředitel Botek.

Diskuse, kterou moderovala Mgr. Jaroslava Simonová, předsedkyně SKAV, o. s., 
se točila kolem otázek a námětů:

● Potřeba empirického výzkumu čtenářské gramotnosti (zprávy ČŠI nevyhovují).
● Inspirovat se studií McKinsey - dobří učitelé na ZŠ!
● Výsledky patnáctiletých v PISA nepřipisovat středním školám - jsou výsledkem 

práce základních škol.
● Hlídat hranici 15 let - základní úroveň vzdělání (umět si poradit v reálném živo-

tě).
● Známe hlavní výsledky PISA 2006, ale ne všechny interpretace - výzkum obsa-

huje řadu dalších indikátorů. MŠMT může podpořit jejich využití vypsáním grantů 
pro VŠ. 

● Výzkum je hledání souvislostí - to je věcí fakult. Jak si budeme ověřovat výsledky 
kurikulární reformy? Budeme čekat na PISU? Obava, že není dost zázemí ve 
výzkumném oboru pedagogiky - v mezinárodním srovnání jsou publikace ojedi-
nělé!

● Bohatství podnětů potřebují všechny děti - zejména ty, které je doma nemají. 
Přicházíme o lidský potenciál, který je překryt znevýhodněním. Tikající bomba je 
v rozvírajících se nůžkách mezi typy škol.

● Jezdíme na stáže do zahraničí. Finsko má jen dva zdroje - dřevo a lidi. Finové se 
snaží v každém dítěti najít to dobré a to rozvíjet. Říkají: „Musíme se naučit spolu 
žít.“

● Chybí dostatek možností kombinovaného studia na PedF pro neaprobované uči-
tele z praxe. Brzy skončí výjimka! Udělat rozumnou náplň kombinovaného studia 
- někdy odrazuje, dokonce až uráží.

● Jak využívat bakaláře z pedagogických fakult? Jako asistenty učitelů?
● Konečně předělat tabulku platových stupňů - část peněz přesunout do nenáro-

kových složek. Zeslabit věkový automat - hotový kantor je za 10 let, někteří pak 
stagnují. Zvýšit plat začínajících učitelů alespoň na průměrný nástupní plat vyso-
koškoláků.
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ÚIV se snaží uvolněné úlohy PISA publikovat a zpřístupnit učitelům. Zájemcům je 
možno publikace poslat. Napište si na adresu: tomasek@uiv.cz.

Jana Hrubá

 LEDEN 2008 

MÁME SYSTÉM PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI, NEBO JEN ZMĚŤ AKTIVIT?

Lednový kulatý stůl SKAV, o. s. a SVP PedF UK byl věnován závažnému tématu 
péče o ohrožené děti.  Proto není divu, že převažovali pracovníci z této sféry, ze zá-
kladních škol a z krajských úřadů. Nechyběli ani inspektoři, pracovníci ministerstva 
školství, fakult a ústavů.

O odborný úvod se postaral doc. PhDr. Oldřich Matoušek, vedoucí katedry soci-
ální práce FF UK. Připomněl defi nici sociálních služeb, které by měly komplexně 
pomáhat řešit rodinám obtížné situace. Základním kritériem proto je, jak systém umí 
pracovat s rodinami.

U nás chybí:

● kvalifi kované posouzení funkčnosti rodiny a rizik pro dítě;
● školy pro rodiče (v zahraničí je zajišťují komunitní školy);
● komplexní podpora programů podpory sociálních dovedností dětí 
 a dospívajících;
● mediace v rozvodové situaci;
● komplexní terapie pro mnohoproblémové rodiny;
● programy pro pachatele domácího násilí;
● programy pro podporu pěstounských rodin;
● programy pro děti odpadající ze vzdělávací dráhy.

Stát by měl vytvořit podmínky pro rozvoj nových služeb. V zahraničí to je především 
věcí orgánů sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) - ovšem např. ve Švédsku 
má jeden pracovník na starosti 30 rodin, u nás 350! Snad se záležitost pohne větší 
účastí nestátních organizací a za pomoci prostředků z evropských grantů. Zahranič-
ní modely nefungují automaticky, ale jsou využitelné.

Jak mohou pomoci školám střediska výchovné péče, vysvětlil PaedDr. Jan Kaše, 
speciální pedagog ze Střediska výchovné péče v Plzni. SVP vznikla v 90. letech jako 
článek mezi školou, rodinou a zařízeními výchovné péče. Dnes je jich 44, z toho 



17 dává možnost internátního pobytu. Střediska nabízejí na principu dobrovolnosti 
odbornou pomoc problémovým dětem, u kterých není nařízena ústavní výchova. 
Největší skupina je v rozmezí 12-15 let. Většina z nich už má zkušenosti s drogou, 
alkoholem a nikotinem. 

SVP mohou pomoci učitelům a rodičům formou individuální práce s dětmi s výchov-
nými a výukovými problémy, s osobnostními a psychickými problémy, dětem z pro-
blematického rodinného prostředí a s počínajícími příznaky asociálního chování. 
Osvědčuje se školou organizované setkání rodičů těchto dětí s pracovníky SVP, 
kteří jim nabídnou ambulantní pomoc. Mohou vypracovat individuální program a dát 
doporučení škole pro další práci s dítětem. Mohou pomoci školám při řešení výchov-
ných problémů ve třídách a také učitelům, kteří nebyli na řešení těchto situací při-
pravováni. Problémem je, že tyto poruchy nebývají včas na 1. stupni ZŠ zachyceny 
a odborně posouzeny (učitelé je dokážou eliminovat), propuknou až na 2. stupni a 
kázeňské tresty se míjejí účinkem. Řešení až v 9. třídě je pozdě!

PhDr. Lenka Průšová, etopedka z Diagnostického ústavu Dobřichovice, pak vy-
světlila, jak probíhá terénní sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. 
Důraz by měl být kladen na sociálně-právní péči o dítě PŘED nařízením ústavní 
výchovy. Podle zákonů má OSPOD nařízeny 4 kontakty ročně s dítětem a 4 s jeho 
rodinou. To je při počtu 360 případů na 1 pracovníka obtížně realizovatelné. Zařízení 
ústavní výchovy má výhodu denního kontaktu s dětmi i v zátěžové situaci, častější-
ho kontaktu s rodinou (až 1x týdně), zpracovávají na základě diagnostiky program 
rozvoje osobnosti dítěte, ale zákonem není dána povinnost zpracovat program sa-
nace rodiny a pracovníci se nemohou podílet s OSPOD na rozhodovací pravomoci 
o budoucnosti dítěte.

Předpokladem úspěšného návratu dítěte do rodiny je včas zahájit spolupráci s ro-
dinou. Do jednoho roku po nařízení ústavní výchovy mají rodiny zájem pracovat na 
odstranění jejích důvodů, po této lhůtě zájem rychle klesá. Cílem je navázat zpřetr-
hané citové vazby s rodinou a pomáhat rodinám změnit podmínky. Pokud to nelze, 
hledat vhodné formy náhradní rodinné péče. Nejrizikovější jsou první 3 měsíce po 
návratu dítěte, doprovázení je potřeba nejméně 1 rok.

Na problémy po odchodu dětí a mladých lidí z výchovných zařízení se zaměřil Mgr. 
Tomáš Řezníček, vedoucí Dětského domova Lety. Odchody dětí probíhají za růz-
ných podmínek - do půl roku, ale i po velmi dlouhé době bez vyhlídek na zlepšení. 
Podle zákona dostávají jednorázovou částku 15 000 Kč a případnou poradenskou 
pomoc. Jedná se o návrat do původní rodiny, nebo svěření do péče anebo o zletilost 
a ukončení přípravy na povolání (až do 26 let).
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Návrat do původního prostředí je rizikový - rodina není připravena, vrací se někdo, 
kdo škodil, ale je už jiný. Někdy není zájem ani rodiny, ani dítěte. Pak může nastat 
odchod do širší rodiny, která se snaží napravit chyby rodičů, ale s minimální připra-
veností, nebo odchod do pěstounské rodiny. Její připravenost je poměrně dobrá, ale 
existují obavy ze selhání. Snaha vytěsnit původní rodinu nemá smysl. Neexistuje 
systém následné podpory. Největší problémy přinášejí odchody zletilých dětí bez 
rodinného zázemí. Těmto dětem chybí po dlouhém pobytu mimo rodinný systém 
zkušenost. Vracejí se z plného zabezpečení do nulového. Možným řešením je snažit 
se udržet kontakt s dítětem i rodinou, pomoci jí měnit podmínky, aby ji dítě mohlo 
aspoň navštěvovat, a minimálně rok být k dispozici při problémech a pak vždy, když 
o to dítě nebo rodina požádá. Je také možno vyhledávat a připravovat zájemce o 
hostitelskou péči, aby dítě mělo možnost návštěv ve fungující rodině s perspektivou 
dalších kontaktů, případně s výhledem na pěstounskou péči.

Řešením by bylo zkrátit dětem pobyt v ústavní péči na minimum, vypouštět je po-
maleji (byty na půli cesty), rozšiřovat okruh poskytovatelů péče o ohrožené rodiny a 
zlepšovat spolupráci orgánů na daném území.

Mgr. Jan Matoušek, vedoucí oddělení sociální prevence v Černošicích, přiblížil 
účastníkům význam a roli sociálních kurátorů. Sociální kurátor je určen pro osoby 
starší 18 let, které se vracejí z výkonu trestu, z psychiatrické léčebny, po skončení 
ústavní výchovy nebo pěstounské péče, pro osoby bez bydliště a oběti trestných 
činů. 

Vracejí se jedinci nezralí, nespolehliví a nezdrženliví. Vliv vrozených dispozic a pro-
středí je silnější než vliv výchovy - možnost převýchovy je nereálný pedagogický 
optimismus. Sociální kurátor může těmto jedincům poskytnout poradenství, některé 
drobné úkony k zabezpečení života, fi nanční a věcné dávky a krizovou intervenci v 
případě obětí trestných činů. Má také roli ústavního mediátora. Nemůže ale nahradit 
sociální pracovnici. Důležitá je jeho spolupráce se systémem péče o ohrožené děti 
alespoň půl roku před odchodem dítěte.

Vystoupení panelistů uzavřel PaedDr. Jiří Pilař, ředitel odboru speciálního vzdělá-
vání a institucionální výchovy MŠMT. Začal citátem britského kriminologa D. Farring-
tona: „Je pravděpodobné, že události, které se stanou mezi početím a třetím rokem 
života jsou prvními kroky ve vývojové řadě vedoucí k poruchám chování v dětství, 
případně k adolescentní delikvenci a zločinu v dospělosti.“ 

Trestná činnost začíná kolem 9-10. roku (u dětí do 15 let je nestíhatelná) a kulminuje 
v 18-20 letech. Dr. Pilař informoval, jaká je působnost školských výchovných zaříze-
ní, co poskytují, pro jaké děti a kolik jich máme.



MŠMT provedlo společně s MPSV analýzu stavu a dalšího vývoje po opuštění vý-
chovných zařízení u 17 500 absolventů v letech 1995-2004 s cílem zjistit, jak funguje 
systém péče o ohrožené děti a navrhnout opatření pro rozhodující místa.

Největším problémem jsou orgány OSPOD, kde chybí více než 20 % pracovníků po 
delimitaci z okresů na obce s širší působností. Tím se zvýšil počet problémových ro-
din v průměru na 500 na 1 pracovníka (v Karlových Varech na 1020!). Práce je tudíž 
nesystematická, reaguje se pouze na katastrofy. Chybí především prevence selhá-
vání rodiny a raná péče.  Mezní řešení (odebrání dítěte z rodiny) se stalo řešením 
standardním. Máme 7 600 dětí v ústavní péči (2. místo v Evropě!). Obce odmítají 
integraci „navrátilců“ do domácí komunity.

Proto je nezbytné ve spolupráci resortů systém transformovat. (Podrobný rozbor 
nedostatků a navržených řešení v resortech sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, 
školství a zdravotnictví najdete následně v prezentaci na webu.)

Závěry z analýzy:

● Nedostatek sociálních pracovníků, včetně kurátorů pro mládež.
● Nedostatečná spolupráce mezi resorty, do jejichž působnosti spadá péče o delik-

ventní děti a mladistvé.
● Nedostatečná výměna informací mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá 

práce s delikventními dětmi a mladistvými.
● Sociální pracovníci nedisponují v sociální práci účinnými nástroji (ubytování, za-

městnávání, ukládání nápravných opatření atp.).
● Chybí včasná intervence a interdisciplinární přístup při řešení delikventního jed-

nání dětí.
● Zásadně chybí následné péče o jedince, kteří opouštějí ústavní péči. Výjimkou 

jsou aktivity nevládních a charitativních organizací, jejich péče ale není syste-
maticky rozložená po celém území České republiky. (Jedná se např. o domovy 
na půli cesty, zařízení, která se orientují na bezdomovce, zařízení pro drogově 
závislé, atp..)

Možná východiska:

● Pro orgány sociálně-právní ochrany dětí by měla být zákonem dána norma, která 
by stanovila alespoň přibližný počet rodin na jednoho sociálního pracovníka.

● Pro obec nutnost zavedení ekonomického spolupodílení se na pobytu „svého“ dí-
těte ve výchovném zařízení (motivace přemýšlet, zda není výhodnější investovat 
do zajištění sociální péče a vytvořit tak prostor k práci s rizikovou rodinou).

● Soudy by po určitém čase (po roce?) přehodnocovaly aktuálnost svých rozhod-
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nutí o umístění dětí do ústavní péče (výrazná motivace i pro děti, které již byly do 
ústavů umístěny a z jejichž pohledu již nemají světlejší perspektivu).

● Politická reprezentace by se spíše, namísto snížení trestní odpovědnosti dětí, 
měla zamýšlet nad zkvalitněním a inovací stávajícího systému. 
Řešení vidí dr. Pilař v úzké koordinaci činností nadresortním orgánem (viz model 
např. Republikového výboru prevence kriminality, nebo Rady vlády pro koordina-
ci protidrogové politiky).

Diskuse řízená moderátorkou Mgr. Jaroslavou Simonovou, předsedkyní SKAV, 
o. s., se týkala některých konkrétních zkušeností a dotazů přítomných pracovníků 
jednotlivých zařízení. Jak vystoupení panelistů, tak diskuse ukázala, že v dané pro-
blematice je obrovské množství problémů k řešení.

Jana Hrubá

 ÚNOR 2008

JSME SCHOPNI EFEKTIVNĚ VYUŽÍT PROSTŘEDKŮ ESF NA DVPP?

Téma únorového kulatého stolu SKAV, o. s. a SVP PedF UK bylo v době infl ace 
vzdělávacích nabídek různé kvality nadmíru aktuální. Přilákalo nejen učitele a členy 
pedagogických asociací, ale především ústavů, vzdělávacích zařízení, fakult i nakla-
datelských fi rem. Kupodivu ti, kdo budou prostředky přidělovat (ministerstvo školství 
a kraje) byli zastoupeni jen ojediněle.

Vystoupení panelistů uvedla předsedkyně SKAV, o. s. a moderátorka kulatého stolu 
Mgr. Jaroslava Simonová netradičně. Seznámila účastníky se Stanoviskem SKAV, 
o. s. k systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Připomněla, že v 
příštích letech bude z evropských fondů investováno do dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků velké množství fi nančních prostředků. Pokud jejich využití má 
být efektivní, je třeba odstranit bariéry.

Stálá konference asociací ve vzdělávání je spatřuje především v oblasti motivace. 
Pedagogičtí pracovníci mají sice ze zákona povinnost dále se vzdělávat, ale ab-
solvování kurzů a využití nových poznatků v praxi nemá významnější vliv na jejich 
fi nanční ohodnocení. Když se učitel nevzdělává, jeho kariéru to neohrožuje. Proto 
je potřeba urychleně připravit zapracování dalšího vzdělávání do systému profesní-
ho a kariérního růstu. Významná je podpora DV řediteli a kvalitní plány vzděláva-
cích potřeb jednotlivců i sborů. Další překážkou je čas na vzdělávání. SKAV, o. s. 
doporučuje získat údaje o efektivitě využívání 12 dnů daných zákonem na samo-



studium a vytvořit podmínky pro vzdělávání celých učitelských sborů, které se jeví 
jako nejefektivnější (pomocný personál na suplování). Peníze: Protože ředitelé znají 
nejlépe potřeby svého sboru, měla by podstatná část prostředků jít přímo do škol, 
aby si školy mohly vybírat vzdělávání podle konkrétních potřeb. Systém přidělování 
prostředků z ESF by měl být výrazně zjednodušen, aby nebyl překážkou pro získá-
vání podpory. Významným problémem je i výše příplatku za suplování, která brání 
školám vysílat pedagogy do kurzů DV. Měla by být nastavena přijatelněji. Školy by 
měly mít možnost vybírat si kvalitní vzdělávání (podpora poptávky místo podpory 
poskytovatelům). Zároveň je důležité podporovat aktivity, které zavádějí do systému 
kvalitu (certifi kace, reference, přehodnocení akreditací) a hledat formy, které učite-
lům umožní vzdělávat se přímo ve škole (mentoring, koučink, e-learning). Nastavení 
současného systému je podle SKAV, o. s. problematické, proto je potřeba zmapovat 
nedostatky a zahájit za účasti všech partnerů práce na vytvoření efektivního systé-
mu.

Ředitel Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. Jiří Nekola pak představil 
projektový záměr systému DVPP, který připravuje NIDV. Cílem projektu je provést 
analýzu stavu, navrhnout a odpilotovat řešení a navrhnout způsob implementace. 
Zdůraznil, že projekt končí návrhem, nikoli implementací. Řekl, že velmi stojí o ná-
zory odborné veřejnosti a vyzval všechny relevantní partnery ke spolupráci (VŠ, 
asociace, vzdělavatele a odborníky z praxe).

Koordinátorka projektu Mgr. Jarmila Záhoříková (NIDV) pak představila klady a ne-
dostatky současného systému a záměry projektu podrobněji. Chybí komplexní data 
z oblasti DVPP - proto je potřeba průběžně provádět sběr dat, analyzovat vzdělávací 
potřeby učitelů a sledovat efektivitu vynaložených prostředků. Nabídka vzdělávacích 
akcí je nepřehledná - na internetových stránkách MŠMT je 16 470 akreditovaných 
programů v abecedním řazení. Proto je potřeba využít některého ze stávajících por-
tálů k vyhledávání s možností různých fi ltrů a přímého objednání. Neexistují nástroje 
pro zjišťování kvality vzdělávacích programů - řešení vidí ve zpracování standardů 
VP a certifi kace vzdělávacích institucí i lektorů. Nedostatečná evaluace DVPP by 
se měla zlepšit vytvořením a sledováním indikátorů kvality, sběrem dat a on-line 
hodnocením. Minimální dopad na kariérní růst by mělo řešit rozšíření nabídky spe-
cializačních studií, uznávání předchozích dílčích kvalifi kací, návrh kreditního sys-
tému a zpracování metodiky tvorby školních plánů DVPP. Plošné fi nancování bez 
vazby na priority DVPP je nutné změnit po defi nování priorit na účelové fi nancování 
s možností volné soutěže. Předpokladem úspěšné realizace projektu je zpracování 
standardu pedagogického pracovníka, konsensus všech zainteresovaných, politická 
vůle ke změně stávajícího stavu a fi nance pro pedagogy.

Důležité bylo slyšet také dosavadní zkušenosti těch, kterým je další vzdělávání ur-

138 139



čeno a kteří ho realizují. Pohled ze strany vzdělavatelů zprostředkoval PhDr. Ondřej 
Hausenblas z o. s. Kritické myšlení. Desetiletá zkušenost s programem ukázala, 
že nejefektivnější jsou dlouhodobější cykly vzdělávání celého sboru (80-100 hodin). 
Během kurzu je nutná individuální podpora pro učitele při aplikaci nových postupů 
- možnost prodiskutovat s partnerem, konzultovat problémy s lektorem, možnost 
mezisetkání účastníků. Pak se po počátečních neúspěších inovace dotáhnou, učitel 
přijde na způsob, který mu vyhovuje a cca po 2 letech začne měnit své postoje. Aby 
bylo vzdělávání úspěšné, je třeba mít kvalitní lektory, dát možnost školám zajistit 
podmínky a motivovat je k tomu, aby chtěly systematické vzdělávání v návaznosti na 
dlouhodobý plán DVPP školy (to umí málo ředitelů). Je potřeba změnit způsob, jak 
přemýšlet o problému zvyšování kvality učení dětí, a propojit cíle vzdělávání žáků 
se vzděláváním učitelů. Změnit představu o tom, jak může fungovat systematické 
vzdělávání učitelů - zatím se za systematické považuje jen makro-zasahování (zá-
kon, vyhláška, nastavení platů).

Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Praha-Kunratice, zdůraznil, že na vzdělávání je nutné 
dávat i ředitelské volno, aby mohl sbor vyjet ve všední den. Kombinoval vzdělávání 
celé sborovny s vysíláním jednotlivců na kurzy - ti pak ale musí umět přenést nové 
poznatky ostatním, což je někdy problém. Tvorba ŠVP a projekty ESF přinesly infl aci 
vzdělávacích nabídek, často zdarma - orientace v kvalitě je těžká. Ředitelé vycháze-
jí ze znalosti zkušených lektorů, ale objevují se i noví mladí lidé, kteří vytvářejí dobré 
materiály (např. Projekt Odyssea, Polytea - Gemini). Je škoda, že projekt Koordiná-
tor nebyl lépe fi nančně zajištěn - jeden člověk do školy je málo. Nové projekty ESF 
znamenají obrovskou administrativu a mnoho neznámých - škola by potřebovala 
1-2 lidi na plný úvazek a peníze na „létající“ suplenty. Mohli by to být např. studenti 
učitelství, kterým by fakulty uzpůsobily rozvrh tak, aby měli jeden den v týdnu volno 
s povinností suplovat nebo být ve školách jako asistenti.

Diskuse byla tentokrát mimořádně bohatá. Vybíráme alespoň některé myšlenky:
 
● Problémy jsou závažné, kořeny jsou ve zničení systému pedagogických center - 

obnova bude drahá. Byl pominut kariérní růst - je v zákoně, ale nerealizoval se.
● Je potřeba certifi kační systém a profi l pedagoga - musí zpracovat pedagogické 

fakulty.
● Jsou potřeba dlouhodobé cykly, ale i odborné inovace.
● Jak je možné realizovat reformu a nezařídit podmínky pro vzdělávání učitelů? 

Učitele to stojí velkou námahu a školy organizační problémy. Chybí pomoc škol-
ské správy a centra (možnost najmout suplenty).

● V ESF je spousta „české“ byrokracie - opakované vyúčtovávání již vykázaných 
věcí. Komplikace je v počtu operačních programů - jiné země jich mají méně. 
Zákonodárci by měli žádat, aby se nemrhalo prostředky ESF.



● Je třeba říct, co zachováme, až evropské peníze nebudou - udržitelnost! MŠMT by 
mělo říct, co podpoří - jaké programy chce udržet. O tom rozhoduje povaha cíle. 

● Celá diskuse poukazuje na to, že DVPP je jen jeden prvek velké množiny. Pro-
gram Učitel před lety propojoval přípravné vzdělávání učitelů s dalším vzdělává-
ním a kariérním růstem. Musí se řešit jako celek. Máme RVP, zákon o autoev-
aluaci, obrovské fondy - a obavy z využití. Problémy nejsou řešitelné bez vize 
podpory škol a učitelů.

● Měly by se rozhodovat školy, co potřebují. Učitelé velmi rychle poznají, co je pro 
ně prospěšné. Nespoutat peníze příliš jednotně - instituce je pak snadno využijí 
ve svůj prospěch.

● Školy vědí, jak prostředky zužitkovat, ale my jim neumíme vytvořit podmínky. Když 
chceme zajistit kvalitní výkon sprintera, necháme ho běhat a koupíme mu tretry.

● Učitelé jsou často do kurzů nahnáni, mají sice certifi kát, ale nemají dovednosti 
(viz cizí jazyky).

● Brzdou je 12 dní na samostudium - ředitel nemůže určit, co by škola potřebovala. 
Je třeba to upravit.

● Nemohly by suplenty zaměstnat kraje?
● Ne vzdělávání z centra zadarmo. Jsou programy a nikdo se na ně nehlásí - or-

ganizace chtějí peníze a ne dělat službu školám. I létající suplenty někdo zařídí, 
budou-li mít školy peníze.

● V Bavorsku mají systém tzv. mobilních rezerv - je možno převzít! V Austrálii mají 
učitelé, kteří nechtějí být ve škole každý den, licenční číslo a jsou k dispozici na 
telefonu.

● Ne všichni ředitelé se orientují v tom, kam směřovat další vzdělávání, jak udělat 
plán - důležité je vytvořit smysluplný systém.

● Nikdo se dosud nezabýval tím, jak motivovat učitele ke vzdělávání - poslední 
výzkumy potvrzují, že tam, kde není změnám nakloněn ředitel, není ochota ani 
u učitelů. - Ing. Beran: Formulovat standard učitele a tím nastavit požadavky na 
kvalitu. Záleží na řediteli, ale chybí mu nástroje (i fi nanční). - Dr. Hausenblas: Ve 
Velké Británii existuje zástupce pro zvyšování kvality - chodí na hospitace, pak 
provede pohovor, co učitel zlepší, a sepíše protokol. Po roce je kontrola a další 
smlouva. Kdo se nezlepší, přidáno nedostane.

● Záměr NIDV je bohulibý - proč ale až v roce čerpání ESF, proč ne před 4 lety?       
- Mgr. Nekola: Začíná projektové období, jsou peníze a na ministerstvu vůle tako-
vý projekt udělat. 

● Dr. Kitzberger, MŠMT: Problém DVPP má dvě roviny - ta první, systémová, za-
sáhne až druhou polovinu období. Je třeba nastavit účinnou motivaci. S kariér-
ním řádem to není jednoduché - je otázkou, zda se nezvrhne na sbírání kreditů, 
zda postup má být automatický, nebo až po přenesení poznatků do praktické 
výuky. Projekt má nastínit možné varianty. Kariérní růst znamená mnoho miliard. 
Příští týden zasedne tým prof. Rýdla, který bude pracovat na standardu učitele. 
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Je třeba vtáhnout odborníky z fakult, ale neví se, zda shoda bude jednoduchá 
nebo složitá. Obtíže standardu jsou v  popsání dovedností absolventa a doved-
ností získaných v praxi. Je v tom významný rozdíl? Jestliže ano, pak dosavadní 
příprava byla špatná. VÚP připravuje konferenci Učitel 21 - chce započít dialog 
s fakultami. Debata o tom, kdo je dobrý učitel, tu 15 let chyběla. Až to bude zfor-
mulováno, bude ředitel moci učitele hodnotit a nastavit jeho vzdělávání. Schopné 
učitele to musíme naučit, neschopné by systém měl donutit odejít (ve Finsku 
odešla jedna třetina). Podporujeme kritiku vlivu 200 % za suplování a 12 dnů sa-
mostudia - ředitel by měl mít právo určit, kdy se celý sbor bude vzdělávat. Stoho-
dinové kurzy jsou určitě nejlepší, ale je škola schopna je zajistit? Ministr školství 
chce více vázat plat na to, co učitel umí, ne na věk, je ale nutno přidat peníze do 
systému. S projekty ESF nastane vyšší nabídka než poptávka - školy ji nebudou 
moci absorbovat. Je otázka, zda neomezit počet vzdělávacích projektů.

„Jak je vidět, problematika je to obsáhlá. Kulatý stůl byl jen úvodem do diskuse,“ 
uzavřela Mgr. Simonová.

Jana Hrubá

 BŘEZEN 2008 

NÁVRH NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Březnový kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Stře-
diska vzdělávací politiky PedF UK, který sliboval informace o připravovaných změ-
nách zákona, přilákal velké množství účastníků. Byli to především zástupci krajů a 
městských částí, zástupci škol a zařízení dalšího vzdělávání. Větší zájem než jindy 
projevili i novináři. 

Informace o obsahu novely a jejím charakteru podal za MŠMT PaedDr. Jaromír 
Krejčí, ředitel odboru 20. Řekl, že ministerstvo nyní připravuje celou řadu dokumen-
tů. Základní podoba školského zákona zůstává, ale je navrženo 55 novelizačních 
ustanovení, z nichž většina je technického charakteru. Poté hovořil o změnách zá-
važnějších:

● odstranění limitu počtu žáků pro existenci školy;
● zrušení správního řízení u některých činností ředitele školy;
● zjednodušení odvolávání ředitelů (odstranění slova „závažného“ u porušení 
 právních předpisů);
● ukončení členství ve školské radě;



● zavedení přípravných tříd speciálních škol;
● možnost zahájení školní docházky v 5 letech pro nadané děti;
● jedno vyjádření pro odklad (pediatr/PPP);
● Evropské školy pro děti diplomatů;
● upřesnění komisionálního přezkoušení;
● možnost opakování ročníku ze zdravotních důvodů;
● možnost pokračovat v základním vzdělávání po uplynutí 9 let školní docházky;
● výstupní hodnocení nebude kritériem pro přijímací řízení (SŠ mohou vzít 
 v úvahu);
● možnost přestupu žáků osmiletých gymnázií na šestiletá;
● možnost nástavbového studia i u SOU;
● možnost získání dalšího výučního listu;
● přijímací řízení VOŠ až po 1. červnu;
● obnovení poplatku za poslední ročník MŠ;
● zařazování církevních škol do rejstříku;
● fi nancování služeb vně školy.

Za nejkontroverznější návrh označil dr. Krejčí změnu odvolávání ředitelů. O zjed-
nodušení žádali zřizovatelé, protože různý výklad slova „závažné“ porušení vedl 
k soudním přím. Co však udělat s ředitelem, který neplní povinnosti, ale neporušil, 
nebo ne závažně, právní předpis?

Ministerstvo úpravami reagovalo na různé požadavky, ale netěší je, že se zákon 
příliš cizeluje - příliš podrobností přináší zase jiné obtíže.

Další panelisté potom seznámili přítomné s názorem svým nebo svých asociací na 
vybrané okruhy navrhovaných změn.

PaedDr. Tomáš Bouda, nezávislý expert, uvedl, že porušování či neplnění právních 
předpisů není výjimečné, protože školství je byrokratický systém se spoustou regu-
lativů. Rozsáhlá právní subjektivita neumožňuje zcela delegování. Závažná poruše-
ní jsou výjimečná a zřejmá.

Zřizovatelé chtějí řešit manažerská selhávání ředitelů (vypuštění slova „závažné“ to 
ale neřeší) a také prosadit své osobní a politické cíle (mělo by se omezovat - návrh 
naopak usnadňuje nalezení důvodu).  

Jmenování a odvolávání ředitelů je jednou z nejzávažnějších kompetencí ve správě 
školství. Řešením by byl návrat odvětvového řízení, což by směřovalo proti decent-
ralizaci, nebo posílení kompetencí rady školy. Návrh MŠMT vychází vstříc zřizovate-
lům, ale ve skutečnosti problém neřeší a deformuje demokratické principy. Problém 
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by se měl řešit komplexně - souhlasné stanovisko rad škol by zároveň posílilo jejich 
funkčnost.

Při zjednodušování administrativy by se měla vzít v úvahu komplexní právní subjek-
tivita škol, z které plynou jednotlivé agendy. Byrokracii je třeba stabilizovat a ne dělat 
stálé změny.

PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí, uvítala za 
zřizovatele odstranění limitů počtu žáků i zrušení bezplatného posledního ročníku 
MŠ, které působilo v praxi problémy. Ke školským radám podotkla, že jejich povinné 
zavedení působí v krajích problém všechny rady za zřizovatele obsadit. Tradice a 
umění pracovat ve školských radách nejsou u nás rozvinuté, neumí je využívat ani 
obce. Při odvolávání ředitelů školské rady asi zatím nepomohou. Je dobré, že zů-
stalo konkursní řízení, ale jeho výsledek by měl být pro zřizovatele závazný. Slovo 
„závažné“ porušení by školská komise SMO nerušila, ale doplnila „opakované“.

Mgr. Pravoslav Němeček, ředitel ZŠ České Budějovice a viceprezident Asociace 
ředitelů ZŠ, za svou asociaci novelizaci zákona uvítal. Zrušení limitů počtu žáků 
označil za vstřícný krok k obcím, které o svou školu opravdu stojí. Sekce málotříd-
ních škol AŘZŠ po tom volala. Možnost přezkoumání známky je lepší než přezkou-
šení, které jde proti kurikulární reformě. Úroveň získaných kompetencí lze jednorá-
zovou zkouškou zjistit jen těžko. Je nutno respektovat rozdíl mezi pojmy klasifi kace 
a hodnocení!

Asociace podporuje snižování administrativy, ale nejrozsáhlejší agenda zůstává - 
veškerá rozhodnutí o přijetí žáka. Ukončování funkce ve školské radě asociace vítá 
- zpřesnění odstraní tápání.

Souhlasí s odstraněním hranice 65 let při odvolávání ředitelů, ale odstranění slova 
„závažné“ podle AŘZŠ výrazně poruší stabilitu pozice ředitele. Chápe, že zřizovate-
lé vidí odvolání ředitele jako nesnadné, riziko soudních procesů s nejistým výsled-
kem je vysoké. Odvolání není možné z jiného důvodu, než který je uveden v zákoně. 
Nelze tedy ředitele odvolat při nespokojenosti zřizovatele, rodičů, neochotě školy k 
žádoucím změnám, nedobré atmosféře ve škole, konfl iktech s rodiči, učiteli a žáky 
atd.

Na druhé straně podle ředitelů nejde jen o odvolání z důvodů špatné práce (viz 
anketa AŘZŠ), ale důvody mohou být politické, protekce, osobní  tlaky. Vypuštění 
slova „závažné“ dělá z ředitele zboží, které může být vyměněno kdykoli. Devastuje 
odpovědnost zřizovatele za výběr ředitele a zvyšuje vydíratelnost ředitele (relativně 
nezávažné důvody mohou být použity kdykoli - chybí časové hledisko). Konečným 



efektem bude, že se ředitelé budou zabývat dodržováním právních předpisů a ne 
výchovně-vzdělávacím procesem.
 
AŘZŠ navrhuje ponechat stávající znění a doplnit „opakovaného porušení“. Připo-
míná, že všichni ředitelé by měli mít srovnatelné časové podmínky (rozdílná výše 
úvazků ředitelů ZŠ a SŠ).

Mgr. Michaela Rybářová, zástupkyně ředitele ZŠ Praha 8, prezentovala názor Aso-
ciace pedagogů základního školství na problém výstupního hodnocení, kterým se 
asociace dlouhodobě zabývá. Vítá novelizaci školského zákona, který ruší povin-
nost SŠ respektovat při přijímacím řízení výstupní hodnocení z důvodů nesrovnatel-
nosti zpracování a nízké využitelnosti VH. V rozporu s některými školami však APZŠ 
nesouhlasí s jejich požadavkem zrušení VH. Hodnotí splnění cílů vzdělávání, vede 
učitele ke konkrétnímu hodnocení dosažené úrovně kompetencí žáka a je sjednocu-
jícím prvkem při různosti ŠVP. Asociace by uvítala vznik metodiky, přislíbené MŠMT. 
Postrádá ale posun v termínu vydávání výstupního hodnocení na konec školního 
roku, protože je nesystémové vydávat ho půl roku před ukončením školní docház-
ky. 

Mgr. Rybářová také tlumočila názor asociace, že je degradující převádět slovní hod-
nocení na známky za účelem přijímacího řízení. Připomněla, že ani srovnatelnost 
klasifi kace ve skutečnosti neexistuje.

Názor Unie školských asociací CZESHA byl dodán v písemné podobě, protože 
zástupci se pro časovou vytíženost nemohli dostavit. Obsahuje rovněž námitky proti 
řešení odvolávání ředitelů.

Připomínky Asociace předškolního vzdělávání k novele školského zákona tlumočila 
Mgr. Ivana Lacinová, ředitelka MŠ v Praze 6. Možnost dřívějšího nástupu dítěte 
do školy považují za spornou, protože rozptyl věku dětí v jedné třídě dva a půl roku 
může postupně vadit. Kromě toho nadané děti bývají sociálně méně zralé. Podmín-
kou by proto mělo být vyjádření PPP. Obdobně je tomu u odkladů školní docházky, 
protože poradenské zařízení dá školce návrh pro individuální vzdělávací plán. Aso-
ciace podporuje zrušení bezúplatnosti posledního ročníku MŠ a vítá zjednodušení 
správního řízení. Mgr. Lacinová podotkla, že zřejmě nikdo předem nespočítal, co 
stojí rozesílání kladného rozhodnutí ve školách v celé republice.

Jako poslední promluvil psycholog z FF UK PhDr. Václav Mertin. Ke zrušení bez-
úplatnosti řekl, že se má vycházet z toho, co se ví: Počet docházejících sociálně 
slabých dětí do předškolního ročníku MŠ se nezvýšil. K odkladům se jako odborník 
přimlouvá, aby stačilo jedno doporučení s tím, že MŠ si může vyžádat doporučení 
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PPP, aby nedocházelo ke zbytečným vyšetřením dětí. V souvislosti s dřívějším ná-
stupem dítěte do školy upozornil, že přetrvává názor na školní zralost z 60. let. Co to 
je? Změřit zralost pro něco neumíme, jen odhadujeme. Je obrovský rozdíl mezi dět-
mi ve věku 5-8 let! Nemělo by se ubližovat dětem. Zákonodárce by měl respektovat 
odborný názor a řešit jednotlivé případy výjimkou, nikoli zákonem.

Po vystoupeních panelistů se rozvinula další diskuse přítomných účastníků. Dr. 
Krejčí na závěr zdůraznil, že vše je zatím ve stadiu návrhu a některé věci v Legisla-
tivní radě vlády zřejmě neprojdou. Všechny připomínky vnímá a náměty lze navrh-
nout. V dosavadním připomínkovém řízení přišlo 70 stran připomínek (což je méně 
než jindy!). Při vyhodnocování připomínek některé věci ovšem nelze obhájit. Ve hře 
je časový faktor - MŠMT chce dosáhnout účinnosti novely k 1. 9. 2008. Sporná místa 
se tedy přesunou do druhé vlny novely.

V dubnu proběhne obdobný kulatý stůl SKAV, o. s. k návrhu novely zákona o peda-
gogických pracovnících.

Jana Hrubá

 DUBEN 2008

NÁVRH NOVELY ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

Dubnový kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a SVP 
PedF UK byl věnován diskusi k problematice pedagogických pracovníků. Zájem pro-
jevili hlavně ředitelé a učitelé, úředníci krajů a Magistrátu hl. m. Prahy a pracovníci 
resortních ústavů a pedagogických fakult.

Informace o připravované novelizaci zákona 563/2004 Sb. podal Mgr. Michal Trun-
da, vedoucí oddělení správních činností a péče o pedagogické pracovníky MŠMT. 
Zdůraznil, že se diskutuje pouze o pracovní verzi, která je projednávána s asocia-
cemi, zástupci krajů a dalšími partnery. Ministerstvo nechce řešit problémy od úřed-
nického stolu.

První okruh se týkal nekvalifi kovaných pracovníků. Ti mohou podle zákona setrvat 
ve školách nejdéle do konce roku 2009, pokud do té doby nezahájí studium. Dosa-
vadní výjimka (50 let věku a 15 let úspěšné praxe) je příliš tvrdá. Možnosti řešení: 
posun termínu pro zahájení studia do r. 2014, zakotvení pravidla, že plnění odborné 
kvalifi kace v nadpoloviční části úvazku je kvalifi kací, nebo zmírnění kritérií o 5 let (45 
let věku a 10 let praxe). Druhou variantu (vypustit věkové kritérium a 5 let praxe) pan 



ministr odmítl, MŠMT nehodlá podle něho zpochybnit princip požadavku magister-
ského studia pro učitele. 

Dále se Mgr. Trunda zabýval odbornou kvalifi kací.  Řekl, že pedagogický terén volá 
po větší prostupnosti. Proto návrh novely možnosti rozšiřuje za předpokladu, že si 
pedagog dostuduje příslušné rozšiřující studium. Nejvíce požadavků bylo na rozší-
ření prostupnosti učitelů I. a II. stupně ZŠ. Uvažovalo se o vzájemné nahraditelnosti 
u všech nebo u některých předmětů. Po semináři se zástupci VŠ se dospělo k tomu, 
že nadále zůstane požadavek rozšiřujícího studia s ohledem na naprosto odlišnou 
vysokoškolskou přípravu učitelů I. a II. stupně. Pouze u učitelů cizích jazyků na I. 
stupni ZŠ bude uznávána kvalifi kace pro II. st. nebo i neučitelské studium cizího 
jazyka a DPS pedagogiky. U učitelů II. st. ZŠ pak i neučitelský magisterský program 
a DPS učitelství II. st. nebo SŠ. Na nižších stupních víceletých gymnázií bude uzná-
váno i učitelství pro II. st. ZŠ.  U vychovatelů byly možnosti kvalifi kace rozšířeny o 
VŠ speciální pedagogiku nebo jiné VŠ vzdělání a DPS. U pedagogů volného času 
bylo požadováno zmírnění kvalifi kace u externistů. Návrh připouští i střední vzdělání 
s výučním listem a studium pedagogiky v CŽV nebo na VŠ. U asistentů pedagogů se 
zmírňují požadavky u vychovatelů vykonávajících pomocné práce. Studium pedago-
giky podle § 22 budou moci realizovat kromě zařízení DVPP i vysoké školy. MŠMT 
se nesetkalo s odporem vůči navrhovaným změnám.

Volno k samostudiu: Je navrženo nejvýše 12 dnů, ale odbory a kraje to považují za 
zbytečné. Na druhé straně ředitelé namítají, že paragraf brání dalšímu vzdělávání 
PP. Souvisí to i s odměňováním přespočetných hodin. Podle zákoníku práce za ně 
náleží pracovníkovi dvojnásobek průměrného hodinového výdělku. Podle některých 
ředitelů je proplácení na úkor nenárokových složek platu. Střední odborné školy a 
kraje navrhují paragraf neměnit, objevuje se i verze dvojího režimu (stálé nadpočet-
né hodiny 200 %, nahodilé 100 %), která by ovšem znamenala zásah do zákoníku 
práce.

Nejtěžším oříškem je podle Mgr. Trundy pracovní doba PP. Podle zákoníku práce je 
zaměstnanec povinen být po celou dobu na pracovišti, nebo na jiném dohodnutém 
místě na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Možností řešení by byla 
speciální úprava pracovní doby, podle které by zaměstnanec určitou část souvisejí-
cích prací mohl vykonávat na jiném místě, aniž by zaměstnavatel odpovídal a nesl 
náklady (toto řešení podporuje tripartita), anebo využití § 317 režim domácích za-
městnanců, které doporučují odborníci na pracovní právo.

Názory na některé okruhy připravovaných změn pak přednesli panelisté. Jako první 
promluvil o učitelské kvalifi kaci prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., proděkan PedF 
UK. Řekl, že ministr prokázal svým výrokem osvícenost, ale snahy o snížení kva-
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lifi kace se mohou kdykoli vynořit znovu. Zápas o učitelské vzdělání by měl být se-
trvalým zápasem nás všech. Jde ovšem i o to, aby se inovovalo. Sám vzdělavatel 
nemůže zůstat nevzdělaný. Vysokoškolské vzdělání učitelů je evropskou samozřej-
mostí, ale u nás jsou trvalé snahy je odbourat. Při nedostatku kvalifi kovaných učitelů 
se objevují snahy spokojit se s kdekým. Zastánci toho argumentují, že absolventi 
pedagogických oborů VŠ nejsou až tak dobří. Je otázka, co je toho příčinou.
 
Podle prof. Heluse je příčinou kontinuální selhávání politické reprezentace v zabez-
pečení učitelského povolání jako klíčové profese. Nebyly vytvářeny podmínky, aby 
absolventi do ní nastupovali a v ní setrvávali. Stálým odsouváním kariérního řádu 
se schopní nemohou dostat do lepších pozic. Co se týče připravenosti absolventů, 
každé vzdělání je výbavou, pokud jsou podmínky. Mladí učitelé do sborů nezapa-
dají, procházejí fázemi odhodlání, zklamání a odchodu. Systém pomoci začínajícím 
učitelům je u nás zanedbáván. Cestou nápravy by byla výjimka s jasně stanovenou 
lhůtou a v této lhůtě usilovná snaha o nápravu stavu:

● zaštítění nezpochybnitelnosti učitelského VŠ vzdělání - učitel musí být 
 expertem;
● vypracování standardů učitelského vzdělání;
● vybudování fakultních škol, klinik, vzorových pracovišť;
● vytváření grantů na podporu učitelství;
● diferenciace učitelů (kariérní postup);
● opora ve službách (poradenství, konzultanti).

„Je třeba stále vyjasňovat, v čem je podstata učitelského povolání, zbavit se nahrbe-
nosti a napřímit se,“ zakončil prof. Helus. (Potlesk.)

Mgr. Hana Bažantová, ředitelka ZŠ Terezín, pak přednesla stanovisko Asociace 
ředitelů ZŠ. Řekla, že vzájemná nahraditelnost učitelů I. a II. stupně je těžko splni-
telná (viz integrace předmětů v ŠVP). Asociace podporuje uznání kvalifi kovanosti při 
nadpolovičním úvazku na daném stupni, ale situaci to neřeší. Navrhuje, aby ředitel 
plně zodpovídal za odbornou a pedagogickou úroveň výuky a měl možnost přidělit 
úvazek v souladu s ŠVP. 

AŘZŠ podporuje přidání slova „nejvýše“ 12 dnů samostudia i variantu snížit kritéria 
výjimky v kvalifi kaci na 45 let a 10 let praxe. Snížení požadavku praxe na 5 let po-
važuje za nepřijatelné. Od VŠ vzdělání nelze ustoupit. S posunem termínu nezbývá 
než souhlasit, ale v té době něco udělat pro řešení problému. Většina nekvalifi kova-
ných studovat chce, ale nemají možnost, zvláště na II. stupni je málo kombinované-
ho studia. Příplatek 200 % za přesčasové hodiny ředitelé učitelům přejí, ale musí být 
fi nanční prostředky. Takto se berou z nadtarifů a někteří ředitelé proto odmítají uvol-



ňovat učitele na DVPP. Řešením by bylo příplatek snížit, nebo navýšit prostředky.
Jako poslední vystoupil Ing. et Mgr. Vít Berka, vedoucí ekonomicko-právního oddě-
lení ČMOS PŠ. Jelikož odbory nemají ofi ciální návrh úprav, může přednést jen názor 
k záměrům ministerstva. Co se týče pracovní doby, ČMOS změnu zákoníku práce 
doporučil. Mělo by se ponechat a vtělit do zákona to, co se vžilo (přítomnost na pra-
covišti jen v době přímé pracovní činnosti a podle pokynů ředitele). Ostatní nebylo 
regulováno, což je ideál. Problémem je, jak dostát odpovědnosti zaměstnavatele 
(pracovní úraz by se musel prokázat a uznat) a jak řešit náklady.

Při řešení nekvalifi kovanosti pracovníků je otázka, zda realita je nastavena na přísné 
řešení. Zpřísnění nároků by se mělo projevit v hmotné zainteresovanosti. Také vzni-
ká problém aplikace výpovědních důvodů: Učitel sice dostane výjimku, ale dál je v 
nejistotě v případě, že nejsou dostupné studijní obory.

K paragrafu volno k samostudiu je vydán společný výklad ČMOS a MŠMT - mělo by 
se řešit aktualizací výkladu. Proplácení nadpočetných hodin je oceněním náročnosti 
práce nad stanovenou míru. Nečekejte od odborového svazu, že nebude 200 % 
prosazovat. Změna zákoníku práce by byla komplikovaná, různá pravidla by ekono-
micky nenárokovým složkám nepomohla. Je třeba jasnější ustanovení, které hodiny 
jsou nadpočetné. Mělo by se řešit fi nančně a ne krácením již dosaženého platu.

Následovala diskuse, kterou moderovala Mgr. Jaroslava Simonová, předsedkyně 
SKAV, o. s. Pro přehled alespoň některé podněty z diskuse a odpovědi na ně:

● Dnes proběhla médii informace o tom, že novela zvažuje, že by učitelé na zá-
kladních školách mající maturitu po 5 letech praxe mohli získat kvalifi kaci. Je v 
novele zvažováno získání kvalifi kace u učitelů odborných předmětů na učilištích 
(samozřejmě podmínkou by bylo maturitní vzdělání v daném oboru + pedagogic-
ké minimum + speciální pedagogika u učitelů učících na odborných učilištích)?
Za 5 let bude u učitelů odborných předmětů stejná situace. Nejde spíše o pra-
xi? - Mgr. Trunda: V médiích šlo o špatnou interpretaci výjimky - u učitelů nadále 
bude požadováno magisterské vzdělání. U některých oborů neexistuje VŠ pří-
prava - pak je střední škola kvalifi kací. Z ŠVP vyplyne, co je odborný předmět a 
co praktický výcvik.

● Problém pracovní doby (v jeden den výuka + porada + třídní schůzky) - pedagog 
se nemusí chtít dohodnout a může chtít zaplatit přesčas. Zvláštní předpis by měl 
upravovat podmínky i pro učitele na dohodu. 

● Jak se má zachovat učitel, dostane-li od ředitele školy příkaz, který je v rozporu 
se studijními potřebami žáků - např. když deset žáků má zájem opravit si závě-
rečnou klasifi kaci v posledním možném termínu, ale ředitel nařídí učiteli, aby 
se v této době věnoval jen jednomu žáku? - Mgr. Trunda: § 106 a 301 ZP: Lze 
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odmítnout plnění úkolů, které jsou v rozporu s předpisy (viz školský zákon - re-
spektovat studijní potřeby žáků). Doporučuji požadovat na řediteli vysvětlení.

● Prof. Štech: Téměř všechny evropské země mají problémy s kvalifi kovaností uči-
telů. Loni vyšla směrnice „Zlepšení kvality vzdělávání učitelů“. Čte to ministr? Při 
každém jednání zastupuje MŠMT někdo jiný. Volno k samostudiu je v EU mini-
mální (do 20 hodin ročně). Řeší se posunem akcentů na systém celoživotního 
vzdělávání a mobilitu v profesi.

● Jak přispívají pedagogické fakulty k řešení? Pedagogové chtějí studovat, ale ne-
mají kde. Situace v Praze je vážná. - Mgr. Trunda: Potvrzuji, že není dostatečná 
nabídka distančního studia. MŠMT jednalo se zástupci všech pedagogických fa-
kult. - Prof. Helus: PedF UK Praha připravuje rozsáhlejší projekt k řešení tohoto 
problému. - Prof. Štech: V roce 2007 klesl příspěvek státu - poklesl normativ na 
navýšení počtu studentů. Fakulty hledaly rezervy. Kombinované a distanční stu-
dium je fi nančně náročnější. 

● Absolventi do škol nechodí, pedagogickou fakultu máme 100 km. Prostupnost I. 
a II. stupně by se měla řešit. Domnívají se odbory, že tlak na vládu a ministerstvo 
je efektivní? - Ing. Berka: Odpovídá náladě v členstvu.

● Zvážit mobilitu. Co zavést rozdílové zkoušky z pedagogiky a psychologie? - Mgr. 
Trunda: Řešení se intenzivně diskutuje.

● 15-20 000 učitelů nesplňuje kvalifi kaci. Loni se na fakultách vzdělávalo 300-500 
učitelů, angličtinářů bylo 15. Byly prostředky vynaloženy účelně? 

● Připravuje se velký projekt PedF UK - není to pozdě? - Prof. Helus: PedF byly 
dlouho zdráhavé k organizaci kombinovaného studia - obávaly se poklesu kva-
lity. Situace se bude radikálně měnit - interních studentů ubývá, fakulty se musí 
přeorientovat na potřeby učitelů. Je to hlubší zásah, než si myslíte. Jsem zahan-
ben - prospalo se to! - Prof. Štech: Pedagogické fakulty mají svůj díl viny, ale ne 
jen ony. Situací se měla zabývat vzdělávací politika. Když začali před dvěma lety 
chybět zubaři, vláda a MŠMT byly ochotny přidat 20 milionů, aby zubaři byli. Exis-
tuje prostor pro variabilitu: zkušení učitelé nemusí sedět na fakultě 6 semestrů.

Jana Hrubá

 KVĚTEN 2008

PŘIPRAVUJÍ MŠ PODLE NOVÝCH ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
DĚTI DOSTATEČNĚ NA ROLI ŠKOLÁKŮ?

Květnový kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV, o. s.) a Střediska 
vzdělávací politiky PedF UK se týkal dětí. Jako obvykle pedagogické téma zajímalo 
především učitelky mateřských škol a zástupce asociací, jindy početní pracovníci insti-



tucí chyběli. Cosi to zřejmě vypovídá… (že by o děti šlo až v poslední řadě?). 

PhDr. Kateřina Smolíková, odborná pracovnice pro předškolní vzdělávání z Vý-
zkumného ústavu pedagogického, vysvětlila, jaké změny přinesl rámcový a školní 
vzdělávací program do předškolního vzdělávání. Řekla, že mateřská škola se v rám-
ci zákona stala školou, byla posílena její pedagogická funkce. Měla by vybavit děti 
základy životních kompetencí s ohledem na věk a možnosti každého dítěte. 

Předškolní vzdělávání není povinné, není proto možné pevně stanovit výstupy, ale 
učitel je povinen k nim děti vést (v RVP PV je formulováno 106 výstupů a 32 klíčo-
vých kompetencí). Důraz je kladen na individualizovanou vzdělávací nabídku a ma-
ximální rozvoj každého dítěte vzhledem k jeho možnostem. Je tedy jasné, že mezi 
dětmi budou přirozené diference. 

Předškolní i základní vzdělávání jsou dvě etapy jednoho procesu - procesu celoži-
votního vzdělávání. Základní škola by měla navazovat na MŠ, aby přechod dítěte 
byl plynulý a bez zbytečných ztrát. Mateřská škola nerezignuje na připravenost na 
školu, ale příprava je jiná - širší a individualizovaná. Každé dítě má právo dosahovat 
jiné úrovně. Pedagog by se měl snažit porozumět každému dítěti a dítě má právo 
prožívat svoje dětství bez problémů. VÚP vydal Metodiku pro podporu individualiza-
ce vzdělávání, kde jsou formulována základní očekávání v Desateru předškoláka. 
Lze samozřejmě diskutovat o nastavení pravidel, o připravenosti učitelek i o podmín-
kách (rostoucí počty dětí). 

Mgr. Hana Imlaufová, psycholožka z Křesťanské pedagogicko-psychologické po-
radny v Praze 8, nejprve vylíčila, co se v rámci vyšetření školní zralosti v PPP po-
suzuje:

● oblast grafomotoriky;
● slovní zásoba, výslovnost hlásek;
● paměťové schopnosti;
● obecně pojmové myšlení a obecná informovanost dítěte;
● sociální porozumění;
● matematické představy a logický úsudek;
● lateralita;
● zrakové rozlišování;
● sluchové rozlišování;
● koncentrace pozornosti.

Vyšetření trvá 45 minut (vyučovací jednotku) a odborník při něm sleduje u dítěte také 
schopnost soustředění, kolísání pozornosti, vliv únavy atd. 
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V posledních letech jsou výrazné problémy s výslovností, zhoršila se grafomotori-
ka (držení tužky!), častější je špatná soustředěnost, neklid, zhoršilo se sluchové a 
zrakové vnímání. Masivně se mění volní vlastnosti dítěte - děti nic „nemusí“, nejsou 
vedeny k tomu, aby dělaly i to, co nechtějí. RVP PV uvádí, že předškolní vzdělávání 
doplňuje výchovu rodiny, ale rodiče paradoxně problémy často neřeší a nechávají je 
na mateřské škole. MŠ by měla rodičům pouze pomáhat v jejich roli.

PaedDr. Eliška Vencálková, lektorka v oblasti předškolního vzdělávání, bývalá in-
spektorka, členka Asociace předškolního vzdělávání, pak seznámila přítomné se 
svými osobními zkušenostmi. Uvedla, že o přechodu dětí z MŠ na ZŠ neproběhl 
žádný výzkum ani tematická inspekce, nejsou tedy vypovídající data. Předškolní 
vzdělávání je bohužel na okraji zájmu, i když návratnost fi nančních prostředků je 
prokazatelně nejvyšší (na 1 dolar 7 dolarů).

Poté připomněla vývoj předškolního vzdělávání, kdy do r. 1989 byl kladen důraz 
na přípravu na školu (předimenzovaný obsah!) a po r. 1991 změnou zákona je kla-
den důraz na rozvoj dítěte. V období přípravy RVP PV byly učitelky MŠ ponechány 
samy sobě, po období stagnace a vyčkávání nastalo po zveřejnění RVP PV oživení. 
Teprve v 2. verzi (2005) se objevují klíčové kompetence. V té době měly MŠ své 
ŠVP již většinou hotové. Koordinované vzdělávání začalo až v r. 2005 (bez podpory 
státu!). Proto jsou ŠVP velmi rozdílné úrovně. Práce s klíčovými kompetencemi je 
náročná, některé MŠ s nimi nepracují. RVP PV nebyl koncipován na vysoké počty 
dětí ve třídách - práce je často na hranici možností. Ne všechny děti projdou mateř-
skou školou, jen předškolní rok je pro rozvoj osobnosti a vytváření předpokladů pro 
vzdělávání málo.

Realizace kurikulární reformy v MŠ a ZŠ probíhala v různém čase, MŠ byly první, 
děti přicházely do základních škol, kde ještě reforma neprobíhala (zdroj nedorozu-
mění). Učitelé to mají těžké, v MŠ obzvlášť - zaslouží si úctu a obdiv.

Své zkušenosti a zkušenosti svých kolegů s přestupem dětí z mateřské na základní 
školu nejdříve představil ředitel ZŠ Nemyčeves Mgr. Miloš Novotný. Vzdal hold 
tvůrcům RVP PV, kteří byli první a bez zkušeností. Základní školy vnímají, že při-
cházejí jinak připravené děti: dorazily individuality, někdy nerespektující požadavky 
a příkazy, vznikly problémy s domácí přípravou. ZŠ v Nemyčevsi připravila kurs 
prosociálních dovedností, který měl nastavit minimální kompetence pro další práci 
v ZŠ (podle RVP PV jich MŠ „mohou“ docilovat, od ZŠ se očekává, že naučí číst a 
psát). Svůj ŠVP přepisoval Mgr. Novotný jako pilotní škola několikrát. Doporučoval 
by mateřským školám lepší formulace výstupů, rozdělit je do mezikroků.

Mgr. Novotný v závěru konstatoval lepší připravenost dětí ve vzdělávacích oblas-



tech, problémy vidí v nedotažené logopedii (loni nastoupilo 100 % dětí s vadami), 
v držení tužky a v nedostatečném aktivním naslouchání (s porozuměním). Některé 
kolegyně z MŠ tvrdí, že „nesmí nikoho nic učit, ale jen nabízet“, což je v kontrastu s 
výukou angličtiny v MŠ.

Mgr. Ludmila Šprachtová z Asociace předškolního vzdělávání, ředitelka mateřské 
školy Sokolovská v Praze 8, nejprve představila účastníkům svou školu. V pedago-
gickém sboru (5 tříd po 25 dětech) mají i jednoho muže. Řekla, že dobré nastavení 
podmínek je klíčové pro rozvoj klíčových kompetencí. Škola pracuje od r. 1990 s 
heterogenními věkovými skupinami, s klíčovými kompetencemi od r. 2002. Na fo-
tografi ích dokumentovala nastavení podmínek - volně přístupné materiály, dostatek 
stavebnic, které mohou děti mít 5 dní rozestavěné, pravidla práce na PC (budík - 10 
minut na 1 dítě), horolezecká stěna, vybavení zahrady, životospráva. S dosaženými 
výsledky vzdělávání mohou být spokojeni. Více na www.mssokolovska.cz.

Diskuse moderovaná Mgr. Jaroslavou Simonovou, předsedkyní SKAV, o. s., při-
nesla některé zajímavé myšlenky:

● Ve zprávě ČŠI chybí údaj o návaznosti vzdělávání a partnerství mezi MŠ a ZŠ. 
Téma partnerství by zasloužilo pozornost např. v tematické inspekci - pro slučo-
vání MŠ a ZŠ dodnes nejsou pravidla. 

● Věk šesti let je věkem skoku - dobrá zkušenost ze sloučené MŠ a ZŠ: možnost 
vzít dítě dodatečně do 1. třídy.

● V MŠ je běžný adaptační program (až 6 týdnů) - blahopřání ZŠ Nemyčeves k 
podobné aktivitě.

● Někdy je problém ve vztazích mezi dětmi a špatná spolupráce s rodiči. Jak MŠ 
žádá rodiče o souhlas s vyšetřením dítěte v PPP? - Dr. Vencálková: PPP může 
pomáhat učiteli, zkoumat klima ve třídě. Potom není třeba souhlas rodičů. 

● Jak je to s taktikou MŠ „my nesmíme děti k ničemu nutit“? - Dr. Smolíková: V RVP 
je uvedeno „dítě by nemělo nic pociťovat jako nátlak“. Je ale rozdíl mezi nátlakem 
a správnou motivací, kdy dítě učení jako nátlak nepociťuje. Vzdělávací nabídka v 
MŠ děti neúkoluje. MŠ by neměla připisovat RVP, co tam napsáno není.

● Dluhem MŠMT je, že neproběhla vysvětlovací kampaň, jak učitelky MŠ rozumějí 
pojmům RVP. - Dr. Jurková, MŠMT: ZŠ byly na rozdíl od MŠ podpořeny z ESF. 
K RVP PV se uskutečnily 4 přípravné semináře pro vzdělavatele a setkávání dr. 
Smolíkové s ředitelkami a učitelkami podle zájmu krajů. 

● Učitelky MŠ na sobě vždycky pracovaly a vzdělávaly se.  MŠ změnily metody 
práce a mnohé ZŠ ještě ne. Někteří učitelé ZŠ jsou málo ochotni se vzdělávat.

● Zase si brečíme na vlastním hrobě. Kolik je tu učitelů ZŠ? Jeden.
● Dr. Jurková: Podle poslední zprávy ČŠI dvě třetiny učitelek MŠ prošly proškolo-

váním. Vzdělávání ale nebylo koordinované a bylo nestejné kvality - proto jsou 
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velké rozdíly v ŠVP. Důležitou roli sehrály modelové programy - Škola podporují-
cí zdraví a Step by Step.

Jana Hrubá

 ČERVEN 2008

JAK A KAM PO ŠKOLE?

Uplatnění absolventů škol a hodnocení dosaženého vzdělání

Situace absolventů škol odcházejících na trh práce je v současné době v České 
republice velice dobrá. Je to způsobeno nejen dynamickým ekonomickým růstem, 
který započal v době našeho vstupu do EU, a s ním souvisejícím nárůstem počtu 
pracovních míst, ale je to také důsledek demografi ckého vývoje a změn ve vzdělá-
vací soustavě. Pracovních příležitostí je velké množství a absolventů málo, hrozba 
nezaměstnanosti ustoupila do pozadí. Absolventi si mohou vybírat a mnohým za-
městnavatelům naopak chybí pracovní síla. 

Přesto řada otázek zůstává: Jak se navzájem ovlivňuje vzdělání a ekonomika? Jak 
se mění postavení absolventů na pracovním trhu a jejich zaměstnatelnost v České 
republice i v mezinárodním srovnání? Jaké to má důsledky pro vývoj školství? Je 
současný vývoj udržitelný a co nás pravděpodobně čeká v příštích letech? Jak se za 
posledních deset let změnily v ČR vzdělávací dráhy i podmínky přechodu ze vzdělá-
vání na pracovní trh? Jak se změnily potřeby a požadavky zaměstnavatelů? Na jaká 
pracovní místa absolventi nastupují, jak se uplatňují a jak zpětně hodnotí dosažené 
vzdělání a ukončenou školu?

Na tyto otázky odpovídali na základě výzkumů v ČR i v evropském kontextu odbor-
níci, kteří se tímto tématem dlouhodobě zabývají: Ing. Jan Koucký a Mgr. Martin 
Zelenka ze Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v 
Praze (ze Střediska je i Ing. Radim Ryška, který kulatý stůl moderoval) a Ing. Jiří 
Vojtěch z Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze. 

Ing. Jan Koucký se zaměřil na širší vztahy a globální problémy uplatnění absolven-
tů. Vývoj na trhu práce závisí na vývoji ekonomiky. Míra nezaměstnanosti absolven-
tů je dlouhodobě u nás i v mezinárodním srovnání zhruba dvojnásobná než celková 
míra nezaměstnanosti, školy ji mohou ovlivnit jen do určité míry. Růst HDP, který se 
od vstupu ČR do EU pohybuje kolem 6% a vedl tudíž i k poklesu nezaměstnanosti, 
nebude ovšem dlouhodobě udržitelný. Pro období dalších 10 let se předpokládá 



jeho snížení na 4-5 %, a musíme tedy předpokládat, že to opět povede ke zvýšení 
nezaměstnanosti.

Při porovnávání situace absolventů jednotlivých typů škol je zapotřebí pozorně roz-
lišovat mezi mírou nezaměstnanosti a mírou neúspěšnosti, neboť dávají odlišné vý-
sledky. Ta první – míra nezaměstnanosti - uvažuje jen ty absolventy, kteří jsou na 
trhu práce a nepočítá tedy s absolventy, kteří pokračují ve studiu (proto je například 
u absolventů SOŠ nižší než u absolventů gymnázií). Zato míra neúspěšnosti pomě-
řuje nezaměstnané absolventy vůči všem absolventům, ať již vstupují na trh práce 
nebo pokračují ve studiu (proto je například u absolventů ZŠ nepatrná, zatímco míra 
jejich nezaměstnanosti je ze všech vzdělanostních skupin zdaleka nejvyšší).

Význam vzdělání na trhu práce se v mezinárodních analýzách zjišťuje pomocí míry 
nezaměstnanosti podle vzdělání a rozdílnou úrovní mezd podle vzdělání. Vliv vzdě-
lání jak na nezaměstnanost, tak na mzdy v ČR po roce 1990 výrazně vzrostl. Během 
desetiletí 1993-2003 se například poměr míry nezaměstnanosti u osob se základ-
ním vzděláním a u vysokoškoláků zvýšil ze čtyřnásobku na desetinásobek, zatímco 
mzda vysokoškoláků vzrostla z necelého dvojnásobku mzdy osob se  základním 
vzděláním na její téměř třínásobek. V mezinárodním porovnání je v ČR vliv jed-
noho roku vzdělání na snížení míry nezaměstnanosti přinejmenším dvojnásobný, 
obdobně i na zvýšení mzdy (v tomto případě s výjimkou několika málo zemí, ale i 
proti nim je u nás značně vyšší). Trh práce v ČR dnes tedy odměňuje vzdělání zcela 
mimořádně. Do jisté míry je to díky tomu, že je vzdělání nedostatek: zvláště terciární 
vzdělávání bylo dříve značně podhodnoceno a ještě v 90. letech na trh práce vstu-
povaly silné demografi cké ročníky s nedostatečným vzděláním. Vliv vzdělání však 
již pravděpodobně nebude dále posilován a poptávka bude po všech úrovních vzdě-
lání. Mimo jiné proto, že růst ekonomiky je postaven převážně na tradičním českém 
průmyslu a méně již na sofi stikovaných službách.

Na nabídku pracovní síly a tedy na uplatnění absolventů mají vliv i další faktory – de-
mografi cký vývoj, vývoj vzdělávací soustavy a prodlužování délky vzdělávání. Sou-
hra vlivu demografi ckého poklesu a prudkého růstu terciárního vzdělávání povede 
po roce 2012 k dramatické situaci, kdy se nejen sníží počty absolventů vstupujících 
na trh práce, ale podstatně se změní i jejich struktura. Chybět budou absolventi 
všech stupňů a typů škol. Uplatnění se proti dnešku bude pravděpodobně relativně 
zlepšovat především u absolventů středního odborného vzdělání a relativně zhoršo-
vat u absolventů terciárního vzdělávání. 

Stejně jako první panelista, také Mgr. Martin Zelenka prezentoval některé výsled-
ky systémového projektu ESF Kvalita II. V jeho rámci se v roce 2007 také provedl 
rozsáhlý výzkum uplatnění absolventů škol v ČR na pracovním trhu, který jednak 
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navazoval na předchozí výzkumy z let 1997 a 2002 a vytvářel tak desetiletou časo-
vou řadu, jednak byl srovnatelný s obdobnými mezinárodními šetřeními. Výzkum se 
zaměřil na dvě témata. Prvním z nich bylo hodnocení poskytnutého vzdělání podle 
řady kritérií, především jeho kvality a využitelnosti v praxi. Celkové hodnocení bylo 
převážně pozitivní a za sledované období se ještě mírně zlepšovalo. Hodnocení 
podle jednotlivých typů škol bylo kritičtější, ale refl ektovalo jejich poměrně výrazné 
změny, a to většinou k lepšímu (na rozdíl od špatného hodnocení základních škol, 
které se neměnilo). Absolventi se také vyjadřovali k možnosti opakování vzdělávací 
dráhy, zda by změnili úroveň či obor studia. Za deset let se jejich postoj poměrně 
značně změnil – zvýšila se spokojenost s volbou úrovně i oboru. 

Zda absolvent má odpovídající zaměstnání, bylo druhým tématem výzkumu. Mimo 
vystudovaný obor pracuje asi třetina absolventů terciárního vzdělávání, a asi o dal-
ších 5 % více absolventů sekundárního vzdělávání. Mezi situací v prvním a sou-
časném zaměstnání existují rozdíly, především na úrovni středního vzdělání bez 
maturity, kde se podíl práce v jiném nebo příbuzném oboru proti prvnímu zaměst-
nání zvýšil; na všech úrovních však platí, že za sledovaných 10 let se podíl práce 
v jiném či příbuzném oboru v současném zaměstnání snižuje. Tato skutečnost má 
vliv na mzdu i na spokojenost s prací, která je na všech úrovních nejvyšší u práce 
v oboru (údaje existují pouze pro rok 2007). Výzkum konečně šetřil, jak požadavky 
práce (opět ve stejném, příbuzném či jiném oboru) odpovídají dosaženému vzdělání 
a dále, jak se tento poměr mezi roky 2002 a 2007 změnil. Na úrovni středoškolského 
vzdělání bez maturity jen nepatrně klesl podíl prací málo nebo příliš náročných. Na 
maturitní i vysokoškolské úrovni byly již rozdíly velmi patrné: podstatně, až na třetinu 
klesl podíl prací s příliš nízkými požadavky a současně rovněž výrazně (zhruba na 
stejnou hodnotu) vzrostl podíl prací s požadavky příliš vysokými. 

Jako třetí vystoupil Ing. Jiří Vojtěch, který shrnul hlavní výsledky dlouhodobé a sys-
tematické činnosti Národního ústavu odborného vzdělávání na poli uplatnění absol-
ventů odborných škol na trhu práce. Jsou zaměřeny na jednotlivé aspekty přechodu 
do praxe i do terciárního vzdělávání, na požadavky zaměstnavatelů a potřeby trhu 
práce, na nezaměstnanost a na vývoj struktury zaměstnanosti v ČR i EU. Na význa-
mu nabývají nové formy kvalifi kace (informační a komunikační gramotnost, sociální 
a manažerské dovednosti, kreativita a přenositelné kompetence), zaměstnavatelé 
pokládají za nejdůležitější schopnost nést zodpovědnost a ochotu učit se, požadují 
samostatné myšlení, praktické využívání vědomostí a používání cizího jazyka bez 
problémů. Dnes již většinu přijímaných do terciárního vzdělávání tvoří absolventi od-
borných středních škol, z maturitních oborů SOŠ je přijímáno 40 %, z oboru lyceum 
dokonce 63 %. 

Informace o uplatnění absolventů v praxi se získávají přímým dotazováním ve            



3 etapách, před ukončením studia, 3 roky a 6 let po jeho ukončení. Tento způsob 
umožňuje porovnat očekávání se skutečností a identifi kovat překážky a problémy. 
První sledovanou skutečností je uplatnění absolventů ve vystudovaném oboru. To 
předpokládá jen asi 60 % absolventů, realita po 3 letech však nedosahuje ani 40 
%. Důvody se liší podle druhu vzdělání: u vyučených je to většinou nízká mzda (a 
dále obtížnost získat práci v oboru), u absolventů SOŠ je to převážně obtížnost 
získat práci v oboru (a dále nezájem o práci v oboru). Odchody do jiných oborů tedy 
částečně vyplývají i z nedostatku informací o trhu práce a chybného rozhodnutí o 
volbě studijní dráhy. Až 80 % absolventů – maturantů i vyučených – je spokojeno se 
zaměstnáním, nejvíce s jistotou pracovního místa, zajímavostí práce a perspektivou 
fi rmy, již méně s platovými podmínkami. Po 3 letech kladně hodnotí svou školní 
přípravu téměř 80 % vyučených a téměř 90 % absolventů s maturitou. Výjimkou je 
u vyučených příprava na práci s počítači, s kterou jsou nespokojeny dvě třetiny vy-
učených, a především jazykové znalosti, s kterými je nespokojeno 70 % vyučených 
a 50 % absolventů SOŠ.

Výsledky činnosti Národního ústavu odborného vzdělávání jsou nejen publikovány 
v analytických zprávách, ale také vedly k vypracování internetového integrované-
ho informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA), který 
je dostupný na www.infoabsolvent.cz. Nyní je dále rozvíjen i jako diagnostický a 
poradenský systém také pro oblast vzdělávání v projektu VIP Kariéra (Vzdělávání – 
Informace – Poradenství), realizovaném opět v rámci ESF.

Diskuse na závěr živě reagovala na problémy, které se objevily v úvodních prezen-
tacích. Brzy dospěla od vlastního, poměrně úzkého tématu kulatého stolu k někte-
rým klíčovým problémům dnešní vzdělávací politiky, k jejich vzájemné propojenosti 
a k naznačení širokého rámce vývoje po roce 1990.

Tehdy se totiž v poměrně krátkém období realizovala řada zásadních změn. Nejprve 
fi nancování škol podle normativů (a tedy podle počtu žáků) spolu s možností zaklá-
dat soukromé a církevní školy a s právem rodičů a žáků volit si vzdělávací cestu, 
vedlo k expanzi středního školství (především odborného s maturitou) a ke změně 
jeho struktury. Současně přecházelo učňovské školství ze zodpovědnosti podniků 
(v důsledků komplikací spojených s privatizačními procesy) do zodpovědnosti státu; 
tím se sice zachovala jeho existence, ale podstatně se oslabilo propojení s reálnou 
praxí (teprve v posledních cca 2 letech se situace začíná zlepšovat). Volba rodičů i 
žáků přitom jednoznačně preferovala obory s maturitou, což podporovalo stálý růst 
poptávky po vysokoškolském studiu. 

Pokračující nárůst počtu přijímaných společně s postupným oslabováním přísluš-
ných demografi ckých kohort vedly k tomu, že po roce 2000 se začal prudce zvyšovat 
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podíl populace přijímané do terciárního vzdělávání. Expanze však probíhá na bázi 
tradičních univerzit (spojená s diferenciací na bakalářské a magisterské studium), 
utlumuje se však tím vyšší odborné studium, které bylo zaváděno jako cesta k ne-
zbytné diverzifi kaci terciéru. Otevírají se nové otázky (které však většinou ani nejsou 
otevřeně a důsledně formulovány), jaký má být charakter středního vzdělávání, kde 
je místo odborného vzdělávání, a jak má být propojen rozvoj středního a terciárního 
vzdělávání. Další možnosti paralelní cesty k získání vzdělání a kvalifi kace otevírá 
postupná realizace strategie celoživotního učení a uplatnění dvou základních ná-
strojů – systému úplných a dílčích kvalifi kací (který se již začíná propracovávat na 
úrovni středního vzdělání bez maturity) spolu se systémem uznávání neformálního 
vzdělávání a informálního učení.

Ing. Jan Kovařovic, CSc.



6. MEDIÁLNÍ OHLASY

Na kulaté stoly jsou pravidelně zváni i novináři z 93 médií (využíváme placené služby 
PRESS SERVIS pro rozesílání tiskových zpráv neziskových organizací do médií). 
Nejčastěji se zúčastňují zástupci odborných časopisů, kde se zprávy z kulatých stolů 
objevují pravidelně (Učitelské noviny, Týdeník Školství). Z deníků bývají zastoupeny 
Lidové noviny, tu a tam také ČTK. Sledujeme pronikání uvedených témat do tisku a 
oslovování panelistů k rozhovorům či tematickým článkům. Takových vystoupení i 
článků je řada, ne vždy je ale uvedeno, že novinář obsahově nebo personálně čerpal 
z materiálů kulatého stolu SKAV, o. s. Přesto se domníváme, že jeden z cílů kulatých 
stolů - otevírat problémy, vyvolávat diskusi a šířit osvětu - je tím naplňován. Některé 
z uvedených ukázek dokladují, že naše témata již pronikají i do regionálního tisku a 
na internetové servery.

 LISTOPAD 2005

NA NOVÝ STYL VÝUKY NEJSOU ŠKOLY PŘIPRAVENY

Zdroj: Obchodní týdeník, s. 28, rubrika: Vzdělávání, datum vydání: 10. 11. 2005

Základní školy nejsou odpovídajícím způsobem připravovány na změnu osnov ve 
školní vzdělávací programy, které by podle nového školského zákona měly začít 
fungovat od 1. září 2007.

Nejasné v novém systému je i vymezení cílů a hodnocení výsledku vzdělávání, vy-
plývá to z analýzy, kterou si nechala vypracovat Stálá konference asociací ve vzdě-
lání (SKAV).

Školní vzdělávací programy, které nahradí stávající osnovy, by si měla vytvořit kaž-
dá škola podle svého zaměření a stylu výuky. Výstupní znalosti a dovednosti žáků 
stanoví rámcové vzdělávací programy připravené Výzkumným ústavem pedagogic-
kým.

CHYBÍ INFORMAČNÍ A FINANČNÍ PODPORA

„Určitě chybí informační a fi nanční podpora,“ řekl předseda SKAV Jindřich Kitzber-
ger. Ministerstvo školství vypracovalo projekt, ve kterém školí takzvané koordináto-
ry, kteří by měli na školách vzdělávací programy vytvářet. „Je to jen nezbytný zá-
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klad. Na výcvik dalších učitelů nemají školy navíc žádné fi nanční prostředky,“ soudí     
Kitzberger.

„Síť pro další vzdělávání učitelů je již vybudovaná,“ tvrdí Svatopluk Pohořelý z minis-
terstva školství. Kromě národního programu Koordinátor existuje podle něj ještě řada 
akreditovaných institucí, které připravují učitele i na nové vzdělávací programy.

Podle rámcových a vzdělávacích programů už některé školy učí. Ředitel Základní 
školy Táborská v Praze Vít Beran, jehož škola podle rámcového a vzdělávacího 
programu již učí, soudí, že školám přináší větší možnost deklarovat vlastní styl vý-
uky a učitele nutí více promýšlet, jak informace předávat svým žákům. „Nejsou ale 
dostatečné podmínky na přípravu učitelů, fi nanční prostředky a probíhají diskuse o 
tom, jak by taková dobrá škola měla vypadat,“ soudí Beran.

Kitzberger se domnívá, že ministerstvo nedokáže o nutnosti reformy přesvědčit zá-
stupce škol. „Když ředitelé nebudou přesvědčeni o potřebě změny, pak nový školní 
vzdělávací program napíšou, protože je to povinnost, ale učební metody zůstanou 
při starém,“ řekl. Aktivně se na zavedení školního vzdělávacího programu podle něj 
připravuje méně než polovina základních škol.

 BŘEZEN 2006

BÍLÁ KNIHA PO PĚTI LETECH

Zdroj: OLGA ŠEDIVÁ, Týdeník školství, s. 3, datum vydání: 1. 3. 2006

Bílá kniha - strategický dokument, kterým stát dává najevo svůj záměr ve vzdělávací 
politice. Tak stručně charakterizoval její obsah Jan Koucký, ředitel Střediska vzdělá-
vací politiky PedF Univerzity Karlovy. Její autoři v čele s profesorem Jiřím Kotáskem 
zde ukázali východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy.

Bílá kniha vznikla před pěti lety, a proto je možné do určité míry hodnotit, co se za 
uplynulá léta podařilo z jejích záměrů realizovat. Důvodem pro úvahy, jak dál ve 
vzdělávací politice České republiky, je i možnost využívání dalších, a tentokrát i da-
leko větších prostředků evropských fondů, než tomu bylo doposud.

„Bílá kniha vymezila jednotlivé linie vzdělávací politiky s časovým horizontem pěti a 
více let,“ říká Jaroslav Müllner, náměstek ministryně pro regionální školství. Jedním 
z cílů bylo vytvoření nové legislativy pro školy. To se podle jeho názoru podařilo. 
Byl přijat nový školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, život škol však 



výrazně ovlivnila i reforma veřejné správy. Před schválením je například i zákon o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání, byla přijata řada podzákonných norem, ale i 
řada projektů, které podle jeho slov pomohly vytvořit fi nanční podmínky pro realizaci 
Bílé knihy. „Zlepšila se dostupnost vzdělání, vysoké a vyšší odborné školy studuje 
více studentů, než se předpokládalo. Zlepšily se podmínky vzdělávání nadaných 
dětí, ale i těch, které mají nějaký handicap. Podařilo se podpořit výuku cizích jazyků, 
byť v samotném závěru tohoto pětiletého období. Ne vše se však zcela podařilo. Je 
například nutné systémově řešit vzdělávání dospělých, dále metodicky pomáhat při 
proměně škol a samozřejmě i zlepšovat odměňování pedagogických pracovníků,“ 
doplnil J. Müllner.

Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství Zlínského kraje, soudí, že se Bílou knihu 
opravdu podařilo v mnohém realizovat, přesto ne všechno je, podle jeho názoru, 
nutné uskutečnit. Například zvyšovat kapacitu škol není potřeba, a to se týká jak 
obecních, tak krajských škol. Naopak dobré by bylo dokončit transformaci veřejné 
správy a přenést kompetence vůči školám z centra na kraje. Nutné je také systémo-
vě řešit celoživotní vzdělávání. „Velkou chybou bylo zrušení pedagogických center. 
Kraje jsou sice do určité míry schopny zabezpečit další vzdělávání učitelů, ale ne do 
takové míry, jako tomu bylo předtím,“ uvedl S. Minařík.

Mnohé výhrady k realizaci Bílé knihy má také Karel Bárta, prezident Asociace ředi-
telů základních škol. I podle něj se sice mnohé z Bílé knihy podařilo naplnit, mnohé 
však ne. Mezi závažné nedostatky patří podle něj například množství vynakláda-
ných fi nančních prostředků na školství. „Deklarovaných šest procent HDP na vzdě-
lávání je v rozporu se skutečností. Ta činí pouze 4,4 procenta HDP. Mnohé fi nanční 
prostředky nejsou účelně využívány. Musí být totiž použity na administrativu, která 
neúměrně roste, místo na vzdělávání. Cíle Bílé knihy nelze splnit, ani pokud bude 
nadále pokračovat předčasná selekce dětí. Pokud budou děti dál odcházet na ví-
celetá gymnázia, pokud budou zřizovány třídy pro mimořádně nadané děti,“ tvrdí          
K. Bárta. A kudy podle něj vede cesta z problémů, s kterými se školy denně potý-
kají? Ta spočívá ve snížení administrativy, v podpoře kurikulární reformy, v dalším 
vzdělávání učitelů, v profesním sdružování, v zavádění ICT do škol a samozřejmě 
ve zvýšení podílu HDP na vzdělávání a účelnosti vynakládání těchto prostředků. 
„Pokud nebude realizována reforma vzdělávání v České republice, Evropa a celý 
svět se nám velmi vzdálí. Je za pět minut dvanáct.“

Na další problémy škol a školských zařízení, které brání úspěšné realizaci Bílé kni-
hy, upozorňuje i předseda CZESHA Jaroslav Ponec. Mezi jiným je podle něj potřeba 
věnovat pozornost dvoustupňovému způsobu fi nancování škol. Kámen úrazu jsou 
prostředky na provoz a rozdílné postavení škol při používání vlastního majetku. Ne-
dořešená je i klíčová role krajů v nastavení struktury středního vzdělávání ve svém 
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regionu.

Bílá kniha není uzavřený dokument. I když mnohé její teze zůstávají nadčasové, 
stále platné, mnohé budou muset být přizpůsobeny změněným společenským i eko-
nomickým podmínkám, mnohé myšlenky doplněny. Pokud však chce být naše spo-
lečnost prosperující společností, pak musí pro vzdělávání dělat vše, co je v jejích 
silách.

 ZÁŘÍ 2006

ŠKOLY MOŽNÁ NEDOSÁHNOU NA VĚTŠINU EVROPSKÝCH DOTACÍ NA 
VZDĚLÁVÁNÍ

Zdroj: Aktuálně.cz 15:43 | 21. 9. 2006

Školy možná nedosáhnou na většinu prostředků z Evropského sociálního fondu ur-
čených na vzdělávání. Bojí se toho, že většina evropských peněz půjde více na ná-
rodní a systémové projekty či na soukromé projekty vzdělávacích agentur než přímo 
do škol. Školy totiž nemají prostředky na přípravu profesionálních projektů, s nimiž 
lze o dotace žádat. Na dnešním diskusním setkání pořádaném Stálou konferencí 
asociací ve vzdělávání to uvedl ředitel Základní školy Přibyslav Ota Benc.

Z Evropského sociálního fondu je určeno českému ministerstvu školství na vzdělá-
vání 59 miliard korun. Nová ministryně školství Miroslava Kopicová nedávno upozor-
nila, že Česká republika může kvůli nevyjasněným kompetencím mezi ministerstvy 
práce a školství o část těchto peněz přijít. Šlo o 24 miliard určených na vzdělávání 
dospělých, o které se staraly oba resorty.

Podle Bence je velmi složité projekt sestavit, především kvůli nepřehledným pravi-
dlům a množství byrokracie. Vinou nízkých platů prý nemají zaměstnanci motivaci 
podílet se na časově náročné přípravě projektů, když jim to nikdo nezaplatí. Školy 
také nemají peníze na to, aby si zaplatily specialisty. Když však školy nemají dobré 
projekty, tak jsou při rozdělování peněz znevýhodněny, uvedl Benc.
 
Ministryně školství Miroslava Kopicová již dříve uvedla, že přednost při přidělování 
prostředků budou mít školy, které jsou připravené. Ministerstvo školství nyní jedná s 
Evropskou komisí o možnosti zaplatit z prostředků na projekty zpětně i část příprav, 
uvedla ředitelka odboru pro záležitosti EU ministerstva školství Jarmila Modrá. „Jed-
ná se však samozřejmě pouze o úspěšné projekty. Jinak by si mohl každý napsat 
špatný projekt a požadovat peníze,“ řekla.



Peníze ze strukturálních fondů však dostanou i kraje a některé se rozhodly školám 
pomoci. Například v kraji Vysočina chtějí situaci řešit tak, že by část prostředků kraje 
rozdělili plošně i školám bez projektů, řekl vedoucí oddělení koncepce vzdělávání 
kraje Vysočina Kamil Ubr.

 ÚNOR 2007

ŠKOLA VERSUS RODINA

Zdroj: Zdeňka LA SALA, Týdeník školství, s. 2, datum vydání: 21. 2. 2007

Dvě třetiny až tři čtvrtiny rodičů školu sice respektují jako instituci, ale jsou přitom 
velmi kritičtí vůči konkrétním učitelům. Většina rodičů je přitom nejšťastnější, když 
může se školou komunikovat co nejméně. Když věci jdou tak, jak mají, když výuka 
probíhá podle jejich původních představ a oni se ve škole zastaví jen čas od času 
informovat se, jak to jejich Honzovi při výuce jde.

V rámci debaty u kulatého stolu na téma Škola versus rodina, kterou organizuje 
Stálá konference asociací ve vzdělávání, to konstatoval prorektor Univerzity Karlovy 
pro rozvoj a vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie Stanislav Štech. 
Problém podle něj pak je, když se přece jen něco v hladkém chodu zadrhne. Co 
dospělí neradi přijímají, jsou jakékoliv větší změny, které ve škole nastanou. Rodiče 
podle něj přitom často požadují, aby se pedagogové jejich dítěti věnovali stejně jako 
oni sami, anebo ještě více. „Aby rozuměli všem záhybům dětské duše, což často 
nezvládne ani tým psychologů, a nedokážou to ani oni sami. Zkrátka, chtěli by ně-
kdy, aby škola suplovala jejich funkci,“ prohlásil S. Štech. Pokud toto učitelé nejsou 
schopni naplnit, stávají se objektem rodičovské kritiky.

Že je ve vztahu mezi učiteli a rodiči mnoho bariér a předsudků a že stále přibývají dů-
vody, aby tomu tak bylo, to potvrdila Milada Rabušicová z Ústavu pedagogických věd 
Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Představila svůj výzkum, v jehož rámci 
určila několik základních kategorií rodičů, jak je vnímají učitelé. První z nich, nezávislí, 
o kantorech pochybují a jsou přesvědčeni, že to, co sociálně a kulturně dostane dítě 
doma, je daleko důležitější než přidaná hodnota, kterou získá ve škole. Rodiče označo-
vaní jako špatní jsou ti, co se o výsledky dětí při výuce nezajímají a do školy nezavítají, 
často ani, když nastanou problémy. Snaživí rodiče se naopak o školu zajímají hodně, a 
protože jsou pak mnohdy k práci pedagogů kritičtí, jsou vnímáni tak trochu jako „obtížný 
hmyz“. Rodiče - zákazníci se chovají jako praví klienti, to znamená, že požadují určité 
služby, a pokud se jim jich nedostane, jsou nespokojeni a často jednoduše dítě přehlásí 
do jiné školy. Pohled na rodiče, coby na občany, připouští, že škola je otevřená instituce 
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a dospělí do ní mohou kdykoliv vstoupit a ovlivňovat ji. Ideální kategorií rodičů jsou pak 
partneři - jsou aktivní, spolupracují s učiteli, čímž škole i pomáhají.

 DUBEN 2007

CO S PROBLÉMOVÝMI ŽÁKY

Zdroj: Zdeňka LA SALA, Týdeník školství, s. 2, datum vydání: 25. 4. 2007

Pokud žák zlobí, nebo se špatně učí, často to v našich školách chápeme tak, že je to 
jeho individuální problém. Škola je přitom chápána jako bezzubá instituce, která tady 
nic nezmůže. Že to tak ale není, na tom se minulý týden shodli odborníci u kulatého 
stolu pořádaného Stálou konferencí asociací ve vzdělávání na téma: Problémový 
žák, nebo žák s problémy? „Pokud má žák problémy, vždy je to odrazem celé třídy. 
Stejné je to u šikany, která není záležitostí jednoho dítěte, ale je onemocněním celé 
třídy,“ konstatovala psycholožka ze Sdružení pro mozkově kompatibilní vzdělání 
Jana Nováčková. Řešením je podle ní nechovat se k žákům mocensky, ale snažit se 
být jim partnery. Školy, které ve třídách budují bezpečné klima a vytvářejí dobré vzta-
hy, mají méně problémových dětí. „Žije-li dítě doma v sociální prázdnotě a tu najde i 
ve škole, a navíc mu nejde učení, je to malér. Potřebuje respekt, uznání, a když ho 
nemá, upozorňuje na sebe negativním chováním,“ soudí J. Nováčková

Ředitel Základní školy v Dalovicích u Mladé Boleslavi Josef Musil říká, že „porou-
chaných“ dětí přibývá tím, jak je víc porouchaná společnost. Učitelé by to ale podle 
něj měli zvládat. „Učitel vstupuje do dětského světa a měl by to respektovat. Pokud 
dítě reaguje negativně, znamená to, že nezvolil dobrou formu výuky, že něco udělal 
špatně,“ tvrdí ředitel. Pedagog podle něj nesmí žáka jen poučovat, ale měl by s ním 
poznatky společně objevovat. Neměl by srážet jeho iniciativu, ale podporovat ji.

„Kde je pohromadě víc lidí, vždy tam budou existovat problémy. Není možné vytvořit 
sterilní prostředí. Řada lidí je z toho nervózní, ale je třeba to přijmout. Stejně tak je 
potřeba respektovat, že se žáci liší a že u každého může fungovat jiná metoda výu-
ky. A někdy ani nemusí být důležitá metoda, nýbrž samotný učitel,“ upozorňuje psy-
cholog z katedry psychologie Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy Václav Mertin.

Předsedkyně České společnosti „Dyslexie“ a pedagožka Husitské teologické fakul-
ty Univerzity Karlovy Olga Zelinková upozorňuje, že když se dítě neučí a zároveň 
zlobí, většinou to spolu úzce souvisí. „Mnozí žáci nemají šanci zvládnout požadav-
ky osnov. Učitelé jsou ale přesvědčeni, že to do nich musí dostat, a to nejde - což 
vyvolává stres učitele i dítěte,“ upozorňuje pedagožka. Učitel dává dítěti najevo, že 



to nezvládá. To, protože chce vyniknout a potřebuje ocenit, začne na sebe upozor-
ňovat - zlobit.

 ÚNOR 2008

MÁME SYSTÉM PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI, NEBO JEN ZMĚŤ AKTIVIT?

Zdroj: Berounský deník, s. 4, rubrika: Berounsko - střední Čechy, datum vydání:        
1. 2. 2008

Praha, Lety, Dobřichovice/ Letošní ročník tradičních kulatých stolů, odborných disku-
zí nad aktuálními otázkami českého školství, zahájil 17. ledna tématem Máme sys-
tém péče o ohrožené děti, nebo jen změť aktivit? Vystoupili na něm také pracovníci 
Diagnostického ústavu Dobřichovice a Dětského domova Lety.

Etopedka diagnostického ústavu Lenka Průšová promluvila na téma Jak probíhá 
terénní sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami (včasná intervence, pre-
ventivní péče, následná péče). V úvodu se věnovala potížím, které v této oblasti 
plynou z neúměrné přetíženosti sociálních pracovníků. Zmínila se také o nesouladu 
v legislativě, kdy orgány sociálně-právní ochrany dětí mají veškeré kompetence k 
sociální práci s rodinou a dítětem, ale jejich personál je kvalifi kovaný a určený k jiné 
práci, zatímco ústavní zařízení disponují potřebnými specialisty i dostatečným kon-
taktem s dítětem, nikoli však kompetencemi. Vyzvala proto k mezi institucionální, ale 
i k mezirezortní spolupráci.

Poté představila systém multidisciplinární práce s rodinou a dítětem uplatňovaný v 
Diagnostickém ústavu Dobřichovice a v sousedním Dětském domově Lety. Zdůraz-
nila potřebu zahájit práci s dítětem a jeho blízkými hned v prvních týdnech ústavní 
výchovy a upozornila na riziko ztráty zájmu rodiny s plynoucím časem a také na 
potřebu doprovázet rodinu, u které se podaří návrat dítěte z ústavní výchovy domů. 
„Máme zkušenost, že další selhání rodiny nebo dítěte a jeho případný návrat do 
ústavní výchovy je pro příští osud dítěte fatální,“ řekla na závěr Lenka Průšová.

Tomáš Řezníček, který vede Dětský domov v Letech, hovořil o problémech spojených 
s odchodem dítěte z ústavní výchovy. Věnoval se jednak nepřipravenosti biologické 
rodiny na návrat dítěte, ale i nepřipravenosti rodin náhradních. Akcentoval potřebu 
spolupráce s rodinou během pobytu dítěte v domově: „Vede k důvěře rodiny v ústav-
ní zařízení a na té pak lze postavit úspěšné doprovázení rodiny obtížemi, které po 
návratu dítěte s velkou pravděpodobností nastanou.“ Zdůraznil, že smyslem práce 
ústavního zařízení musí být úsilí k návratu dítěte do vhodného rodinného prostředí, 
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jehož úlohu - pokud je funkční - ústav nedokáže ani při nejlepší vůli nahradit.

V druhé části své prezentace se zabýval vágní formulací zákona 109/2002Sb., která 
neukládá ústavnímu zařízení jinou konkrétní povinnost než vybavit mladého člově-
ka, který opouští zařízení, sumou peněz, aktuálně v maximální výši 15 000 korun. 
Srovnal tyto podmínky s odchodem dětí z běžných rodin: „Troufám si tvrdit, že takhle 
to s vlastními dětmi nikdo z nás neděláme. Jsem přesvědčen, že dítě, které opouští 
dětský domov, musí mít určitou dobu možnost a především jistotu, že se má kam 
vracet, ptát se a dostávat odpovědi.“ V závěru představil svůj záměr startovacích 
bytů s doprovodnou službou jako formu přechodu mezi ústavní výchovou, v níž je 
dítě zcela zaopatřeno bez veškerého svého přičinění, a světem dospělých, do které-
ho dítě vstupuje a kde jej čeká naopak řada povinností a minimální zajištění.

Mezi dalšími pozvanými panelisty byli Oldřich Matoušek, vedoucí katedry sociální 
práce FF UK, Jan Kaše, speciální pedagog ze SVP Plzeň, Jan Matoušek, vedou-
cí odboru sociální prevence v Černošicích a Jiří Pilař, vedoucí odboru speciálního 
vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.

V diskuzi poté zazněly připomínky k rizikům profesionální pěstounské péče, zejmé-
na nutnosti ošetřit bezpečí dětí a jejich zajištění po skončení této péče, a to už nyní, 
kdy není profesionalizovaná.

Kulaté stoly se konají každý měsíc v aule Základní škole Vodičkova v Praze 1 již ně-
kolik let. Pořádá je Stálá konference asociací ve vzdělávání a Středisko vzdělávací 
politiky PedF UK.

 BŘEZEN 2008

KE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELÉ NEMAJÍ VELKOU MOTIVACI, ANI KARIÉRNÍ, ANI 
PENĚŽNÍ

Zdroj: Zdeňka LA SALA, Týdeník školství, s. 5, datum vydání: 5. 3. 2008

Nabídku kurzů je nutné „vyčistit“ a udělat v ní systém

Naše téma...

Učitelé se musí dále vzdělávat. O tom se s nástupem školních vzdělávacích progra-
mů mluví stále více. Kantoři mají i ze zákona povinnost pracovat na sobě profesně, 
a mnozí tak i činí. Jenže problém je v tom, že k sebevzdělávání nejsou příliš moti-



vováni. I když kurz absolvují, nemá to žádný zvláštní vliv na jejich profesní postup a 
nezajistí jim to ani lepší fi nanční ohodnocení. A naopak, ty, kteří nejsou příliš aktivní 
a kurzů se moc neúčastní, to nijak v jejich profesní dráze, ani v jejich platovém ohod-
nocení neohrozí.

V tom se shodují odborníci a pedagogové sdružení ve Stálé konferenci asociací 
ve vzdělávání. V příštích letech bude z evropských fondů do dalšího vzdělávání 
pedagogů investována velká částka peněz. Má-li být využita účelově, je nutné podle 
odborníků leccos změnit. Především doporučují co nejdříve vytvořit kariérní řád pro 
učitele, aby ti, kteří rozvíjejí své profesní dovednosti a využívají je při výuce, byli ade-
kvátně ohodnoceni. Je přitom potřeba přesvědčit ředitele škol, aby další vzdělávání 
učitelů podporovali a aby vzdělávání pro své učitele vybírali podle toho, co zjistí při 
hodnocení školy. Tak, aby vzdělání nebylo čistě formální.

Kdy se pedagogové mají vzdělávat? „V průběhu školního ho n roku mají nárok na 
dvanáct dní volna, které jsou určené na samostudium. Jak efektivně je ale toto volno 
využíváno? Nemáme o tom žádné informace. Měli bychom zvážit, zda není vhod-
né délku samostudia zkrátit ve prospěch vzdělávání celých pedagogických sborů,“ 
soudí Jaroslava Simonová, předsedkyně Stálé konference asociací ve vzdělávání. 
Pokud se ředitelé v době vedlejších prázdnin rozhodnou zajistit vzdělávání celého 
sboru, stává se, že lektoři jsou časově velmi vytíženi. Během školního roku je to 
ovšem ještě obtížnější, protože chybí pomocní pedagogové, kteří by případně za 
své kolegy zaskočili a věnovali se dětem.

Dalším zádrhelem ve vzdělávání pedagogů jsou peníze. Ty, které mají školy k dispo-
zici z normativů, často nestačí. Je sice možné vybrat si i kurzy, které jsou takzvaně 
zdarma. Je ale otázkou, nakolik je toto vzdělání kvalitní. Mnohdy se stává, že ředitel 
zvolí to, co je momentálně v nabídce, nikoliv však kurzy, které by vyhovovaly potře-
bám jeho školy a jsou placené. „Ředitelé nejlépe vědí, co jejich sboru vyhovuje. Pro-
to si myslíme, že by velkou část prostředků z Evropských strukturálních fondů měli 
dostávat přímo oni, aby si mohli spolu s učiteli kurzy volit. Také je nutné zjednodušit 
systém přidělování peněz z ESF. Složitá administrativa momentálně brání tomu, aby 
se k prostředkům dostalo vícero škol,“ shodují se zástupci SKAV. Podle nich je pro-
blémem i příplatek za suplování ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výděl-
ku. „U mnoha škol je to důvod, proč neposílají pedagogy do kurzů. Je proto potřeba 
změnit legislativu a nastavit přijatelnější výši příplatku,“ soudí J. Simonová.

Problematická někdy bývá i kvalita kurzů a lektorů. „Trh se vzdělávacími programy 
učitelů by se měl vyčistit. Prospělo by tomu, kdyby se peníze rozdělovaly přímo 
školám namísto toho, aby se víceméně náhodně podporovaly agentury, které kur-
zy poskytují,“ zdůrazňuje J. Simonová. Navíc je nutné jako testování kvality zavést 
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certifi kaci kurzů, dále brát v úvahu reference od absolventů kurzů a také případně 
přehodnotit současný systém akreditace programů ministerstvem školství.

 DUBEN 2008

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA U KULATÉHO STOLU

Zdroj: (št), Učitelské noviny č. 13, s. 4, datum vydání: 1. 4. 2008

Snazší odvolávání ředitelů skol, kompetence školských rad, povinnost psát výstupní 
hodnocení, možnost zapsat dítě do základní školy již v pěti letech - to byla témata, k 
nimž padlo u kulatého stolu SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) nejvíce 
připomínek. Všechna jsou součástí tzv. průřezové novely školského zákona, kterou 
připravuje ministerstvo školství.

K aktuálnímu tématu Návrh novely školského zákona se vyslovil reprezentativní 
vzorek panelistů - od zástupců ministerstva školství a zřizovatelů, přes představitele 
profesních asociací jednotlivých stupňů škol až po nezávislého experta a psycho-
loga. O tom, co by navrhovaná novela mohla do školství přinést, jsme vás již na 
stránkách UN informovali (UN č. 10/2008, str. 10-11). Účastníky setkání s návrhem 
seznámil J. Krejčí, ředitel odboru 20 MŠMT.

Dlužno říci, že většinu navrhovaných změn nejen pedagogové vítali. Bylo to zejmé-
na zrušení minimálních limitů počtu žáků pro existenci škol (pokud obec chybějící 
fi nance uhradí). Potěšila je už představa, že by u některých druhů kladného rozhod-
nutí nemuselo být postupováno v režimu správního řízení. l když právě v tomto bodě 
visí nad paragrafem velký otazník: shodnou se na tom i legislativci?

Přesto se v novele objevilo několik bodů, k nimž panelisté a později i dis-kutující při-
pojili řadu připomínek. Jako nejkontroverznější se podle předpokla-dů ukázal návrh 
na odstranění slova závažné z textu zákona, které upřesňuje podmínky pro odvolání 
ředitelů. „Odstranění slova závažné ohrozí stabilitu ředitele, ale situaci neřeší,“ řekl 
P. Němeček za Asociaci ředitelů základních škol. „Staneme se zbožím na krámě, 
které je možné kdykoli vyměnit.“ Předsedkyně Školské komise Svazu měst a obcí 
M. Štiková zdůraznila, že nespokojenost zřizovatelů s prací ředitelů škol by vyřešila 
novela, která by stanovila jako závaznou povinnost řídit se při jmenování ředitelů 
jednoznačně rozhodnutím konkurzní komise. „Jestliže na ně zřizovatel může, ale 
nemusí brát zřetel, a navíc může potom ředitele kdykoli snadno odvolat, pak ho nic 
nenutí k tomu, aby při jmenování postupoval odpovědně.“ V této souvislosti padly i 
návrhy, že by naopak ředitelé mohli být odvoláni v případě závažného a opakované-



ho porušení nebo neplnění svých povinností. Popřípadě že by jejich odvolání mělo 
být podpořeno rozhodnutím školské rady. l když její činnosti se novela nedotýká, 
rozproudila se na toto téma diskuze: Jsou současné rady školy vůbec schopny na 
sebe takovou odpovědnost převzít?

Námitky se objevily také k návrhu umožnit ve výjimečném případě nástup do                 
1. ročníku základní školy už dětem, které se narodily v období od ledna do června 
příslušného roku. Přítomni upozorňovali zejména na možnost, že by se pak v jedné 
třídě mohly sejít děti pětileté se sedmiletými i osmiletými, které přicházejí do školy po 
odkladu školní docházky. „Výjimku je možné udělat i teď. Ale proč kvůli tomu měnit 
zákon, když je navíc určování školní zralosti tak ošidné. Dnes nemůžeme postupo-
vat stejnými metodami jako před čtyřiceti lety,“ upozornil psycholog V. Mertin.

„Chápeme, že rozdílná úroveň výstupního hodnocení neumožňovala středním ško-
lám přihlížet k nim při přijímacím řízení. S tím, aby základní školy hodnocení vy-
pracovávaly i nadále, souhlasíme. Navrhujeme však, aby bylo přesunuto z pololetí 
až na závěr školního roku,“ přednesla stanovisko Asociace pedagogů základního 
školství M. Rybářová.

Na nebezpečí přesouvání dětí z mateřské do základní školy a obráceně - podle mo-
mentální ekonomické situace upozornila l. Lacinová z Asociace předškolní výchovy. 
Podmínku doporučení pedagogicko-psychologické poradny při odkladu školní do-
cházky považuje za nepominutelnou.

Nad návrhem novely se ještě povede řada debat. - Teď jen aby legislativci i zákono-
dárci slyšeli na názory praxe.

 DUBEN 2008

DOSTANOU UČITELÉ PRO SVOJI PRÁCI ODPOVÍDAJÍCÍ PODMÍNKY?

Zdroj: (št), Učitelské noviny č. 16, s. 5, datum vydání: 22. 4. 2008

Zápas o učitelské vzdělávání by neměl být záležitostí úzkého okruhu zainteresova-
ných, ale zájmem celé společnosti. Tahle myšlenka nezazněla u kulatého stolu SKAV, 
který byl věnován vládnímu návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, 
nadarmo. Den předtím totiž prolétla médii informace o údajném návrhu MŠMT, že by 
pro vyučování na základní škole stačila maturita a pět let praxe.

Už první panelista, M. Trunda z ministerstva školství, obavy přítomných vyvrátil ujiš-
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těním, že nic takového se podle slov O. Lišky v připravované novele neobjeví. Zdů-
raznil, že návrh ještě není defi nitivní, a nastínil pět základních témat, která by měla 
novela řešit:problematiku nekvalifi kovaných pedagogických pracovníků, odbornou 
kvalifi kaci některých kategorií pedagogických pracovníků, volno k samostudiu, přes-
početné hodiny a jejich odměňování a pracovní dobu pedagogických pracovníků.

Aby nemuseli s koncem roku 2009 odejít ze škol všichni nekvalifi kovaní učitelé, uva-
žuje MŠMT o posunutí termínu o pět let (v diskusi se objevilo upozornění, že navázat 
by měla další opatření, abychom za pět let termín opět nemuseli posouvat). Hovoří 
se také o snížení věkové hranice pro prominutí vysokoškolského vzdělání na 45 let 
v době zahájení platnosti zákona a minimálních deset let praxe. Přítomné zaujal ze-
jména návrh, který by umožnil, aby učitel splnil kvalifi kační předpoklady, pokud bude 
v rámci své kvalifi kace vyučovat více než polovinu úvazku. Zejména ředitelé základ-
ních škol to vítají jako určitou náhradu za odmítnutou prostupnost pedagogů mezi  
1. a 2. stupněm ZŠ. I nadále bude totiž tato prostupnost možná pouze za předpokla-
du, že si učitel vzdělání doplní rozšiřujícím studiem.

Kolem přespočetných hodin a zejména kolem pracovní doby učitelů je stále ještě 
dost otazníků, a to především kvůli návaznosti na Zákoník práce, který specifi ka uči-
telské profese nezohledňuje. Ministerstvo zvažuje několik variant, upozorňuje však, 
že hledání kompromisu bude obtížné.

„Přišel jsem bít na poplach před něčím, co se naštěstí nebude konat. Měli bychom 
však mít na paměti, že stejný problém - snížení nároků na učitelské vzdělání - se 
může časem vrátit znovu,“ varoval proděkan PedF UK Z. Helus. V diskusi, která se 
v závěru setkání rozběhla, upozorňovali přítomní pedagogové, že na současném 
stavu, kdy musí vyučovat i nekvalifi kovaní, se podepsaly také pedagogické fakul-
ty. „Například nekvalifi kovaní učitelé 2. stupně mají zájem se vzdělávat, ale marně 
hledají kombinované studium, které by jim vysokoškolské vzdělání umožnilo, aby 
splnili požadavek zákona, začnou studovat učitelství pro1. stupeň. Za pár let pak 
můžeme opět řešit problém neprostupnosti obou stupňů škol.“ „Přiznávám, fakulty 
v tomto směru zaspaly,“ nerad přiznal Z. Helus a za pražskou fakultu slíbil výraznou 
změnu.

Současně ale zaznělo důrazné upozornění: bez dostatečné fi nanční podpory není 
možné rozšíření studia učitelů z praxe odpovídajícím způsobem zajistit. Společnost 
se musí rozhodnout, jestli chce, nebo nechce vzdělané pedagogy.



 KVĚTEN 2008

MUSÍ ZŮSTAT MATEŘSKÉ ŠKOLY NA SVOU PRÁCI SAMY?

Zdroj: (št), Učitelské noviny č. 20, s. 4, datum vydání: 20. 5. 2008

„Jako obvykle hovoříme o problémech, které se dotýkají všech, jen samy mezi se-
bou, tak už to kolem předškolní výchovy chodí. Všichni uznávají její význam pro 
celoživotní vzdělávání, ale když má přijít na řadu podpora, nebo aspoň spolupráce, 
je ticho.“ Na programu kulatého stolu SKAV byla otázka: Připravují mateřské školy 
podle nových ŠVP dětí dostatečně na roli školáků? Kromě jediného panelisty však 
nebyl v sále ani jeden pedagog ze základní školy.

Mateřské školy vlastně školskou reformu zahajovaly - a byly přitom po-nechány až 
na výjimky samy sobě. Na jejich vzdělávání nebylo možné využít fondy ESF, proto i 
nabídka seminářů byla zejména v době, kdy to nejvíc po-třebovaly, poměrně úzká. 
Přesto se do práce na ŠVP učitelky pustily s plnou vervou. Výsledkem jsou ovsem 
ŠVP na velice rozdílné úrovni.

l když úkolem předškolní výchovy není výhradně příprava na základní školu, akcent 
na její vzdělávací funkci zůstává, nový školský zákon jej ještě posílil. Výstupy v RVP 
PV sice nejsou stavěné jako povinné, je ale povinností učitelky snažit se k nim děti 
vést. Každé na jeho individuální úrovni. Motivací, nikoli nátlakem. Některé učitelky 
si však vzdělávací nabídku vysvětlují tak, že nesmějí po dětech nic chtít, všechno 
že musí zůstat jen na dětské libovůli. Pak se nemůžeme divit, že do základní školy 
přijdou také děti neschopné soustředění, nepřijímající autoritu dospělého a tudíž 
neochotné učitele poslechnout.

Mateřská škola má doplňovat rodinnou výchovu, v mnoha případech ji však spíš 
supluje. Odpovědnost za nedostatky, s nimiž se učitelé základní školy často setká-
vají (například špatná grafomotorika, vadná výslovnost, nedostatečné soustředění 
apod.), pak padá na jejich hlavu neprávem. Učitelky mateřských škol si zaslouží za 
svou aktivitu a tvořivost obdiv. Potřebují však pro ni také podporu. Zajímavé je, že 
tak závažná oblast, jako je návaznost mateřské a základní školy, se ještě neobjevila 
mezi tematickými inspekcemi ČŠI. Její zástupce se také u kulatého stolu neobjevil. 
Údajně z toho důvodu, že inspekce nemá pro informaci o této oblasti dostatečné 
podklady.
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7. ANKETA

V lednu 2008 jsme obeslali anketními otázkami 1 223 účastníků kulatých stolů, aby-
chom se dověděli, jak jim kulaté stoly slouží. Návratnost byla 22 %.

Dověděli jsme se, že důvodem jejich účasti na KS jsou:

● informace (aktuální, zajímavé, nové…);
● lidé (názory „špiček“ z oblasti školství; osobní setkání s odborníky, zajímavými
 lidmi, přáteli; získání nových kontaktů);
● osobní přínos (možnost tříbení myšlenek; pomoc při práci; zjištění situace 
 na jiných školách - využití ve své praxi; možnost přispět do diskuse);
● témata (zajímavá, aktuální);
● veřejná diskuse (přínosná forma, dobrá úroveň vedení diskuse);
● nabídka různých úhlů pohledu;
● pocit, že by se touto cestou dalo něco změnit;
● KS důrazně a fundovaně upozorňují na aktuální problémy českého školství;
● KS pro mne představuje možnost dalšího vzdělávání;
● „jsem z menšího města, kde se podobné akce nekonají“. 

Zvláště nás potěšilo, že účastníci oceňují:

● výběr témat z potřeb praxe či dle aktuálního dění v resortu školství;
● aktuálnost (možnost „být v obraze“);
● otevřenost a rozmanitost (témat, panelistů i účastníků);
● možnost slyšet různé názory napříč vzdělávací soustavou;
● „že se stále v resortu školství najdou lidé, kteří mají zájem něco řešit“;
● snahu o kritický a nepodlézavý přístup vůči představitelům MŠMT;
● KS jako vrcholové diskusní prostředí.

Uvítali jsme i připomínky a návrhy k organizaci kulatých stolů a budeme se snažit je 
pokud možno zohlednit.

Jaká témata považují účastníci za aktuální a potřebná probrat?

● hodnocení (ŠVP, klíčových kompetencí, ve srovnání se zahraničím atd.; průřezo-
vých témat);

● SŠ (víceletá gymnázia - jsou v takové míře potřebná? - proč jiné kraje mohou 
držet původní myšlenku 8 % populace na víceletém gymnáziu a proč Praha má 
27 %? Jak bude reagovat tento stát na opačný světový trend - integrace do 15 
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let; koncepce rozvoje středního školství - s ohledem na demografi cký pokles);
● fi nance - (proč nespojit oba toky peněz do jednoho - viz Anglie a další státy, které 

k tomu přešly; fi nanční náročnost provozu škol, včetně zabezpečení moderniza-
ce škol a realizace ŠVP x existence normativního fi nancování; rozvoj a fi nanco-
vání školství; personální fi nanční problematika);

● vzdělávání učitelů (jeho efektivita, obsah; zvýšení možností studia pro nekvalifi -
kované učitele a učitelky, zpřístupnění studia i ženám kolem 40 let, aby nemusely 
dělat přijímačky z TV, protože už nejsou tak ohebná, jako mladá děvčata, ale jsou 
zato profesně zkušenější atd.; příprava na ŠVP; legislativní opatření, možnos-
ti…);

● kurikulární reforma (její pokračování; její personální i ekonomické zajištění; co 
se skutečně děje ve školách, zda se něco změnilo; srovnání s Evropou; za čas: 
zmapování reálných dopadů školské reformy; probrat ji po jednotlivých tématech 
(klíčové kompetence, autoevaluace atd.);

● fondy EU (přístup k nim z pozice škol; praktické zkušenosti škol s projekty fi nan-
covanými ESF);

● školská legislativa, školská politika státu, byrokracie, systémovost (změny ve vy-
hláškách, zákonech; připravované změny ve školství);

● spolupráce škol s OSPOD (porovnání krajových normativů - zdůvodnění, způso-
by komunikace škol s rodiči žáků, práce s problémovými žáky - postupy a řeše-
ní);

● individualizace výuky (individualizace přístupu k dětem při vzdělávání - ne domá-
cí vzdělávání, ale přístup ke všem dětem respektující jejich potřeby a možnosti);

● řízení škol a jeho souvislost s podporou pozitivního klimatu ve škole;
● učitel (asertivní chování učitele; osobnostní vývoj učitele, motivace; osobnost uči-

tele, vztah učitel - žák, DVPP; prevence syndromu vyhoření);  
● agresivita ve škole (prevence agresivity ve školství a zákonný rámec, postihy za 

agresivní chování a vandalismus - formalismus x prevence, ochrana osobnosti 
pedagoga; tělesné tresty na školách - teorie a realita, jak zamezit frustraci učite-
lů);

● raná péče, žáci se SPCH, pomoc ohroženým rodinám, poradenství;
● klíčové kompetence; 
● komunikace (mezi všemi partnery školy - učitel, žák, rodič, veřejnost, zřizovatel, 

politici; interpersonální vztahy: učitel - žák; jak zvýšit kvalitu českých škol, aby 
žáci i rodiče byli všude bráni jako partneři, zkrátka, aby zmizel vrchnostenský 
přístup u představitelů škol);

● nové trendy ve vzdělávání (pokusit se zaměřit na jednotlivé obory či předměty 
ve školství z hlediska potřeb vzdělávání - nové trendy apod.; moderní způsoby 
vyučování);

● proč se bojíme pojmenovat problémy (např. maturita - masovost nebo mistrov-



ství, gymnázia versus učební obory, osmiletá gymnázia, odměna za pedagogic-
kou práci, žalostný pracovní řád, proč stát chce povinnou docházku, ale bojí se 
dělat výstupní testování atd.);

● učňovské školství; 
● státní maturity; 
● problematika tvorby ŠVP a RVP na různých typech škol;
● vzdělávání a jeho cíle v současné společnosti (1. Je vzdělávání univerzální hod-

notou, příprava kvalitního člena lidské společnosti; 2. Je vzdělávání především 
přípravou na povolání podle potřeb trhu práce?);

● začlenění práce s ICT (studenti i zaměstnanci školy);
● diferenciace žáků v průběhu povinné školní docházky, vznik „zbytkových škol“ na 

2. stupni ZŠ odchodem dětí na víceletá gymnázia;
● evaluace, autoevaluace škol;
● rodina a škola (ve výchově a ve vzdělávání - kdo je za co zodpovědný; koncepce 

rodinné politiky - zřizování předškolních zařízení (jesle, MŠ…), zda zaměstnava-
tel nebo stát; je nějaký nástroj (možno nalézt nástroj) na to, aby Romové posílali 
své děti do mateřských škol? Proč tomu tak není? atd.);

● praktické problémy ve školství;
● vliv převahy angličtiny a angloamerické kultury v naší společnosti na české škol-

ství, zvláště na výuku mateřského jazyka na všech stupních škol;
● amatérská versus profesionální příprava materiálů pro výuku (učebnice, SW, tes-

ty atd.);
● rozpor mezi strukturou středního školství a počtem lidí odcházejících na VŠ;
● důsledky dramatického nárůstu podílu maturantů, kteří pokračují na VŠ;
● terénní sociální služby, pečovatelská služba pro malé děti, terénní rodinní terape-

uti, diagnostika rodiny, zdravotně postižení a duševně nemocní na ulici…;
● dětská práva;
● neformální vzdělávání;
● porovnání dané problematiky (zde zmíněn systém ústavní péče) s jinými státy 

(klady, nedostatky);
● diskrepance mezi výstupy škol a potřebami zaměstnavatelů a trhu práce;
● vzdělávání dospělých;
● práce s výsledky pedagogických výzkumů;
● možnost i nemožnost zpřehlednění vzdělavatelských institucí v ČR, které působí 

ve vzdělávání k ŠVP; 
● NSK a povolání - vztahy uvnitř NSK a soustavy povolání;
● jsou nebo budou analyzovány a interpretovány naznačené výsledky/zkušenosti 

ověřování výuky/práce škol podle ŠVP?;
● informace o práci ÚIV, CERMATu, IPPP a o výsledcích jejich projektů nebo čin-

nosti; vedle toho také o práci různých neziskových organizací působících v ob-
lasti vzdělávání;
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● žáci (téma společného vzdělávání všech žáků; problémové chování; šikana mezi 
žáky; motivace žáků).

Jak je vidět, problémů k diskusi je stále dost. Možná bychom tímto soupisem mohli 
inspirovat i vzdělavatele, případně pořadatele podobných diskusí v regionech.
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