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ANOTACE 

Cílem mé diplomové práce je přiblížit individuální vzdělávání žáků, kteří plní 

povinnou školní docházku formou povinného vzdělávání. Povinné vzdělávání, které se 

nerealizuje ve škole, ale zpravidla doma, kdy rodič přejímá roli učitele. V praktické části 

zaměřím svou pozornost na porovnání legislativních opatření této alternativní formy 

vzdělávání ve dvou zemích - v České republice a ve Velké Británii a zpracovávám rozhovory 

s rodiči doma vzděláváných dětí. Výstupem mojí práce je zdůraznění odlištností, které jsou v 

tomto směru pro obě země typické. 

Klíčová slova: 

Individuální vzdělávání, vzdělávání , j inak", povinná školní docházka, povinné 

vzdělávání, vzdělávání žáků se speciálními' vzdělávacími' potřebami a žáků mimořádně 

nadaných, flexischooling, český zákon o vzdělávání, britský zákon o vzdělávání, tělesná 

výchova. 

4 



ANNOTATION 

The main goal of this thesis is to describe individual education in relation to home or 

otherwise educated children. Education whilst compulsory, however, does not by law mean 

that it must take place in a formal school. Pupils educated away from formal schools are 

described as, 'educated otherwise'. Their compulsory education does not take place at school, 

but at home, where a parent becomes teacher. For my active research I compared the 

legislations in both the Czech Republic and Great Britain (England). I also organised 

interviews with parents experienced with home education. Pointing out typical diferencies of 

individual edcucation in both countries, this is a consequence of this work. 

Key words 

Individual education, education otherwise, compulsory schooling, compulsory 

education, education of children with special educational needs and gifted children, 

flexischooling, Czech Republic law, Great Britain's law, physical education. 

5 



O B S A H 

ÚVOD LQ 

I. TEORETICKÁ ČÁST 1 • 

1.POJEM DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 11 

1.1 Vymezení pojmu U 

1.2 Definice pojmu U 

1.2.1 Pojem individuální vzdělávání J.I 

1.2.2 Pojem domácí vzdělávání J.2 

2.DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V USA 14 

2.1 Počátky moderního domácího vzdělávání v USA .14 

2.2 Fáze vývoje domácího vzdělávání v USA v 70. a 80. letech 20. století 1.5 

2.3 Vznik homeschoolingových organizací v USA 16 

2.4 Výzkum o domácím vzdělávání v USA a jeho výsledky 16 

2.5 Počet doma vzdělávaných dětí v USA neustále vzrůstá .18 

3. DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH 20 

3.1 Silná tradice státní moci v oblasti vzdělávání 20 

3.2 Legislativa domácího vzdělávání v Evropě 20 

3.2.1 Povinná školní docházka versus povinné vzdělávání .20 

3.2.2 Uzákonění domácího vzdělávání v evropských zemích 2J. 

3.2.2.1 Velká Británie 21 

3.2.2.2 Francie 21 

3.2.2.3 Belgie 21 

3.2.2.4 Lucembursko 22 

3.2.2.5 Itálie 22 

3.2.2.6 Rakousko .22 

3.2.2.7 Německo .23 

3.2.2.8 Dánsko .23 

6 



3.2.2.9 Švédsko 23 

3.2.2.10 Norsko 24 

3.2.2.11 Švýcarsko 24 

3.2.2.12 Řecko 24 

3.2.2.13 Španělsko 24 

3.2.2.14 Polsko 25 

3.2.3 Rozdělení evropských států podle současné legislativy domácího 

vzdělávání 25 

3.2.4 Přístup evropských zemí k domácímu vzdělávání a růst zájemců 26 

4. DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH 26 

4.1 Zavedení povinné školní docházky 26 

4.2 Domácí vzdělávání poprvé v Čechách 27 

4.3 Shody se současnou britskou legislativou už tehdy? 27 

4.4 Počet doma vzdělávanývh žáků v Čechách na počátku 20.století 28 

4.5 Legislativní zánik domácího vzdělávání v Československu 28 

5. MODERNÍ DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 28 

5.1 Domácí vzdělávání v České republice 29. 

5.2 Vývoj moderního domácího vzdělávání 29. 

5.2.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 29 

5.2.2 Společnost přátel domácí školy (SPDŠ) 30 

5.2.3 Pokusné ověřování domácího vzdělávání .31. 

5.2.4 První školy s povoleným PODV 31. 

5.2.5 Podmínky stanovené MŠMT 32 

5.2.6 Komplikace po prvních dvou letech PODV .33 

5.2.7 Spolupráce MŠMT s VÚP a stanovení nových podmínek pro 

PODV jako požadavků MŠM T a VÚP .33 

5.2.8 Asociace pro domácí vzdělávání 35 

5.2.9 Konec experimentu PODV 35 

5.3 Legalizace domácího vzdělávání 36 

5.3.1 Zvláštní požadavky nového školského zákona .37 

5.3.2 Individuální vzdělávání na prvním stupni každé základní školy 38 

7 



5.4 Individuální vzdělávání žáků na 2. stupni základní školy .3? 

5.4.1 Základní školy zařazené do experimentu POIV -3.9 

5.4.2 Podmínky POIV žáků na 2. stupni základní školy 39 

5.4.3 Počet individuálně vzdělávaných žáků v České republice 42 

5.5 Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
42 

k individuálnímu vzdělávání 

6. DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VELKÉ BRITÁNII 43 

6.1 Zákon ovzdělávání Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 43 
43 

6.2 Rodičovská zodpovědnost 

6.3 Definice pojmu „vhodné vzdělání" 

6.4 Místní vzdělávací instituce (školní úřady) Local Educational Authorities 
45 

(LEA) a jejich povinnosti 

6.5 Spory rodičů s úřady 

6.6 Pravidla deregistrace žáka ze seznamu žáků školy 4.6 
47 

6.7 Možnost llexi-schooling 
6.8 Domácí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 48 

6.9 Lambeth, Educating Your Child At Home 4? 

6.9.1.Upozornění pro rodiče, kteří chtějí své děti vzdělávat doma 49 

6.9.2 Příklady vhodné dokumentace domácího vzdělávání .50 

6.9.3 Typy pro úspěšné domácí vzdělávání 

6.9.4 Skutečnosti, které LEA od rodičů doma vzdělávaných dětí zjišťuje, 50 

7. VZDĚLÁVÁNÍ V DOMÁCÍ ŠKOLE 5 2 

59 
7.1 Vzdělávací program -

7.2 Kurikulum 
53 

7.3 Britské Národní kurikulum 
53 

7.4 Tělesná výchova v domácí škole 
54 

7.4.1 Předmět tělesná výchova 
54 

7.4.2 Cíle tělovýchovného procesu 

7.4.3 Úlohy současné tělesné výchovy -5 

8 



II PRAKTICKÁ ČÁST 

1. CÍL PRÁCE - -

2. POPIS SBĚRU DAT 

3. POPIS POUŽITÝCH METOD ^ 

4. HYPOTÉZY 

5. VLASTNÍ ŠETŘENÍ -

5.1. Geografické poměry a politický systém České republiky 58 

5.2 Geografické poměry a politický systém Spojeného 

60 

58 
království Velké Británie a Severního Irska 

5.3 Odlišnosti dané historickými událostmi 
w 60 

6. OVERENÍ HYPOTÉZ 
60 

6.1 Hypotéza 1 
61 

6.2 1 lypoteza 2 
68 

6.3 Hypotéza 3 
v , 72 

7. EMPIRICKÁ CAST 
, , 79 

7.1 Průzkum „Individuální vzdělávaní" 
72 

7.1.1 Cíle průzkumu 
72 

7.1.2 Metody průzkumu 
72 

7.1.3.Popis zkoumaného vzorku -
73 

7.1.4 Výsledky průzkumu 

7.1.4.1 Vyhodnocené odpovědi rodičů 
81 

7.1.4.2 Shrnutí 

ZÁVĚR 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A INTERNETOVÝCH ODKAZU 88 
92 

PRÍLOHY 

9 



ÚVOD 

Ve své práci se budu zabývat individuálním vzděláváním. Jedná se o alternativní formu 

vzdělávání, fenomén u nás v České republice již poměrně dobře známý pod pojmy domácí 

škola anebo domácí vzdělávání. Tato alternartivní forma vzdělávání získala svůj celkový 

„pravý" název naším tzv. Novým školským zákonem, který ji pojmenoval Individuální 

vzdělávání. 

O domácím vzdělávání jsem poprvé slyšela na přednášce akce Dyskorunka. 

Dyskorunka se každoročně koná v základní škole v Korunovační ulici v Praze 7 a je věnovaná 

především specifickým poruchám učení, a tudíž i individuální výuce, která se při domácím 

vzdělávání běžně praktikuje. Musím přiznat, že mě tato forma vzdělávání okamžitě velmi 

zaujala, a proto jsem se rozhodla toto téma zpracovat. 

Hlavním cílem mé práce je zmapovat domácí - individuální vzdělávání u nás v České 

republice a toto porovnat se vzděláváním ,j inak" (Education Otherwise), které má ve Velké 

Británii již dlouholetou tradici. 

V teoretické části seznamuji čtenáře s domácím vzděláváním jako takovým. 

Charakterizuji tento pojem, vysvětluji jeho současný význam a využití, zmiňuji alternativy 

domácího vzdělávání praktikované ve světě, kdy se zaměřuji na Velkou Británii a její 

legislativní opatření pro tuto formu vzdělávání, a dále popisuji novodobý vývoj domácího 

vzdělávání v České republice včetně aktuálních legislativních změn. 

V praktické části srovnávám české individuální vzdělávání s britským „Education 

Otherwise" ohledně jejich legislativy, která se týká také žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami i žáků mimořádně nadaných. Rovněž zpracovávám několik rozhovorů, které jsem 

uskutečnila s rodiči dětí vzdělávaných doma. 

Věřím, že nashromážděné údaje pomohou k lepší orientaci v dané problematice a že 

individuálnímu vzdělávání bude na základě mého obecnějšího úvodu do problematiky dobře 

porozuměno. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. POJEM DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

1.1 Vymezení pojmu 

V česky psané literatuře nalezneme tři charakteristické pojmy týkají se problému 

domácí vzdělávání. Jsou to domácí vzdělávání, domácí škola a již mnohokrát zmiňované 

individuální vzdělávání. To je pojmem české legislativy a najdeme ho v tzv. novém školském 

zákoně, který vstoupil v platnost v lednu 2005. 

Anglicky psaná literatura pro označení tohoto způsobu vzdělávání užívá dvou pojmů: 

„home schooling," což lze volně přeložit jako domácí škola (přesněji by to však mohla být 

„školní docházka doma") a „home education," což se překládá jako domácí vzdělávání. Tyto 

dva pojmy jsou používány jako synonyma. Ve Spojeném Království Velké Británie a 

Severního Irska je nejužívanějším pojmem označujícím individuální vzdělávání ,,education 

otherwise" ve zkratce EO. (Thomas, 1998) 

V česky psaných odborných pramenech spíše nalezneme pojem domácí vzdělávání. S 

pojmem domácí škola se setkáváme častěji v tisku než v odborné literatuře. Oba pojmy však 

zahrnují stejný význam. 

O pojmu samotného vzdělávání se zmíním jen krátce. Slovo „education" můžeme 

překládat buď jako vzdělávání nebo jako výchova, zatímco zahrnuje oba významy. Pojmy 

výchova a vzdělávání neboli edukace jsou předmětem pedagogiky a popisuje je celá řada 

odborných publikací. 

V této práci používám pojmy domácí škola, domácí vzdělávání a individuální 

vzdělávání jako synonyma, která mají shodný význam. 

1.2 Definice pojmu 

1.2.1 Pojem individuální vzdělávání 

Individuální vzdělávání je pojmem české legislativy a znamená jiný způsob plnění 

povinné školní docházky. Tento jiný způsob plnění povinné školní docházky se uskutečňuje 
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bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. ( v § 40 písm. a) školského zákona č. 561/2004 

Sb.) 

1.2.2 Pojem domácí vzdělávání 

Domácí vzdělávání zahrnuje několik možností výkladu: 

Podagogický slovník je definuje jako „Vzdělávání probíhající doma, v rodině, kdy děti 

nedocházejí do školy a vyučují je jejich rodiče." 

(Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. 2003. s.65) 

Dokument parlamentu České republiky (informační studie č. 5.155) k domácímu 

vzdělávání uvádí: „Domácí vzdělávání je povinné vzdělávání, které se neuskutečňuje ve škole, 

ale doma. Zde rodiče, zpravidla matka, vzdělává své dítě v souladu s platným standardem 

základního vzdělávání." (Kolář 2000). 

Podle lzabel Lymanové rozumíme domácím vzděláváním „vzdělávání dětí školního 

věku, které probíhá doma namísto ve škole" (Lymanová 1998 in Nitschová, 2000, s.5). 

Podobně Amanda J Petriová uvádí ve svém referátu pro UNESCO, že „Domácí 

vzdělávání může být definováno jako vzdělávání dětí v domě a v okolí domu jejich rodiči 

nebo těmi, kteří jsou rodiči sjednáni." (Petrie 1995, s. 1). 

Toto velmi obecné vymezení pojmu odlišuje domácí vzdělávání od tradičního pojetí 

vzdělávání prostřednictvím školy. 

Jiný pohled na domácí vzdělávání zaujímá Donn Read, který zdůrazňuje převzetí 

vlastní zodpovědnosti za děti rodičem ve všech oblastech, především v oblasti vzdělávání. 

Podle něj lze o domácím vzdělávání mluvit tehdy, jestliže „rodiče přijímají osobní 

odpovědnost za vývoj a vzdělávání dítěte a vzdělávání pak probíhá mimo prostředí tradiční 

školy." ( Read, 1998 in Nitschová 2000, s. 6-7 ). 

Nakonec Dobson ( Dobson, 1998 tamtéž, s. 7) velmi široce pojímá a chápe domácí 

vzdělávání jako celkový „životní styl, který zahrnuje a dotýká se celé rodiny," a který vyplývá 

z poznání, že „učení probíhá kdykoli a na jakémkoli místě a že život sám je neustálé 

pokračující vzdělávání, které není omezeno na určitý čas, místo či věk." Tedy vyučování dítěte 

se děje jak doma v rodině, tak i na všech vhodných místech která si rodina zvolí: knihovny, 
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muzea, kulturně historické památky, nejrůznější sportoviště, ale i obchody apod., v určeném 

čase. 

Toto byly definice amerických autorů. Nitschová na základě jejich inspirace pak 

domácí vzdělávání definuje takto: „Domácí vzdělávání j e taková forma vzdělávání, při níž dítě 

nedochází denně do školy, ale je vzděláváno doma svými rodiči (v naprosté většině případů 

matkou). Vybrané speciální předměty, jako je výtvarná či hudební výchova, cizí jazyk apod., 

může vyučovat lektor, ale těžiště vzdělávání stále zůstává v rodině. Podstatné pro domácí 

vzdělávání je to, že rodiče plně přijímají osobní odpovědnost za vývoj a vzdělání dítěte, které 

probíhá mimo prostředí tradiční školy." (Kořeny a přínos domácího vzdělávání, Nitschová 

2 0 0 1 . ) 

V anglické literatuře jsem se setkala s jinou neméně zajímavou definicí. Gareth Lewis, 

jeden z rodičů s vlastní zkušeností s domácím vzděláváním říká: „...vyučování doma 

charakterizují dvě stránky: práce, které je schopen mladý člověk sám a práce, kterou zvládá za 

pomoci druhých, většinou rodičů. Tato druhá stránka je nejsložitější a pro mnoho rodičů 

nezvládnutelná, proto raději nechají své dítě ve škole." (Lewis, 2003 s. 12). Autor ve své 

publikaci nazývá domácí vzdělávání „unqualifiededucation" (nekvalifikované vzdělávání) a 

dodává: „Byla to pro nás pro všechny prospěšná zkušenost. Nikdy jsme nikomu cizímu 

nedovolili, aby nám určil denní pořádek. Nenásledovali jsme kurikulum ani jsme naše děti 

nenechali skládat zkoušky. Vzdělávali jsme se všichni. Naše děti jsou sebou vzdělaní umělci, 

kteří ilustrovali mou publikaci, ale i editovali a pročítali před vytištěním." (přeloženo 

autorkou). Dvě ilustrace jsem pro zajímavost vložila do přílohy. 

I když na začátku uvádím, že pojmy domácí vzdělávání a domácí škola chápu jako 

synonyma, přesto musím upozornit na zjevný větší rozsah pojmu domácí vzdělávání. Je to 

nadřazený pojem zahrnující nejenom učení dítěte, ale i životní styl celé rodiny, kdy se 

společně s dítětem vzdělávají také všichni členové rodiny. 

Domácí škola je pak pouze alternativou ke škole jako organizaci, kdy je učení dítěte 

zajištěno rodinou v podmínkách domova a jedná se pouze o výuku dítěte jednotlivce popř. 

sourozenců. 
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V obou případech se však jedná o individuální vzdělávání jednoho nebo i více dětí 

(sourozenců), ať už se zapojením nebo bez rodinných příslušníků, vyškolených odborníků, 

přátel rodiny apod. 

Pojem individuální vzdělávání v sobě zahrnuje oba výše uvedené pojmy a specificky je 

v dané problematice charakterizuje. Děje se pak jak doma prostřednictvím rodiče vzdělavatele, 

tak i ve škole, kde je zprostředkováno učiteli, či v jiných vhodných veřejných prostranstvích 

za přítomnosti učitele nebo rodiče, přičemž individuální je pouze v případě práce s jedincem. 

2. DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V USA 

2.1 Počátky moderního domácího vzdělávání v USA 

Ve Spojených státech amerických se domácí vzdělávání poprvé objevuje v 60. letech 

20. století. Jeho původ zapříčinily nejprve reakce rodičů, kteří byli obecně nespokojeni se 

státními školami a úrovní jejich absolventů. Svou roli sehrály také sociálně patologické jevy 

jako je zneužívání drog, násilí anebo šikana, které se ve školách začaly objevovat čím dal 

častěji. Tzv. homeschooling následně vzniká jako alternativa ke školnímu vzdělávání 

především zásluhou pedagoga Johna 1 lolta (1923 - 1986), učitele matematiky, a univerzitního 

učitele Raymonda Mooreho. 

Holt si ve své učitelské profesi všímal selhávání žáků ve škole a snažil se hledat jeho 

příčiny. Na základě toho pozoroval jakými způsoby se děti ve škole učí a zkoumal možnosti, 

zda a jak používat alternativní metody při jejich vzdělávání. Své poznatky shrnul v knize Proč 

děti neprospívají (How Children Fail, l%4). 

Moore spolu se svou manželkou, rovněž pedagogicky vzdělanou osobou, zkoumali 

jaký věk je vhodný pro začátek formálního vzdělávání. Jinými slovy, oba se zabývali 

výzkumem školní zralosti podle naší terminologie. Na základě své rozsáhlé studie prováděné 

od konce 50. do počátku 70. let 20. století došli k zajímavému závěru: jednak že věk šesti let 

je pro začátek klasického školního vzdělávání příliš nízký, protože nervový systém dítěte v 

tomto věku ještě není dostatečně zralý pro systematickou výuku školních předmětů, a tudíž za 

ideální věk pro vstup do školní třídy a začátek formálního vzdělávání považují osm až deset 

let, někdy i dvanáct let. Do této d o b y j e podle jejich názoru důležité podporovat a usměrňovat 
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svobodné zkoumání dítěte a odpovídat na jeho otázky. Přičemž Moore považuje domov za 

nej ideálnější prostředí, a proto tento proces nazval „homeschool" (Nitschová, 2000 s. 9). 

V roce 1982 Moore studoval několik tisíc doma se vzdělávajících dětí v celých 

Spojených státech a zjistil, že tyto děti si vedly v testech Stanford and Iowa Achievement Tests 

v průměru 75 az 95%. Také provedl studii s doma se vzdělávajícími dětmi, jejichž rodiče byly 

zákonem potrestáni za svůj čin. Tyto děti si ve stejných testech vedly 80% v průměru. 

Holt je zakladatelem časopisu „Growing without Schooling" (do češtiny přeloženo 

podle Tůmy (prezident ADV) jako „Dětství bez škol"), ve kterém doma vzdělávající rodiče 

diskutuji o svých názorech, vzájemně se inspirují a obohacují o vlastní zkušenosti. Tento 

dvouměsíčník vychází od roku 1977. V roce 1981 je vydána Holtova kniha "Teach your 

children own" (do češtiny přeloženo dle Tůmy „Učte si děti sami"), která shrnuje jeho pojetí 

domácího vzdělávání. Hlavní myšlenkou je jeho rčení „learning by living" (učení se žitím). 

Když v roce 1986 John Holt zemřel, bylo na jeho památku pojmenováno vydavatelství 

materiálů o domácím vzdělávání v Cambridge (Massachusetts) Holtova asociace. 

Také Moorovy myšlenky vzbudily značný ohlas. Svůj výzkum o vhodném věku pro 

vstup do školy shrnuje v knize „Better Late Than Early" (Lépe pozdě než brzy), která vyšla v 

roce 1975. Jeho další dvě knihy se věnují domácímu vzdělávání a zastávají funkci příruček 

rodičů jako domácích vzdělavatelů. Jsou to „Home Grown Kids" (Děti rozvíjené doma) a 

„Home-Spun Schools" (Školy vytvořené doma), které vyšly v 80. letech (Nitschová, 2000). 

2.2 Fáze vývoje domácího vzdělávání v USA v 70. a 80. letech 20. století 

Během 70. a 80. let se v USA objevuje mnoho stoupenců, ale i odpůrců domácího 

vzdělávání. Přicházejí pedagogičtí reformisté spolu s nejrůznějšími nábožensky založenými 

tvůrci domácího vzdělávání, kterým se nelíbí úroveň mravní výchovy ve školách a ani obsah 

učiva. Podle J. G. Knowlese, jak uvádí Nitschová, můžeme toto období vývoje domácího 

vzdělávání ve Spojených státech rozdělit do čtyř fází. Těmito fázemi stále většina rodin 

opakovaně prochází, pokud se pro onu formu vzdělávání rozhodne. Jsou to: 1. nespokojenost 

rodičů s veřejnými školami, 2. konfrontace doma vzdělávajících rodičů se školami a soudy, 3. 

spolupráce veřejných škol a doma vzdělávajících rodin a 4. konsolidace domácího vzdělávání 

(Nitschová 2000, s. 11-12). 
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Do roku 1979, kdy rodiče poprvé vyhráli soudní při ohledně povinné docházky do 

školy a striktního vyučování, se podle osnov státních škol v USA vedou spory o legálnost 

domácího vzdělávání. 

2.3 Vznik homeschoolingových organizací v USA 

V 80. a 90. letech 20. století se jako důsledek zájmu o domácí vzdělávání zformovalo 

mnoho organizací sdružujících jeho příznivce. Jejich hlavním zájmen bylo dosažení legalizace 

domácího vzdělávání nebo alespoň pro něj příznivé legislativy. Snažily se také prosazovat co 

nejvhodnější podmínky ilustrující zájmy rodin a dětí zapojených do homeschooling. V 

případných soudních sporech s úřady, které nesly odpovědnost a současně zprostředkovávaly 

dohled nad tímto vzděláváním, svým členům nezbytně pomáhaly. (Kostelecká, 2003) 

Jednou z mnoha nově vzniklých homeschoolingových organizací v USA byla Home 

School Legal Defence Association /HSLDA/ (Sdružení pro legální obranu domácí výuky). 

Nezisková organizace založena v roce 1983 advokátem Michaelem Farrisem a dalšími dvěma 

právníky, kteří učili své děti doma. Hlavním smyslem organizace bylo hájit právo rodičů na 

domácí vzdělávání. Za členství v HSLDA platili rodiče 100 dolarů ročně a za to jim 

garantovala zajištění právní pomoci v případě soudního sporu. O dvanáct let později již 

HSLDA zajišťovala svým členům plné hrazení nákladů na honoráře advokátů, soudní výlohy a 

expertní posudky. Dosáhla totiž ročního rozpočtu 4 700 000 dolarů (Klička, 1995 in 

Kostelecká, 2003). 

Díky činnosti uvedené organizace je dnes homeschooling nejen povoleným, nýbrž i 

běžným systémem vzdělávání v USA, kde ještě před nedávnem bylo domácí vzdělávání 

nelegální. Ve všech státech USA byla tato forma vzdělávání legálně povolena roku 1993, 

deset let po vzniku HSLDA, ale domácí vzdělávání bylo nejprve vymezeno a kontrolováno 

zákonem. Děti vzdělávané doma musely být řádně evidovány příslušnými úřady, dále 

kontrolovány určenými inspektory a na konci školního roku se musely zúčastnit závěrečných 

zkoušek ( Kolář 2000 ). 

2.4 Výzkum o domácím vzdělávání v USA a jeho výsledky 
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Tvrzení, že se stále málo ví o lidech, kteří se domácím vzděláváním zabývají, podnítilo 

uskutečnění obsáhlého výzkumu v USA v letech 1994/95 a 1995/96 za účelem zjištění 

odpovědí na otázky týkající se právě zázemí a činností lidí, kteří se domácím vzděláváním 

zabývají a jimi dosažených výsledků při jejich cílevědomém působení. 

Tato poměrně nedávno provedená studie s názvem „Strenghts of their Own: Home 

Schoolers Across America" nashromáždila a zpracovala pod vedením Dr. Briana Raye, 

prezidenta organizace National Home Education Research Institute /NHERI/ (Národní institut 

pro výzkum domácího vzdělávání), která v USA shromažďuje statistické informace o 

homeschoolingu, informace od 5402 dětí vzdělávajících se doma v 1657 rodinách. 

Někteří z dotázaných byli náhodně vybráni z početných seznamů adresátů, jiní byli již 

průběžně zaregistrováni v podobné studii Dr. Raye z r. 1990. Další rodiny byly naslepo 

vybrány vedoucími nezávislých podpůrných skupin domácího vzdělávání a ze sítí působících 

v každém státě. Pro srovnání získali Dr. Ray a HSLDA také informace od žáků studujících na 

státních školách. Výsledkem je publikace nazvaná Home Education Across The United States 

(Domácí vzdělávání v Americe) přinášející tyto nejdůležitější závěry. (Kolář 2000): 

• Děti vzdělávající se doma vynikají při státem normovaných standardních zkouškách. 

• Tyto děti předčí své vrstevníky ze státních škol o 30 - 37 % ve všech předmětech. 

• Pozitivní výsledky testů vzrůstají i s počtem let, kdy je dítě vzděláváno doma. U 

žáků osmých tříd se ukazuje, že výsledky těch, kteří se učili doma dva nebo více let, 

jsou podstatně lepší, než u žáků, kteří doma absolvovali pouze jeden rok vzdělávání. 

• Studie prokázala nezávislost úrovně vzdělávání dětí doma na výši vzdělání rodičů či 

na pedagogickém vzdělání rodičů. 

• Studie prokázala, že rodinný příjem není ukazatelem pro studijní výsledky doma 

vzdělávaných žáků. 

• Ukázalo se, že stupeň vládní regulace v jednotlivých státech nemá významný efekt 

na úroveň vzdělání dětí v rámci homeschoolingu. 

• Při výzkumu socializace těchto dětí (začleňování do společnosti) se ukázalo, že tyto 

děti jsou v průměru zaměstnány v 5,2 aktivitách mimo domov. Tento fakt 

demonstruje, že doma vzdělávaní žáci přicházejí do kontaktu s lidmi všech věkových 
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kategorií a všech typů společenských prostředí. 

• Bylo zjištěno, že žáci vzdělávaní doma tráví podstatně méně času sledováním 

televize než žáci státních škol. 

• Žáci se dle zjištěných údajů vzdělávají doma v průměru 6,9 let. Údaje ukazují, že 

92% absolventů se učilo doma 3 a více let. 

Výzkum tedy potvrdil, že děti vzdělávané doma jsou stejně úspešné, jako děti ze škol. 

Použité srovnávací testy navíc ukázaly, že znalosti doma vzdělávaných dětí, co se týče čteni, 

jazyku (angličtiny) a matematiky, jsou výrazně lepší než u dětí, které navštěvují školu. (Ve 

čtení o 74 %, v jazyce o 60 % a v matematice o 64 % ). Tyto vysoké hodnoty v testech určitě 

jsou, a budou i nadále, pro příznivce domácího vzdělávání silným argumentem. Nelze však 

jednoznačně říci, že hlavním faktorem při úspešnosti dětí ve srovnávacích testech bylo pouze 

domácí vzdělávání. Svou roli zde sehrály také další faktory jako úroveň vzdělání rodičů, 

postavení vzdělání na hodnotovém žebříčku rodiny, sociální postavení rodiny atd. A take nelze 

říci, že doma vzdělávané děti přesně strukturou vzorku odpovídají srovnávané skupině. Přesto 

však fakta této studie demonstrují jednoznačný úspěch systému domácího vzdělávání v USA a 

časté spekulativní názory kritiků zanechávají daleko v pozadí. 

2.5 Počet doma vzdělávaných dětí v USA neustále vzrůstá 

Postupem času se v Americe začali doma vzdělávající rodiče organizovat do 

nejrůznějších podpůrných skupin, jejichž cílem je vzájemná podpora a pomoc v otázkách 

domácí výuky. Co se týče výběru pomůcek, nabízí se dnes spousty možností. Za zmínku 

nepochybně stojí také korespondenční kurzy pro jednotlivé předměty, ale i alternativa tzv. 

korespondenční školy. Korespondenční škola analyzuje materiály, které dítě vypracovává, 

koordinuje celý proces vzdělávání a nese za něj odpovědnost před úřady. 

Díky těmto vhodným podmínkám, a i výhodám, počet doma vzdělávaných dětí v USA 

neustále vzrůstá. Například v roce 1999 bylo doma vzděláváno 1,3 milionu dětí a v roce 2000 

už to bylo 1,7 milionu dětí. V celkové dětské školou povinné populaci se tak počet 7% doma 

vzdělávaných dětí v roce 1999 vyšplhal už na 15% doma vzdělávaných dětí v roce 2000. 
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Tento vysoký počet doma vzdělávaných dětí v USA můžeme vysvětlit tak, že prvotní důvody 

pro domácí vzdělávání ze 60. let, jakými byly hlavně výskyt a zneužívání drog a násilí ve 

školách, posléze šikana apod. se stále rozšiřují a trvají. (Zneužívání drog, násilí i šikana 

všeobecně ze škol doposud nevymizely). 

Fungování domácího vzdělávání zajišťuje přímá spoluzodpovědnost rodičů a jejich 

pracovní úsilí, což jsou klíče k úspěchu ve výchově. Bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, 

společenské postavení, úroveň vzdělání rodičů, osvědčení učitele nebo dosah vládních 

předpisů, výkony ve vzdělání žáků studujících doma významně překračují výsledky žáků ze 

státních škol. Žáci vzdělávaní doma jsou plně zapojení do společnosti a umí využít širokého 

rozsahu příležitostí k sebevzdělávání mimo domov. Jsou bystrými uživateli techniky a dokáží 

využít svého času. Při svém studiu se mohou více věnovat svým zájmům - práci nebo 

vzdělávání. 
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3. DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH 

3.1 Silná tradice státní moci v oblasti vzdělávání 

Pro evropský vzdělávací systém je charakteristická tradice silné ingerence státní 

moci do oblasti vzdělávání, kdy stát přebírá odpovědnost za vzdělání dětí a s nedůvěrou 

přenechává tuto iniciativu někomu jinému, včetně rodiny. Tzv. homeschooling v 

evropských zemích existuje a většinou začal na základě výjimek, experimentů, zkušebních 

programů apod. Ve srovnání s USA nebo Kanadou či jinými anglosaskými zeměmi 

zkušeností s touto formou výuky není mnoho. 

3.2 Legislativa domácího vzdělávání v Evropě 

Studii o vývoji a stavu legislativy domácího vzdělávání v Evropě podrobně 

rozpracovala Amanda J. Petrie. Ve studii si všímá především pojmů uzákonění povinne školní 

docházky a uzákonění povinného vzdělávání. 

3.2.1 Povinná školní docházka versus povinné vzdělávání 

Ve zprávě OECD z roku 1983 se k uvedenému rozlišení obou pojmů říká že „povinna 

školní docházka je jádrem všech moderních vzdělávacích systémů ve všech zemích a že 

představuje základ moderního vzdělávání prakticky pro všechny děti". A dále pokračuje slovy 

„.. . zdá se, že všechny státy na světě pokládají povinnou školní docházku za základní prvek 

vzdělávacího systému". (J. Petrie, 1995 in Kostelecká, 2003). Podle Petrieové tato zpráva není 

přesná, neboť v mnoha vzdělávacích systémech států OECD je uzákoněno povinné vzdělávání 

a řada těchto zemí aplikuje domácí vzdělávání jako legální alternativu povinné školní 

docházky. Jednou z nich je například Anglie, kde domácí vzdělávání existovalo a fungovalo 

vždycky (Thomas, 1998 s.2, Lawson, 2002 s.l 17). 
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3.2.2 Uzákonění domácího vzdělávání v evropských zemích 

Obecně můžeme říci, že každý stát vychází při řešení tohoto tématu ze svých 

kulturních a historických zkušeností a že se jeho přístup k domácímu vzdělávání liší. 

Všimněme si pro zajímavost několika z nich: 

3.2.2.1 Velká Británie 

Podle zákonné úpravy platné pro území celého Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska vychází poskytování vzdělávání ze zásady, že všem dětem ve věku od 5 do 16 

let musí být poskytnuto vzdělávání formou řádného studia, a to buď docházkou do školy nebo 

schváleným alternativním způsobem (Kolář 2000). Zákon určuje rodičům povinnost „zajistit 

každému dítěti ve věku povinného vzdělávání účinné vzdělání podle jeho věku, schopnosti a 

nadání - buď pravidelnou docházkou do školy nebo ,jinak" (Thomas, 1998 s.2, Gold, 1999 

s. 12, Lawson, 2002 s.l 17). Za povinné se považuje vzdělávání, nikoliv docházka do školy. 

3.2.2.2 Francie 

Zákon o základním školství z 28. března 1882 stanovil v článku 16. jako povinné 

„vzdělávání" nikoliv navštěvování školy pro všechny děti od 6 let. Toto vzdělávání mohlo 

být uskutečňováno ve veřejných nebo soukromých školách nebo doma (Kolář 2000). 

Petrieová přesné znění tohoto zákona cituje: „Vzdělávání je povinné pro děti od 6 do 16 let. 

Může být uskutečňováno ve veřejných či nezávislých školách, v rodině či osobou, kterou 

rodina vybere" (Petrie, 1995 in Nitschová, 2000 s. 10). Odpovědnost za vzdělání dítěte ve 

Francii patří rodičům, kteří mají právo zvolit jeho způsob. 

3.2.2.3 Belgie 

Článek 17 belgické ústavy (přijaté v roce 1831) zaručuje svobodu vzdělání. Tento 

princip směřuje k odstranění jakéhokoliv monopolu v této oblasti a vyvozuje se z něj princip 
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svobody volby pro rodiče, kteří mohou zapsat své děti na jakoukoliv školu podle svého 

přesvědčení (Kolář 2000). 

3.2.2.4 Lucembursko 

V Lucembursku je domácí vzdělávání legální a opírá se o ustanovení článku 3 a 5 

zákona o základním vzdělávání z 10. srpna 1912. Článek 5 ukládá rodičům nebo poručníkům 

dětí, kteří spadají do povinného vzdělávání a chtějí své děti vzdělávat doma, povinnost 

informovat příslušný úřad o svém úmyslu nejpozději jeden měsíc před začátkem školního roku 

(Kolář 2000). 

3.2.2.5 Itálie 

Povinné vzdělání lze vykonat studiem na státních nebo soukromých školách, nebo 

absolvováním domácí výuky. Domácí vzdělávání je označováno jako „scuola paterna". 

Každý rok musí rodiče informovat příslušný školský úřad o svém úmyslu dítě vzdělávat doma. 

Dítě se také musí podrobit příslušným zkouškám. Rámcově domácí vzdělávání upravuje 

nařízení vlády z 16. dubna 1994 „Těsto unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione" (Kolář 2000). 

3.2.2.6 Rakousko 

Možnost domácího vzdělávání upravuje školský zákon z 25. července 1962, 

speciálně novela č. 76/1985. Ta v §11 upravuje možnost splnění povinné školní docházky 

účastí na stejně hodnotném domácím vyučování. Rodiče mají povinnost svůj úmysl 

oznámit okresnímu školskému úřadu. Ten má pravomoc v případě odůvodněné pochybnosti 

tuto žádost zamítnout. Odvolání se podává zemskému školnímu úřadu, proti jehož 

rozhodnutí již není odvolání. Podle sdělení spolkového ministerstva školství ve Vídni, je 

domácí vzdělávání v Rakousku výjimečným případem (Kolář 2000). 
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3.2.2.7 Německo 

SRN je jedinou evropskou zemí, kde je domácí vzdělávání výslovně ilegální 

činností. Petrie však ve své studii dokládá, že i v Německu existuje řada případů, kdy 

rodiče vyučují své děti doma. Jedná se nejčastěji o neněmecké občany. Také mnoho Němců 

volí raději přestěhování do jiné evropské země (např. Francie či Švýcarsko), kde mohou 

homeschooling legálně provozovat (Kolář 2000). 

3.2.2.8 Dánsko 

Dánsko je jednou z mála zemí, kde není uzákoněna povinná státní nebo jiná školní 

docházka, ale kde platí vyučovací povinnost, která může být realizována i mimo školu. 

Dánská ústava v §76 uvádí : „ Všechny děti ve školou povinném věku mají nárok na 

bezplatné vyučování v lidové škole. Rodiče nebo pěstouni nejsou povinni posílat dítě na 

vyučování do školy pokud se sami postarají o to, aby se dítěti vyučování dostalo v takové 

úrovni, která obecně odpovídá požadavkům vyučování ve škole. " (Kolář 2000). 

3.2.2.9 Švédsko 

Ve Švédsku dnes existuje povinné vzdělávání, ale povinná školní docházka zde byla 

zavedena již v roce 1842. 19. prosince 1985 byl přijat zákon o škole, který podle kapitoly 

10, §4 říká, že dítěti musí být umožněno splnit povinnou školní docházku jiným způsobem, 

než uvádí školský zákon, pokud je to plnohodnotná alternativa toho vzdělání, které je dítěti 

nabízeno předpisy podle platného zákona. Dále se stanoví nutnost zajistit nad výukou 

dohled. Podle druhého odstavce tohoto ustanovení je možné povolení k domácí výuce 

vydat vždy jen na 1 rok. V průběhu každého roku se hodnotí výsledek činnosti. Povolení 

může být zrušeno s okamžitou platností, pokud není zajištěn nutný dohled nad touto 

činností nebo pokud z jakéhokoliv důvodu nelze uznat, že existují předpoklady pro souhlas 

s domácí výukou (Kolář 2000). 
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3.2.2.10 Norsko 

Zákon z roku 1969 stanoví, že mladí lidé „mají právo a povinnost navštěvovat základní 

školu, jestliže se jim nedostává rovnocenného vzdělání z nějakých jiných zdrojů." Jeho úprava 

z roku 1989 zajistila, že děti, které nejsou vzdělávány ve škole, musí obdržet korespondenční 

vzdělání v souladu s osnovami a pod vedením příruček (Nitschová, 2000). 

3.2.2.11 Švýcarsko 

Zákon ukládá rodičům povinnost zajistit dítěti vzdělání, jakož i jeho fyzický, 

intelektuální a morální prospěch. Jeho znění je různě vykládáno i naplňováno „místními 

zastupitelstvy" v jednotlivých švýcarských kantonech. Studie z roku 1991 ukázala, že v šesti 

kantonech je zapotřebí k uskutečnění domácího vzdělávání pouze oznámit jeho záměr a 

předložit zamýšlený program studia. V dalších jedenácti kantonech je navíc potřeba souhlas 

vzdělávacích autorit. Domácí vzdělávání není obecně povoleno ve dvou kantonech, ve kterých 

existuje pouze pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Nitschová, 2000). 

3.2.2.12 Řecko 

Domácí vzdělávání je povoleno jen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

(Nitschová, 2000). 

3.2.2.13 Španělsko 

Domácí vzdělávání povoleno pouze pro děti, které by normálně nebyly schopny 

navštěvovat školu (Nitschová, 2000). 
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3.2.2.14 Polsko 

Polsko je příkladem postkomunistické země, kde je homeschooling leg,slat,vne 

upraven. Polsky školský zákon přijatý v roce 1991 a novelizovaný v roee 1995 definuje 

vzdělání jako „spoleěné bohatství eelé společnosti«. Zavádí se také pcýem povmneho 

vzděláni, které je závazné pro děti ve věku od 7 do 17 let. Domáeí vzdělávání je upraveno 

v nařízení Ministerstva národního vzdělávání (Ministeria Edukacji Narotmej) c. ze 

dne 27. května 1992. Toto nařízení podrobně upravuje vztahy mezi žáky, rod.ě,, skolam, , 

dohlížejícími státními orgány. Dále se této problematiky dotýká také nařízen, tehoz 

ministerstva č. 29 ze 4. října 1993, které blíže definuje rozsah výuky (Kolář 2000). 

3.2.3 Rozdělení e v r c r ' - r 1 ' m P - s ä ^ s é l c E i s l a t i y x d o m M i h ^ ^ 

Mohli bychom jmenovat další a další státy, to však není cílem této práce. Raději si 

uspořádejme získané poznatky. ; , 

Tedy z hlediska toho, jak se současná legislativa evropských států k domaemu 

vzdělávání staví, dělíme je podle Yvony Kostelecké do dvou skupin (Kostelecká, 2003). 

První skupinu tvoří státy, ve kterých je uzákoněno povinné vzdělávání a soucasne^v 

nich existuje domácí vzdělávání jako legální alternativa pro všechny zájemce. Radime mez. ne 

například Anglii, Belgii, Dánsko, Finsko, Norsko, Francii, Lucembursko, Portugalsko, Rusko, 

Severní Irsko, Skotsko, Izrael. 

Do druhé skupiny patří státy, v nichž je uzákoněna povinná školní docházka. Tyto dale 

Kostelecká dělí na tři podskupiny: 

1. Státy s povinnou školní docházkou, kdy všechny děti mají právo na vyjmutí z^teto 

povinnosti, pokud budou vzdělávány jiným účinným způsobem. Jsou to napríklad Sve s o, 

Belgie, Maďarsko, Rusko, Taiwan, některé provincie Kanady (Ontario, Quebec), USA, Novy 

Zéland, Jižní Afrika. Do této skupiny bych dnes už zařadila i Českou republiku, . když u nas 

stále existují jistá legislativní omezení. 

2. Státy s povinnou školní docházkou, kdy právo na vyjmutí z této povinnosti má jen 

velmi málo dětí (nemocné, handicapované nebo takové, kterým by povinná školní dochaz a 

způsobila značné potíže). Těmi jsou například Itálie, Španělsko, Řecko nebo Island. 
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3 Státy s povinnou školní docházkou pro všechny bez výjimky, avšak v individuáinich 

případech je domácí vzdělávání povoleno. Sem řadíme například Nizozemí, Německo a 

Japonsko. 

Kostelecká dále ve své dizertační práci popisuje jednotlivé skupiny zemí podrobněji. 

My se v této práci zaměříme pouze na Velkou Británii, k t e r o u budeme porovnavat, co se 

legislativy současného domácího vzděláváni týče, s Českou republikou. 

3.2.4 Přístup evropských zemi I' vzdělávání a růstzájemfli 

V případě domácího vzdělávání se ve většině států osvědčilo jako obvyklý postup 

monitorování jeho průběhu. Norsko a Portugalsko monitorují domácí vzděláván, loka né, 

odpovědnost je přenesena na místní školu, zatímco Francie a Velká Británie reg.onalne. 

Rakousku a Lucembursku zase existuje pro rodiče povinnost dodržovat národní osnovy a na 

konci každého akademického roku dítě skládá testy. v 

Počet doma vzdělávaných dětí v OO.Ieteeh 20.sto.eti vypadal podle Petrieové pnbhzne 

takto: v Rakousku bylo v roce 1 9 « vzděláváno doma asi 0,04% dětí školního veku, ve 

švýcarsku to bylo v roce 1991 asi 0,005% dětí a ve Velké Británii to bylo v roce 1988 as, 

0,02% dětí, což odpovídá částce 3-4000 dětí (Petrie, 1995). 

4. DOMÁCÍ V7.DĚ.1 ÁVÁNi V ČECHÁCH 

4.1 Zavedeni povinné školní docházky 

V 18. století - roku 1774 - vyhlásila Marie Terezie v Rakousku Všeobecný školní řád 

pro německé triviální, hlavní a normální školy, který znamenal počátek povmneho 

m .noT n « r i r tm 1984 s.37, Parízek, 1991 s. všeobecného šestiletého vzdělávání. (Stverák,1983 s.178, Cipro, 

55) ^ ^ r o k u 

Nařízení povinné osmileté školní docházky pro všechnu mládež následovalo teprve 

1869. Do té doby, za vlády Josetá 11., chodilo v Čechách do školy pouze 59% z dětí školou 

povinných (Cipro, 1984, s.37,38). 

26 



v 

4.2 Domácí vzdělávání poprvé v Cechách 

V 19. století platil školský zákon č. 62/1869 ř. z., který umožňoval rodičům buď nechat 

své dítě vzdělávat ve škole, nebo doma (§ 23). Jedinou jeho podmínkou bylo, aby dítě získalo 

vzdělání alespoň v rozsahu předepsaném pro školy. Tento zákon se týkal dětí ve věku 6-14 let, 

tedy ve věku zákonné školní povinnosti (Schulpflicht). Zákon rovněž upravoval právo úřadu 

přesvědčit se, zda a jak je dítě skutečně vzdělávané, pokud o tom nastaly nějaké pochybnosti. 

(Současný zákon o vzdělání ve Velké Británii určuje stejný postup.) 

Žáci ve věku 14 - 19 let již školou povinní nebyli, a navíc podle nařízení ministerstva 

školství č.443/1850 mohli studovat střední školu doma, pokud ovšem měli zájem. Tímto pak 

získali tzv. statut privatistů. Jako privatisté byli zavázáni povinností nechat se na sve škole 

vždycky na konci pololetí přezkoušet ze všeho učiva, jinak by jim nebylo vydáno potřebne 

vysvědčení. Privatisté dále nebyli státem sledováni. Jako privatista například studoval nas 

první československý prezident Tomáš G. Masaryk. Bylo to ve Strážnici, v prime německého 

piaristického gymnázia (Follerová, 2007). 

4.3 Shody se současnou britskou legislativou už tehdy? 

Jinými slovy rodiče jsou v této době (v 19. století! ) oprávněni nechat své děti ve věku 6 - 1 4 

let (věk povinné školní docházky) vyučovat doma a žádat si o osvobození od návštěvy veřejne 

obecné školy. Naproti tomu se zavazují zajistit svým dětem odpovídající vzdělání, ktere je 

dáno povinnou školní docházkou na školách obecných nebo měšťanských. Přičemž vyučovat 

společně děti z více rodin nebylo školským úřadem povoleno. Tedy veškerá odpovědnost za 

vzdělání dětí připadá jejich rodičům. (Současný platný zákon o vzdělání ve Velké Britanii 

ukládá rodičům stejnou odpovědnost). Okresní školní úřad si vede jejich evidenci a dozoruje. 

Má právo se přesvědčovat o vědomostech dítěte a v případě pochybnosti může nařídit jeho 

přezkoušení, popř. jeho přeřazení do školy veřejné. (Současný platný zákon o vzdelaní ve 

Velké Británii uděluje svým úřadům podobné pravomoci). Ve věku skončení školní povinnosti 

konalo dítě na veřejné škole tzv. propouštěcí zkoušku. 
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4.4 Počet doma vzdělávaných žáků v Čechách počátkem 20. století 

Začátkem 20.století se v Čechách (bez Moravy a Slezska) vzdělávalo doma 876 dětí ve 

věku od 6 do 14 let (ve věku tzv. školní povinnosti). Počet nezahrnuje žáky ve věku 14-19 let, 

protože na ně se školní povinnost nevztahovala, ale odhaduje se, že privatistů na středních 

školách studovalo mnoho. Uvedený počet rovněž nezahrnuje Moravu ani Slezsko. Celkový 

počet doma vzdělávaných dětí na celém našem území byl pravděpodobně vyšší, patrne se 

jednalo o 1500-2000 žáků, s privatisty možná ještě o něco více. (Údaj 876 dětí pro Cechy viz 

OSN XXVlll-dodatky). 

4.5 Legislativní zánik domácího vzdělávání v Československu 

Československý zákon č.72/1936 Sbírky i protektorátní zákon č.308/1940 Sb. 

povolovaly domácí vzdělávání u dětí školou povinných. Dnes však již žádné statistické údaje z 

tohoto období bohužel neexistují. Předpokládá se, že se domácí vzdělávání uskutečňovalo 

ojediněle. Po roce 1948 a po "vítězství" komunistické strany v Československu legální 

možnost domácího vzdělávání bohužel trvale zanikla (Follerová, 2007). 

1-MQDERNÍ DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V Č F.SK Ŕ REPUBLICE 

V současné době chápeme pojem domácí vzdělávání v užším slova smyslu. Tedy sam 

rodič učí své dítě číst, psát a počítat a dalším informacím z oblastí vědy, techniky apod., ktere 

jsou potřebné pro život v naší kultuře. Jen těžko si dnes umíme představit žít bez dovednosti 

čtení, psaní a počítání a jistě bychom si připadali hloupě, kdybychom neznali základní 

informace z dalších oborů, ať už získané prostřednictvím klasické školy nebo té domácí. 

V současném domácím vzdělávání jsou jeho hlavními iniciátory rodiče, kteří se chtějí 

na vzdělávání svých dětí aktivně podílet a chtějí za ně plně převzít zodpovědnost. Motivy, 

podle kterých se při volbě této alternativní formy vzdělávání rozhodují, jsou různé. 

Podstatným znakem pro domácí vzdělávání je to, že rodiče plně přijímají osobni 

odpovědnost za výchovu a vzdělávání dítěte, které probíhá mimo prostředí tradiční školy. 
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5.1 Domácí vzdělávání v Čcskc republice 

V oblasti veřejného školství zaujímá naše Česká republika přední místo ve světě díky 

své bohaté kulturní tradici. Je známo, že děti vzdělávané v našich státních školách vykazuji v 

mnoha oborech výborné znalosti. 

Spolu se vznikem demokratické společnosti po roce 1989 nastala v Československu 

demokratizace českého i slovenského školství. Vedle státních škol začaly vznikat školy 

soukromé a církevní. K. možným způsobům výuky se připojily různé alternativní metody. A 

tak se dnes většina rodičů může svobodně rozhodnout, do které školy své děti přihlásí. 

Také individuální vzdělávání má u nás určitou tradici, kterou bychom v tomto období 

proměn a pozitivního vývoje našeho školství neměli opomenout. Bohužel vlivem historických 

událostí byla tato linie přerušena na bezmála šedesát let a s jeho praktikováním tím pádem 

nemáme dlouholetou zkušenost. Avšak to by nemělo stát v cestě obnovení alternativní 

možnosti domácího vzdělávání českého školství. 

Nemusíme se bát, že domácí škola způsobí odliv většiny žáků ze sektoru veřejného 

školství. Tento způsob vzdělávání se pravděpodobně nestane masovým, jen je třeba si 

uvědomit fakt, že počet rodičů i zájemců o tuto formu vzdělávání stoupá a není 

nezanedbatelný. Jejich hlas bychom tudíž měli brát vážně. 

5.2 Vývoj moderního domácího vzdělávání 

5.2.1 Úmluva o nrhrané lidských práv a základních svobod 

Ukotvení domácího vzdělávání v našem právním řádu dlouhou dobu chybělo a pojmy 

"povinné vzdělávání" a "povinná školní docházka" náš právní řád nerozlišoval. Všeobecná 

deklarace lidských práv v článku 26 stanoví, že „každý má právo na vzdělání." a dále, že 

„rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti." 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod v Dodatkovém protokolu, v 

článku 2 dále říká: „Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli 

funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů 

zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filosofickým 

Přesvědčením." 

29 



Právo na vzdělání je dosud v České republice realizováno právě povinnou školní 

docházkou. 

5.2.2 Společnost přátel domácí školy (SPDŠ) 

V lednu roku 1997 byla v České republice založena Společnost přátel domácí školy 

(SPDŠ). Jedná se o občanské sdružení, které si vzalo za cíl pokusit se prosadit domácí 

vzdělávání do českého právního řádu, hájit zájmy a aktivity rodin vzdělávajících doma a 

zajišťovat je. Tato společnost má úzké kontakty s americkou Home School Legal 

Defense Association (Kolář 2000). 

SPDŠ se zasloužilo o vznik domácí školy u nás. Předseda společnosti Michal Semín k 

jejímu založení řekl: „Naším motivem není ani tak nespokojenost se vzdělanostní úrovni 

našich škol, hlavním motivem je znovudobytí primátu rodiny ve výchově. Má-li totiž rodíc 

Bohem danou povinnost vychovat dítě tak, aby bylo schopno jednou říci Kristu ano, pak ma 

také Bohem dané právo přinejmenším ovlivnit, ne-li přímo určovat způsob, jakým budou 

vychovávány a vzdělávány jeho děti. Toto právo si můžeme jako rodiče nárokovat, a to je 

právě cílem společnosti: umožnit rodičům co nejširší prostor pro splnění této Bohem dane 

povinnosti, čili rozšířit prostor pro rodičovskou volbu způsobu vzdělávání". (Semín, 1997 in 

Follerová, 2007). 

Hlavním záměrem SPDŠ bylo na prvním místě shromáždit rodiče - potenciální 

zájemce o tento znovuobjevený trend ve vzdělávání. Dále zmapovat situaci a současné 

podnítit u veřejnosti zájem o otázku reformy školství. SPDŠ si kladlo za cíl zdůraznit, že 

odpovědnost za vzdělání dětí patří primárně rodičům a oni by tedy měli rozhodnout, zda sve 

dítě svěří státní škole, anebo mu zajistí vzdělání jiným způsobem - například budou své děti 

učit doma. Cílem SPDŠ naopak nebylo ani rozvrátit školský systém, ani konkurovat ostatním 
školám. 
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5.2.3 Pokusné ověřování domácího vzdělávání (PODV) 

České Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) kladně reagovalo na 

opakované žádosti SPDŠ a v roce 1998 jim nakonec vyhovělo a v souladu s ustanovením § 58 

písm. a) školského zákona povolilo Pokusné ověřování jiné formy základního vzdělávaní, tzv. 

domácí vzdělávání (PODV). Zodpovědnost za PODV připadla odborům předškolního, 

základního a základního uměleckého vzdělávání - 22. 

Tiskové sdělení ze dne 24.8.2001 k problematice domácího vzdělávání uvedlo: 

„Pokusné ověřování domácího vzdělávání povolilo ministerstvo. Nejedná se o experiment škol 

nebo rodičů. Ministerstvo pouze vyhovělo žádosti Společnosti přátel domácí školy způsobem, 

který mu umožňuje školský zákon ustanovením § 58. Nejedná se tedy o „svaté právo" rodicu. 

Česká republika má zákony, které vycházejí z mezinárodních úmluv. Jestliže parlament a 

senát ČR schválí nový zákon o vzdělávání, ve kterém bude místo povinné školní docházky 

zakotveno povinné vzdělávání, ať už doma nebo jiným způsobem, bude změněn celý 

vzdělávací systém" (AI Malikiová, poradce a mluvčí ministra). 

V Závěrečné zprávě PODV stojí: „Hlavním argumentem Společnosti vůči Ministerstvu 

školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) při prosazování požadavku na povolení domácího 

vzdělávání bylo především „uplatnění práva rodičů na svobodnou volbu vzdělávací cesty 

svého dítěte" (Brant, Tupý, Vrbová, 2006). 

5.2.4 První škol v s povoleným PODV 

První školou s povoleným PODV od MŠMT se stala od 1.9.1998 církevní základní 

škola v Praze 7 - Bratrská škola. Při první organizační schůzce zájemců o domácí vzděláváni 

na Bratrské škole vyšel najevo skutečně velký zájem a zároveň se ukázalo, že nem v 

kompetenci jedné školy zaštiťovat je všechny. V důsledku se proto k PODV připojila ještě 

Církevní základní škola J.A.Komenského v Liberci. V prvním roce se do experimentu zapojilo 

31 dětí z 23 rodin v Praze, v Liberci to bylo 29 dětí z tamních rodin a blízkého okolí. 
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Ve školním roce 1999-2000 se do experimentu zapojila Základní škola v Ostrave 

Výškovicích. Ve své žádosti o povolení k zařazení se do experimentu PODV ředitel školy 

Mgr. Jiří Bakončík uvedl: „Hlavní smysl domácího vzdělávání vidím v možnosti 

individuálního přístupu ke každému dítěti a v přímé zainteresovanosti rodičů dítěte na kvalite 

vzdělávání. Společná vzdělávací činnost rodičů s dětmi může přinést značné obohacení vztahů 

uvnitř rodiny." 

5.2.5 Podmínky stanovené MŠMT 

Experiment PODV se týkal pouze 1. stupně základní školy. Za jeho průběh byl 

odpovědný ředitel školy, která se do PODV jeho prostřednictvím přihlásila. Zmíněné školy 

byly podmínkami stanovenými MŠMT vymezeny jako kmenové školy - nositelé PODV. 

Žáci v PODV museli být vzděláváni v souladu s platným standardem základního 

vzdělávání. Výsledky jejich vzdělávání měly být nejméně dvakrát za rok hodnoceny tormou 

přezkoušení, jehož způsob opět určoval ředitel školy. Hodnocení mělo podle ministerstva 

fungovat jako zpětná vazba pro všechny tři zainteresované strany: pro vzdělavatele, žáka, i 

školu. Výsledky hodnocení měly být žákům předávány formou slovního hodnocení. Na konci 

školního roku ředitelé škol předávali MŠMT určené písemné zprávy jako výstup z PODV. 

Před vstupem žáků do PODV však bohužel nebyl zákonem zachycen jejich 

momentální stav. Totiž hlavní záměr nebyl MŠMT při zahájení experimentu ověřování jasně 

formulován. Pravděpodobně jím v první řadě bylo vyzkoumat, zda je formou domácího 

vzdělávání dosahováno srovnatelných vzdělávacích výsledků s typickým školským 

vzděláváním. Vstupní podmínky PODV ukládaly především hodnotit výsledky vzdělávání 

žáků. 

V Závěrečné zprávě PODV stojí: „Pokusné ověřování při svém vyhlášení nemelo 

stanovena jasná a konkrétní pravidla a cíle a v jeho průběhu nebyl prováděn žádný 

pedagogicko-psychologický výzkum. Nedošlo také ke srovnání vzdělávacích výsledků žáků 

vzdělávaných doma a žáků vzdělávaných ve škole. O úrovni vzdělání žáků z domácího 

vzdělávání bylo možné usuzovat jen z jednorázového přezkoušení ve škole a z názorů učitelů. 

Proto nelze ani konstatovat, zda a v jakém smyslu PODV splnilo svůj účel" (Brant, Tupý, 

Vrbová, 2006). 
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5.2.6 Komplikace po prvních dvou letech PODV 

Z Průběžné zprávy o stavu PODV z roku 2003/2004 se dozvídáme, že v prvních dvou 

letech zájem MŠMT o PODV neodpovídal významu pokusného ověřování. Důvody pro to 

nalezneme dva: v odboru 22 MŠMT se během krátké doby dvakrát změnil gestor a, jak 

známo, našemu školskému systému chyběly patřičné zkušenosti ohledně této vzdělávací 

formy. SPDŠ ovšem hodnotí jejich počáteční spolupráci a komunikaci s MŠMT dobře. 

Komplikací si všímá později, hlavně za vlády ministra školství Zemana. 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze byl na počátku roku 2000 požádán MSM1 o 

stanovisko ke zprávám ředitelů kmenových škol za školní rok 1998-1999. Podle VÚP již bylo 

na takový požadavek příliš pozdě. 

5.2.7 Spolupráce MŠMT s VÚP a stanovení nových podmínek pro PODV jako požadavků 

M Š M T a V Ú P 

Začátkem roku 2001 se MŠMT zabývalo PODV o něco intenzivněji a krátce na to, od 

června téhož roku, již plně spolupracovalo s VÚP, a to za účelem zlepšení komunikace se 

školami, dále zkonkretizování výstupů z PODV. K tomu nutně potřebovalo získat maximum 

informací. 

Nejprve MŠMT a VÚP společně stanovily podrobnější struktury výročních zpráv z 

kmenových škol, aby tímto zvýšily jejich vypovídací hodnoty a následně zpřesnily podmínky 

PODV. SPDŠ, kmenové školy i rodiče považovali tyto nové podmínky za velmi restriktivní. 

Například určily snížení normativu na žáka ze 100% na 50% a projevovaly snahu omezit 

možnost domácího vzdělávání pouze na žáky se specálními vzdělávacími potřebami. 

Jako další požadavek uvedly MŠMT ve spolupráci s VÚP povinnost rodičů domácích 

vzdělavatelů účastnit se pravidelných konzultací v rozsahu čtyř hodin každý měsíc. Kapacita i 

personální možnosti kmenových škol spolu s překážkou větší vzdálenosti dojíždějících rodin 

však učinily tento požadavek téměř nesplnitelný. 

Tak trochu zvláštním nařízením MŠMT a VÚP bylo povinné lékařské posouzeni 

způsobilosti rodičů vzdělávat své vlastní děti 
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Tiskové sdělení ze dne 24.8.2001 k problematice domácího vzdělávání uvedlo: 

„Původní podmínky pokusného ověřování Domácího vzdělávání stanovené v roce 1998, kdy 

byla tato forma vzdělávání povolena od 1. září na dvou školách v republice, byly velmi obecne 

a rámcové. A to z toho důvodu, že zatím nebyly s takovou formou vzdělávání v ČR žádné 

zkušenosti. Aby bylo možné zkušenosti z pokusného ověřování vyhodnotit, bylo třeba tyto 

původní podmínky konkretizovat a upřesnit. Upravovat podmínky v průběhu ověřováni 

nových forem a postupů na základě dané aktuální situace je obvyklé" (AI Malikiová, poradce 

a mluvčí ministra). 

V Závěrečné zprávě PODV jsou provedené kroky zdůvodněny takto: „Prostřednictvím 

takto postavených podmínek bylo možné sledovat jediný cíl, kterým bylo ověřit, pro ktere deti 

je tato forma vzdělávání vhodná a za jakých podmínek a jakým způsobem je možne ji 

uplatňovat."(Brant, Tupý, Vrbová, 2006). 

Bohužel striktní dodržení všech výše jmenovaných požadavků pro mnohé rodiny 

prakticky znamenalo buď ukončení domácího vzdělávání, anebo nutnost uvedené požadavky 

(některý z nich) nějak obejít. 

Ačkoli všechny tyto nově pozměněné podmínky pro PODV stanovené MŠMT ve 

spolupráci s VÚP měly vstoupit v platnost 1.9. 2001, ředitelé kmenových škol nebyly o tomto 

rozhodnutí informováni dříve než na počátku srpna 2001! A SPDŠ, která v domácím 

vzdělávání již podporovala více než 200 rodin, se o chystaných změnách nedozvěděla s 

předstihem vůbec. Pochopitelně zvolený postup MŠMT vyvolal v rodičích zapojených do 

PODV trpké rozhořčení a roztančil šťavnatou kampaň ve veřejných médiích. 

Od 1.9.2001 bylo v souladu s novými podmínkami povoleno PODV na Základní škole 

v Praze 7, Letohradská 1. Ostatní kmenové školy již provozující experiment ověřováni 

domácího vzdělávání směly nakonec pokračovat podle podmínek původních. 

Rodičové domácích školáků byli tímto krokem nastartováni ke spolupráci s médii. Byli 

totiž přesvědčeni, že pro Ministerstvo nejsou respektovanými partnery a ohledně toho 

reagovali na jednání s MŠMT. Na to byla založena Asociace pro domácí vzdělávání (ADV). 
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5.2.8 Asociace pro domácí vzdělávání (ADV) 

ADV vznikla roku 2002 a dobrovolně sdružuje především rodiče domácích školáků s 

jejich kmenovými školami, ale také ostatní sympatizanty s domácím vzděláváním. Usiluje 

zejména o upevnění a zabudování domácího vzdělávání do standardů českého vzdělávacího 

systému a zároveň chce docílit, aby bylo domácí vzdělávání jedním z mnoha legálních 

způsobů naplňování práva dětí na vzdělání v naší zemi. Nabízí užitečné informace a podporu 

všem, kteří se pro domácí vzdělávání teprve rozhodují. Je aktivní a otevřená všem zájemcům o 

domácí vzdělávání (rodičům, ředitelům škol, pedagogům, studentům, politickným odborníkům 

i nejširší veřejnosti) a snaží se o veřejné diskuze. Snaží se také o „renesanci" postavení rodiny 

ve společnosti - navrací rodině její tradičně vysokou hodnotu a důležitost, která je hodna 

veřejné podpory, úcty a ochrany. 

ADV svým soustředěným jednáním s MŠMT významně přispěla k legalizaci domácího 

(individuálního) vzdělávání do školského zákona, když k pronášeným návrhům MSMI 

vyjadřovala mnohé připomínky. Současným prezidentem Asociace je Jiří I ůma. 

5.2.9 Konec experimentu PODV. 

—> -
protože nový školský zákon v té dobí J e » nebyl p r . j a O » ^ 

skutečnosti prodlouženo do roku 2004, ale nakonee skonědo paralelne . 

2004/2005. , , „ „ „ , n o l 

Po skončení každého ze školních roků experimentu počínaje školním ^ ^ 

zpracovával VÚP zprávy o průběhu PODV z kmenových škol, jejich/, stru turu s a ^ 

První souhrnnou zprávu zpracoval VÚP na základě těchto informačních z p r a v v ujm, ^ 

< p n n v takto: „Vzhledem kvyse Závěrečná zpráva PODV hodnotí tyto zprávy o F ODV ^ ^ 

uvedenému nastavení podmínek PODV byly průběžné zprávy vicemene s 

i PODV protože skutečne sledovaní statistických údajů a přehledem o činnosti škol ndicicn , F 
, , i- MNNT TUPÝ, Vrbová, 2006). průběhu domácího vzdělávání v rodinách nebylo možne t »ram, FJ 

35 



5.3 Legalizace domácího vzdělávání 

Po období rozčarovaných debat a divokých diskuzí finálně vstoupil v lednu roku 2005 

v platnost zákon 561/2004 Sb„ o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, tzv. Nový školský zákon. Tímto byl na konci školního roku 2004-2005 definitívne 

skončen experiment „Pokusné ověřování domácího vzdělávání" a domácí vzdělávání se stalo 

v České republice právně legalizovanou alternativní možností vzdělávání. 

Nový školský zákon, k překvapení některých, nevymazal z českého vzdělávacího 

systému pojem povinná školní docházka, ale umožnil, tzv. Jiný způsob jejího plnění. 1 ímto 

krokem vlastně v naší legislativě částečně zakotvil pojem "povinné vzdělávání". 

§40 tohoto zákona definuje tzv. Jiný způsob plnění povinné školní docházky jako 

individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučováni ve 

škole. 

Odst 1 § 41 tohoto zákona stanoví: „O povolení individuálního vzdělávání žáka 

rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na zaklade 

písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi 

prvního stupně základní školy". 

Odst 2 § 41 tohoto zákona stanoví: „Žádost zákonného zástupce o individuální 

vzdělávání musí obsahovat a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žaka, b) 

uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, c) důvody 

pro individuální vzdělávání žáka, d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečeni 

vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, e) doklady osvědčující 

splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, J) seznam učebnic a učebních 

textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v £ 27 odst. I g) další 

skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka. h) vyjádření školského poradenského 
zařízení." 

Odst. 3 § 41 tohoto zákona stanoví: „Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, 

pokud a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání žáka, b) jsou zajištěny 

dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména materiální a ochrany zdraví zaka, 

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, d) 

jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. " 
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Odst. 4 § 41 tohoto zákona stanoví: „Individuálně vzdělávaný žák koná za každé 

pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní 

docházky." 

Odst. 5 § 41 tohoto zákona stanoví: „Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit 

na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, 

aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. 

Odst. 6 § 41 tohoto zákona stanoví: „Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o 

správnosti hodnocení žáka, muže do H dnu od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o 

přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo 

krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionálni přezkoušení žáka'. 

Odst. 7 § 41 tohoto zákona stanoví: „Ředitel školy zruší povolení individuálního 

vzdělávání a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky 

materiální, personální a ochrany zdraví žáka, b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky 

individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem, c) pokud žák na konci druhého pololetí 

příslušného školního roku neprospěl, d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným odst. 4 a 5, 

nebo e) na žádost zákonného zástupce. " 

Odst. 8 § 41 tohoto zákona stanoví: „Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního 

vzdělávání žáka nejpozději do 30dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do phslusneho 

ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního 

vzdělávání žáka nemá odkladný účinek. " 

Odst. 9 § 41 tohoto zákona stanoví: „ Výdaje spojené s individuálním vzděláváním 

hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 

3 a 6 školského zákona, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních 

učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 školského zákona a výdaju na činnost školy, do mz byl 

zák přijat k plnění povinné školní docházky. " 

53.1 Zvláštní požadavky nového školského zákona 

Některé požadavky tohoto zákona se jeví sporně. Jaké jsou například podmínky pro 

školy jako garanty individuálního vzdělávání zajišťující domácím vzdělavatelům metodickou 

pomoc? A proč se naopak podmínky vzdělavatelů jeví mnoha rodičům jako velmi přísné? 
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Vyberme si třeba podmínku „udání závažných důvodů". Kde nalezneme jasně 

stanoveno jaký důvod je d o s t a t e č n ě závažný? Anebo podle jakého měřítka se tedy zajistí 

d o s t a t e č n é splnění vyjmenovaných podmínek? Nejednoznačné, že? 

Zákon říká, že všechny podmínky posoudí ředitel školy. Měli bychom se tedy obávat 

subjektivity jeho názoru a nevstřícnosti? 

Komentář slovy dětského psychologa PhDr. Václava Mertina: 

„ Domácí vzdělávání povolí ředitel školy mimo jiné, když jsou zajištěny dostatečné podmínky 

pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka. Přiznám se, 

že netuším, co to znamená. Nevím, jestli rodič bude muset předložit výplatní pásku nebo 

daňové přiznání, prokázat, že dítě má vlastní pokoj. Jak se materiální podmínky vztahují k 

vhodnosti domácího vzdělávání? .Jestliže však tato podmínka je v zákoně, tak musí být zcela 

jasné, co je dostatečné a co už ne. Podobně bude domácí v z d ě l á v á n í povoleno v případě, ze 

jsou dány závažné důvody! Neumím si představit závažnější důvody, než když se rodíce pro 

domácí vzdělávání sami rozhodnou". (Nebojme se domácího vzdělávání, MF DNES, 13. 1. 

2005) 

Rozhořčená reakce rodiče: 

„Mně osobně dost vadí, že musím uvádět důvod, proč chci doma dítě vzdělávat. 

Nevím, jestli by byl uznán důvod, že to tak chci. Ale jako úplně nej podstatnější mi připadá ta 

skutečnost, že v zákoně není jasně napsáno, že rodič má na domácí vzdělávání nárok". (LN, 

24.8.1998 Michaela Freiová, Občanský institut). 

•5.3.2 Domácí v y d á v á n í na prvním stupni každé základní školy 

Nový školský zákon platný od 1.1. 2005 umožnil praktikovat domácí vzdělávání na 

prvním stupni každé základní školy v celé České republice. 1 když mnohé školy zatím samy 

nemají s individuálním vzděláváním praktické zkušenosti, předpokládám, že se opravdoví 

zájemci o domácí školu setkají ve svém okolí s pochopením ředitele a ochotou. 
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5.4 Individuální vzdělávání žáků na 2. stupni základní školy 

Na základě § 171 odst. 1 zákona ě. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlásilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, (MŠMT) se zahájením od 1. září 2007 pokusne 

ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy. Podnět k zahajen, 

experimentu POIV na 2. stupni základní školy dala Ministerstvu Asociace pro domac, 

vzdělávání (ADV). 

5.4.1 Základní školy zařazené do experimentu POIV 

Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základních škol je od 1. zář, 

2007 povoleno těmto základním školám: 

Základní škola Vrané nad Vltavou 

Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha - západ 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Výškovice (Škola má zkušenosti 

s individuálním vzděláváním na 1. stupni ZŠ již od roku 1999 (1.9.1999 - 30.6.2005). 

Základní škola Praha 7. Letohradská 1 (Škola má zkušenosti s individuálním 

vzděláváním žáků od školního roku 2001/2002). 

Jedličkův ústa, Základní škola a Střední škola (Škola vzdělává žáky s tělesným, přip. 

kombinovaným postižením). 

5.4.2 Podmínky POiy žáků na 2. stupni základní školy 

Pokusné ověřování bylo zahájeno 1. září 2007 a bude ukončeno nejpozději 

30. června 2011. Školy zpracují závěrečné zprávy nejpozději do dvou měsíců po jeho 

ukončení. 

Do pokusného ověřování může být od 1. září 2007 zařazen žák 6. až 9. ročn.ku 

základní školy. 

O zařazení žáka do pokusného ověřování - shodně s § 41 odst. 1 školského zákona č. 

561/2004 Sb., o povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základe 

písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
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Žádost o zařazení žáka do pokusného ověřování je shodná s obsahem žádosti o 

povolení individuálního vzdělávání určené odst. 2 § 41 školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Ředitel školy může zařazení žáka do pokusného ověřování povolit shodně s § 41 odst. 3 

písm a), b), d) školského zákona č. 561/2004 Sb., ale 

pokud osoby, které budou žáka vzdělávat, získaly alespoň vysokoškolské vzdělání 

v bakalářském studijním programu (o výjimkách v odůvodněných případech rozhodne ředitel 

školy). 

Ředitel školy uzavře se zákonným zástupcem žáka písemnou dohodu, jejíž součásti 

budou podmínky pokusného ověřování. Tyto podmínky pokusného ověřování spolu s 

povinnostmi a právy žáka, školy, zákonného zástupce žáka a osob, které budou žáka vzdělavat 

určuje Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. I zákona č. 561/2004 Sb.čj. 9 

587/2007-22). 

Žák musí být po dobu pokusného ověřování žákem kmenové školy a je zařazen do 

konkrétní třídy. 

Žák v pokusném ověřování se započítává do celkové kapacity školy i do počtu žáků ve 

třídě. 

Na zařazení do pokusného ověřování není právní nárok. 

Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu dané školy. 

Ředitel školy rozhodne o účasti žáků pokusného ověřování na akcích pořádaných 

školou i o jejich účasti při vzdělávání ve škole. V době přítomnosti žáka ve škole se na nej 

vztahuje v plném rozsahu školní řád. Pokud účast umožní, děje se tak po dohodě školy a 

zákonného zástupce žáka a podle předem stanoveného harmonogramu. (Možnost 

tlexischoolingu - kombinace domácího vzdělávání se školou). 

Na vzdělávání žáka i najednání jeho zákonného zástupce se vztahuje školský zákon a 

příslušné prováděcí předpisy 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu 

vzdělávání. Organizaci zkoušek stanoví ředitel školy. 

Ředitel školy stanoví počet a termín konzultací ve škole. Konzultací se zúčastni zak, 

zákonný zástupce žáka a příp. vzdělavatel žáka 

Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka na vysvědčení vychází ředitel školy 

z výsledků zkoušek a ze zhodnocení osobního portfolia žáka. 
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Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín. 

Ředitel školy stanoví způsob a formu zkoušek. 

Při zkouškách je přítomen zákonný zástupce žáka, může být přítomna i osoba 

vzdělávající žáka (pokud vzdělávající osobou není zákonný zástupce žáka), zástupce 

Výzkumného ústavu pedagogického, ministerstva, České školní inspekce a školského 

poradenského zařízení. 

Způsob hodnocení stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem žáka, 

v souladu s podmínkami hodnocení žáků dané školy a s § 14 a § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů 

od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka 

ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí 

komisionálni přezkoušení žáka. 

Pokud ředitel školy, popřípadě krajský úřad žádosti zákonného zástupce vyhoví, bude 

komisionálni přezkoušení probíhat podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

Na vysvědčení v rubrice Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího 

Programu: se uvede věta: „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní 

školy podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., čj. čj. 9587/2007-22." 

Vyhlášení pokusného ověřování dále určuje „Další podmínky pokusného ověřování pro 

základní školu"; „Další podmínky pokusného ověřování pro žáka, zákonného zástupce žáka a 

osoby vzdělávající žáka"; „Další podmínky pro ministerstvo, Výzkumný ústav pedagogický a 

Českou školní inspekci" a „Financování pokusného ověřování": 

Idividuálně vzdělávaný žák se považuje za žáka školy a škola na něj obdrží normativ 
v nezkrácené výši. 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou 

učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciálních 

učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 

školského zákona a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní 
docházky. 
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Použití finančních prostředků ze státního rozpočtu není možno použít např. na 

odměňování zákonných zástupců žáků jako konzultantů. 

Pokusné ověřování nezakládá nárok na zvýšení finančních prostředků přidělovaných 

škole ze státního rozpočtu. 

Výzkumný ústav pedagogický zajišťuje na vlastní náklady výzkumnou činnost a 

ostatní náklady s tím spojené. 

Ve Vyhlášení pokusného ověřování stanovilo MŠMT také přesný obsah a cíl 

pokusného ověřování a popis ověřování. 

5.4,3 Počet individuálně vzdělávaných žáků v České republice 

Ve školním roce 2006/2007 se individuálně vzdělávalo v celé republice celkem 360 

záků, z toho v pátém ročníku 57 žáků, v šestém ročníku (školy s povolenou desetiletou 

povinnou školní docházkou) 9 žáků (Vyhlášení pokusného ověřování). 

Ve školním roce 2007/2008 se v pokusném ověřování na na 2. stupni základní školy 

individuálně vzdělává: 

Základní škola Vrané nad Vltavou - 2 žáci, 7. a 9.třída (Bádalová), 

Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha - západ: 12 žáků, ó.třída 4-

7.třída 2; 8.třída 2; 9. třída 4 (Tůmová), 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Výškovice: zatím žádný žák (Bakončík) 

Základní škola Praha 7, Letohradská 1:13 žáků (Mlejnecký), 

Jedličkův ústav, Základní škola a Střední škola: jedna žákyně (Herrmann). 

5-5 Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k individuálnímu vzdělávání 

Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání, včetně 

hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny v § 41 zákona č. 561/2004 Sb o 

Předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j iném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Školský zákon nezmocňuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") k úpravě podrobností o individuálním vzdělávání 
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vyhláškou, proto musí ředitel školy vycházet pouze z textu školského zákona. Jako 

metodickou pomůcku pro rozhodování ředitele školy ve věcech individuálního vzdělávání 

vydalo v Praze dne 19. června 2007 ministerstvo souhrn informací a doporučení v podobě 

komentovaného znění § 41 školského zákona (čj. 14821/2007-22). 

6. DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VELKÉ BRITÁNII 

6.1 Zákon o vzdělávání Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

V Anglii a Walesu bylo vzdělávání doma vždy existující legální alternativou školy. 

Zákon z roku 1944 (the Education Act) říká, že vzdělávání je povinné buďto školní docházkou 

anebo jinak (Thomas, 1998 s.2, Gold, 1999 s.12, Lawson, 2002 s.l 17 ). Zákon Severního Irska 

(North Ireland Act of 1947) obsahuje identickou relevantní formulaci. Ve Skotsku platí vlastní 

zákony o vzdělávání s vlastními formulacemi (Scottish Education Act of 1962). Standards in 

Scotland's Schools etc. Act 2000 se týka přímo domácího vzdělávání). V této práci srovnávám 

zákon platný ve Velké Británii. 

6.2 Rodičovská zodpovědnost 

V Anglii, Walesu a Severním Irsku mají rodiče dětí ve věku pět až šestnáct let podle 

zákona z roku 1996 povinnost zajistit jim efektivní vzdělávání vhodné vzhledem k jejich věku, 

schopnostem, nadáním s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. Toto vzdělávání 

mohou získat pravidelnou školní docházkou nebo jiným způsobem (Lawson, 2002 s.l 17). 

„The parent of every child of compulsory school age shall cause him to receive efficient 

full-time education suitable to their age, ability and aptitude, and to any special educational 

needs he may have, either by regular attendance at school or otherwise" (Section 7 of 

Education Act 1996). 
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6.3 Definice pojmu „vhodné vzdělání" 

Ohledně definice pojmu „vhodné vzdělání" se objevily určité spory. Správná 

interpretace terminologie zákona o vzdělávání platného od roku 1944 (aktualizovaného roku 

1996) byla rozhodnuta soudem v hrabství Worcester v roce 1981, v kauze Harrison and 

Harrison versus Stevenson, kdy v tomto případě soudce definoval termín „vhodné vzdělání" 

(„přiměřené vzdělání") jako vzdělání, které: 

1. „připraví děti na život v moderní civilizované společnosti 

2. umožní jim dosáhnout jejich plného potenciálu ". 

"The judge defined a 'suitable education ' as one which was such as 

T to prepare the children for life in modern civilised society, and 

2- to enable them to achieve their full potential". 

Debaty ohledně výkladu zákona neskončily soudním rozhodnutím v této kauze. Přesný 

výklad pojmu „život v moderní civilizované společnosti" opět přinesl soud (v roce 1985): 

m vzdělání je vhodné, vybaví-li dítě primárně na život v komunitě, které je členem, spíše než na 

život v zemi jako takové, pokud ovšem tento způsob vzdělávání dítěti neuzavře možnosti 

přijmout v budoucnu nějaký jiný způsob života, bude-li si to přát. " Tato otázka byla zvláště 

citlivá v multikulturální společnosti, za jakou lze považovat Anglii. 

"Education is 'suitable' if it primarily equips a child for life within the community of 

which he is a member, rather than the way of life in the country as a whole, as long as it does 

not foreclose the child's options in later years to adopt some other form of life if he wishes to 

do so. (In the case of R v Secretary of State for Education and Science, ex parte Talmud 

Torah Machzikei Hadass School Trust (1985) (Times, 12 April 1985) held by Mr,Justice Wool f 
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6.4 Místní vzdělávací instituce (školní úřady) Local Educational Authorities (LEA) a 

jejich povinnosti 

Oddíl 437 až 443 zákona o vzdělání (Education Act 1996) určuje úřadům LEA 

povinnost zasáhnout do domácího vzdělávání pokud se toto jeví jako nedostačující (Lawson, 

2002 s.l 18, Gold, 1999 s. 140). 

Pokud se úřad LEA domnívá, že se dítěti nedostává vhodného vzdělání školní 

docházkou anebo domácím vzděláváním, měl by písemně informovat rodiče a požádat je o 

prokázání, že v tomto speciílckém období bylo dítě uspokojivě vzděláváno (s 437 (1). Pouze v 

takových případech jsou úřady LEA oprávněny monitorovat, zdaje dítěti poskytováno vhodné 

vzdělání. 

LEA má v tomto případě právo požadovat od rodičů důkaz, že je jejich dítě 

vzděláváno. 

Podle sekce 437 (I) zákona o vzdělávání Education Act 1996 rodiče nejsou povinni 

vyhovět, ale toto se jim doporučuje. Úřad LEA posuzuje, zda se jedná o porušení zákona (nyní 

sekce 7 Education Act 1996, dříve sekce 36 Education Act 1944). Úřad LEA pak vydá 

rozhodnutí, zda je třeba podat rodičům neformální dotaz a i nadále požadovat prokázání, že je 

jejich dítě vhodně vzděláváno. Rodiče si volí způsob, jak toto prokážou. Mohou například 

napsat zprávu, předložit portfolio dítěte, případně mohou přistoupit k osobnímu kontaktu s 

inspektorem. Setkání se může uskutečnit doma, nebo na jiném místě, za přítomnosti dítěte, 

nebo i bez něj. 

Oddělení pro vzdělávání (Department of Education and Schools. DfES) rodičům 

oznámí, jak prokázat, že své dítě doma vzdělávají, úřad LEA nemá totiž automaticky 

Povoleno navštívit místo, zpravidla rodinu, kde se domácí vzdělávání uskutečňuje. Na setkání 

se mohou domluvit s rodiči. To je otázka jejich volby. 

Potom, co úřad LEA prověří všechny shledané informace ohledně dítěte vzdělávaného 

doma, může stále ještě mít určité pochybnosti o úrovni vzdělávání tohoto dítěte. To, jakým 
zPůsobem byl rodiči informován, by však nemělo ovlivnit prezentaci této informace na 

základě pravděpodobnosti, ale přesvědčit určitou osobu, že vhodné vzdělávání doma 

Provádějí. 
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Pokud rodiče úřad LEA nepřesvědčí nebo s ním odmítají komunikovat, může LEA 

vydat takzvaný „.school attendance ordeŕ\ kterým se nařizuje školní docházka dítěte. Proti 

rozhodnutí LEA je možno se odvolat k soudu. Soud pak může „school attendance order" 

zrušit, pokud rodiče soudci prokáží, že je dítě vhodně vzděláváno. 

6.5 Spory rodičů s úřady 

Většina sporů by měla být řešitelná bez formálního procesu, avšak ne případy, kdy 

pochybnosti LEA o vzdělávání dítěte přetrvávají. 

Úřad LEA, který požaduje od rodiny určité informace, určí rodině čas do kdy. Jestliže 

bude s jejich reagováním spokojen a odpoví si, že jejich domácí vyučování je vhodné, nebude 

ve svém vyšetřování nijak pokračovat. Pokud si ale odpoví, že není vhodné, informuje rodiče 

o svém rozhodnutí a vysvětlí rodině své důvody proč. Určí jim více času a možnost pro 

zlepšení situace anebo její vysvětlení. 

Pouze pokud i nadále nebyli přesvědčeni, že domácí vzdělávání je vhodné, může LEA 

přistoupit k prvnímu kroku směrem k určení příkazu „.school attendance order' - nařízení 

školní docházky dítěti. O tomto kroku musí informovat rodiče písemně a ponechat jim dva 

týdny pro jejich vyjádření. Proti tomuto rozhodnutí úřadu LEA se rodiče mohou odvolat k 

soudu. Soud může school attendance order zrušit, pokud rodiče soudu prokáži, že je dítě 

vhodně vzděláváno. Soud posoudí všechny doklady o vhodném vzdělávání dítěte v mnoha 

formách a bude hledat pravděpodobnou evidenci dokládající jeho vhodné vzdělávání. Při 

tomto stupni soudního řízení mohou rodiče kdykoliv prokázat evidenci svého vhodného 

vzdělávání a požádat soud o odejmutí (zrušení) 

6.6 Pravidla deregistrace žáka ze seznamu žáků školy 

VAnglii (Pupil Registration) (England) Regulations 2006 určí podmínky, podle 

kterých musí být jméno žáka odstraněno ze seznamu registrovaných žáků školy. Podle 

Regulation H(lXd). musí hýt jméno žáka v seznamu povinně se vzdělávajících žáků školy 

okamžitě odstraněno, po"-'"! škola obdržela písemné oznámení, že se tento žák vzdělává domu. 
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Rodiče dítěte, které bylo vzděláváno ve škole, musí informovat tuto školu, o svém 

rozhodnutí vzdělávat dítě doma. Rodiče nemusí žádat úřad LEA o povolení k domácímu 

vzdělávání a nemusí je ani o svém rozhodnuti informovat. Podle Regulation 12(3) však škola, 

ze které žák vstoupil do domácího vzdělávání, musí o jeho vymazání z registru žáků své školy 

informovat úřad LEA okamžitě. Průvodce Regulacemi dává školám 2 dny pro doručení jejich 

Písemného oznámení této skutečnosti úřadům LEA. 

Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří chtějí začít s domácím 

vzděláváním, potřebují souhlas úřadu LEA k jeho vyškrtnutí z registru žáků speciální školy. 

Jako důvod tohoto oznámení výhradně zůstává hladký přestup žáků s komplexem speciálních 

Potřeb. Jiný důvod se považuje za jejich diskriminaci. (Education (Pupil Registration) 

(England) Regulation 8(2), 2006). 

(Ve Walesu určuje podmínky, podle kterých musí být jméno žáka odstraněno ze 

seznamu registrovaných žáků Pupil Registration Regulations, 1995. Regulation 9(1 )(c) jeho 

znění odpovídá anglické Regulation 8(l)(d). Podle Regulation 13(3) však škola, ze které žák 

vstoupil do domácího vzdělávání musí o jeho vymazání z registru svých žáků informovat LEA 

nejpozději do lOdnů po oznámení. Education (Pupil Registration) Regulation 9(2), 1995):jeho 

znění odpovídá anglické (Education (Pupil Registration) (England) Regulation 8(2), 2006)). 

6-7 Možnost flexi-schooling (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s.65) 

Poptávka po kombinované formě domácího vzdělávání narůstá a ředitelé škol (head 

teachers) mají pravomoc dávat k němu souhlas. V praxi znamená flexi-schooling to, že jsou 

žáci zaregistrovaní ve škole a částečně do ní docházejí na výuku určitých předmětů. Zbylé 

Předměty se učí doma s rodičem. Toto rozhodnutí je záležitostí ředitele školy, se kterým rodič 

Jedná o jeho uskutečnění, nikoliv s LEA. 

Flexi-schooling zmiňuje Education (Pupil Registration) (England) Regulations 2006. 

Regulation 6(l)(a)(iii) instruuje školy pro registraci, pokud se žáci účastní příslušných 

vzdělávajících aktivit mimo školu. Regulation 6(4) definuje příslušnou vzdělávací aktivitu 

jako aktivitu, která se děje mimo školu, a která je řízená osobou určenou touto školou. Činnost 

musí být edukačního charakteru zahrnující pracovní zkušenost a sportovní aktivity, musí na ni 
bÝtdohl íženo osobou, kterou určí škola, jmenovitě zaměstnanec pověřený ředitelem školy. 
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Částečné vzdělávání probíhající doma a se souhlasem ředitele školy odpovídá jmenovaným 

kritériím. 

(Ve Walesu se o Flexi-schooling zmiňuje Education (Pupil Registration) Regulations 

1995, doplněno Education (Pupil Registration) (Amendment) Regulations 1997. Regulation 

7(l)(a) jeho znění odpovídá anglické Regulation 6(l)(a)(iii). Regulation 7(4A)(a) jeho znění 

odpovídá anglické 6(4)). 

Pro děti, které využívají možnosti flexi-schooling neplatí stejná pravidla jako pro 

všechny ostatní zaregistrované žáky školy, ale vztahuje se na ně pojištění i finanční příspěvek 

školy (normativ). 

6.8 Domácí vzdělávání žákíi se speciálními vzdělávacími potřebami 

Právo rodiče vzdělávat doma dítě se specifickými vzdělávacími potřebami ošetřuje ve 

Velké Británii rovněž zákon z roku 1996 (section 7 of the Education Act 1996) (Gold, 1999 

s.l5, Lawson, 2003 s.l23) 

Podle tohoto zákona má rodič každého dítěte ve věku pět až šestnáct let (compulsory 

schoolage) povinnost zajistit mu efektivní vzdělávání vhodné vzhledem k jeho věku, 

schopnostem, nadáním a s ohledem na jeho specifické vzdělávací potřeby. Toto vzdělávání 

může získat pravidelnou školní docházkou nebo jiným způsobem. 

Pro rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami platí stejné povinnosti i 

zodpovědnosti bez ohledu na skutečnost, zda byly dítěti jeho speciální vzdělávací potřeby 

diagnostikovány či nikoliv. Vláda určila, že rodiče žáků se speciálními vzdělávacími 

Potřebami, kteří byli vyšetřeni odborníky a mají jejich vyjádření o svých speciálních 

vzdělávacích potřebách, nemusí pro ně zařizovat opatření, která jsou v jejich vyšetření 

specifikovány. Musí pouze jednat v souladu se sekcí 7 Educational Act, 1996. Rodiče nemusí 

sami jednat přesně v souladu s výsledky vyšetření. Důležitá je však jejich spolupráce s LEA 

v tom, aby dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, získávalo vhodná opatření. Školní 

opatření jsou odlišná ve škole a doma. 

Pokud má dítě vyjádření o speciálních vzdělávacích potřebách a začíná s domácím 

vzděláváním, povinností úřadu LEA je pokračovat v každoročních revizních setkáních s jeho 
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rodinou. Při revizi se posoudí, zda-li je vyjádření stále aktuální, nebo se může změnit, aby 

obsahoval to hlavní podle nynějších okolností. Pokud musí být vyjádření vynuceno, i nadále 

jsou rodiče zodpovědní za jeho vzdělávání. Pokud se LEA toto jeví jako nedostačující pro dítě, 

postupuje podle sekce 7 Education Act 1996. 

Po celou dobu mohou existovat mezi rodiči a LEA dohady. Nesouhlas rodičů s LEA 

ohledně vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v mnoha situacích může vést 

rodiče k odvolání na Special Educational Needs Tribunal. LEA má v tomto případě povinnost 

informovat rodiče o jejich právu na odvolání. 

Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nepotřebují pro domácí vzdělávání 

specifické vzdělání nebo kurzy, aby mohli převzít odpovědnost za vzdělávání takového dítěte. 

Nemusí informovat LEA o svém záměru domácího vzdělávání, pokud dítě nebylo žákem 

nějaké speciální školy. Pokud ano, musí podat zprávu, aby bylo dítě vyřazeno ze seznamu 

žáků. Ředitel školy toto oznámí LEA. Oznámení se vyžaduje proto, aby proběhlo převedení 

dítěte s komplexem speciálních vzdělávacích potřeb ze školy hladce. Jiná jednání ohledně 

tohoto oznámení se považu jí za diskriminaci proti přání rodiče vzdělávat doma dítě, které je 

zaregistrované ve speciální škole. 

6.9 Lambeth, Educating Your Child At Home 

6.9.1 Upozornění pro rodiče, kteří chtějí své děti vzdělávat doma 

Zamyslete se proč chcete pro své dítě domácí vzdělávání. 

Berte v úvahu finanční náklady. 

Nezapomeňte na sociální potřeby vašeho dítěte. 

Ponechejte si své možnosti otevřené pro případ, že se vaše dítě bude chtít vrátit do 

školy. 

Nezačínejte s domácím vzděláváním z důvodu konfliktu s učitelem. Pomůžeme vám 

tento problém vyřešit. 

Domácí vzdělávání by se nemělo stát řešením konfliktů se školou (Londýn Lambeth 

council, 2007). 
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6.9.2 Příklady vhodné dokumentace domácího vzdělávání 

Zpráva ze školy, kterou dítě navštěvovalo. 

Schemata práce, rozvrhy, plánování atd. 

Doklady práce dítěte. 

Evidence zkoušení dítěte a jeho učení. 

Zprávy od učitelů nebo jiných vzdělavatelů v kontaktu s dítětem. 

Informace ohledně vzdělávacího postupu dítěte (Lambeth council, 2007, Londýn). 

£9.3 Typy pro úspěšné domácí vzdělávání 

Plánujte, abyste mohli hodnotit progres dítěte. 

Používejte různé styly, ať je vaše učení zábavné. 

Provádějte vyučování jako systematický plánovaný proces. 

Využívejte všechny dostupné prostředky vyučování. 

Plánujte návštěvy institucí a připravujte se na ně. 

Vyžívejte rádiových a televizních pořadů. 

Poskytujte příležitost k tělesné výchově a setkávání s vrstevníky dítěte (Londýn 

Lambeth council, 2007 ). 

6^9.4 Skutečnosti, které LEA od rodičů doma vzdělávaných dětí zjišťuje 

„ Pozadí" 

Proč nejste spokojeni s tím, aby vaše dítě nastoupilo do Primary School (základní 

školy)? 

Do jakého stupně se vaše dítě v Primary School dostalo? 

Co způsobilo jeho „vyřazení"? 

Prodiskutovali jste to se školou? 

Jaké kroky jste podnikli? 
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Jak dlouho jste své dítě doma vyučovali? 

Mohl(a) byste mi říci jaké kvalifikace jste dosáhl (a)? 

,,Organizace vzdělávání" 

Jakou dobu během dne obecně věnujete učení? 

Je to stejná doba každý den? 

Kdo je zodpovědný za vyučování? 

Jak organizujete dny a týdny? 

Jaké předměty národního kurikula jste schopni učit? 

Kolik času věnujete jednotlivému předmětu? 

Jak monitorujete progres dítěte? 

Směřujete k přípravě svého dítěte na GCSEs (maturitní zkoušky)? 

,,Kurikulum" 

Zkoušky pro jednotlivé oblasti kurikula. 

Komentáře o hodnocení (šíře, hloubka a pokrytí kurikula, praktická práce, standard 

dosažení). 

Diskuze s dítětem (vzpomínky na školu a jeho zkušenosti; jeho ráz zkušeností 

s domácím vzděláváním, příležitosti sociální interakce, příležitosti skupinové práce, jeví se 

dítě jako dosahující progresu). 

Zdroje pro komentář na rozsah, kvantitu a vhodnost vzdělávacích prostředků: prostředí 
a Prostor, učebnice a jiné vzdělávací knihy, prostor pro praktické činnosti, nářadí a vybavení, 

netištčná média jako internet, konzumní materiál. 

„Závěrečný komentář" ( Londýn, Lambeth council, 2007). 
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L VZDĚLÁVÁNÍ V DOMÁCI ŠKOLE 

7.1 Vzdelávací program 

Rodiče domácích školáků si v současné době mohou zvolit jeden ze tří vzdělávacích 

programů, v souladu se kterým budou své dítě doma vzdělávat. V České republice byly 

schváleny vzdělávací programy Obecná škola (1995), Základní škola (1996) a Národní škola 

(1997) a omezeně platí také program Waldorfské školy. Vzdělávací programy jsou součástí 

kurikula. 

7.2 Kurikulum 

Kurikulum označuje vzdělávací program nebo průběh studia, ale také zahrnuje 

veškerou zkušenost získanou ze života školy jako jsou vzdělávací cíle, obsah, činnosti ve třídě, 

vztahy mezi učiteli a dětmi i další faktory ovlivňující konkrétní situace a zahrnující celý 

komplex problémů (Walterová, 1994 in Dvořáková, 2000 s. 7). Vzdělávací činnosti základní 

školy spadají pod určitý kurikulární (vzdělávací) rámec, který má být vymezen zásadními a 

všeobecně přijatými dokumenty (Tupý 1997 in Dvořáková, 2000 s. 7). Nejdůležitější cíle 

Povinného vzdělávání, k nimž je nutné výuku směřovat spolu s učivem, které je nutné 

Předložit k osvojení žákům na všech základních školách vymezuje Standard základního 

vzdělávání. 

Je to základní představa o tom, co a proč učit všechny žáky. Obsah SZV se člení na 

vzdělávací oblasti. Například pro první stupeň ZŠ je to 6 oblastí, kdy pátá oblast věnovaná 

životnímu stylu zahrnuje tělesnou výchovu a sport spolu s výchovou ke zdraví. Co jak a proč 

učit na úrovni jednotlivých škol je obsahem vzdělávacího programu. 

VP vymezují časové, organizační a obsahově didaktické představy o základním 

vzdělávání s přihlédnutím k rozdílnosti žáků, škol a míst (Dvořáková, 2000 s. 7). Úroveň na 

jakou by bylo vhodné žíka dovést, coby měl umět čili co a v jaké kvalitě žáka naučit, co u něj 

hodnotit a proč, vymezuje výstupní standard, standard žáka nebo kompetence žáka (Tupý 

1997 in Dvořáková, 2000 s. 7). 
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7.3 Britské Národní kurikulum 

Britské Národní kurikulum je základní vzdělávací materiál vyučovaný a zkoušený 

formou testů ve všech státních školách v Británii. To je kvůli snazší orientaci rodičů, když se 

stěhují. V Primary School se dítě 6 let učí podle Národního kurikula 9 předmětů. Během této 

doby píše dvakrát test, a to ve věku 7 a 11 let. Testy (National Assesment Tests) skládá 

z angličtiny, matematiky a z „věd" (přírodovědy a vlastivědy). Ve věku od 5 do 11 let se děti 

učí tři hlavní předměty („core subjects") a 6 vedlejších předmětů („foundation subjects"). 

Vzdělávání dnes znamená předvším partnerství školy a rodiny (Kent 1996, s.l). 

Hlavními předměty „core subjects" jsou angličtina, matematika a „vědy" (přírodověda 

a vlastivěda), a welština ve welsky mluvících školách. 

Vedlejšími předměty „foundation subjects" jsou historie, zeměpis, výtvarná výchova, hudba, 

design a technologie a tělesná výchova. Náboženství se děti učí podle náboženských 

vzdělávacích sylabů. Ty jsou místně různé a nejčastěji se jedná o křesťanství. Ve Velké 

Británii jsou rovnocenně zastoupeny i další náboženství. 

Podle Národního kurikula jsou v Primary School předměty vyučovány ve dvou 

úrovních. Jsou to „Key stage 1", který se obvykle učí ve věku 5 až 7 let („infant age") a „Key 

stage 2", který se učí ve věku 7 až 11 let (Junior school") (Kent 1996, s. 2, 3), viz příloha a 

„A key Stage 2 project on homes", st. 11 a ukázky testů st. 82 ad.) Education Reform Act 

1988 definuje kurikulum jako „kurikulum, které podporuje duchovní, morální, kulturní, 

psychický i fyzický rozvoj žáků" (Drummond, 1993 s.3). 

7.4 Tělesná výchova v domácí škole 

Realizace předmětu tělesná výchova (a současně všech vyučovacích předmětů) 

v domácí škole je záležitostí rodiče, který spolu s dítětem rozhoduje o jejím způsobu. 

Pro naplňování cílů tělesné výchovy zpravidla volí zájmové oddíly při škole, sportovní oddíly 

zaměřené na určitý druh sportu, nebo sami s dítětem provozují rekreační a sezónní sportovní 

činnosti podle svých možností a potřeb dítětě. Rodič v domácí škole jako učitel tělesné 

výchovy by si mě I uvědomit, jak svým působením ovlivňuje zdraví dítěte. Pro naši generaci je 

charakteristický sedavý způsob života spojený s nedostatkem pohybu. Zdravotní problémy 
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jako důsledek se objevují již u dětí v útlém věku. Například špatné držení těla, zvýšená 

psychická labilita a především obezita. Obezita je v současné době velkým problémem také 

pro Velkou Británii, kde v posledních letech lidí s nadváhou značně přibývá. Příčiny odborníci 

přisuzují zejména špatné životosprávě spojené s nevhodně vytvořenými stravovacími návyky. 

Vláda Velké Británie proto zavádí nejrůznější opatření určená k ochraně dětí. Jedním z nich je 

například „nesolit" a vyhýbat se cukru. Tato pravidla zejména platí pro britské nursery 

schools, předškolní zařízení, která děti běžně navštěvují od 3 měsíců věku do 4 let. 

Všechny tyto programy obsahují předmět tělesná výchova jako povinný předmět 

v rozsahu 2 až 3 hodin týdně. (Dvořáková, 2000). 

7.4.1 Předmět tělesná výchova 

Tělesná výchova obecně znamená záměrně vedený (řízený) didaktický proces. 

(Dvořáková, 2000 s. 6). Při tomto pedagogickém procesu se realizuje určitý cíl a úkoly.v 

oblasti tělesné kultury. (Karásková, 1993 s. 11). Školní tělesná výchova jako předmět je 

v současné době vymezena cíly, které stanoví kurikulární programy. 

V komplexním chápání významu pohybu v životě dítěte tento záměrný pedagogický 

proces zahrnuje jak povinný předmět tělesná výchova, tak i další povinné volitelné a zájmové 

formy pohybových aktivit v režimu dne, které tvoří komplexní pohybový režim dětí ve škole 

(Dvořáková, 2000 s. 6). 

7.4.2 Cíle tělovýchovného procesu 

Cílem tělovýchovného procesu je jeho realizace ve směru výchovném, kdy se formují 

vlastnosti osobnosti dítěte a rozvíjí se jeho psychické procesy jako je vnímání, a ve směru 

vzdělávacím, kdy si dítě osvojuje vědomosti a pohybové dovednosti. Výchovný a vzdělávací 

záměr spolu úzce souvisí a jakákoliv jednostrannost má negativní dopad na celkovou jeho 

kvalitu. Tělesná výchova se od ostatních školních předmětů specificky odlišuje (Karásková, 

1993 s. 11). 
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Z-4.3 Úkoly současné tělesné výchovy 

Mezinárodní kongres organizace ICHPER (mezinárodní sdružení pro zdraví, tělesnou 

výchovu a rekreaci) na svém 5. mezinárodním setkání, které sekonalo v rakouském Linci za 

účasti zástupců 18 světových zemí stanovil ve svém závěru tři základní úkoly současné tělesné 

výchovy: 

1. cílem tělesné výchovy je šťastný člověk, ne poražený v soutěži, ale mající prožitek 

z pohybu a komunikace pohybu. 

2. Správně chápaná pohybová aktivita směřuje vždy ke zdraví člověka. Pohybem a 

prožitkem pohybu lze léčit i různá onemocnění. 

3. Pohyb musí být součástí denního života každého člověka a pomáhat mu žít šťastně a 

radostně (Fialová kol. 1990-91 in Mužík 1993 s. 13). 

Tělesnou výchovou se dále zabývám v praktické části této práce. V příloze č. 7 

předkládám fotografie k tématu. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

I. CÍL PRÁCE 

V praktické části mé diplomové práce jsem si stanovila několik cílů: 

1. Nalézt shody i rozdíly legislativních opatření týkající se žáků v domácím vzdělávání v 

České republice a žáků v domácím vzdělávání ve Velké Británi. 

2. Zjistit jakým způsobem žáci v domácím vzdělávání realizují se svými rodiči tělesnou 

výchovu. 

3. Ukázat, že rodiče při domácím vzdělávání svých dětí naplňu jí jejich speciální vzdělávací 

potřeby. 

K tomu mě inspirovala vlastní zkušenost, setkání s lidmi provozujícími domácí školu. 

Problém, kterým se v této práci zabývám jsou otázky: Bude v ČR uzákoněno povinné 

vzdělávání namísto povinné školní docházky? Je domácí vzdělávání efektivní a vhodnou 

variantou klasického školního? 

2. POPIS SBĚRU DAT 

Určující data pro tuto práci jsem získala prostudováním dostupných informačních 

zdrojů, které uvádím v seznamu literatury, včetně médií- zejména internetu a tisku a na 

základě konzultací s odbrníky na tuto problematiku. 

3. POPIS POUŽITÝCH METOD 

V této práci jsem při vlastním šetření použila empirické metody. Metodu obsahové 

analýzy dokumentů a metodu srvnání, co se týče legislativy ošetřující domácí vzdělávání 

v Česku a ve Velké Británii. Metodu dotazování rozhovorem jsem použila pro zjištění 

konkrétní podoby domácího vzdělávání v několika rodinách. 
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4. HYPOTÉZY 

Hl: Domnívám se, že k legalizaci domácího vzdělávání došlo v České republice mimo 

jiné podle vzoru legalizace domácího vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska. 

H2: Domnívám se, že současný školský zákon České republiky určuje ve srovnání se 

školským zákonem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska přísnější kritéria 

pro domácí vzdělavatele. 

H3: Domnívám se, že speciální vzdělávací potřeby žáků nejsou podle stávající 

legislativy překážkou domácího vzdělávání v obou srovnávaných zemích. 

H4: Předpokládám, že žáci v domácím vzdělávání realizují se svými rodiči tělesnou 

výchovu a že při tomto procesu plní její kurikulární cíle. 

H5: Předpokládám, že jsou v domácím vzdělávání uspokojovány speciální vzdělávací 

potřeby žáků. 
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5. VLASTNÍ ŠETŘENÍ 

5.1. Geografické pomery a politický systém České republiky 

Česká republika (Česko) je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Je členským 

státem Severoatlantické aliance (NATO) a v rámci Evropské unie (EU) také jedním ze čtyř 

států Visegrádské skupiny (V4). Česká republika je demokratická parlamentní republika. 

Výkonnou moc má prezident a vláda, která vydává nařízení a navrhuje zákony. Je odpovědná 

poslanecké sněmovně. Hlavou státu je prezident, volený každých pět let oběma komorami 

parlamentu. Prezident navrhuje ústavní soudce, které musí schválit senát. Za určitých 

podmínek může rozpustit poslaneckou sněmovnu a vetovat zákony (kromě ústavních). 

Jmenuje také předsedu vlády a další její členy na návrh předsedy. Přijímá demisi předsedy 

vlády a jeho prostřednictvím i od jednotlivých členů vlády. Parlament ČR je dvoukomorový, s 

poslaneckou sněmovnou a senátem. Do poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců každé čtyři 

roky na základě poměrného zastoupení. Jednou za dva roky se volbami obmění třetina senátu 

na základě dvoukolových většinových voleb. Každý z 81 senátorů má šestiletý mandát. 

5.2 Geografické poměry a politický systém Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska 

Spojené království je konštituční monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, 

Walesu a Severního Irska. Současnou hlavou státu je královna Alžběta II. jež je zároveň 

hlavou dalších třinácti států Commonwealthu, například Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a 

Jamajky. Takzvanými britskými korunními závislými územími jsou ostrov Man a Normanské 

ostrovy. Jako takové jsou vlastnictvím Britské koruny, nejsou součástí Spojeného království, 

jsou s ním pouze spojeny federací známou jako Britské ostrovy. Pod suverenitu Spojeného 

království spadá též čtrnáct tzv. zámořských území jež jsou zbytky bývalé Britské říše. 

Ačkoliv bylo Spojené království ještě v devatenáctém století nejsilnější velmocí, obě světové 

války a především pak rozpad koloniální říše v druhé polovině dvacátého století jeho vliv 

značně oslabily. Přesto je stálým členem rady bezpečnosti OSN, jadernou velmocí i členem 

skupiny G8. Jde o pátou největší ekonomiku světa s druhými nejvyššími výdaji na obranu. Je 

také důležitou politickou, ekonomickou i vojenskou silou. Dále je jedním ze zakládajících 
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členů NATO, členem Evropské unie a Rady Evropy a vůdčí zemí Britského společenství 

národů. Výkonnou moc konstitučních monarchií Spojené ho království představuje „první 

ministr" {„The Prime Minister", v ČR ekvivalentní funkce předsedovi vlády) a jeho vládní 

kabinet zastupující panovníka. Podle Zákona o nástupnictví mohou na britský trůn nastoupit 

pouze potomci Žofie Falcké jež jsou vyznání anglikánského nebo protestantského a nejsou ve 

svazku s osobou římskokatolického vyznání. Panovník formálnč drží veškerou výkonnou moc 

v rukou a po dohodě s parlamentem předsedu vlády nejprve jmenuje. Podle současných 

zvyklostí je předseda vlády zároveň členem dolní komory parlamentu. Vláda včetně prvního 

ministra a dalších členů tvoří „Vládu Její Výsosti". Je odpovědná parlamentu. (Tento britský 

systém posléze přešel do ústavního zřizení mnoha národů, především národů 

Commonwealthu). Spojené království je nicméně jednou ze tří demokratických zemí světa, 

kde neexistuje psaná ústava (stejně jako pro Nový Zéland a Izrael) a spoléhá se na tradiční 

právní systém a zvyky a oddělené ústavní právo. Panovník Spojeného království má rozsáhlé 

formální pravomoce, ale jeho role je především ceremoniální. Je integrálním elementem 

parlamentu a teoreticky mu právě on dává pravomoc scházet se a vytvářet zákony. Žádný 

parlamentní zákon nevejde v platnost dokud není panovníkem podepsán. Od roku 1708, kdy 

vládla Anna Anglická, se však nestalo, že by byl nějaký zákon přijatý parlamentem 

panovníkem odmítnut. Ačkoliv bylo zrušení monarchie několikrát navrhováno, její popularita 

je stále vysoká a podpora pro vytvoření republiky se v populaci pohybuje pouze mezi 15 a 

25%. 

Současnou panovnicí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je 

královna Alžběta II. Nastroupila na trůn v roce 1952, korunována byla v roce 1953. 

Současným prvním ministrem (od roku 2007). je Gordon Brown, představitel Labour Party, 

který svůj úřad zastává. Labour Party získala ve všeobecných volbách roku 2005 většinu 66%, 

po doplňovacích volbách 64% křesel. Zákonodárnou mocí Spojeného království je parlament. 

Podle doktríny parlamentní suverenity je nejvyšší zákondárnou autoritou země. Je 

dvoukomorový, sestává z volené dolní komory paralmentu a nevolené Sněmovny lordů jejíž 

členové jsou většinou jmenováni. Dolní komora má 646 přímo volených členů, Sněmovna 

lordů pak přibližně 700 členů ačkoliv jejich počet není přesně stanoven. Skládá se z dedičných 

i nedědičných pairů a biskupů anglikánské církve. (Zákon o sněmovně lordů z roku 1999 

bývalou dědičnost křesel zrušil a povolil dědičnost místa jen 92 pairům.) 
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5.3 Odlišnosti dané historickými událostmi 

Československo vzniklo dne 28. října 1918 po porážce Rakouska-Uherska v první 

svetové válce (1914-1918). Má za sebou dvě éry totalitních režimu: nacistický a 

komunistický. Politické poměry v zemi změnila až sametová revoluce 17. listopadu 1989. 

Československo se rozdělilo I. ledna 1993 na Česko a Slovensko. Roku 1999 bylo Česko 

přijato do NATO. 1. května 2004. Česko spolu se Slovenskem vstoupily Evropské unii, který 

nabyl účinnosti 

Království anglické a Království skotské existovala jako dva oddělené nezávislé státy 

se svými vlastními panovníky a politickým uspořádáním již od 9. století. Knížectví velšské se 

dostalo pod nadvládu anglických králů roku 1284. Podle zákona o unii z roku 1707 se Anglie 

(včetně Walesu) a Skotsko jež byly od roku 1603 spojeny personální unií sjednotily do 

politické unie ve formě jednotného Království Velké Británie. Zákon o unii z roku 1800 

spojuje Království Velkou Británii s Irským královstvím jež bylo postupně ovládnuto mezi 

roky 1541 a 1691 uzavřením dohody z Limericku do státního celku Spojené království Velké 

Británie a Irska. Nezávislost Irské republiky se datuje od roku 1922. Poté byl v roce 1927 

změněn název státu na název současný, tedy na Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska. Pojem „Velká Británie" tak odkazuje především na tři ze čtyř zemí unie, Anglii, 

Skotsko a Wales, pojem Spojené království pak i na Severní Irsko jako na čtvrtou. 

6. OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 

6.1 Hypotéza 1 

Domnívám se, že k legalizaci domácího vzdělávání došlo v České republice mimo jiné 

podle vzoru legalizace domácího vzdělávání ve Velké Británii. 

Porovnat zákon poměrně mladé demokratické parlamentní republiky se zákony vlivné 

a silné konštituční monarchie čtyř zemí (Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska) je zajisté 

úkol nelehký, avšak jistě potřebný. Vzory jsou přece d uležíte! A bohužel se jimi často stávají 
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nevhodné příklady... 

Všimneme si nejprve školní docházky. Rozdíl v obou zemích je markantní. Ve 

Spojeném království je jednoduše uzákoněno povinné vzdělávání (Thomas, 1998 s.2, Gold, 

1999 s. 12, Lawson, 2002 s.l 17). Naproti tomu v České republice je od roku 1774 uzákoněna 

povinná školní docházku (Štverák, 1983 s.l 85, Cipro, 1984 s.37, Parízek, 1991 s. 55). 

Slovy PhDr. Václava Mertina českého dětského psychologa o povinné školní 

docházce: „Škola představuje v tuzemsku organizaci, která podle zdravého rozumu odpovídá 

za vzdělání děti. Více než dvě stě let vcelku kontinuálního rozvoje školské soustavy vytvořilo 

pocit jakési samozřejmosti. Jak hy to vypadalo, kdyby škola nebyla?'. Národ by zůstal zcela 

určitě nevzdělaný. ...Školuje třeba mít y úctě. Podle mého názoru působení školy v historicky 

krátké době výrazně kultivovalo celou populaci (samozřejmě některým dětem škola výrazně 

neprospěla). ...Tato úcta a respekt nám však nemůže bránit ve zkoumání, zda v České 

republice v roce 2001 je tento model vzdělávání ještě tím jediným optimálním. " 

Nakonec od roku 2005 je povinné vzdělávání také v České republice řešeno zákonem. 

Jedná se o „individuální vzdělávání, kdy dítě plní povinnou školní docházku domácím 

vzděláváním, které je realizováno mimo školu" (Půcha, Walterová, Mareš, s.l 72). 

Můžeme tedy říci, že uvedená hypotéza se v tomto případě potvrdila. Konkrétně zákon 

o vzdělávání platný pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska určitě kladně 

ovlivnil pevné uzákonění domácího vzdělávání v legislativě České republiky. Spojené 

království, společně s dalšími členskými zeměmi Evropské unie se uplatnily jako vhodné 

vzory při změně platné české legislativy týkající se vzdělávání žáků „bez přítomnosti školy." 

Povinná školní docházka nebyla zrušena, ale možná byl tímto uskutečněn první krůček 

k jejímu postupnému nahrazení povinným vzděláváním. 

6.2 Hypotéza 2 

Domnívám se, že současný školský zákon České republiky určuje, ve srovnání se 

školským zákonem Velké Británie přísnější kritéria pro domácí vzdělavatele 

Zákony vlivné a silné konštituční monarchie jistě prošly obrovským vývojem a 

v mnohém budou možná ve srovnání se zákony poměrně mladé demokratické parlamentní 

61 



republiky třeba neporovnatelné. To se však netýká domácího vzdělávání, u kterého si chci 

v této práci všimnout jeho odlišností a shod v obou vzdělávacích systémech. 

Primární odlišnosti týkající se povinného vzdělávání versus povinná školní docházka 

jsme si již několikrát všimli. Můžeme říci, že v tomto pojetí školského systému, spočívá jeho 

odlišná celková koncepce. 

Hlavním rozdílem ohledně legislativy obou zemí je především fakt, že ve Spojeném 

království je vzdělávání dětí ve věku povinné školní docházky zodpovědností rodičů 

(Education Act 1996 in Thomas 1998 s. 2, Gold, 1999 s. 12, Lawson, 2002 s.l 17 ). U nás v 

České republice tato zodpovědnost patří státu (§36 školského zákona č. 561/2004 Sb.), 

přeneseně pak jejímu řediteli (viz. individuální vzdělávání v §41 školského zákona č. 

561 /2004 Sb.) . 

Zaměřme se nyní konkrétně na Individuální vzdělávání. Toto je v České republice 

uzákoněno rokem 2005, zatímco ve Velké Británii tato možnost vzdělávání existovala 

vždycky (Thomas 1998 s. 2, Lawson 2002, s.l 17). 

Důvodem tohoto „opaku" jsou jistě velmi odlišné historické a kulturní okolnosti 

vývoje obou zemí. Zatímco Česko prožilo svůj „zlatý věk" ve 14.století, Spojené království 

bylo vždycky velmocí (dokonce se uvádí, že v roce 1897 byla Britská říše pravděpodobně 

největší říší v celé historii světa (kolonializmus)). Naše první republika, (Československo) 

vznikla teprve po porážce Rakouska-Uherska v první světové válce 28. října 1918. 

Demokracie spolu se svobodou však u nás trvale zavládly až po roce 1989. Od té doby byly 

mnohé naše zákony změněny a mnohé se mění dál. Značný vliv v tomto procesu legislativních 

změn uplatňuje Evropská unie a celá řada jejích členských zemí včetně Velké Británie. Česká 

republika se stala členem Unie 1.5.2004. 

V České republice školsky zákon přímo definuje individuální vzdělávání jako 

vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve škole (§40 školského zákona č. 

561/2004 Sb.). Definice se začíná podobat britské legislativní normě ošetřující povinné 

vzdělávání! Toto mohou žáci získat jinak (jiným způsobem) než pravidelnou školní 

docházkou. 

V Č e s k é r e p u b l i c e ško l ský zákon dá le u r č u j e p o d m í n k y pro ind iv iduá ln í v z d ě l á v á n í : 

/• o povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat 

k plnění povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka; 2. 
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individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. 

Legislativa Velké Británie stejné podmínky neurčuje. 

adl) Rodiče podle zákona nemusí nikde žádat o povolení vzdělávat "jinak" ani nemusí své dítě 

registrovat ve škole. Rovněž nemusí na základě vlastní iniciativy informovat o svém 

rozhodnutí vzdělávat dítě doma žádný z místních úřadů LEA, a ani s ním nemusí být 

pravidelně v kontaktu. (Lawson, 2002 s. 118). Ovšem situace se mění, pokud bylo dítě již dříve 

v této škole vzděláváno. V tomto případě bude úřad LEA informovat tato škola sama a rodič 

bude vyplňovat „Žádost zákonného zástupce" o individuální vzdělávání (viz příloha). ad2) 

Domácí vzdělávání je podle zákona Education Act 1996 ve Velké Británii legální pro 

všechny žáky ve věku povinného vzdělávání, tj. ve věku 5 až 16 let (Thomas 1998 s. 2, 

Gold, 1999 s. 12, Lawson, 2002 s.l 17). Omezení domácího vzdělávání pouze pro určitý stupeň 

škol v její legislativě neexistuje. 

Žádost o individuální vzdělávání. Zjistili jsme, že za určitých podmínek daných 

zákonem obou srovnávaných zemí, vyplňuje zákonný zástupce formální žádost o povolení 

individuálního vzdělávání. Tato žádost musí podle § 41 odst 2 školského zákona č. 561/2004 

Sb., obsahovat určité údaje o dítěti a o jeho zákonném zástupci. Porovnejme si nyní údaje 

takové žádosti stanovené českým školským zákonem s údaji britské žádosti o individuální 

vzdělávání. 

1. údaj „jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka" 

Britská žádost zákonného zástupce o povolení individuálního vzdělávání obsahuje 

všechny uvedené údaje w i m a údaje rodné číslo. 

2. údaj „uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně 

vzděláván" 

Britski) žádost zákonného zástupce o povolení individuálního v/dělávání neobsahuje 

žádný z uvedených údajů. 

3. údaj „düvody pro individuální vzdělávání žáka" 

nhfi crnvn.-ívnné žádosti zákonných zástupců o povolení individuálního vzdělávání v 
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České republice i ve Velké Británii obsahují uvedeny údaj. 

4. údaj „popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a 

podmínek zdraví individuálně vzdělávaného žáka" 

Britská žádost zákonného zástupce o povolení individuálního vzdělávání neobsahuje 

uvedeny údaj. (Ani česká žádost tento údaj neobsahuje. Viz příloha). 

5. údaj „podklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně 

vzdělávat" 

Podle zákona Education Act 1996 nemusí byt zákonný zástupce žáka ve Velké Británii 

pro tuto činnost specificky vzdělaný. Z tohoto důvodu britská žádost zákonného zástupce o 

povolení individuálního vzdělávání neobsahuje uvedený údaj. 

6. údaj „seznam učebnic a učebních textu, které budou ve výuce užívány" 

7. údaj „další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka " 

8. údaj „vyjádření školského poradenského zařízení" 

Všechny zbylé uvedené údaje nejsou uvedeny v britské žádosti zákonného zástupce o 

povolení individuálního vzdělávání. (Česká žádost neobsahuje údaj 7).(Viz příloha). 

Příklad britské žádosti zákonného zástupce o povolení individuálního vzdělávání 

jmenuje další údaje týkající se doma vzdělávaného žáka. Jsou to například pohlaví žáka, jeho 

etnicita, telefonické spojení a údaj o tom, kdo doporučil domácí vzdělávání. (Viz. příloha). 

Česká žádost obsahuje také telefonické spojení a údaj o škole (Viz. příloha). 

Zjistila jsem, že žádost zákonného zástupce o povolení individuálního vzdělávání 

v obou srovnávaných zemích obsahuje tvto shodné údaje: jméno a příjmení žáka, místo 

trvalého pobytu žáka, telefonické spojení, důvody pro individuální vzdělávání žáka a údaj o 

škole. 
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Další podmínkou českého školského zákona č. 561/2004 Sb., jsou okolnosti, za kterých 

ředitel školy povoluje individuální vzdčlávání (§ 41 odst. 3): 1. „jsou dány závažné důvody 

pro individuální vzdělávání, 2. jsou zajištěny dostatečné podmínky, zejména materiální a 

ochrany zdraví žáka, 3. osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s 

maturitní zkouškou, 4. jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty". 

Ani jedna z uvedených podmínek není závazná pro žáky v domácím vzdělávání ve 

Velké Británii. Navíc podle platného britského školského zákona rodič (zákonný zástupce) 

nemusí být pro individuální vzdělávání specificky vzdělaný. 

Český školský zákon č. 561/2004 Sb., (§41 odst. 4, 5, 6) dále určuje jakým způsobem 

probíhá hodnocení individuálně vzdělávaného žáka: „Individuálně vzdělávaný žák koná za 

každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné 

školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného 

pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Pokud má zákonný zástupce 

pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnu od konání zkoušek písemně požádat 

ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitele školy, krajský' úřad. pokud 

ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionálni přezkoušení žáka". 

Připomeňme si, že podle platného britského školského zákona rodič (zákonný 

zástupce) nemusí nikde žádat o povolení vzdělávat své dítě , j inak" ani nemusí své dítě 

registrovat ve škole. Rovněž nemusí být se žádnou institucí (škola) pravidelně v kontaktu. 

Tedy s největší pravděpodobností individuálně vzdělávaný žák ve Velké Británii nekoná 

zkoušky z příslušného učiva, ve škole, pokud do ní nebyl přijat k plnění povinného 

vzdělávání. Pokud ano, pak vše ohledně individuálně vzdělávaného žáka řeší s rodiči instituce 

LEA, kterou je ředitel školy povinen informovat (Regulation 12(3). Rodič je povinen 

informovat pouze školu (Regulation 8(1 )(d)). (Pupil Registration) (England) Regulations 

2006). 

V současné době (nejen) ve Velké Británii stoupá zájem o tzv. flexishooling („pružná 

scholarizace", Průcha, Walterová, Mareš 2003 s. 65). Pravomoc souhlasu k této kombinované 

formě domácího vzdělávání ve Velké Británii mají podle Education (Pupil Registration) 

(England) Regulations 2006 pouze ředitelé škol. Flexischooling definuje jeho Regulation 6(4) 

a znamená částečné vzdělávání probíhající doma, a se souhlasem ředitele školy i ve škole. 
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Flexischoolingu využívají po dohodě s řediteli škol také mnozí čeští rodiče, i když český 

školský zákon tuto variantu individuálního vzdělávání přímo nedefinuje. 

Český školský zákon č. 561/2004 Sb. 41 odst. 7) dává řediteli školy pravomoc 

zrušení povolení individuálního vzdělávání za těchto podmínek: 1. pokud nej sow. „zajištěny 

dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany 

zdraví žáka, 2. pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené 

tímto zákonem, 3. pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, 

4. nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným odst. 4 a 5, nebo 5. na žádost zákonného 

zástupce ". 

Podle § 41 odst. 8 tohoto zakona dále platí: „Ředitel školy rozhodne o zrušení 

individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30dnu od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka 

do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení 

individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek". 

Podívejme se nyní jak tyto skutečnosti řeší školská legislativa Velké Británie: 

1. Všechno co se týče domácího vzdělávání ve Velké Británii je záležitostí jejich místních 

institucí (školských úřadů) Local Educational Authorities LEA. 

Tyto úřady ještě navíc podléhají legislativě svého správního obvodu - každý obvod 

(council) má svoji místní vládu (local government'), vlastně místní zastupitelstvo, které 

rozhoduje o všech důležitostech týkajících se všech jeho obyvatel. Legislativa v jednotlivých 

správních obvodech se v určitých věcech liší. Například místní vláda si stanoví, jak bude 

vypadat její žádost o domácí vzdělávání. Z tohoto důvodu se mohou tyto žádosti co se týče 

uvedených údajů v jednotlivých obvodech lišit. V České republice rovněž existují vlastní 

samosprávné kraje, města i obce. 

2. Zákonný zástupce žáka (rodič) nemusí z vlastní iniciativy informovat LEA o svém 

rozhodnutí začít s domácí školou. Nemusí LEA nebo jinou instituci žádat o povolení vzdělávat 

své dítě "jinak" a ani nemusí své dítě registrovat v žádné škole. Rovněž nemusí být se žádnou 

institucí pravidelně v kontaktu. 

3. Zákon o v/dělávání (Education Act 1996 sekce 437 až 443) ale ukládá instituci LEA 

povinnost zasáhnout do domácího vzdělávání pokud se toto jeví iako nedostačující. 

I.) Měla by o tom písemně informovat rodiče a požádat je, aby prokázali, že v tomto 
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specifickém období bylo jejich dítě uspokojivě vzděláváno. (V takových případech jsou úřady 

LEA oprávněny monitorovat, zda je dítěti poskytováno vhodné vzdělání a mají v tomto 

případě právo požadovat od rodičů prokázání vzdělávání svého dítěte). 

2.) Rodiče nejsou povinni LEA vyhovět. Potom LEA posuzuje, zda se jedná o porušení 

zákona. 

3.) LEA vydá rozhodnutí, zda je třeba podat rodičům neformální dotaz a i nadále 

požadovat prokázání, že je jejich dítě vhodně vzděláváno. (Způsob prokázání vhodného 

vzdělávání volí rodič. Může může mimo jiné přistoupit k osobnímu setkání s inspektorem, 

které se může uskutečnit doma, nebo na jiném místě, za přítomnosti dítěte, nebo i bez něj). 

4.) To, jak mají rodiče prokázat, že své dítě doma vzdělávají, j im oznámí Department 

of Education and Schools, DfES (Oddelení pro vzdělávání a školy), protože LEA nemá 

automaticky povoleno navštívit místo, kde se domácí vzdělávání uskutečňuje. O místě setkání 

rozhodnou rodiče na základě své volby. 

5.) Potom, co úřad LEA prověří všechny shledané informace ohledně dítěte 

vzdělávaného doma a pokud není rodičem přesvědčen, anebo s ním rodiče odmítají 

komunikovat, pak může LEA vydat „.school attendance order', kterým se nařizuje školní 

docházka dítěte. 

6.) Proti rozhodnutí LEA se rodiče mohou odvolat k soudu. 

7.) Soud pak může „school attendance order" zrušit, pokud rodiče soudci prokáží, že 

je dítě vhodně vzděláváno. 

Zatímco česky školsky zákon vkládá rozhodnutí o zrušení individuálního vzdělávání 

striktně do rukou ředitele školy, ve Velké Británii může rodič se svým sporem skončit u 

soudu. 

Pupil Registration) (England) Regulations 2006 určí podmínky, podle kterých musí 

být jméno žáka odstraněno ze seznamu registrovaných žáků školy. Jméno takového žáka 

musí být ze seznamu povinně se vzdělávajících žáků školy okamžitě odstraněno, pokud škola 

obdržela písemné oznámení, že se tento žák vzdělává dotrm r v Anglii podle Regulation 

8(l)(d)). Podle Regulation 12(3) škola, ze které žák vstoupil do domácího vzdělávání, musí o 

jeho vymazání z registru žáků své školy informovat úřad LEA okamžitě. Na doručení 
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písemného oznámení této skutečnosti úřadům LEA má škola 2dnv. (Rodiče žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami, kteří chtějí začít s domácím vzděláváním, potřebují 

souhlas úřadu LEA k jeho vyškrtnutí z registru žáků speciální školy. Jako důvod tohoto 

oznámení výhradně zůstává hladký přestup žáků s komplexem speciálních potřeb. Jiný důvod 

se považuje za jejich diskriminaci. (Education (Pupil Registration) (England) Regulation 8(2), 

2006)). (Ve Walesu, podle Pupil Registration Regulations, 1995, škola, ze které žák vstoupil 

do domácího vzdělávání musí o jeho vymazání z registru svých žáků informovat LEA 

nejpozději do lOdnů po oznámení). 

Výdaje na individuálním vzdělávání řeší český školský zákon č. 561/2004 Sb., (§ 41 

odst. 9) takto: „ Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, 

s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, 

speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 

16 odst. 7 školského zákona a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné 

školní docházky ". 

Ve Velké Británii hradí veškeré výdaje ohledně domácího vzdělávání výhradně rodič 

(rodina) včetně všech učebnic. 

Tvrzení hypotézy 2 o přísnějších kritérích českého školského zákona pro domácí 

vzdělavatele v České republice oproti domácím vzdělavatelům ve Velké Británii se mi při 

šetření ukázalo jako správné. Podmínky pro domácí vzdělávání ve Velké Británii jsou 

vstřícnější a především plně respektují právo rodiče rozhodovat o vzdělání svého dítěte. 

6.3 Hypotéza 3: 

Domnívám se, že speciální vzdělávací potřeby žáků nejsou podle stávající legislativy 

překážkou domácího vzdělávání v obou srovnávaných zemích. 

V Čfíské republice upravují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

vyhlášky platného školského zákona č. 561/2004 Sb. Jsou to: Vyhláška 73- 2005 o vzdělávání 

dětí, žáků a studentu se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
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mimořádně nadaných, a Vyhláška 62- 2007, která mění vyhlášku 73- 2005 Sh. 

Pro účely této práce je směrodatná vyhláška 73/2005, §2, který definuje speciální 

vzdělávání jako „ vzdělávání, které se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací 

potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření 

školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do 

režimu speciálního vzdělávání. Speciální vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol 

zřízených při školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochraně výchovy". 

§1 odst. 1 této vyhlášky stanoví, že „vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se 

uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření", která jsou odlišná pro vzdělávání ostatních žáků. 

§1 odst. 2 této vyhlášky stanoví „podpůrná opatření při speciálním vzdělávání" jako 

„využití speciálních metod, postupu, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, 

rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení 

předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, 

zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná 

úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka ". 

§1 odst. 3 této vyhlášky stanoví „podpůrná opatření při vzdělávání mimořádně 

nadaných žáků" jako „využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, 

didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná úprava 

organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků". 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., neurčuje specifická pravidla pro individuální 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro individuální vzdělávání 

mimořádně nadaných žáků. Pouze definuje podpůrná opatření při speciálním vzdělávání a 

podpůrná opatření při vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Tato podpůrná opatření jsou 

různá a při individuálním vzdělávání je jejich zajištění zodpovědností rodiče. 

Individuální vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných se uskutečňuje v souladu s §40 a §41 školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Jedná se tzv. J i n ý " způsob plnění povinné školní docházky, „které se uskutečňuje bez 

pravidelné účasti ve vyučování ve škole" a o jeho povolení rozhoduje na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní 

docházky. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. 
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Právo rodiče vzdělávat doma dítě se specifickými vzdělávacími potřebami ošetřuje ve 

Velké Británii zákon z roku 1996 (Education Act 1996 sekce 7), který stanoví, že „rodič 

každého dítěte ve věku pět až šestnáct let (compulsory school age) je povinen zajistit mu 

efektivní vzdělávání vhodné vzhledem k jeho věku, schopnostem, nadáním a s ohledem na 

jeho specifické vzdělávací potřeby. Toto vzdělávání může získat pravidelnou školní 

docházkou nebo ,jiným způsobem" (Lawson, 2002 s.l 17). Bez ohledu na skutečnost, zda byly 

dítěti jeho speciální vzdělávací potřeby diagnostikovány či nikoliv platí pro rodiče dětí se 

specifickými vzdělávacími potřebami stejná povinnosti i zodpovědnost. Za důležitou se 

v tomto směru považuje spolupráce rodičů s LEA v tom, aby se dítěti se speciálními 

vzdělávacími potřebami dostávalo vhodných opatření vzhledem k jeho potřebám (ve škole 

existují jiná školní opatření než doma v domácí škole). 

Pokud má dítě vyjádření o speciálních vzdělávacích potřebách a začíná s domácím 

vzděláváním, povinností úřadu LEA je pokračovat v každoročních revizních setkáních s jeho 

rodinou. I pokud musí být vyjádření vynuceno, rodiče jsou stále zodpovědní za vzdělávání 

dítěte. Pokud se LEA toto jeví jako nedostačující pro dítě, postupuje se podle výše popsaného 

postupu sekce 7 Education Act 1996. 

Nesouhlas rodičů s LEA ohledně vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami v mnoha situacích může vést rodiče k odvolání na Special Educational Needs 

Tribunal. LEA má v tomto případě povinnost informovat rodiče o jejich právu na odvolání. 

Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nepotřebují pro domácí vzdělávání 

specifické vzdělání nebo kurzy, aby mohli převzít odpovědnost za vzdělávání takového dítěte. 

Nemusí informovat LEA o svém záměru domácího vzdělávání, pokud dítě nebylo žákem 

nějaké speciální školy. K vyškrtnutí dítěte z registru žáků speciální školy potřebují rodiče žáků 

se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří chtějí začít s domácím vzděláváním souhlas 

úřadu LEA. Jako důvod tohoto oznámení se uvádí hladký přestup žáků s komplexem 

speciálních potřeb. Každý jiný důvod se podle Education (Pupil Registration) (England) 

Regulation 8(2), 2006 považuje za jejich diskriminaci. 

Česká legislativa stejně jako britská legislativa plně respektují právo žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělání. To může probíhat formou individuálního 
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vzdělávání, podle českého školského zákona, podle britského školského zákona ,jiným 

způsobem". 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (jejich zákonní zástupci) mají ohledně 

domácího vzdělávání stejnou možnost volby jako ostatní žáci, a to v obou srovnávaných 

zemích. 

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Speciální vzdělávací potřeby jsou zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě 

psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. 

Tvrzení hypotézy 3 o tom, že „speciální vzdělávací potřeby žáků nejsou podle stávající 

legislativy překážkou domácího vzdělávání v obou srovnávaných zemích" se při šetření 

ukázalo jako správné. Zjistila jsem, že legislativní podmínky pro domácí vzdělávání ve Velké 

Británii i v České republice jsou vstřícné a plně respektují právo rodiče dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadaného dítěte rozhodovat o způsobu vzdělání 

takového dítěte. 

Tvrzení prvních tří hypotéz ohledně legislativy domácího vzdělávání platné pro 

Českou republiku a pro Velkou Británii se při vlastním šetření metodou srovnávání prokázala 

jako správná. 
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7. EMPIRICKÁ ČÁST 

7.1 Průzkum „Individuální vzdělávání" 

7.1.1 Cíle průzkumu 

Ve svém průzkumu jsem se zaměřila na realizaci tělesné výchovy v domácí škole a na 

uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb žáků. 

7.1.2 Metody průzkumu 

Pro svůj průzkum jsem použila metodu rozhovoru, kdy měli rodiče odpovídat na mnou 

kladené otázky. Rozhovory jsem následně zpracovala a početní zastoupení odpovědí jsem 

vyjádřila graficky. 

7.1.3 Popis zkoumaného vzorku 

Celkem jsem uskutečnila 10 rozhovorů s 10 rodiči různého věku, pohlaví, vzdělání, 

vyznání, barvy pleti i národnosti a s různým počtem jimi vzdělávaných dětí. Celkový počet 

dětí byl 20, z toho se doma vzdělávalo celkem 11 dětí - 5 chlapců a 6 děvčat. I chlapec 

(mladý muž) 21 let, dívka 12 let, 9 dětí mladší 11 let.(4 chlapci a 5 děvčat). 4 rodiny měly 3 a 

více dětí včetně ( I rodina se 4 dětmi a 2 rodiny se 3 dětmi), 6 rodin mělo méně než 3 děti ( 4 

rodiny se dvěma dětmi a 2 rodiny s jedním dítětem). I rodič byla svobodná matka (neúplná 

rodina), 9 rodičů mělo své partnery (9 úplných rodin). 
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Věk doma vzdělávaných dětí Rodiny dětí vzdě lávaných doma 

2 starší 11 let; 
1 

• 4rodi1y se 2 
dětiTi: 45% 

Grafč. I Graf č. 2 

Rozvrstvení zkoumané skupiny 

věk dětí 
(mladší 11 let 

starší 11 let 2) 

pohlaví 
(chlapci 5, 
dívky 6) 

rodiny podle 
počtu dětí 

(4 děti, 3 děti, 2 
děti, 1 dítě) 

7.1.4 Výsledky průzkumu 

Grafč. 3 

ive Získané údaje z odpovědí jsem rozčlenila v pořadí, v jakém byly kladeny jednotli 

otázky při.rozhovoru. Následující podkapitoly uvádějí „statistické" údaje v grafickém 

zpracování. 
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7.1.4.1 Vyhodnocené odpovedi rodičů 

O č. I: Jak jste se o domácím vzdělávání dozvěděl(a)? 

5 rodičů si přečetlo článek v různých novinách. 

2 rodiče si vyhledali informace přes internet. 

2 rodiče se o domácím vzdělávání dozvěděli od přátel. 

Poslední rodič z televize. 

O č.2: Co vás k domácímu vzdělávání přivedlo (majoritní důvod)? 

Prchavé vědomosti dítěte získané v běžné škole a nespokojenost s učiteli odpověděli 4 

rodiče. 

Speciální vzdělávací potřeby dítěte odpověděli 3 rodiče. 

Šikana dítětě odpověděli 2 rodiče. 

Neúspěch dítěte odpověděl I rodič. 

Ot.č.1 Jak jste s e o DV dozvěděli? 
Ot.č. 2 Majoritní důvod pro DV. 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

noviny 
50% 

interne 
přátelé 20% 

20% 
te levizeH 

J O * 1 

nespokojenost 
40% 

SpVP 
30% 

šikana 
20% 

neúspěch I 
10% • 

Graf č. 4 

O č.3: Bylo vaše dítě (děti) diagnostikováno (y) s výsledkem „dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami"? 
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Ano, bylo odpověděli 3 rodiče o 3 dětech. 

Ne, nebylo odpovědělo 7 rodičů o 8 dětech. 

O č.4: Bylo vaše dítě (děti) shledáno (y) jako „mimořádně nadané"? 

Ano, bylo odpověděli 2 rodiče o 2 dětech. 

Ne, nebylo odpovědělo 8 rodičů o 9 dětech. 

Ot. č. 3 a 4 
Speciální vzdělávací potřeby dětí 

Grafč. 5 

O č.5: Jaká byla diagnóza vašeho dítěte? 

Nejprve ADD, později autismus (Aspergrův syndrom) a dyslexie odpověděl I rodič 1 

chlapce (dnes 21 lety) s těmito projevy: porucha spánku, porucha příjmu potravy, neklid, 

nestabilní koordinace pohybů a špatné sociální dovednosti. 

ADHD a dyslexie odpověděl I rodič I chlapce (mladšího I I let). 

Lehké mentální postižení odpověděl 1 rodič I dívky (mladší I 1 let) 

0 Č.6: Jaké vyučovací předměty jste se doma učili? Dodržovali jste britské národní 

kurikulum? 

9 rodičů odpovědělo shodně, že se s dětmi v domácí škole učili všechny předměty, 

které jsou obsahem kurikula, ale s vlastními pravidly podle potřeb svých dětí 

1 rodič odpověděl, že učil všechny předměty „školním" způsobem. 

75 



Otč .6 . . . 
vlastni 

Vyučování rodičů výU|<a 

9 

školská 
výuka 

1 

Graf č. 6 

O č. 7; Využívali jste flexi-schooling? 

Ano, odpověděl I rodič („Pravidelně jsme využívali flexischoolingu v rámci tělesné 

výchovy"). 

Ano, ale nepravidelně odpověděli 4 rodiče („Občas jsme se účastnili něktěrých 

zájmových aktivit, které pořádala škola"). 

Ne, odpovědělo 5 rodičů. 

O č. H: Vedl (a) jste si při domácím vzdělávání nějakou dokumentaci? 

Ano vedli jsme si vlastní „denník" odpovědělo 6 rodičů. 

Nevedli jsme si žádnou dokumentaci odpověděli 2 rodiče. 

Píšu si pravidelně přípravy odpověděl I rodič. 

Píšu si nepravidelně přípravy odpověděl 1 rodič. 

Všichni rodiče odpověděli, že vytvářejí s dítětem (dětmi) portfolio. 
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Ot.č.7 Využíváte flexischooling? 
Ot.č.8 Vedete dokumentaci? 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

O č.9: Jak jste vaše dítě (děti) hodnotily a jak motivovali? 

Všichni rodiče odpověděli, že hodnotí své děti slovně a že jako motivaci udělují dětem 

odměny. 

Významnou pochvalou před celou rodinou odpověděli I rodič. 

Výlet na přání dítěte odpověděli 2 rodiče. 

Oblíbené samolepky dítěte odpověděli 2 rodiče 

Oblíbený televizní pořad (seriál, film) odpověděl I rodič. 

Volný internet navíc odpověděl I rodič. 

Peníze odpověděl l rodič. 

Proudložení večerky odpověděl I rodič. 

Malý dárek za určitou cenu dle přání dítěte odpověděl I rodič. 

nepravidelně 
40% 

ano 

ne 
50% 

denník 

60% 

10% 

nepravidelné 

pravidelné 

10S 

10% 

ne 
20% 

Grafč . 7 
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Ot.č.9 Jak motivujete vaše dítě ? 

3 

2 

1 

0 

O č. 10: Jak jste realizovali tělesnou výchovu? 

Využívali jsme fiexischoolingu (tělesná výchova ve škole) odpověděl I rodič. 

přihlásili jsme naše dítě do sportovního oddílu odpovědělo 6 rodičů o basketbal I dívka 

12 let, fotbal 2 chlapci mladší 11 let, bojová umění 2 dívky mladší 11 let, atletika 1 dívka 

mladší 11 let. 

přihlásili jsme naše dítě do sportovně turistického oddílu (skaut) odpověděl I rodič I 

dívky mladší 11 let 

Využívali jsme parku nebo vlastní zahrady a sezónních sportů (lyžování) i rekreačních 

(plavání, cyklistika) odpověděli 3 rodiče o 3 dětech (I chlapec (mladý muž) 21 let, 1 chlapec 

mladší 11 let, 1 dívka mladší 11 let). 

samolepk; 
výlet 20% 
20% 

dárek peníze televize v e l k á 

10% večerka 10% internet 1 0 % Pochvala 
1 0 % 10% 10% 

Graf č. 8 
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Ot.č. 10 Real izace TV 
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škola 
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skaut 
9,1% 

rekreační 
sporty 
27,3% 

spor tovní 

oddíly 
54,55% 

Graf č. 9 

O č.ll: Kdo vás v domácím vzdělávání podporoval pokud někdo? 

Především partner odpovědělo 9 rodičů. 

Dobří lidé, přátelé a známí odpověděl l rodič. 

O č.12: Jak vaše dítě (děti) prožívalo (y) přestup do vyššího ročníku neho do 

zaměstnání? 

Bez problémů odpovědělo 8 rodičů o 9 dětech. 

Potýkali jsme se s problémy odpověděli 2 rodiče o 2 dětech. 

O č. 13: Jaké nejvyšší kvalifikace vaše dítě (děti) dosáhlo (y)? 

Základní vzdělání odpověděl 1 rodič. 

Ostatní rodiče shodně odpověděli zatím žádné. 

O č. 14: Jak hyste své domácí vzdělávání hodnotil(a)? 

Velmi přínosné pro celou rodinu odpovědělo 6 rodičů. 

Velmi přínosné avšak vyčerpávající odpověděl I rodič. 

Zábavné i užitečné pro celou rodinu odpověděli 3 rodiče. 
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O č. 15: Jak byste hodnotil(a) vliv domácího vzdělávání na vzdělání vašeho dítěte? 

Všech 10 rodičů odpovědělo jednoznačně a shodli se, že jejich děti v domácí škole 

získaly vzdělání. Všichni rodiče jsou přesvědčeni, že důvodem takového úspěchu jejich dětí je 

rodičovský individuální přístup podřízen specifickým dětským potřebám. 
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7.1.4.2 Shrnutí 

Z průzkumu vyplývá, že jak rodiče, tak jejich děti jsou s domácí školou spokojeni. 

Všichni rodiče se svými dětmi určitým způsobem v domácí škole realizují tělesnou výchovu. 

Záleží na možnostech rodiny. Také děti se speciálními vzdělávacími potřebami se v domácí 

škole věnují tělesné výchově. 

Na základě odpovědí rodičů můžeme obecně říci, co se týče zkoumaného vzorku 10 

rodičů s 11 dětmi uskutečňujícími domácí vzdělávání, že všechny tyto děti, které se vyučují 

v domácí škole, prokazují velmi dobré výsledky právě díky trpělivému vedení svých rodičů 

s ohledem na specifické potřeby dětí. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami dosahují 

díky tomu výsledkům, kterých by v klasické škole z různých důvodů dosahovat nemohli. 

Hypotéza „Předpokládám, že žáci v domácím vzdělávání realizují se svými rodiči 

tělesnou výchovu a že při tomto procesu plní její kurikulární cíle" se ukázala jako správná, 

protože všichni rodiče v uvedeném rozhovoru odpověděli, že se svými dětmi tělesnou 

výchovu provozují a dále uvedli, že jejich děti mají rády tělocvik, že z pohybu mají radost a že 

cvičení je baví. 

Hypotéza „Předpokládám, že jsou v domácím vzdělávání uspokojovány speciální 

vzdělávací potřeby žáků" se na základě odpovědí všech rodičů ukázala jako správná. 

Přeneseně bychom mohli říci, na základě odpovědí z provedených deseti rozhovorů, že 

všechny tyto děti, které se v domácí škole učí (učily), mají své „speciální" vzdělávací potřeby. 

Tyto potřeby dokáží jejich rodiče uspokojit nejlépe, protože své děti nejlépe znají. Díky tomu 

tyto děti mají rády domácí vyučování a dosahují (slovy rodičů) „krásných" výsledků. 

Tvrzení obou hypotéz se při šetření metodou rozhovoru prokázala jako správná. 
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ZÁVĚR 

Ohledně legalizaěního vstupu domácího vzdělávání do vzdělávacího systému České 

republiky nelze popřít vlivy sousedních států, které samotné skutečnosti svým vzorem 

zajisté napomohly. Velká Británie je jednou z nich. 

Při srovnávání legislativy domácího vzdělávání obou zemí nalezneme počínaje 

povinnou školní docházkou (největší rozdíl) vpodstatč několik málo shodných předpisů, 

vyjma finanční podpory domácího vzdělavatele. V tomto předpisu se legislativní opatření 

obou zemí naplno shodují. Domácí vzdělavatel jako rodič v roli učitele, není za svou „tvrdou" 

práci státem finančně ohodnocen, tedy ani oceněn. Tohle pravidlo neplatí na Novém Zélandu 

(Thomas, 1998). 

Jistou podobností legislativy domácího vzdělávání obou zemí jsou pravomoce ředitelů 

škol, ve kterých jsou žáci zaregistrovaní. U nás se musí zaregistrovat do škol všichni žáci 

školou povinní, ve Velké Británi jsou to pouze všichni žáci, kteří se nevzdělávají ,jinak". 

Ovšem situaci zcela mění flexi-schooling, v České republice známé jako kombinace domácího 

vzdělávání se školním. O této formě vzdělávání rozhodují v obou zemích ředitelé škol, které 

zákonný zástupce žádá o povolení. 

O povolení a zrušení domácího vzdělávání mohou rozhodovat v obou zemích instituce. 

V České republice je to ředitel příslušné školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní 

docházky, ve Velké Británii jsou to instituce LEA. Spory rodičů s LEA může ředit soud. 

Legislativa domácího vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných neomezuje jejich právo na vzdělání, naopak zajišťuje všem zájemcům o 

domácí vzdělávání stejnou možnost volby. 

Nyní bych chtěla připomenout některá svá zjištění podrobněji. 

Definice individuálního vzdělávání školským zákonem České republiky i jeho 

pojmenování, tzv. Jiný způsob plnění povinné školní docházky, tj. vzdělávání, které se 

uskutečňuje bez pravidelné účasti ve škole se mi moc líbí, protože jsem si všimla, že se jedná o 

prvotní krok k možnému zakotvení povinného vzdělávání v našem vzdělávacím systému. A to 

je pro Českou republiku veliká změna. 

V České republice školský zákon určuje specifické podmínky pro individuální 
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vzdělávání. Stejné podmínky legislativa Velké Británie neurčuje a domácí vzdělávání je ve 

Velké Británii legální pro všechny žáky ve věku povinného vzdělávání, tj. ve věku 5 až 16 let. 

V České republice je individuální vzdělávání legální pouze pro žáky prvního stupně základní 

školy, tj. ve věku 6 až 11 let. Na druhém stupni základní školy se individuální vzdělávání od 

1.9.2007 pokusně ověřuje. 

Při porovnání žádosti zákonného zástupce o povolení individuálního vzdělávání 

v České republice se žádostí o povolení vzdělávat J inak" ve Velké Británii jsem zjistila, že 

obě obsahují tyto shodné údaje: jméno a příjmení žáka, místo trvalého pobytu žáka, telefonické 

spojení, důvody pro individuální vzdělávání žáka a údaj o škole. 

Britská žádost neobsahuje tyto údaje: „podklady osvědčující splnění vzdělání osoby, 

která bude žáka individuálně vzdělávat"; „ seznam učebnic a učebních textů, které budou ve 

výuce užívány"; „další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka" a „vyjádření 

školského poradenského zařízení" . 

Britská žádost jmenuje další údaje týkající se doma vzdělávaného žáka. Jsou to 

například pohlaví žáka, jeho etnicita a údaj o tom, kdo doporučil domácí vzdělávání. 

Česká žádost neobsahuje tyto údaje: „popisprostorového a materiálně technického 

zabezpečení vzdělávání a podmínek zdraví individuálně vzdělávaného žáka" a údaj „další 

skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka" 

K hodnocení individuálně vzdělávaného žáka mohu dodat, že individuálně vzdělávaný 

žák ve Velké Británii s největší pravděpodobností nekoná zkoušky z příslušného učiva ve 

škole (v České republice ano), protože do ní nebyl přijat k plnění povinného vzdělávání. 

Registrace žáků vzdělávaných J i n a k " se ve Velké Británii nevyžaduje. 

Flexischoolingu využívají po dohodě s řediteli škol, jak čeští rodiče, tak i mnozí rodiče 

ve Velké Británii. Tato varianta individuálního vzdělávání je legislativně ošetřena zákonem ve 

Velké Británii, český školský zákon toto přímo nedefinuje. 

Domnívám se, že rozšíření domácího vzdělávání na kombinovanou formu 

flexischooling, která je značně oblíbená, jak ve Velké Británii tak i v Česku, může vést 

k nalezení zlaté střední cesty mezi klasickou a alternativní formou vzdělávání. Účast žáků 

domácího vyučování na konkrétních předmětech (cizí jazyky, hudební a výtvarná) může být 
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východiskem pro rodiny, kde mají rodiče vzdělání nižší (základní) než požadované v zákoně, 

a jednak pro rodiny, kde tyto specifické dovednosti neovládá ani jeden z rodičů a najímání 

tutorů je z jakéhokoliv důvodu pro ně nemožné. Konkrétní podoba pak záleží na dohodě 

rodičů s ředitelem školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky. 

Zrušení povolení individuálního vzdělávání je v České republice podle školského 

zákona opět pravomocí ředitele školy. Ve Velké Británii je, podle zákona, všechno co se týče 

domácího vzdělávání záležitostí místních institucí (školských úřadů) Local Educational 

Authorities LEA. Tyto instituce mají povinnost zasáhnout do domácího vzdělávání pokud se 

jim toto jeví jako nedostačující. Rodič ale nemusí z vlastní iniciativy LEA o svém rozhodnutí 

začít s domácí školou informovat. Nemusí ji žádat o povolení vzdělávat své dítě „jinak", ani 

nemusí své dítě registrovat v žádné škole. Rovněž nemusí být s LEA pravidelně v kontaktu. 

Spory s LEA ve Velké Británii může řešit soudu. Na rozdíl od České republiky, kde zákon 

vkládá rozhodnutí o povolení a zrušení individuálního vzdělávání striktně do rukou ředitele 

školy a kdy: „Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání 

žáka nemá odkladný účinek" (§ 41 odst. 8 školského zákona č. 561/2004 Sb.). 

Výdaje na individuální vzdělávání hradí v České republice s výjimkou učebnic a 

základních školních potřeb zákonný zástupce žáka. Ve Velké Británii hradí rodič (rodina) 

veškeré výdaje ještě včetně všech učebnic. 

Tedy v obou srovnávaných zemích není domácí vzdělávání rodiny nijak finančně 

podporováno, přestože výsledky žáků jsou srovnatelné s klasickou výukou. Přitom je domácí 

vzdělávání stále pouze okrajovou záležitostí (v Česku se jedná řádově o stovky dětí), jeho 

masové rozšíření nelze očekávat a tudíž by případná kompenzace (příspěvky na studijní 

materiál, pro rodiče „učitele" ...) neznamenala výraznější zátěž státních rozpočtů. Myslím, že i 

tento aspekt domácího vzdělávání by měl být v budoucnu zahrnut do novel zákona. 

Právo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných na 

individuální vzdělávání česká legislativa, stejně jako britská legislativa, plně respektuje. Žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mají v obou zemích právo na 
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individuální vzdělávání stejně jako všichni ostatní žáci.Ve Velké Británii je zodpovědný za 

vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rodič. Nepotřebuje pro to specifické 

vzdělání nebo kurzy. A pokud dítě nebylo žákem speciální školy, nemusí informovat LEA o 

svém záměru domácího vzdělávání. Spory rodičů s LEA může řešit Special Educational 

Needs Tribunal. 

Za hlavní rozdíl ve formě domácího vzdělávání považuji samotnou podstatu domácího 

vzdělávání v obou porovnávaných zemích (v Česku je definováno jasnými pravidly školským 

zákonem, v Británii stejná pravidla daná nejsou). Z toho pak vyplývají všechny další výše 

jmenované odlišnosti, které by se daly charakterizovat jistou „benevolencí" vůči domácímu 

vzdělávání ve Velké Británii. Oproti Česku rodiče nemusí žádat o možnost domácího 

vzdělávání, nemusí mít specifické vzdělání, nemusí udržovat pravidelný kontakt s institucemi. 

Tímto gestem 

Velká Británie přenechává veškerou odpovědnost za vzdělávání dětí rodičům, nezávisle na 

skutečnosti, zda se jedná o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti mimořádně 

nadané nebo njiné". Česká legislativa tuto zodpovědnost zatím stále přenechává státu. 

K realizaci tělesné výchovy v domácím vzdělávání určitě nějakým způsobem dochází 

ve všech rodinách. Pohyb je totiž jedna ze základních lidských činností, kterou lze velmi 

dobře rozvíjet, a to je velká výhoda! Pohyb denně vykonáváme, aniž bychom tomu věnovali 

speciální pozornost. A toho lze při domácím vzdělávání fantasticky využít. Děti mají velmi 

rády jakýkoliv pohyb, proč ho tedy nepoužít jako prostředek vzdělávání? Berme v úvahu třeba 

český jazyk. Dítě může běhat po zahradě a hledat podstatná jména. U každého nalezeného 

může pak podle počtu jeho písmen skákat po jedné noze, nebo dřepovat apod. Jedná se v 

tomto případě o tělovýchovný proces? Formují se takto vlastnosti osobnosti dítěte a rozvíjí se 

jeho psychické procesy (vnímání aj.)? Osvojuje si vědomosti a pohybové dovednosti? Ano, 

jistěže ano. Avšak nejedná se o řízený didaktický proces, nýbrž o rekreační pohybovou 

chvilku, která má jiný charakter. Při záměrně vedeném tělovýchovném procesu (doma 

rodičem, ve škole učitelem) dítě rozvíjí své vrozené pohybové schopnosti (síla, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a flexibilita), kdy výsledek zaleží hlavně na prostředí, a osvojuje si 

pohybové dovednosti (například tanec, házení, sportovní hry apod.). 
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Způsobů, jak v domácí škole realizovat tělesnou výchovu existuje celá řada. Možnosti 

rodičů jsou nesmírně variabilní a samozřejmě záleží jen na jejich přístupu k tělovýchovné 

činnosti jako takové. Zde bych chtěla rodiče domácích školáků upozornit, aby se zamysleli, co 

mohou pro zdravý vývoj svých dětí ještě udělat a v tomto směru v domácím vzdělávání 

pokračovat. Tělesná výchova je důležitá a je potřeba dbát na to, aby dítě pravidelně cvičilo. 

Nejen v domácí škole. Kolektivní hry lze v domácí škole realizovat prostřednictvím 

organizovaných cvičení v nejrůznějších sportovních, popřípadě sportovně turistických 

oddílech, které existují jak při školách, tak při jiných zařízeních. Možnost flexischooling je v 

tomto případě ideální řešení. Dítě může v domácí škole pravidelně cvičit s rodičem, zatímco 

kolektivní hry s ostatními organizačně zprostředkuje škola. Pro naplnění kurikulárních cílů 

tělesné výchovy považuji tento způsob realizace tělesné výchovy v domácí škole za plně 

vyhovující a proto rodičům doporučuji využít kombinace organizovaného cvičení zaměřeného 

na hry s pravidelným cvičením při domácím vzdělávání. V tom spočívá realizace tělesné 

výchovy v domácí škole. 

Naplňování speciálních vzdělávacích potřeb dětí je v domácím vzdělávání bezpochyby 

zajištěno na prvním místě. Proč by jinak rodiče této alternativy vzdělávání využívali? Je to 

především zásluha rodiče, který své dítě zná nejlépe a dobře dovede odhadnout, jak při 

vyučování toho či onoho postupovat. Další zaručene obrovskou výhodou je rodičův naprosto 

individuální přístup. Rodič v domácí škole vzdělává dítě tak, jak to nejlépe vyhovuje dítěti. 

Například se mu dostatečně věnuje a má možnost prohlubovaní v oblasti, která dítě. 

momentálně nejvíce zajímá. Na podobné "šprýmy" není při vyučování v obyčejné škole čas, 

natož prostor. V zájmových volitelných aktivitách školou organizovaných ano, ale...řekněme, 

že zájemců z řad dětí není mnoho. Volitelná aktivita, která se posléze stává povinnou, bohužel 

některé zájemce odradí už na začátku. Situaci pak zachraňují "předepsané" vzdělávací 

programy valící se na školy. Naproti tomu v domácí škole převažují aktivity spontánní. Z 

rozhovoru s několika rodiči vím, že pevný denní rovrh neplánují. Z toho vyvozuji spontánní 

charakter domácího vyučování. 

Právě doma, ve svém známém prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a sebevědomě, se 

vytváří široký prostor nejrůznějších možností, kterých by rodiče při domácím vzdělávání 

určitě měli naplno a podle své fantazie využít. Každé dítě, nejen domácí školáci, má své 
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specifické vzdělávací potřeby. Ty jsou nejlépe zohledňovány právě rodiči v domácím 

vzdělávání. Proto tuto alternativu všem zájemcům jedině doporučuji. Musím ale přiznat, že 

nulová finanční podpora rodiče/učitele a potažmo celé rodiny, je opravdu zavažným 

problémem. Rodič, který vykonává náročnou činnost učitele vlastně bez odměny, zatímco 

výsledky průzkumů ukazují, že tyto děti jsou velmi dobře vzdělané! To by, myslím si, 

demokratický stát v 21. století měl umět ocenit. 

Domnívám se, že jsem v této práci splnila všechny výše vymezené cíle. Seznámila 

jsem čtenáře s novinkou českého školství - individuálním vzděláváním, které jsem představila 

od svého začátku do současnosti. Přiblížila jsem jeho alternativy ve světě a zaměřila jsem se 

na jeho legislativní řešení v České republice ve srovnání s Velkou Britanií, kde tato forma 

vzdělávání byla vždy legální. Popsala jsem nejvýznamější shody a rozdíly domácího 

vzdělávání v obou zemích a dále jsem se na základě rozhovoru s rodiči/domácími učiteli 

pokusila zjistit charakter jejich tělesné výchovy a nalézt cestu uspokojování speciálních 

vzdělávacích potřeb dětí vzdělávaných doma. Práci jsem zpestřila přílohou čerpanou z britské 

literatury a autentickými fotografiemi dětí. 
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Příloha č.l 

Žádost o povolení individuálního vzdělávání v České republice. 

( příklad žádosti, asociace pro domácí vzdělávání, 2007 ) 
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J m é n o a p ř í j m e n í rodičů 

Adresa 
Telefon 

Název školy, kterou žádám o přijetí k individuálnímu vzdělávání 
Adresa školy 

Věc: Žádost o povolení individuálního vzdělávání 

Žádáme Vás o přijetí našeho dítěte do ZŠ XXXXXXX k plnění povinné školní docházky formou 
individuálního vzdělávání. 

Údaje o dítěti: 

Jméno: Příjmení: 

P l*. Adresa trvalého 
bydliště: 

Ročník: Předpokládáme pokračování Individuálního vzdělávání až do ukončení prvního stupně základní školy 

Při individuálním vzdělávání budeme používat učebnice a učební texty, které splňují podmínky 
stanovené zákonem č. 561/2004 § 27 odst. 1. Dále budeme ve výuce používat následující učebnice a 
učební texty (není nutné vyplňovat): 

Předmět Učebnice Předmět . . . . . 
Učebnice 

V souladu se zákonem č. 561/2004 §41 odst. 2 čestně prohlašujeme že nrn w ^ i í - - j v 
zajištěno dostatečné prostorové a materiálně-technického zabezpečení které b d ' i 
podmínkami ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka. ' V s o u l a d u s 

Jako přílohu této žádosti přikládáme kopii dokladu o dosaženém vzdělání n c ^ 
individuálně vzdělávat a vyjádření školského poradenského zařízení S ^ Ä k t e r a , , b u d e . z a k a 

§ 4 1 o d s t 2 ' e P°zaduJe zákon č. 561/2004 

V Brně, 30. 2. 2006 

podpisy rodičů 
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Příloha č.2 

v 

Žádost o možnost vzdělávat se „jinak" ve Velké Británii. 

( příklad žádosti, Londýn, Lambeth Council, 2007 ) 
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EDUCATION OTHERWISE REQUEST FORM 

COMPLETE IN FULL USING CAPITALS AND BLACK INK 

OSU CHILD DETAILS, 

First name(s) 
.• ..y«. ». v.•...V^wl.^i,«, ,„»: 

Surname : . • • • 1 •' 

Lambeth 
• r - „ " " . : ; : ' J ' , ? : -

• I:; 

• • "•• j - j j j :» j j jh j»*»** Ii'!?!..Ü.V..V. 

Date of Birth 

Day 
»»iwjpann»«»»* »(ii(,-hw»,i>:j|i • 

Month' Y 
ear 

'"!> ><• i . ,; t . . . . 

I.::. •.:,:.,-. "r:.',rrr'" 
. . " . L „ V 

•MALE 

Ethnicity 
XBOKtgtrsnaer • : • ssBfcsaiiis.'aui',».'. v ••.•zsiaxssc 

Name of Parent/Carer 

7,' !,T ' 

K&ii? 
- > ' * * >••••,- . . . 

..:. ' . ' .i,.,',..:.1 

SSBBm.l 

a a 
5 

Contact Numbérfs) 

^jTííjiU'íií'ti •.'/ i i • í,1;! u/ ' i,''"1'' r ' « I r . • • 

.,•1 -Ui-KfuitŕiI Áíi.V'irt«^^ !̂,,'•>'''.'ľ, 

Current/previous school 

Comments (reasons' 
553 8 w 

T|grX;/ : 

Postcode 
Kr;;.;/.;^ 

IS 
tf 

Iii!? 
as 
SE '^SS^ŇUš&B. r ^ c í ; ' 

- • •• - : 

••̂ •...•iXisäSSi;, ' '• Íf'ríí: 
Ii 

•ustosr''**" — 
. , : • „ Í ' • • • . . . r . '• 

Referrer ptprrpr 
.ererrer . ........ 

I , ; , t , i . • • •^i 

ijSiia^ěilPfl 

* circle where appropriate 

PLEASE RETURN FORM 7 0 BUSINESS SUPPORT TEAM TO ENTER ON DATABASE AND SEND OUT PACK 
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Příloha č.3 

Přepis rozhovoru s rodičem o vzdělávání „jinak". 

( paní Ann Winters, listopad 2007 ) 
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Přepis rozhovoru (vyprávění své zkušenosti) o domácím vzdělávání žáka s autismem 
(Aspergrův syndrom) 

„V letech 1993 až 1996 jsem vzdělávala mého syna doma. Bylo mi 401et, když jsme 

začali. Byla jsem svobodná matka. Můj syn byl tehdy žákem prvního stupně, bylo mu 71et. 

Mám ještě dceru a syna. 

Nejprve jsme provozovali „flexi-schooling. " 

Všimla jsem si, že můj syn ve škole „neprospíval"... Vracel se domů smutný a nechtělo se mu 

do školy chodit. Začali jsme tedy s domácí školou. 

Nejprve nepravidelně, dvě nebo tři odpoledne v týdnu, jsem ho neposlala do školy a učili jsme 

se spolu. Mému synovi i mě, se domácí škola líbila a syn se začal zlepšovat! Řediteli školy se 

však naše domácí učení nezamlouvalo. 

V této době jsem také objevila článek v novinách „education otherwise". Velmi mě nadchla 

jeho myšlenka, ale bohužel jsem se nikdy nesetkala s lidmi, kteří byli členy této skupiny. Byla 

jsem totiž chudá a neměla jsem, co nabídnout. Členové education otherwise se společně 

pravidelně scházeli. Někdo poskytl učební materiály, někdo svůj dům, někdo potraviny... Já 

jsem však na tom byla, co se týče financí velmi špatně a k tomu všemu jsem se soudila o 

poskytnutí potřebné speciálně pedagogické péče pro mého syna s autizmem. 

Za nějakou dobu jsme přeci jen začali s domácí školou na plný úvazek. Vyučovala jsem svého 

syna celý den, každý den, a to pouze podle jeho schopností. 

Můj syn miloval vaření! Tím jsme obvykle naši denní školu začínali. Vždycky jsme ho spojili 

s angličtinou i s matematikou. Dalším velmi oblíbeným předmětem mého syna byla výtvarná 

výchova a taky tělocvik! Vzpomínám, jak rádi jsme chodili do parku. Můj syn je totiž navíc 

dyspraktik. Měl problém s koordinací. Je to sekundární projev jeho autistického chování. V té 

době jsme neměli tušení o této „poruše". Teprve jako náctiletý byl diagnostikovaný 

s výsledkem „žák s ADD". Až, když jsem byla v kontaktu se společností Aspergr Society, 

zjistili jsme, že dalším přidruženým znakem všech předchozích je ještě dyslexie... 

Domácí vzdělávání bylo perfektní pro mého syna, ale pro mě to bylo extrémně náročné. 

Moje legální bitva s úřady ohledně získání jeho potvrzení o speciálních vzdělávacích 

potřebách byla nekonečná. Ovšem po mém vítězství získal můj syn osobního asistenta, který 

ho vždycky vyzvedl a přivezl ze školy taxíkem. Škola se obávala flexi-schoolingu, ředitel nám 

nevyšel vstříc. Můj syn jezdil do školy na 4hodiny, ale byla to škola pro tzv. „zlé" děti. On 
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mezi ně nepatřil, právě díky svému komplexu speciálních potřeb. Byl tam šikanován a 

šikanovat se tam naučil a velmi se zhoršil. 

Speciální školy v Londýně nebyly pro něj. Byly na velmi nízké úrovni a jejich žáci byli velmi 

agresivní. Nemohli jsme nikde žádat o pomoc. Byla jsem na tom psychicky špatně. Léčila 

jsem se antidepresivy. Vzdělávací systém mě velmi vyčerpal a můj syn stále nezískal 

pravdivou diagnózu odpovídající jeho speciálním potřebám. 

V domácí škole jsme propojovali angličtinu s výtvarkou a historií. Můj syn měl velmi 

příjemného učitele matematiky, který se později stal jeho sociálním pracovníkem 

(koordinátorem). Byl to nej lepší učitel, jakého kdy měl. 

Když jsme nakonec získali vyšetření jako doklad jeho speciálních vzdělávacích potřeb, bylo 

už pozdě začít se speciální péčí ohledně vzdělávání. Můj syn byl náctiletý a rozhodl se 

nechodit už dál do školy." 

O: Co vás vedlo k domácímu vzdělávání? 

Upřímně? Bylo to selhání anglického vzdělávacího systému, který mi nijak nepomohl v péči o 

mého syna se speciálními vzdělávacími potřebami. Naopak, školství v mém případě totálně 

selhalo. Můj syn byl pravdivě diagnostikován až ve svém náctiletém věku. Z toho jsem si 

vzala ponaučení „NIKDY NEPŘENECHEJ VDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE POUZE 

ŠKOLE." 

O: Kdy byl tedy váš syn vlastně diagnostikován? 

Bylo mu už I4let a získal tuto diagnózu: ADD (attention deficit disorder) anebo emotional 

behaviour difficulties. Bylo mi řečeno, že si můžu vybrat jedno z uvedených. Zvolila jsem 

ADD a to kvůli názvu. Nechtěla jsem, aby dostal můj syn nálepku „problémový". (Diagnóza 

odpovídá poruchám učení a chování, pozn. autorky.) 

Při procesu zjišťování této diagnózy se můj syn setkával s lékaři a to ho deformovalo. Naštěstí 

byl ale v kontaktu s učitelem speciálním pedagogem, který ho postupně „vyléčil" 

O: V čem se projevovaly speciální vzdělávací potřeby vašeho syna''' 

Projevů bylo opravdu hodně! Třeba v psaní. Poměrně dlouho psal písmenka pozpátku 

Dokázal napsat dvě jediné věty, které neustále opakoval včetně všech jejich slov. Moje velká 

chyba byla že jsem spoléhala na školu a nevyhledala jsem pomoc odborníka. Mělo mě to 
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trknout dřív! Ale já jsem neměla žádné extra peníze, natož čas. K tomu další dvě děti. Takže 

jsem hodně pracovala a neudělala jsem, co jsem měla. Vzdělávací systém v mém případě 

selhal a přišly další problémy. Můj syn byl velmi nevyrovnaný psychicky a emocionálně a 

potřeboval mou podporu, kterou jsem mu jako milující matka poskytla. 

O: Jaké vyučovací předměty jste se doma učili? Následovali jste britské národní kurikulum? 

Education otherwise razilo myšlenku, že ve vyučování doma jsou nejdůležitější čtení, psaní a 

aritmetika, ale škola po nás samozřejmě chtěla vyučování podle kurikula. My jsme 

procvičovali všechno. Neměli jsme žádný pevně stanovený rozvrh, vše jsme podřizovali 

schopnostem a hlavně možnostem mého s y n a - j e h o speciálním vzdělávacím potřebám. 

Jedním z dalších projevů těchto potřeb byla porucha spánku i příjmu potravy. Tomu jsme 

veškeré učení podřizovali. Ráno jsme většinou začínali lekcí vaření. Syn připravoval snídani a 

to zahrnovalo jeho oblíbené experimentování, čtení kuchařek, psaní pracovního postupu, dál 

miloval výtvarné práce. Učili jsme se také při nakupování, kdy jsme procvičovali matematiku 

i angličtinu. Dělali jsme také francouzštinu - čísla, takže to bylo spojeno s matematikou. 

Dějepis i zeměpis. Můj syn miloval kreslit mapy a vůbec výtvarné práce. Do biologie jsme 

pokaždé vložili kreslení. Jenom fyzika a chemie se nám nedařily provozovat. Neměla jsem 

totiž vybavení pro pokusu, a tak jsme problém vyřešili muzeem. Můj syn miloval chodit do 

muzea. Když můj syn nemohl spát sledovali jsme televizní program s názvem Open university 

(otevřená univerzita). Můj syn je i nadále velmi kreativní. Navíc jsem svého syna učila 

předmětu hospodaření podle mé vlastní školní zkušenosti. 

O: Jak jste prováděli tělesnou výchovu? 

Můj syn měl problémy s koordinací a neuměl chytat míč. Zato rád běhal a rádi jsme chodili 

cvičit do lesa. Cyklistika byla a je i nadála u mého syna velmi oblíbená. 

Můj syn nenáviděl školu, ale učení se svojí mámou miloval. Také nikdy nebyl diagnostikován 

jako dítě s dyslexií. Tělocvik ve škole nenáviděl hlavně kvůli své poruše koordinace. Za to 

miloval vytváření věcí a všechny si pokaždé schovával. Taky jsme chodili na plavání. To taky 

miloval. Každou práci, kterou vytvořil, podepsal a označil datumem. Některé dny jsme udělali 

hodně práce, jiné dny nebyla díky jeho speciálním vzdělávacím potřebám šance. Jednoho dne 

můj syn zničil celé portfolio všech svých výtvorů. 
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O: Jakého vzdělání váš syn dosáhl? 

Můj syn dokončil základní školu a dál už ve vzdělávání nepokračoval. Pouze jednou jsme 

společně chodili na kurs (college kurs). Bylo to soukromě a pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Za tento kurs jsem platila. Byla to práce se dřevem a můj syn byl 

velmi úspěšný. 

Ještě jsem zapomněla zmínit, že můj syn také miloval hudbu. Jednou jsem mu koupila malé 

elektronické varhany a na ně pak pořád hrál. 

O:Kdo vás v domácím vzdělávání podporoval pokud někdo? 

Byli to pouze lidé dobrého charakteru a bylo jich málo. Podporovali mě dobrovolně. Učebnice 

a knížky jsem si půjčovala z knihovny. Od vlády jsem nebyla nijak podporována. 

O: Využívali jste flex-ischooling? 

Ne. Škola nám tuto možnost nabídla ohledně pokusů ve fyzice a chemii, ale můj syn toho 

dlouho nevyužíval. 

O:Jak váš syn prožíval navrácení do školy? 

Hrozně. A velmi rychle se v ní zhoršil. V podstatě během tří měsíců se vrátil zpět. Regresoval. 

Jeho podpůrný koordinátor bohužel rozhodl o jeho zpětném zařazení do školy. Vyučování 

doma nám bylo znovu umožněno, ale speciálním pedagogem pro mého syna. To se mu 

nelíbilo a vyžadoval při učení mou přítomnost. To se nelíbilo jeho učitelce. Můj syn s ní 

nechtěl spolupracovat. 

O: Získal nějakou kvalifikaci? 

Ne, pouze finanční podporu na základě vyšetření jako důkazu jeho speciálních potřeb. Tuto 

podporu pobírá i nadále. O dalším vzdělávání neuvažuje. Chtěl by však být elektrikářem. Já se 

mu snažím vždycky pomoci a podporuji ho, jak nejlépe dovedu, ale mám potíže rozumět jeho 

chování. Můj syn třeba nedovede vyplnit jednoduchý formulář. 
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O: Jak byste své domácí vzdělávání hodnotila? 

Definitivně jako velmi úspěšné. Byla to velká a přínosná zkušenost a vždycky bych v tomto 

směru udělala pro mého syna maximum. I můj syn mou domácí školu velmi ocenil. Jednou mi 

řekl: "Mami děkuji Ti za to, co jsi pro mě udělala. Vím, že to bylo z lásky." 
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Příloha č.4 

Náměty pro individuální vzdělávání. 

( převzato z knihy „Help Your Child to Sueced, The essential quide for parents".) 
autoři Bill LAicas, Alistair Smith jsou předními osobnostmi britského vzdělávání 

Vydáno roku 2002 va Staffordu ( VB ) jako příručka pro vzdělávání v rodině 
( kniha je uvedena v seznamu literatury ) 
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Dealing with moods 
Children have frequent mood swings. It's not surprising when you think of all 
the new experiences and the constant physical changes they are coping 
with. And moods have a major effect on learning, it's difficult to learn, for 
example, if you're angry or bored. Being relaxed but alert is best for learning. 

Try to help your child deal with anger and calm down by distracting her: 
'Let's go outside and see what Daddy is doing in the garden.' Or if she's 
bored, try to motivate her: 'Let's listen to the tape and learn the songs, then 
you'll be able to join in when we go to Jamil's school tomorrow.' 

CTIVITY: Create a mood meter with your child 

Divide a circle of thin card into segments, as shown above 
Write words on it in the order shown. Make sure your child knows th 
meaning of all the words, or use other similar ones. 
Make an arrow and attach it to the centre with a split pin 
Your child can move the arrow to show her mood. When she is feelin 
curious, or a word to the right of curious, she is in a good mood to learn. 

1 
2 

3 
4 
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f^CTIVITY: PDQ shopping with a young child 
Plan for it 
1. Talk to your child: 'We're going shopping today. What do we need?' 
2. Make a list. Make sure you write clearly so that your child can read any 

words she knows and count the items with you. 
3. Leave the big list at home to check things off when you get home, and 

write out a small list to take with you. 

Do it 
4. Set your child tasks at the supermarket: ask her to remember some 

things on the list; ask her to find specific items on the shelves. 

Quiz yourselves about it 
5. Talk to your child as you unpack the shopping. 
6. Count out how many things you've bought and check them off against 

the big list you left at home. 
7. Organise items into groups, ready to put away: things for the freezer, 

things for the fridge, tins and packets for the cupboard, and things for 
cleaning and the bathroom. 
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Using Your Living Space 
How you organise and use your living space can 
make a huge contribution to your child's learning 
So why not look around you and see how to ge 
the best out of the space you have for learning 

2. 

CTIVITY: What happens where? 
Create a floor plan of your house. 
Have a family discussion about the 
different things you do, or could do, 
in different rooms. 

3. Write the activities on sticky notes 
and stick them in the appropriate 
rooms. For example: 
• learning to cook in the kitchen; 
• playing the piano and using a computer in the living room; 
• learning about plants in the garden. 

In the kitchen 
Cookery is a great activity for learning while having fun. On days 
when you have more time, use a recipe and allow your child to 
do the measuring. Counting spoonfuls, measuring in jugs, 
estimating amounts, weighing, setting the oven timer and 

shaping dough are all valuable maths activities. 

Why not aim to set 
aside one afternoon 

*• each week or fortnight 
as cookery afternoon? 
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2. 

3. 

CTIVITY: Go on a cupboard journey with your child 
The kitchen is a great place to think about geography. 
1. Choose some of the tins, fruit, pasta and other food on your shelves. 

Study the labels and see if you can find out where they come from. 
Either, get a map of the world and place the items on it, on their country 
of origin. Or, put a sticky note on each item with 
the country's name on it, and then line the 
items up with the nearest country closest to 
you and the most distant furthest away. 
Discuss what you know about the countries, 
or go and find out more together. 
» With very young children, just 

focus on one country, perhaps 
one with which you 
can make some kind 
of connection 
for them. 

4. 

In the dining room 
Eating together is an excellent time to learn together. For many families, just 
getting together to eat is a challenge. Try starting with just one family meal 
each week, and if you usually have the TV on, make sure it is switched off 
on this occasion. 

ips for making eating together fun 
Let your child help to choose and cook the 
meal so that he is involved in the process. 
Play games while you eat (see page 93). 
Have a pile of scrap paper and pens to 
hand. Family restaurants have long ago 
realised that this helps children to be part 
of adult eating. 
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^MMBKf f laMssa iEBsasss^ 

Encourage, your 
child to find out 
what Píoats arwi 
u/kat sinks". 

Make a wa te rwhee l 
f r o m a cork a n d f o u r 
p ieces of c a r d b o a r d . . 

for creating a learning environment 
Make sure your child's play area has good natural light and is not too ' 
hot. When you are too hot you do not learn as well. 
Store toys and books in a logical way, labelling boxes and cupboards. 
Draw your child's attention to the ways in which the toys and books are 
gathered, sorted and tidied. 
Be aware of how people react to different colours. For example, red is 
linked with creative thinking and high energy, blue is for study and 
concentration. If in doubt, use light colours! 
Create a special place to put photographs of your child with certificates 
or other positive messages. 
Remember that the internet is also a great learning environment (see 
page 9 6 ) . © 

In the bathroom 
The bath makes an excellent science laboratory. Try your own experiments 
with water or buy kits from toy shops. Bathtime is also a great opportunity to 
chat. Your child is 'captive' in the bath and you can ask questions that he 
may be too busy to hear properly during the rest of the day. 
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Let your ckild 
^ have Ker own. 
k bi t of garden for 

growing t h i n g s ^ 

CHECK 
/ Use every room in your home to help your family learning. 
/ It's worth making the effort to have family meals. 
/ Have some rules for the use of TV and computers. 
/ Play some of the games you played when you were a child 

In the garden 
If you have a garden, you have an outdoor classroom which is great for 
developing maths skills and finding out about science. If not, many activities 
can be done in a local park. 

When playing ball games, ask him to fetch the longest bat or the smallest 
ball. Measure out the area for a game in paces, and talk about different 
shapes and sizes of equipment. 

A wigwam is 
easy to make 
from bamboo 
poles an d an 

old shee t . , 

BuxWleia. a t t r ac t s 
b u t t e r f l i e s . 

Nasturtiums are f a s t 
growing so are great 
f o r young gardeners. 

Try growing favourite- ~ 
vegetables . 

fAUSE FOR THOUGHT: Maths in the garden or park 
When your child plays on climbing frames, compare how tall he is against 
you. Try to find opportunities to talk about wide or narrow shapes. Use 
words such as forwards, backwards, on top, underneath, in front of, behind, 
above and below. Always encourage him to tell you what he is doing. 
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GREAT ÄUNp 
WiLPA c o u s i H AUNTY 

DONNA 

T OBY 
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ruucr-SU 1 
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G-RANO^p 

f ŕ t ŕ i 

j í j a s s j -
JU íl«"«*. 

. . I 
|SP0^Soí-»*"*' 

UNCLE 
p e r e 

'Great 
sidne« 

iGranolac| 

ft u r, t ý 
Donna S c € f -

muvr) 
Luccj-Su' 

^fdrenfc) 

CouS'm 

CTIVITY: Make the most of family talents 
1. Draw a family tree like the one shown, with all the people you consider to 

be part of your family and who live close enough to help with your family 
learning. 

2. Cut some thin card into pieces the size of playing cards - you need one 
for each of the people in your family tree. 

3. Write each person's name on a card. Add a photo or drawing of them if 
you like. 

4. On the back of each card, write down what you think that person's 
interests and skills are. 
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Příloha č.5 

Ukázka prací domavzdělávaných žáků 

Převzato z knihy „Unqualified Education, a Practical Guide to learning at Home age 11 to 18". 
Autor doma vzdělával své děti a toto jsou jejich práce. 

Vydáno roku 2003 ve Francii jako příručka pro domácí vzdělavatele. 
( kniha je uvedena v seznamu literatury ) 
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Art & Crafts - Writing 

P r e s e n t i n g Y o u r W o r k 
Your studies can allow you to practise your writing and artistic skills. After read-

ing round a subject, you can build up an illustrated account that reflects your own 
ideas and understanding. For example: 

1. Sketch out the illustrations and the heading in pencil. 
2. Write the text in pencil and check it for spelling and grammar. 
3. Complete the illustrations in colour. 

Contci. overleaf 

257 
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Art & Crafts - Writing 

4. Select a decorative alphabet (see pages 260, 261) and write out the headij 
using a calligraphy pen, if desired. 

5. Go over the pencil writing in ink - you can use a simple style of calligrap 
(see page 259), or your best handwriting. 

6. Decorate the borders of the page. 
There is no harm in taking a few days over a single page of work, the impor 

thing is to make it as good as possible. 
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Written work gives you a chance to produce your own account of history. 
257 
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Příloha č.6 

Britské národní kurikulum 

Převzato z knihy „Help Your Child Threw the National Curriculum - ( Positive parenting )". 
Autor Graeme Kent je učitelem v britské primery school. 

Vydáno v Londýně roku 1996 jako příručka pro domácí vzdělavatele. 
( kniha je uvedena v seznamu literatury ) 
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11 

YEAR 1 - ACES FIVE TO SIX 

riculum work - looking for stories (English), finding out how a 
horse is cared for (science), collecting pictures and trying to draw 
horses (art), making lists of animals which move faster or slower 
than horses (mathematics), reading about horses of the past, (his-
tory), and so on. 

A Key Stage 2 project on homes 
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8 2 

HELP YOUR C H I L D T H R O U G H THE N A T I O N A L C U R R I C U L U M 

English tests 

Children will be tested in their abilities at reading, writing, spell-
ing and handwriting. A typical range of questions is shown 
below. No handwriting test has been set, but you can monitor 
your child's progress for yourself here. Judge the handwriting 
used in the answers to the English questions, especially the stories, 
looking for neatness, well-shaped letters and letters of the same 
size. 

Spelling 

Level 1 

1 Spel l t h e s e words: 
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I ... 
. .. 

8 8 

HELP Y O U R C H I L D T H R O U G H THE N A T I O N A L C U R R I C U L U M 

* Put a cross over the s m a l l e s t th ing in 
e a c h of these groups: 

4 W h a t is e a c h of these co ins? 

Fill in these gaps , so t h a t e a c h sum 
m a k e s 10: 

3 + . . - 1 0 
4 + = 10 
2 + . = 1 0 
5 + = 10 
1 + . - 1 0 

n 
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HELP YOUR CHILD 

Living 

88 

T H R O U G H THE N A T I O N A L CURRICULUM 

Non-living 

8 N a m e three things which would melt 
in the sun. 

9 Write W under the tree which can be 
found in the winter. 

Write S under the tree which can be 
found in the summer. 

10 What sort of weather do you think 
each of these signs means? 
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Příloha č. 7 

Tělocvik v domácí škole - originalita rodičů 

( fotografie dětí, 2005 ) 
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