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1 M: Nejdříve bych se Vás chtěla zeptat na Vaší profesi. Jak dlouho učíte a kolikrát jste již učila primy na víceletém 

gymnáziu? 

2 K: Ano. tak já primu učím letos poprvé. jinak celkem učím čtvrtým rokem. nastoupila jsem po mateřské dovolené loni 

v září. Takže primy učím vlastně poprvé. to je ty tři měsíce teď od září. 

3 M Jaké předměty na víceletém gymnáziu vyučujete? 

4 K Učím dějepis v té primě a angličtinu. 

5 M: Ajakáje Vaše kvalifik.ace. jakou vysokou školu jste vystudovala? 

6 K: Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu univerzity Karlovy tady v Praze kvalifik.aci německý jazyk a dějepis . 

7 MA kolik je Vám let? 

8 K: Je mi třicet tři let a ještě bych teda doplnila. že teď momentálně studuji angličtinu - rozšiřující studium také na 

pedagogické fakultě a z toho důvodu mohu také vyučovat tu angličtinu. jak ji vyučuji v té primě . 

9 M Jo, a ještě jsem se Vás chtěla zeptat, jestli máte děti, kolik jim je let a jestli třeba do budoucna byste si přála, aby na 

víceletém gymnáziu studovaly. 

10 K: Tak my máte tři děti, nejstarší je sedm let, potom po dvou letech pět let a tři roky. A Já sama si myslím, že pokud 

dětem učecl půjde , tak na víceleté gymnázium je chceme přihlásit. 

II M A proč , z jakého důvodu? 

12 

13 

14 

15 
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17 
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K: Protože si myslíme, že pokud dětem jde učecl, tak v žádném případě by se neměl odkládat ten přechod na středrú 

školu třeba až po té deváté třídě jenom proto, aby na té základrú škole zůstaly s těmi kamarády nebo jenom proto, 

aby se tam flinkaly, když víme, že majf navíc, tak si myslíme, že by mohly dělat tu středrú školu už dřív. Já třeba sama 

vím, jaký je rozdll zkoušet u maturit třídy víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia, protože u nás na škole máme jak 

čtyřleté gymnázium nebo čtyň třídy toho čtyřletého gymnázia, tak potom máme osm tříd toho osmiletého gymnázia, a 

když se zkouší vždycky čtvrtý ročník a oletáva, tak ten rozdll tam je vidět, že prostě to osmileté gymnázium my si 

vedeme těch osm let a připravujeme na to a s nimi se pracuje úplně jinak než s těmi čtyřletými Také z toho důvodu 

vidím, aby ty děti měly tu středrú školu už od té primy. 

M Jaký je Váš názor na rozdělovárú žáků po pátém ročníku základrú školy do víceletých gymnázií a z jakého důvodu 

podle Vás k tomuto rozdělovárú dochází? 

K: Já chápu rozhořčecl učitetU na základrúch školách, kterým se samozřejmě nehbí to rozdělovárú, protože jim tam 

odejdou chytří žáci a zůstanou jim na základrúch školách děti, které jim tam výrame snižují ten prospěch ve třídě, ale 

na druhou stranu si myslím, že těm nadanějším dětem to prospěje to prostředí na tom gymnáziu, kde je přeci jenom už 

to učecl o něčem jiném a vyžaduje to i náročnější přípravu a když jsou toho schopni. tak já si myslím, že Je to jedině 

dobře . A proč se rozdělují na ta osmiletá gymnázia, tak si myslím, že to je ta tradice u nás. Už za prvIÚ republiky 

vlastně byla tady ta víceletá gymnázia a myslím si, že je to dobře, že se k tomu vrátilo. Byla bych nerada, aby se 

zrušůy. 

M : Nělcteří lidé se domnívajf, že ta víceletá gymnázia jsou otevírána pro nadané žáky, kteří by vlastně na tom druhém 

stupni nějak strádali. Co si o tomto názoru myslíte? 

K: Že by strádali, tak to si dovedu představit, že by strádali. Pokud by jim rodiče nenašli nějakou vhodnou alternativu k té 

zátě2i, která je čeká na té středrú škole, protože to dítě potřebuje zabavit nějakým způsobem, pokud je teda nechají 

na té základrú škole a nedajf jim jiné kroužky, třeba rozšířenou výuku jazyků nebo něco jiného, tak si myslím, že je to 

škoda pro ty děti. Nevím, jestli jsem talcto odpověděla na otázku, leterá byla položená správně nebo dostačujfcím 

způsobem@. 

M Jo, určitě . A myslíte si, že by bylo možné podporovat tyto nadané žáky a rozvíjet jejich talent i v rámci širšího 

kolektivu běžné třídy na tom druhém stupni základrú školy? 

K: Pokud by tam byla nějaká specializace na té základrú škole jako ve smyslu, že by ty děti dostávaly práci na víc, tak 

snad ano, ale já bych se tam zase bála toho, že pokud by se ten kolektiv třídy rozdělil na chytřejší a na hloupější. že 
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tam potom mtJže vmiknout šikana a podobné asociálnl jevy, které by té třídě a škole neprospívaly Já si myslím, že je 

právě v pořádku, to že # po odchodu těch dětí, které prostě počítají i s tím studiem do budoucna nebo je u nich 

počítáno s tím studiem do budoucna, že se v té škole vytváří i nový kolektiv, že třeba tam přijdou 1 Jltlé děti z venku a 

movu se prostě vytvářejí ty vztahy, kdežto takhle by zůstali na té škole základní všichni, teda dál by pokračovali, tak 

stejně by bylo jedině užitečné tu třídu rozdělit a udělat jako lepší a horši nebo nadanější a méně nadané a to by asi 

neprospělo tomu kolektivu, si myslím. 

19 M: Já bych se ještě vrátila k tém prvru otázce, vidíte i nějaké nevýhody ve studiu na víceletém gymnáziu? 

20 K: Nevýhodou je samozřejmě I my i na škole máme výchovné poradenství a s tou naší výchovnou poradkynI jako třídní 

spolupracuji a vím, že prostě i na gymnáziu se řeší výchovné problémy. Vyloženě nějaký problém, který by se týkal 

pouze víceletého gymnázia, toho si nejsem vědoma, já si myslím, že každý kolektiv, prostě ve všech typech škol jsou 

problémy jak se šikanou, tak i s tím, že děti mají problémy doma a ventiluje se to potom ve škole, na jejich prospěchu 

a na jejich depresích třeba na jejich stavech, prostě které mohou mít stejně i na té základní škole. Na tu otázku, jestli 

to víceleté gymnázium předurčuje to, že nastanou problémy jen z toho d&vodu, že to je víceleté gymnázium, 

odpovídám, že ne, ale vím, že prostě jsou u nás problémy a že se teda snažíme jim i preventivně předcházet, takže to 

si myslím, že ano, protože jsme nonnálnl škola. 

21 MAjak? 

22 K: No, třeba rumýrni programy co k nám chodí z poradny pedago~cko-psychologické poradny, tak se dělají rumé 

sociometrické dotamflty a vlastně z těch dotamfltu vyjde najevo, kdo je v té třídě ten člověk, kterému se nejspíš 

ubližuje nebo je tam ta tendence mu ubližovat, vyčleňovat z toho kolektivu a nebo zase naopak kdo je v té třídě jako 

takový ten sociálnl pracovník a koho by ten třídní mohl využít k tomu, aby toho, který je na okraji, zase vtáhnu! do 

toho kolektivu nebo kdo je tam ta hvězda třeba v té třídě, že jo, tak to se z těch sociometrických dotamlku dá dělat a 

nebo ta prevence je založená i na tom, že ty děti spolu s učitelem vyjedou na adaptačrú výjezd, ještě třeba před tím, 

nebo ta prevence je založená i na tom, že ty děti spolu s učitelem vyjedou na adaptační výjezd, ještě třeba před tím, 

tam se dá taky leccos odhalit. To se nám i potvrdilo u nás, protože jsem také byla s primou na adaptačním výjezdu na 

začátku školnlho roku. A to je ta prevence, že se s tou třídou pracuje ne jenom v těch hodinách, ale i mimo a ten 

kolektiv, aby se sceloval a aby se pomali a jakmile vidIme třeba i s tou poradkynI, že se tam rýsuje něco, že se někdo 

někomu posmívá, tak už jako bystříme zraky a snažíme si třeba promluvit s těmi kluky, co jsou třeba agresoři v té 

třídě . A zatím se nám to daří vždycky vychytat a myslíme si, že u nás ve škole je právě dobře dělaná ta prevence a to 

výchovné poradenství a díky tomu vlastně u nás nemáme zkušenosti s drogami a s touto šikanou, která by došla až 

tak daleko, že by se muselo zasahovat už v tom posledním stádiu té šikany. 

23 M Když žáci dělají zkoušky na víceletá gymnázia, tak by mělo dojít k tomu, že ti vybraní žáci budou téměř na stejné 

úrovni, a tudíž se z této skupiny stává spíše skupina homogenru. Vidíte nějaké výhody v tom, kdyby žáci spoleeně 

zůstali na druhém stupni základní školy v té heterogenru skupině? 

21 K: Já si teda myslím, že samozřejmě u nás na škole ty přijímad zkoušky dělalo osmdesát dětí a vybírali jsme z nich třicet 

tři. Takže my jsme měli celkem velký výběr a dostalo se k nám vlastně těch třicet dětí letos a to jsou vlastně premianti 

z tříd, že jo. Jsou hodně šikovru a měli samé jedničky nebo maximálně jednu dvě dvojky a loni takový výběr nebyl, to 

jsme brali všechny děti, co se k nám hlásily, takže je to vidět, že ta třída je daleko horší, že se s rú hUř pracuje, 

protože ty děti prostě nepracují s chutí. Jsou to děti,co jejich rodiče si mysleli, že by měly jít na střední školu ajsou na 

středrú škole, ale ty předpoklady tam nejsou a z nich samotných to nejde, ale tady ta třída, i když to byli právě ti 

premianti z těch tříd, tak stejně po těch dvou měsících se v té třídě z té homogenru skupiny, jak jste říkala, se z nich 

stala heterogenru skupina, že tam stejně jsou dva tři lidi, kteři prostě vyčnívají, to každá skupina nebo jakýkoliv 

kolektiv se prostě takto vyselektuje po čase, že to nejsou jakoby tahouni všichni, ale jsou tam dva tři, kteři jsou úplně 

absolutně prostě zatím jedničky, pak je tam nějaká ta skupina, která je dohám, pak je tam ten střed a potom tam jsou 

takové děti, o kterých uvažujeme, jestli nepromluvíme s rodiči, že prostě by jim bylo třeba lépe zpátky na té základní 
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škole, což samozřejmě je vždycky možnost, ale nevún, jestli by to udělalo dobře jejich sebevědomí a jestli by to těm 

dětem spíš neublížilo. Spíš jestli nemají zatnout zuby a rostat u nás. 

2S M A z jakého dflvodu přemýšlíte nad tím, aby se vrátily zpátky na základní školu? 

26 K: No, spíš mi připadá, že se u nás budou trápit. Mám konkrétně na mysli jednoho kluka, který je často tak jako 

myšlenkami úplně jinde a mně připadá, že by spíš patňl ještě na ten první stupeň, že je takový hravější a snadno se 

rozptýlí a co vún od kolegfl, tak ty jeho výsledky studijru taky nejsou nejlepší. Většltlou má čtyřky někdy pětku, je 

teda zatím čtvrtletí, jo, ještě je moc brzy na nějaké hodno ceru, ale # buďto prostě se bude muset změnit v té práci a 

v tom učeru, protože do teďka se ty děti nemusely učit na prvlÚm stupni a přišly přímo na střední školu, kde jsou 

učitelé zvyklí pracovat jak teda s tím nižším gymnáziem, tak i s tím vyšším gymnáziem a kladou na ně už od začátku 

celkem vysoké nároky, na ty děti, tak pro všechny ty děti je to strašná zátěž a vidíme prostě, jak nám dospívají před 

očima. Sice nevún, jestli přicházejí o dětství, ale já si myslím, doufám, že ne, jo, ale že třeba na té základní škole 

prostě jsou na ně kladeny menší nároky. Jenom z toho dflvodu si myslím, že by některým dětem prospělo, když by si 

před tím více rozmyslely, jestli tu střední školu opravdu tak potřebují. Ne každé dítě si myslím bude šťastné na té 

střední škole už od té primy. 

Zl M : Pro jaké žáky si myslíte, že jsou ta víceletá gymnázia určena? 

28 K: Já bych řekla, že pro žáky, kteří nemají moc vyhraněné nadarú, že třeba vyloženě jsou děti, kterým jsou I protože to 

gymnázium je všeobecné vzděláváni a děti tam musí být dobrý v jazycich, v matematice, v češtině . Exceluji tam u nás 

hlavně dívky, teda Obecně prostě vún, že to gymnázium je zaměřené na takové ty pečlivé studenty, kteří se rádi učí, 

jde jim zeměpis, dějepis, všechno prostě . Tak ty mají samozřejmě nejlepší prospěch u nás. Kluci, kterým jde hlavně 

matematika, fYzika, tak ti trpí hlavně v jazycich třeba, protože u nás se učí i latina a to dost dlouho. Myslím si, že čtyři 

roky latiny na gymnáziu je dost. Bylo ještě víc, ale už se to zkrátilo. Takže si myslím, že nejlépe se učí takovým těm 

všeobecně zaměřeným typům dětí, co jim jde všechno. 

29 M A myslíte si, že na víceletá gymnázia odcházejí jen ti nadarú žáci? 

30 K: Jen ti nadarú? Hlavně ti, kteří se tam dostanou přes ty přijímačky, ale myslím si, že asi I protože jájsem třeba dostávala 

i doporučeru nebo ne doporučeru, ale takové popisy od třídních učitelů z těch základních škol, co k nám přišly ty děti. 

Tak většltlou tam ti učitelé prostě píší, že I já nebudu jmenovat, třeba Tomáš je nadaný na jazyky, hraje rád tloorball a 

baví ho malováni, takto obecně prostě a pak tam třeba připsali větu, myslím si, že se pro studium na gymnáziu velice 

hodl, protože je to nadaný žák a tak dále a tak dále. Většltlou jsou to ti, co jim jde to učeru běžně . 

31 M To se dělá běžně, že by učitelé psali posudek o svých dětech z pátých tříd základní školy? To slyším poprvé . 

32 K: Poprvé to slyšíte? Neru to úplně běžné, protože vún, že z těch tňceti čtyř dětí jsem to četla asi tak zhruba o dvanácti, 

takže ani ne tak pruJca, ale asi někde na školách to běžné je. Ona teda každá škola musí, to asi si myslím, že je 

povinné, že musí vždycky vyplnit takový jako profi1 toho žáka, ale mě to vždycky odrazuje, když vidím takový ten 

dotazrúk, kde ten učitel zaškrtává A, B, C nebo D a je tam jako: je nadaný mírně, průměrně, hodně, nejvíc nebo 

takový typ otázek Tak to já vůbec nečtu. Já si čtu jenom to, když ten učitel se sám vyjádří o tom žákovi a vidím, že o 

něm přemýšlí a přemýšlí o tom jednotlivém člověku a ne že to prostě zaškrtává v tabulce, protože ani o tom nemusí 

přemýšlet, že jo, co tam zaškrtává. Takže to se píše na konci základní školy, když přichází na tu střední. Tak jo. 

33 M Jak se dlváte na skutečnost, že podle výzkumu se zjistilo, že jsou do víceletých gymnázií přijímáni také žáci, kteří jsou 

v celostátním srovnáni podprůměrrú? 

31 K: Že jsou přijímáni ti, kteří jsou podprůměrrú? 

35 M : Ano. 

36 K: Já bych řekla, že u nás na škole bychom ani nepřijali takové dltě, že by neudělalo ty příjímačky, protože ty přijímačky 

se dělaji z češtiny, z matematiky a ze všeobecného přehledu, takže tam se podprůměrný člověk ani nedostane. 

37 M : Dále podle se výzkumu zjistilo, že studuje na víceletých gymnáziích více dětí z podnětnějších rodin, z inspirativnějších 

rodin a jsou to děti, které mají rodiče s vysokoškolským vzděláním, je to vlastně 70 % těchto žáků. Co si o tom 
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38 K: Jestlije ta moje zkušenost taková? 

39 M : Ano také. 

40 K: Já si mysUm, že to tak je. MysUm si, že ty děti jsou vlastně těmi rodiči vychovávány, žijí v té rodině, kde se čtou 

knlžk.y, majl to podnětné prostředí doma a ti rodiče mají na ně nároky stejné, třeba které měli i na sebe. Nebo si 

mysli, že by ty jejich děti měly žít na té úrovni, co žijí ti jejich rodiče, a to je v pořádku si mysUm. Jeto tak a je to 

v pořádku. 

41 M Jaké duvody vedou rodiče k tomu, aby své děti přihlásili na víceletá gymnázia? 

42 K: Jaké duvody? Tak já si mysUm, že asi takové, že chtějí, aby to dítě se už připravilo na studium na středrú škole už 

v momentu, kdy je schopné tu školu začít navštěvovat se stejně starými vrstevníky a už se začínají profilovat vlastně 

v těch jedenácti dvanácti letech, protože ty děti na to mají. Mají ne prázné hlavy @' ale dalo by se říci, že jsou savé 

houby @, které prostě nasajou všechno, co se jim do té hlavy dá, tak ať nasávají to, co budou pro život potřebovat. 

43 M: Někteří rodiče nechtějí, aby jejich děti studovaly na základrú škole, protože si mysli, že ta úroveň té základrú školy 

stále klesá a učitelé se zde nevěnují žákům individuálně . Co si o tomto názoru myslite? 

44 K: To já nemŮŽu posoudit, jestli se jim věnují individuálně, nebo ne . Já si naopak mysUm, že jim tam klesne určitě počet 

žáku v té třídě, což si mysUm, že je dobře právě pro ty, kteří tam zllstanou v té třídě. Je jich tam najednou míň a 

učitelé se mUžou právě naopak @ víc individuálně soustředit na ty, co jim tam zllstali, a mysUm si, že by jim to mělo 

prospět, že je nemusí deprimovat ty výsledky těch dětí, co byly třeba výrazně před nimi. Já si mysUm, že naopak by 

jim to mělo prospět. AJe chápu ty rodiče, že to prostředí prostě pro ty děti dost změní na té základrú škole, že tam asi 

zllstanou právě ty problémovější děti Tak, kde ten problém byl, tak tam třeba bude ještě větší, ale to zase si mysUm, 

že by se ti učitelé měli s tím poprat. 

45 M: Co by podle Vás napomohlo k tomu, aby na tom druhém stupni došlo k větší podpoře těch nadaných žáku? Třeba i 

těch, kteří tam zllstanou? 

46 K: Jakje podpořit? No, asi tím, že když tam zllstanou, tak mají k tomu svoje duvody asi jejich rodiče nebo oni sami, spíš 

rodiče, že jo, protože oni o ničem ještě mOC nerozhodují, 

47 M : Myslíte si tedy, že o tom přechodu žáka na víceleté gymnázium rozhodují převážně rodiče? 

48 K: Já si mysUm, že jo. Třeba se těch dětí zeptají, ale už o tom mají vlastní představu a spíš to dítě sami směřují nějakým 

směrem, protože já si mysUm, že kolikrát i v té osmé třídě, když já jsem tedy končila základrú školu, tak většina dětí 

dala spíš na názor rodičů než aby si samy už něco vybraly. MysUm si, že ta devátá třída pomohla v tom, že užjsou 

dospělejšl přeci jenom, tak si dokážou i to svoje prosadit, ale v páté třídě určitě rodiče . AJe také hlavně jak se učí, 

tak samy taky a ti kamarádi si vybírají taky třeba už školy, že třeba půjdou na to gymnázium, tak už třeba samy se 

chtějí připojik k těm, co budou odcházet. Tak třeba i to mUže hrát roli, když kamarád odejde, tak přemluví rodiče, 

aby ho třeba dali na tu stejnou školu a nebo, že vůbec odejde z té školy, ale mysUm si, že rodiče tam majl hlavni 

slovo. 

49 M : A vnímáte to tak i ve Vaší třídě? 

50 K: # ... já jsem o tom S dětmi nemluvila, jestli samy chtěly nebo nechtěly, ale vím, že tam je třeba spousta dětí třeba ze 

stejných škol, takže tam se asi vždycky jako netrhala parta, ale že prostě ty děti šly spolu na tu školu. 

51 M Dále se z mezinárodrúch výzkumu zjistilo, že v České republice jsou studijní výsledky žáka silně ovlivněny jeho 

rodinným prostředlm. Vnímáte to i ve své třídě? 

52 K: To bych asi řekla, že souvisí ta otázka s tím, jak předurčuje vlastně výsledky a výkony žáka vzdělání rodiču a toho 

prostředí, v jakém vyrůstá. Tak to si mysUm, že silně ovlivňuje a že má vliv na to, jaký rozhled mají rodiče, tak děti 

jsou na tom podobně . 

53 M: J akjsou žáci přijímáni ke studiu na Vašem víceletém gymnáziu? 

54 K: Pouze přes přijímací řízení a to mamená přijímací zkoušky z matematiky, z češtiny a z všeobecného přehledu a potom 

99 



•. PP.: Krléria PP.-

.. PP.: Krléria PP.- ~ 

.. PP.: Piípr"". PP.-

.. PP.: Uc5vo PP.-t 

m ...... ~ fj 
m,~~ j 
.. PP. EfektMt. 

m": jt 

M'_j 

PV: ldeóW typ ~ j 
1 

54 K: Pouze přes přijlmac! ř!zeru a to mamená přijlmac! zkoušky z matematiky, z češtiny a z všeobecného přehledu a potom 

na odvolání samozřejmě mohou být také přijati, protože tam se nechává nějaká rezerva určitá, ted' přesně nevím, já 

nejsem v té komisi příjlmací, ale nechává se tam rezerva právě pro ty děti s tlm odvolánlm. Takže vždycky potom na 

odvolání jsou tam také nějací přijati a vždycky ještě zůstává jedno IlÚstO volné pro případného propadlíka z té starší 

třídy. Takže třeba do primy propadl k nám jedem žák 

55 M : A jenom jedno IlÚstO? 

56 K: Jen to jedno IlÚstO, protože maximální počet ve škole je u nás třicet čtyři, takže my jsme vlatně přijali třicet tři žáků a 

z toho vlastně jeden člověk z té loňské primy mohl propadnout a kdyby propadli dva, tak by musel ten jeden odejít ze 

školy. Asi ten s lepšlm průměrem bude IlÚt šanci větší. 

57 M: Takže jsou to testy . 

58 K: Jsou to anonynuú testy, každý žák dostane nějaké číslo. 

59 M A ty testy si děláte sami? 
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K: & sami To si děláme intellÚ testy, vlastně existují u nás i přípravné kurzy. Ty učitelky z českého jazyka a z matematiky 

od ledna až do toho dubna vedou kurzy jednou týdně, kde mají ty děti češtinu a matematiku a samozřejmě můžou tam 

chodit i děti, co se k nám pak ve finále nebudou nakonec hlásit, ale ty kurzy se plati, já nevlm, kolik to ted' přesně 

stojí korun, ale většmou pokud ten kurz absolvuji nějak tak duchem přítomni a pracují na tom, tak pak mají šanci se 

dostat k nám na školu. Ale jsou to samozřejmě věci, které se učí na základni škole, neru to nic nového nebo něco 

zvláštního. 

M Někteří lidé se domnívají, že podle přijlmacích testU, které žáci píší během pár dnů, se nedá posoudit, zdali ti vybraru 

žáci budou schopni na tom víceletém gymnáziu studovat. Co si o tomto názoru myslíte? 

K: Já si myslím, že vždycky přijlmací testy jsou # neru to nejlepší, co člověka zrengenuje a zjisti, jak na tom samozejmě je, 

ale nevlm, co lepšího by bylo vymyšleno na to, aby se objektivně zjistila úroveň malosti těch děti. Samozřejmě je 

tady ten faktor toho stresu a všeho co ty přijlmačky zahrnuje, ale myslím si, že i ten stres a to vyrovnání se s tou 

stresovou situací patří k tomu, že ten člověk prokáže, jestli je prostě schopen se třeba učit i pod nátlakem, jestli je 

taky jako připravený na tu náročnější práci. 

M Máte třeba nějaký návrh, jak by podle Vás mělo vypadat ideální přijlmací řizeru na víceletá gymnázia? 

K: Já si myslím, že rozhovor by byl třeba ideální. Protože už z toho rozhovoru člověk pomá i trochu více než z toho 

objektivrúho testování. Jenomže zas ten rozhovor neru objektiVfÚ v tom hodnoceru. Ten test je to nejlepší, co se zdá 

z toho hlediska objektivity prokazatelné a asi i nejlepší na tu zpětnou kontrolu. U toho rozhovoru by zase asi muselo 

být několik svědků a zápis, a to si myslím, že je příliš komplikované. 

M : Třeba v Německu jsou také víceletá gymnázia a žáci jsou tam přijlmáni ke studiu na základě doporučeru ze základnich 

škol, kdy vlastně po konzultaci 5 třídnlm učitelem, 5 rodiči i ředitelem školy se napíše toto doporučeru, na základě 

kterého může dítě studovat na víceletém gymnáziu. Co si o tom myslíte? 

K: Tady ten způsob se mi zdá v pořádku, protože ten učitel z té základni školy to dítě má čtyři roky, což je dobře . 

Možná po hodnoceru těch testU přijlmacích vzít si toho učitele, ale jenomže tady ty děti chodí z několika x-škol, takže 

to by bylo velké přijlmací řízen!, ale možná že by to nebylo od věci a že by to bylo i proveditelné a asi by nám to i 

lecos řeklo o těch dětech. Já bych se tomu nebránila. 

M Jak byste si představovala ideální průběh vzdělávání děti po ukončeru toho prvrúho stupně základni školy? 

K: Ideá1nI? Jako kam by ty děti měly jít? 

M & a jak by to mělo vypadat, jestli to jsou ta víceletá gymnázia, anebo je to něco jiného? 

K: Tak to je otázka, nad kterou jsem teda nikdy v l'lvotě nepřemýšlela @. Takže něco vymyslím. Já si myslím. že je 

v pořádku to, že odchází na ta víceletá gymnázia. To už tady ta otázka padla, to je v pořádku, a jestli to těm dětem 

pomáhá, tak si myslím, že pomáhá. Jinak ty děti na té základni škole, tak samozřejmě bud' zůstanou na základni škole, 

anebo by měly IlÚt možnost ještě něčeho dalšího. Já si myslím, že nemá smysl je směřovat někam jinam, ještě možná, 
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co mě teď napadá, by přicházela v úvahu ještě nějaká přírodovědná větev, třeba pro nějaké děti, u kterých tam jsou 

už nějaké ty rysy toho zaměřeci jasně zřetelné, že třeba má rád zvířata a přírodu, tak něco třeba jak je v Německu 

reálná škola, která je zaměřena na ty přírodrú vědy. 

71 M : Že by byl ještě třetí typ školy? 

72 K: Buďto třetí typ školy, anebo třeba gymnázium s tímto zaměřelÚm, protože u nás jsou všeobecná gymnázia nebo 

s rozšířenou jazykovou výukou, tak možná gymnázium s nějakým rozšířeným odvětvún přírodrúch věd. Já si myslím, 

že když už jdou studovat to osmileté gymnázium, tak by mohli!!Út šanci ještě právě studovat školu s jiným zameřelÚm, 

i když zase na kolik už ty děti se dají přečíst. Nevím no, já si myslím, že se spíš v té páté třídě děli na ty studijnější 

typy nebo na ty typy těch dětí, co se třeba budou v budoucnu živit manuálně nebo, já nevím, jinou cestu si vyberou, 

ať už nějakou hudebci nebo sportovní dráhu. Máme i gymnázia se sportovrum zaměřelÚm, takže ty děti mají spoustu 

možností v tom našem systému, jak je zařízený teď. 
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I M Na začátku bych se Vás chtěla zeptat na Vaší profesi. Jak dlouho učíte a ko!ikrátjste měl pátou !řidu na základní 

škole? 

2 P : Mám za sebou čtrnáct školrúch roků, čtrnáct let. Pátou !řidu jsem učil čtyřikrát určitě . 

M Jaké předměty vyučujete na základní škole? 

4 P: Učím všechny na prvním stupni základní školy. 

5 M : Jaká je Vaše kvalifikace, jakou vysokou školu jste vystudoval? 

6 P : Tak vystudoval jsem pedagogickou fakultu učitelství prvrúho stupně s tělocvikem, ale s takovým prvostupňovým, patřil 

jsem do toho kruhu tělocvikářů a pak jsem ještě vystudoval dálkově laickou katolickou teologickou fakultu, abych 

mohl učit náboženství, které jsem dřív učíval také ve své !řidě, ale teď poslední roky, protože to byla i na pUl 

úvazková hodina a měl jsem zase jiné práce okolo dost, tak jsem ani paní ředitelku nepřemlouval a ani jsem to 

náboženství jako nepřebíral, takže ještě mám tu katolickou teologickou čtyři roky. 

7 MKolikjeVámlet? 

8 P : Třicet osm. 

M Přál byste si, aby Vaše děti v budoucnu studovaly na vlceletém gymnáziu? 

10 P : Mám dvě děti a rozhodoval bych se až v situaci, kdy by byly v té páté !řidě a kdy bych věděl, jak na tom jsou s učením 

a vůbec s přístupem ke škole, ale hlavně i osobnostně, jestli by na to měly, na ten přechod, protože mám už reakce 

těch svých bývalých páťáků a ty Vám třeba taky můžu říct, my jsme měli společný!řidní výlet té bývalé !řidy, takže 

mám od těch žáků a od rodičů v podstatě docela zajímavé nové zprávy, kdo se třeba vrátil na základku nebo kdo 

naopak na tom gymnáziu uspěl a hoí se mu tam. 

II M A stalo se tedy, že se i někdo vrátil na základní školu? 

12 P: Stalo, jedna žákyně šla na přírodní školu a tam ji to absolutně nesedlo . 

13 M A to tedy bylo nějaké přírodovědné gymnázium? 

14 P : & ale je to hodně o nátuře toho dítěte . Ona byla zvyklá, 

15 M = ta výuka ji nesedla? 

16 P : = ne ne, hodně je to o přístupu k nim jakoby, že ona byla zvyklá na můj řekněme osobru přístup-takovou komunikaci 

neustálou, takovou laskavost a hlavně já jsem je učil celé dopoledne celých pět let a ten přesun v jejím případě se 

nepodařil a tam bylo najednou/třeba byla týdenní akce, kde chodili na dlouhé výlety a vůbec se tam s nimi nějakým 

způsobem nebavili, nikdo ji to jakoby neusnadnil a cítila se tam nepatřičně cizí, neutáhla to prosti! vůbec psyclucky to 

neunesla a vrátila se zpátky sem a neru jediná kdol já to neberu jakoby její selhárú, já si myslím, že je to právě o tom, 

že tahle holka potřebuje proste jistotu, zázerrú, takové bezpečí a nemá takové jakoby, jak to říct, neru snadno 

adaptibiliú na cizí prostředí tak. Jsou děti, které se adaptovaly výborně, ale vún ještě o dalším zase klukovi, který se 

taky vyloženě na gymnáziu trápL Slzy, brekot, při tom vynikající žák, jeden tady vůbec z nejnadanějších, který měl 

jakoby veliký přehled třeba v přírodních vědách, historii, takže si myslim, že ta stránka vědomosti vůbec nebyla 

podstatná, ale nebyl vůbec připravený na ten jiný přístup, na ten přechod, kde budou rrút vlc učitelů, novl spolužáci. 

To byl kluk, který třeba za pět let ke mně neustále zUstával v takovém uctivém jakoby odstupu, vždycky slušným. 

Citlivý kluk a tak to prostě, je to o nátuře o přirozenosti toho člověka toho dítěte . Někdo to zvládl, pro někoho to 

vyloženě bylo něco, co potřeboval, nové prostředí, nové impulzy, náročnější přístup, ne už ten hodný pan učitel, co 

všechno vyřeší a bude se ti věnovat. 

17 M Co si vlastně mysHte o rozdělovárú žáků po pátém ročfÚku základní školy do vlceletých gymnázjj a z jakých důvodů 

podle Vás k tomuto rozdělovárú dochází? 

18 P : Tak já si myslím. že ten hlavrú dUvodje na straně rodičů, takové ambice určité, to díti! dát do prostředí, kde prostě 

získá vlc a vlce se naučl no těch vědomosti a malosti. 

19 M Jo, tak to si mysHte, že je takový, 

20 P : =A takhle tohle je až za druhé, za prvné asi hodně jsem slyšel třeba tady od kolegyně ze školy, že rodiče pak maj osm 
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let klid do [maturity] 

21 M: [&] 

22 P: já bych v tom nehledal moc vyšší motivace, ale takový ty 

nejpřirozenější nebo taková ta nejpřirozenější, ditě se tam dostane a pak rodiče mají osm let klid, a navíc pokud je to 

dobrá škola, mají zajištěno, že do toho ditěte nasypou to, co prostě # jakoby mají, a ono se dostane na nějakou 

úroveň. 

23 M = aha, dobře, chtěla bych se Vás ještě [zeptat], 

24 P: [ještě] pardon, ještě právě jsem hodně slyšel, že teď je ještě na tom prvním 

stupni nebo na konci, to ditě ve věku, kdy ti rodiče jsou schopni ho # jakoby k tomu učení hodně jakoby hodně 

dokopat, ještě je ve věku, kdy ten rodič má nad ním jakoby velkou na něj velké páky jakoby #, takovou větší 

řekněme moc a potom za ty čtyři roky nebo pět let v tý devítce, tam už prostě je to horšl Takže teď, když se ty děti 

učej na tom prvním stupni a dostanou se tam, tak rodiče mají jakoby zajištěno, že budou mít dalších osm let do 

maturity vlastně školu, to jsem taky slyšel. Přímo od rodič&. 

2S M Třeba někteří lidé se domnívají, že víceletá gymnázia se hlavně otevírají pro nadané žáky, kteří by vlastně po ukončení 

pátého ročníku na základní škole přešli na druhý stupeň a tam by strádali. Co si o tom myslíte Vy? 

26 P : No, já si myslím, že mohou strádat pokud @ . 

27 M: = myslíte si, že se víceletá gymnázia otevírají pro tyto nadané žáky? 

28 P : To je něco, tady už mám pocit, že bych mluvil o něčem, co až tak dobře nedokážu posoudit jenom z pozice těch žákfl, 

kteří by [odešli ode mě] 

29 M: [jak to vidite Vy] ano přesně 

30 P : Tak většina z nich, drtivá větŠina opravdu nadaní žáci byli, co se tam dostali a to hlavně žáci, mám na mysli třeba 

konkrétní lidi, kteří se opravdu učili tady a takže to tam bez problém& zvládají, jakoby přešli bez problém&. No a 

pravdou je, že tady ti v šestce, ti, co tady rustali, tak někteří myslim si, že by tam taky mohli být, ale pakjsou tady 

žáci, kteří by na to opravdu neměli, ale zase hlavně s tou svou pracovní morálkou nebo tím, že jim na tý škole moc 

nezáleží, žijou úplně jinejma věcma a tak potom .. nebo na škole, co se tím také myslí, že jo, jaké předměty a tak jo, 

ale ... v určitém smyslu potom ten druhý stupeň tady asi bude úrovní horší. 

31 M: Jo, myslíte si tedy, že, 

32 P: Kdyby neodešli, tak by se to nestalo, ale já si myslím, že je to právě ten kruh jakoby takový # žáci odejdou a tím se to 

tady zhorší, kdyby neodešli, tak by se to tolik nezhoršůo a učitelé na druhém stupni by měli i větší chuť i třeba do 

práce, protože by měli nadanější žáky, takže ono je to podmíněný tím odchodem hodně, bych řekl. 

33 M A myslíte si, že by bylo možné podporovat tyto vyjímečně nadané žáky a rozvíjet je v jejich talentu i na tom druhém 

stupni základní školy i v tom Širším kolektivu běžné třídy, že tam nejsou jenom ti vybraní žáci. 

34 P : No, tak to velice záleží na učitelích, jaká se tam nastaví náročnost a . . určitě, když se dá přednost jakoby těm 

nadaným nebo těm, kteří jakoby se učí a přistupuj ou ke škole jakoby vážně tak pak by to šlo, kdyby jich bylo víc než 

těch, který jenom jakoby se vezou nebo mají ve svém životě jiný priority. 

3S M A máte třeba nějaký nápad, jak by měli být vzděláváni ti mimořádně nadaní žáci na tom druhém stupni základní školy? 

36 P: No, nad tím jsem teda nepřemýšlel . 

37 

38 

39 

M = & třeba někteří lidé se domnívají, že ti nadaní žáci by měli Q:i! vzděláváni společně s těmi ostatními dětmi jenom 

tehdy, když jim bude dána nějaká zvláštní péče . Co si o tom myslíte? 

P: ... já nevím, já si myslím spíš, že je to o tom klimatu tý školy, jaké klade nároky a jací jsou tam učitelé . Pokud je ten 

druhý stupeň nastavený jakoby tak, aby byli motivováni, aby ... jakoby náročně, že by to mělo stačit Jinak já teď 

opravdu, říkám no o tom jsem tolik jakoby nepřemýšleL takže teď nedokážu jakoby na to asi reagovat úplně, ale .. 

MA vidite třeba nějaký přínos v tom, když jsou ty děti společně vzdělávány v té heterogenní skupině? Když to není 

homogenní skupina, ale jsou tam ffizní žáci s rumými schopnostmi a nadáním? 
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40 P : No, já si myslím, že je to hodně široce rozvrstvené, že zase na tom gymnáziu zase se ta tř!da nějakým zpflsobem 

jakoby rozvrství na ty nadaný a na ty méně nadaný, takže já v tom často ani nevidím tolik to nadání, jakoby # 

takovou tu, když si ve2l'Ilu svoji minulou tř!du, tak těžko nct, že by někdo byl vyloženě třeba méně nadaný, je nadaný 

třeba v něčem jiném, ale je to hodně o rodinném zázemí a o jeho přistupu ke školním povinnostem, že '" a o jeho , 

prostě někdo potřebuje mít jedničky, někdo má ctižádost a někdo vflbec, někdo choru do školy úplně z jiných 

dflvodfl a # samozřejmě jsou žáci, kten mají jako problém vflbec s učením, ale těch bylo třeba vyloženě málo , 

takže, já bych to úplně právě nevyděloval na ty nadanější a na ty méně nadané, ale vlastně na ty, 

41 M: = takže si mysllte, že na ta víceletá gymnázia ne choru pouze ti nadaní žáci, 

42 P : ... ale choru, jako choru určitě choru, ale .. , taky ti, co jsou schopní pro to něco udělat, protože vím, že u mě ve tř!dě 

tam se musely ty děti jakoby hodně snažit, doma se připravot, takže nadání jako takové to jenom nestačí no, Musí 

tam být hodně taková prácovní morálka, která je pro někohol nebo pracovní, učební nebo studijní, protože u někoho 

je to přirozenější se učit a pro někoho daleko méně, někdo nemá motivaci no , 

43 M : A třeba u těchto dětí, které doopravdy chtěly na ta víceletá gymnázia, učily se, Mysllte, že to bylo jejich rozhodnutí 

nebo si to více přáli jejich rodiče, kten je v tom podporovali, vzdělávali je a připravovali je na ty přijímací zkoušky? 

44 P: No, tak tam se na tom pocllll obojí, ale '" 

45 M: = jako i ty děti samozřejmě, [ale] 

46 P: [ale], někde to bylo od rodičfl a někde zase děti viděly, že chce ten druhý, tak chtěly jít 

taky, a braly to hodně prestižně a někteři, kten se nedostali, tak to bylo docela náročné, potom musel ten kolektiv 

trošku nějak s ním jakoby pracovat, aby ti, co se nedostali, aby neměli pocit, že jakoby jsou úplní "Iflzři' a "autsajdři" 

a těžko to nesli, protože se chtěli taky dostat. To už je otázka, jestli to byla ta transformovaná rodičovská ctižádost 

nebo jejich nebo pocit, že když se dostal kamarád, takjájsem se tam chtěl dostat taky, a často to právě bylo o tom, 

že zase mám konkrétní pnpad, že kluk, který se poctivě připravoval, tady patřil mezi nejlepší žáky, tak nezvládl 

přijímačky, jakoby ten akt těch přijímaček, prostě nervozita, nakonec se tedy dostal, ale nějakým zpflsobem na 

odvolání nebo byly jakoby doplňující přijímačky, ale ten to třeba hromě těžko nesl. Já jsem taky věděl, že on na to 

má, ale prostě nezvládl ty zkoušky, takže bylo to hodně takové kolem toho, na ty děti myslím, ne moc pnjemné, V 

tom věku projít takovým psychickým - jakoby takovou zátěží psychickou, Teď teda nevím, jestli jsem Vám 

odpověděl na tu otázku, ale na to se těžko - se to jakoby odhaluje úplně , 

47 M: A třeba zpozoroval jste ve své tř!dě u svých dětí to, že napřiklad podle výzkumu studuje na víceletých gymnáziích více 

dětí z podnětějších rodin a také děti, které mají rodiče s vysokoškolským vzděláním, a ti rodiče si opravdu přejí, aby 

jejich děti přešli na tyto střední školy, které mají tyto výběrové tř!dy, Spatřil jste to ve své tř!dě, že, 

48 P : = tak to tam je určitě, to tam je , . ale zároveň! určitě to tam je '" to bych si musel vzít semam žákfl, teď si to 

promítnout, ale je to tam, ale nemusí to být pravidlem, 

49 M : = určitě to nemusí být pravidlem, ale ta většina a to, že tady opravdu záleží na tom rodinném prostřeru těch žákfl a, 

50 P : = tam se to právě ukázalo v době těch připrav na ty přijímačky, já jsem žádnou připravu nevedl, pouze když žáci chtěli 

něco poradit, tak jsme se tomu věnovali nebo posléze i víc třeba v hodinách, hlavně matematiky nebo češtiny, ale 

hodně se připravovali doma, chodili na ty připravy a (z nich museli být všichni pečlivě připravoveni),tam je to hodně 

rozclllný podle toho rodinného prostřeru, někten rodiče tomu opravdu věnují hodně ze svého času hodně 

51 M : = a tím [vlastně], 

52 P : [někdo] toho není schopen a nechá to na tom rutěti a pak to buď dopadne, nebo nedopadne, takže . 

53 M: = a třeba viděl jste, že ti žáci, kten jsou z těchto rodin, kdy opravdy se rodiče snaží, aby se na ta víceletá gymnázia 

dostali, že by byli více uspěšní? 

54 P: '" určitě, jako ne každý kdo trénuje, vyhraje Olympiádu, ale určitě se to projevilo. Někdo se tomu opravdu věnoval 

denně , Vím, že tam byla velká snaha některých ", na druhou stranu zase, no, abych jen toto ukončil. Pak zase hodně 

třeba rodiče pak na tom výletě míuvili o tom, jak to bylo hezké v té tř!dě a škoda, že nemohla pokračovat a tak, 
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Takže zároveň tam ty děti asi chtěli mít, ale na druhou stranu někteří byli spokojeni tady ve škole, ale to je takový, 

55 M = a třeba vypozoroval jste někdy, že jste měl ve třídě dítě, o kterém jste si myslel, že by třeba nebylo schopné studia 

na víceletém gymnáziu a jeho rodiče ho tak podporovali a připravovali na ty přijúnací zkoušky, že se tam dostalo a 

bude tam studovat. 

56 P: ... no určitě tam někdo byl, protože šli! určitě I, tak teď vidím tak jeden dva případy a tam šlo potom o soukromé školy 

nebo se stěhovali třeba, ale nebo, takže tam prostě dostali to dítě na tu soukromou školu střední, ale pak vyloženě 

třeba vím jeden případ, kdy ty rodiče nepřenesli absolutně přes srdce, aby to dítě nešlo, že to berou jakoby prestiž, 

myslím si, že se to bere i jako taková společenská prestiž a ti, kteří zase jsou případy, jak jsem říkal, by na to měli, 

ale nedostali se a tam je vidět takové zklamárú a i když to třeba jakoby říkali, že to berou, tak jak to je, tak přece 

jenom to tam prostě jakoby je nO,že Pepíček se dostal, ale Péťa ne nebo prostě. Víte, co myslim. 

57 M = jojo, mně jde o to, že podle výzkumu je jasné, že do těch víceletých gymnázií jsou přijúnáni také žáci, kteří jsou v 

celostátnún srovnárú [podprůměrní], 

58 P: 

59 M 

víceletém gymnáziu studovat. 

[aha] 

že vůbec nejsou těmi nadanými žáky, kteří by měli na 

60 P : No, určitě vím o nich i ze své třídy, třeba docela zoufalí češtináři .. no prostě to vůbec nepatří a ~ se dostali no. 

61 M Vún, že od Vás se nějací žáci hlásili na víceletá gymnázia, mohl byste mi říct prosún počet. Kolik dětí se hlásilo a kolik 

z nich bylo přijato? 

62 P : IDásilo se dvacet a šestnáct odešlo a pak se jedna vrátila 

63 M A ti čtyři zůstali na druhém stupni a víte procentuá1ně, kolik dětí se hlásilo na víceletá gymnázia? 

64 P: No, tam pak v druhé třídě, to bylo podobné, o něco míň se hlásilo a odešlo asi dvanáct. Takže odešla celkově jedna 

třída, tak dvacet osm žáku odešlo. Jájsem měl ve třídě dvacet osm, takje to jako kdyby půlka dětí jedna pátá třída 

ze dvou jakoby odešla. 

65 M & to je docela dost. 

66 P: & 

67 M A víte, jak jsou žáci na ta víceletá gymnázia vybíráni? Víte, jakou formou testovárú nebo jak? 

68 P : No, to jsem tak trochu slyšel od nich, ale ne moc do detailu. Jako vím, že tam byla čeština, matika, všeobecný přehled 

a [nějaký rozhovor]. 

69 M [Takže] spíše formou testu? Také rozhovor. 

70 P : Taky někde potom byl. 

II M & no, někteří lidé se domnívají, že tyto testy, které žáci píší během pár dní, tak podle nich se nedá posoudit, zdali ti 

vybraní žáci budou schopni na tom víceletém gymnáziu studovat. Jaký je na to Váš názor? 

72 P : No, určitě to nemůže ... neni to rozhodně stoprocentrú, to určitě ne, protože vím, že někdo to nedokáže prodat v tom 

prostředí a cizí třídy, jiní lidé a stres, prostě to dítě není dozrálý na to, [aby to] 

73 M [jak jste] třeba mluvil o tom Vašem žákovi 

74 P : dokázalo ty vědomosti prodat a přitom je má. Takže si myslím, že to rozhodně neni .. 

75 M A napadá Vás třeba nějaké vylepšení? Jak to přijúnací řízení udělat, aby dokázalo opravdu vybrat jen ty žáky, kteří. 

76 P : No, tak určitě bych tam zařadil nějaký ten pohovor nebo něco, kde by se projevila ta osobnost jakoby toho žáka 

77 M Třeba v Německu mají také víceletá osmiletá gymnázia, ale je zde pohovor s rodiči, s tím žákem a vlastně i s učitelem 

té třídy a ředitelem školy a nedělají se žádné přijúnací testy a vlastně po těchto rozhovorech se jakoby zjistí a 

samozřejmě i po dlouhém pozorovárú toho dítěte na té základní škole, protože ten učitel je s nimi čtyři roky, tam je 

první stupeň jenom [čtyři roky] 

78 P: 

19 M 

[&] 

a po těch čtyřech letech ho sleduje a potom dá doporučení toho dítěte . Myslíte si, že tento zpusob je 
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79 M: a po těch čtyřech letech ho sleduje a potom dá doporučeru toho dítěte . Myslíte si, že tento způsob je 

lepší nebo ty testy musí být. 

BO P : Tak určitě je důležitý ten pohled učitele, protože často ... jakoby někteří ti rodiče jsou soudrú, že ví jaké to jejich dítě je 

a třeba jakoby neru na to připravené, takže ho ani nedají k těm přijímačkám, ale někde to tak úplně neru, ta žádost a 

ty ambice trošku zaslepují a nebo pak to berou opravdu jako neúspěch, když se tam jejich dítě nedostane jako že je 

opravdu degradováno, prostě neru na osmiletém gymnáziu, což mi přijde .. jako, že to tady takový neúspěch jakoby 

rodinný až. 

81 M : = což je asi na ty děti velký nápor. 

82 P : No, to je nápor, no, nebo třeba ty rodiče # ti lepší to na ně nepřenáší, ale z těch rozhovoru právě, jak jsme měli ten 

výlet školní nebo takový výlet žáků s rodiči teď v říjnu, tak tam jsem jakoby hodně slyšel vyprávět od rodičů, a 

neberou to snadno, třeba té žákyně, co se vrátila, nebo někdo se tam prostě nezabydlel a takže, ale i ten učitel se 

může mýlit, i když je pravda, že po těch čyřech pěti letech má to dítě nebo ví o něm hodně nebo jakoby o jeho 

přístupu ke škole a o jeho schopnostech. No, takjájsem si vlastně taky dělal jakoby svůj osobrujakoby typ, myslel 

jsem si, že se dostane miň, ale zase kdyby se odškrtli ti, co se dostali na to soukromý, tak já jsem myslel, že se jich 

dostane třeba deset, tak polovina a dostalo se víc. U někoho se opravdu potvrdilo, že neru na to připravený nebo 

osobnostně na to nemá, a u někoho se naopak zase je jakoby člověk překvapen, že neru prorokem a nepomá to. U 

někoho, u koho jsem si myslel, že tam bude jak ryba ve vodě, že je to přesně to pro něj, tak teď jsem se právě 

dozvěděl, že na tom gymnáziu vůbec, že se trápí. A pak jsou zase případy, zase mám na mysli konkrétního žáka, 

který tady byl takový ... no, jak to říct, koukal, kde co lítá, a nebyl úplně koncentrovanej i když byl chytrej a tam si 

strašně libuje, slyšel jsem o něm, že se mu tam strašně hbí a tak jo, ale možná je to právě poto, že toužil po tom 

prostředí jo, že tady už trošku jako přeci jenom ten první stupeň je trošku ... je to něco jinýho, no. Jeden učitel ". a 

někdo třeba potřebuje novou motivaci a nový stimuly, je to hodně individuální. Někoho ten přestup potom posune 

někam dál a vlastně je to to, co potřeboval, a u někoho se ukáže, že to tak jakoby neru. 

83 M : A jaký byste si představoval ideální pruběh vzdělávárú dětí po tom prvrúm stupru základrú školy? 

84 P : N evim, já bych spíš těm dětem přál jakoby klidnější pruběh toho dětství, ale to je asi tim,že já jsem spíš takový 

pohodář, ale spíš bych jim to přál, aby měly tu základku do té devítky s tim ale, že jim ten druhý stupeň musí určitě 

nabídnout nějaký nový podněty. 
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