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ÚVOD 

V dnešní době je nesmírně důležité, abychom si uvědomili významnou 

hodnotu, kterou má pro náš život dětství. Vždyť způsob, jakým je prožito, do 

jisté míry určuje kvalitu a směr vývoje celé společnosti. Vzhledem k tomu, že 

každé dítě je jiné a každé má své specifické potřeby, je nutné, aby dnešní škola 

к němu v takovém duchu přistupovala, dokázala respektovat jeho osobnost a 

zajistila právo na jeho plnohodnotné vzdělávání. 

Škola zaujímá významné místo v životě dítěte a zejména vstup do školy je 

pro dítě významným mezníkem. Prací pedagogů je zajistit, aby tento vstup byl 

pro dítě co nejúspěšnější. Problematika školní zralosti byla v minulosti a stále je 

velmi diskutovaným tématem. Do první třídy totiž přicházejí děti s velmi 

odlišnými znalostmi a schopnostmi. Některé již zvládají čtení a psaní, jiné se 

naopak z různých důvodů těžko vyrovnávají s nároky, které na ně klade školní 

prostředí a výuka, popřípadě jejich psychický či tělesný vývoj nedosáhl 

v některé z jejích složek požadované úrovně. 

Otázkou však zůstává, jak se s tímto faktem vyrovnat. Jak vyplývá ze 

současné proměny českého školství, učitel by měl respektovat individuální 

možnosti každého žáka a přizpůsobovat podle těchto potřeb cíle jeho vlastního 

vzdělávacího procesu tak, aby každý dosáhl úspěchu a pokroku. 

Domnívám se, že tyto reformní snahy celkově mění situaci v oblasti školní 

připravenosti a v přístupu ke vzdělávání vůbec a termín školní připravenost 

nabývá v tomto kontextu zcela jiné úrovně. 

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních témat diskusí v oblasti školství a 

pedagogiky u nás je v současnosti problematika školské reformy, jejímiž 

hlavními cíly je posílení decentralizace školství, zvýšení autonomie škol a 

celkově individualizace vzdělávání, a mým oborem je učitelství prvního stupně 

základní školy, vybrala jsem si otázku vstupu dítěte do školy z hlediska školní 

připravenosti v kontextu vnitřní reformy školy za téma mé diplomové práce. 

V teoretické části práce se pokusím podat co nejúplnější pohled na 

problematiku školní připravenosti a nastíním kontext současné reformy školy 

z hlediska inovativních přístupů ke vzdělávání. Vymezím pojem školní zralost 
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(připravenost), tak jak je popsaný v odborné literatuře. Dále popíši 

charakteristiky dítěte vstupujícího do školy, analyzuji nejčastější příčiny školní 

nezralosti a specifikuji skupinu dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Dále 

charakterizuji specifika práce s dítětem na začátku školní docházky a popíši tři 

programy, které pracují na základě principů současné vnitřní reformy školy a 

které kladou důraz na individualizaci. Nakonec se pokusím analyzovat 

požadované kompetence žáků na začátku školní docházky s oporou o Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání. 

V praktické části se pokusím metodou případové studie uvést příklady 

vzdělávacích strategií z konkrétních škol, které pracují podle programů 

popsaných v teoretické části. Dále shromáždit na základě dotazníků a 

rozhovorů zkušenosti a názory učitelů v těchto školách se začleňováním dětí se 

specifickými vzdělávacími potřebami a analyzovat z hlediska kompetence školy 

individualizovanou práci s dětmi na základě jejich potřeb, schopností a zájmů 

tak, aby umožnila každému dítěti zapojit se do výuky podle jeho předpokladů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Teoretická východiska 

V této kapitole se pokusím vyjasnit některé pojmy vztahující se к oblasti 

školní připravenosti a dalších jevů s ní spojených. Budu se věnovat vymezení 

základních pojmů školní zralost a školní připravenost, dále charakterizuji dítě 

vstupující do školy z hlediska psychického a tělesného vývoje, nastíním 

nejčastější příčiny školní nezralosti a s tím spojené otázky vztahující se ke 

specifickým poruchám učení, zejména lehké mozkové dysfunkce, dnes 

označované ADHD. 

1.1 Vymezení pojmů školní zralost a školní 

připravenost 

V knize Dětská klinická psychologie uvádí J. Šturma (in Říčan; Vágnerová, 

1991), že školní zralost, zjednodušeně řečeno „...znamená dosažení takového 

stupně vývoje, který umožňuje dítěti se zdarem si osvojovat školní znalosti a 

dovednosti. Je to jev komplexní. Termín „zralost" bývá spojován se spontánním 

vývojem, biologickým zráním příslušných struktur a funkcí. Vývoj však vždy 

probíhá v interakci s vnějším prostředím, se záměrným i nezáměrným 

ovlivňováním i podceňováním v prostředí, v němž dítě vyrůstá. Někteří 

pracovníci, zvláště pedagogové, dávají přednost termínu školní „připravenost, 

či „způsobilost", do něhož zahrnují vlivy vnější i vnitřní. " (s. 122) 

Valentová (2001, s.220) uvádí v této souvislosti také dva pojmy, a to školní 

zralost a školní připravenost. Oba termíny se v průběhu let objevují a obsahově 

se liší: „... Počáteční koncepce školní zralosti vycházely především z podnětů 

vývojové psychologie a jejich periodizačních schémat, z představ o kritickém 

období vývojových změn kolem šestého roku dítěte. Školně zralé dítě prošlo 

vývojovou změnou - převážně fyziologicky podmíněnou, nezralé nikoliv... 

Uvedené pojetí je dnes již překonané jako jednostranné, nevystihující 

různorodost příčin školní neúspěšnosti na počátku školní docházky, které 
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přeceňuje zrání a podceňuje učení... V sedmdesátých letech se objevuje 

zvláště и pedagogů nový trend v přístupu posuzování předpokladů dítěte pro 

vstup do školy. Preferuje se jednoznačně školní připravenost jako výstižnější 

než školní zralost. Zralost se nepovažuje za nutnou podmínku pro vstup do 

školy." 

Valentová tedy ve svém textu používá pojem školní připravenost, protože 

se domnívá, že zvýrazňuje širší souvislosti, že jde o historicky se vyvíjející 

charakteristiku, ovlivněnou měnící se koncepcí výchovně-vzdělávací praxe a že 

jde zároveň o charakteristiku komplexní, která zahrnuje stupeň biologického a 

psychického vývoje dítěte, sociální a výchovné vlivy i požadavky školy. Tohoto 

pojetí se přidržím v dalších částech textu, protože souhlasím s tvrzením, že 

termín školní připravenost lépe vystihuje stav dítěte vstupujícího do školy. Také 

proto jsem tento termín použila i v názvu své práce. 

Podle autorek Žáčkové a Jucovičové (1998, s.2) školní zralost „..v sobě 

zahrnuje několik rovin: jednak zralost fyzickou (tělesnou), dále pak zralost po 

stránce , kterou můžeme nazvat psychosociální, protože zralost psychická zde 

souvisí se sociální zralostí. Dítě by mělo odpovídat růstem i fyzickými 

dispozicemi nárokům na věk šesti let. Jedním z faktorů psychické zralosti je 

rozumová (mentální) vyspělost. Dítě v tomto věku přechází od konkrétného, 

názorného myšlení к obecnějšímu, pojmovému myšlení. V uvažování a chápání 

se začíná projevovat analyticko-syntetická činnost. ... S těmito faktory úzce 

souvisí řečová vyspělost dítěte a tzv. vizuomotorická koordinace. ... Dítě 

v tomto věku má také již být schopné trávit delší čas mimo okruh rodiny, má 

snést oddálení vyplnění svých přání, případně unést i neúspěch. Má zvládat 

základy sebeobsluhy. " 

Čáp (1993, S.180) také rozlišuje složky školní zralosti: 1. tělesná, 2. 

kognitivní (poznávací), 3. emoční a motivační, popřípadě pracovní a sociální. 

„...Škola totiž požaduje od žáků 1. určitou míru fyzické zdatnosti (odolnost proti 

únavě) a rozvinutost pohybů (zvláště takových, kterých je zapotřebí při kreslení 

a psaní), 2. rozvinutost vnímání, paměti, myšlení i soubor elementárních 

informací o světě a zájem o získávání nových vědomostí a dovedností, 3. 

předpoklady pro plnění povinností, pracovních úkolů, kdy jde o to, aby se žák 
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řídil pokyny učitele, vytrval v započaté činnosti, vykonával činnost ve skupině 

spolužáků a respektoval pravidla soužití ve škole. " 

Z obou posledních citací vidíme, že není tak úplně jednoduché v krátkosti 

a jednoznačně definovat pojem školní zralost (připravenost). Všichni autoři 

rozlišují složky školní zralosti, které postihují stejné oblasti lidské osobnosti, ale 

jejich rozdělení není totožné. Obecně se však předpokládá, že každá ze složek 

školní připravenosti musí dosáhnout určité „prahové" úrovně, má-li být dítě ve 

škole úspěšné. V nich jsou vlastně vyjádřeny požadavky školy na rozvoj 

jednotlivých dispozičních struktur žáka i požadavky na jejich diagnostiku. 

V dalších částech textu proto pokusím nastínit jednotlivé složky školní 

připravenosti. 

1. 2 Vývojové charakteristiky dítěte vstupujícího do 

školy 

1. 2 . 1 Somatická složka školní připravenosti 
Chceme-li se podrobněji zabývat jednotlivými vývojovými charakteristikami 

souvisejícími s úrovní školní připravenosti, musíme je rozdělit do jednotlivých 

dimenzí, složek. Tím nejzákladnějším rozdělením je oblast psychická 

(kognitivní), tělesná (somatická) a sociální. Na tomto rozdělení se shoduje 

většina autorů. Valentová (2001, s. 223 - 227) vyčleňuje ještě navíc učení jako 

samostatnou složku psychiky a sociální složku spojuje s emocionální. Učení se 

stává hlavním typem činnosti dítěte po vstupu do školy a učitel by měl 

respektovat několik jeho specifických charakteristik: „... Učení souvisí s procesy 

celkové socializace dítěte pro školu, která reprezentuje hodnoty společnosti a 

žáky s nimi seznamuje... Učení žáka je úzce propojeno s vyučovací činností 

učitele. Jeho učební výsledky jsou závislé na možnosti kooperace 

s učitelem...Učení je silně závislé na efektivních složkách vztahu к učiteli... Žák 

se učí spolupracovat s učitelem i spolužáky... Žák je postupně veden 

к uvědomění si podstaty učebního procesu. Role žáka vyžaduje přijetí určité 

odpovědnosti za své chování i školní práci. " 
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Šturma (in Říčan; Vágnerová, 1991) naproti tomu na prvním místě uvádí 

tělesný vývoj, zdravotní stav a věk. Dochází к závěru, že děti vyššího vzrůstu a 

silnější postavy se lépe vypořádávají s požadavky spojenými se začleněním do 

školy. Udává ale fakt, že hledisko tělesného vývoje a zdravotního stavu a 

psychické a sociální vyspělosti nemusí být vždy v plném souladu, a proto je při 

posuzování školní připravenosti zapotřebí úzké spolupráce mezi dětským 

psychologem, dětským lékařem, případně dalšími odbornými lékaři. 

V souvislosti s tímto můžeme často slyšet o tzv. filipínské míře, která 

zjednodušeně považuje za školsky zralé dítě to, které si rukou dosáhne přes 

hlavu na ucho na protilehlé straně. Tato diagnostická metoda zkoumající tělesný 

stupeň vyspělosti dítěte je ovšem neprokázaná a orientační, nicméně je velmi 

rozšířená mezi laickou veřejností. 

Věk má nespornou roli při vstupu dítěte do školy. To, že se v řadě zemí 

ustálila hranice pro vstup do školy kolem šestého roku, není náhoda. U nás je 

věk prvním a rozhodujícím kritériem. D. Trpišovská (1998) uvádí pojem tzv. 

růstový věk, který se počítá jako poměr výšky ke hmotnosti. Šestileté dítě 

průměrně měří 120 cm a má hmotnost 20 kg, růstový věk je tedy roven šesti. 

Děti, které dosáhly růstového věku vyššího než šest, jsou výrazně tělesně 

zralejší. Dále uvádí, že při podrobnějším posuzování školní zralosti se může 

hodnotit i tzv. kostní věk, což je zjištění osifikace, zejména zápěstních kůstek. 

Valentová i Šturma zmiňují v této souvislosti také rozdíly mezi chlapci a 

dívkami. Oba dva se shodují na tom, že chlapci dospívají pomaleji. Valentová 

uvádí, že děvčata dospívají do šestého biologického roku i o půl roku dříve, 

Šturma uvádí, že chlapci jako skupina se zdají být asi o čtvrt roku pozadu proti 

dívkám. 

Nové metody a formy práce vyplývající z reformy školství by ovšem měly 

tento rozdíl vyrovnávat, neboť uplatňují kreativní přístup, zdůrazňují vlastní 

názor při řešení úkolů, podporují logické myšlení a především individuální 

přístup ke každému dítěti. Rozdíl mezi dívkami a chlapci vynikal především 

v tradičním přístupu ke vzdělávání, kde se kladl důraz na přesnou nápodobu, 

paměť, pečlivost a na přesnou práci podle pokynů. 
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1. 2. 2 Kognitivní složka školní připravenosti 

Nyní bych se ráda zaměřila na problematiku psychického vývoje dětí 

vstupujících do školy. Jednotliví autoři sem zařazují na prvním místě vnímání a 

myšlení, paměť, s myšlením související řeč, pozornost a motoriku. 

Myšlení 

Autoři se shodují na tom, že se u dítěte v tomto věku začíná vyvíjet 

analytické myšlení. J Šturma (1991, s.124 - 125) v této souvislosti uvádí: „ 

Rozumové poznávání se začíná opírat o analytické myšlení, jež dítěti umožňuje 

lépe se orientovat ve světe kolem něho, v tvarech, kresbách a dějích. Lépe 

postihuje podobnosti a rozdíly. Začíná chápat vztahy a souvislosti. Nastupují 

konkrétní myšlenkové operace, jichž dítě začíná být schopno při zacházení 

s názorným materiálem, v kategoriích množství, pořadí, příčinnosti či 

následnosti. Na základě těchto praktických zkušeností dospívá postupně 

к jistým zevšeobecněním a kategorizacím." 

Valentová (2001, s.224) upřesňuje: „ ...Dítě si postupně osvojuje logické 

postupy, jako je inkluze (zahrnutí), znamenající, že dítě chápe vřazení prvků do 

určité třídy.. .Umí třídit podle několika znaků - např. rozdělí kostky podle barvy a 

velikosti. Postupně chápe trvalost předmětu: ví, že přelijeme-li vodu z úzké 

skleničky do široké, nic se nezmění." 

Valentová dále v této souvislosti upozorňuje na fakt, že dnešní škola 

preferuje takový přístup к řešení problémů, kdy žák hledá jednu správnou 

odpověď (konvergentní). Pro rozvoj logického myšlení je ale třeba klást důraz i 

na myšlení divergentní, kdy je dítě nuceno hledat a vymýšlet různé způsoby 

řešení jednoho problému. Školák tak může opustit subjektivní egocentrický 

postoj ke světu a zaujmout objektivnější a realističtější. 

Řeč a vyjadřovací schopnosti 

Myšlení úzce souvisí z řečí, schopností vyjádřit svoje myšlenky. Naše 

myšlení je vlastně řečí realizováno. Dítě, které nastupuje do školy by mélo, a na 

tom se shoduje většina autorů, mít odpovídající slovní zásobu svému věku, tzn. 

„...že je schopno ve větách a jednodušších souvětích bez agramatismů vylíčit 

svoje zážitky a vypovídat o světě kolem sebe." (Šturma, 1991, s.125) Autorky 
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Žáčkové a Jucovičová upozorňují také na problém správné výslovnosti tzn. řeči 

bez poruch a vad. Poznamenávají, že dnes až 60 procent dětí nastupuje do 

první třídy s vadou řeči a s velmi omezenou slovní zásobou. 

Vnímání (Percepce) 

Vnímání je oblast, která významně ovlivňuje další školní úspěšnost, a to 

především percepce zraková a sluchová. Autoři se shodují na tom, že se 

vnímání stává postupně diferencovanějším, dítě citlivěji analyzuje celek na části 

a původní celek z nich dokáže opět složit, což je předpoklad pro úspěšné 

zvládnutí čtení a psaní. Konkrétně to znamená, že by dítě mělo umět sluchově 

rozlišit alespoň první a poslední hlásku ve slově, případně vymyslet další slovo, 

které začíná stejnou hláskou. Žáčková a Jucovičová dále dodávají, že je dobré, 

když dítě dokáže sluchem rozlišit také délku a výšku tónů, slova, která jsou si 

navzájem zdánlivě podobná (les -los), nebo dokonce rozlišit i některé hlásky ( 

např. znělé - neznělé b,p, tvrdé - měkké d,ď). Dále rytmické vytleskávání slov, 

říkanek. 

Co se týče zrakového vnímání, dítě by mělo být schopné určit, co je na 

obrázku nejdůležitější (popředí, pozadí), popsat celý obrázek a na zdánlivě 

stejných určit shody a rozdíly. Dítě by dále mělo umět doplnit nedokončený 

obrázek a rozlišovat zrcadlové tvary, rozlišit pravou a levou stranu, určit, co je 

na obrázku vpravo a co vlevo, ukázat pravou a levou ruku a další části těla 

nejen na sobě, ale i na druhém. Dále by měl také zvládnout složit obrázek dle 

předlohy (typ puzzle). 

Pozornost, paměť 

Valentová (2001, s.225) uvádí, že pozornost je „... spojena s veškerými 

psychickými procesy, je tedy podstatnou podmínkou školní práce. Nezralost 

pozornosti omezuje využití schopností a snižuje efektivitu řízeného učení. 

Nepozorný žák nedovede pracovat požadovanou dobu, od práce odbíhá, je 

snadno unavitelný a škola se pro něj stává zátěží." Tato myšlenka je pro tuto 

kapitolu podle mého názoru klíčová a vysvětluje časté příčiny školní 

nepřipravenosti u mnoha dětí. Škola klade velké nároky na soustředění, kde by 

dítě mělo být schopné plně se soustředit na jednu věc alespoň deset minut a 
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nemělo by se nechat vyrušit nepodstatnými podněty. Mělo by umět rozlišit, co je 

důležité a co ne. Pokud dítě toto nezvládá, povede to к nemalým problémům a 

ohrožení budoucí školní úspěšnosti. 

Paměť převládá u většiny dětí mechanická. Valentová uvádí, že je 

důležité, aby školní výuka měla žáky učit racionálnímu, záměrnému 

zapamatování, ne pouze nekritickému a chaotickému přijímání informací. 

1. 2. 3 Sociální a emocionální složka školní připravenosti 

Po vstupu do školy dítě získává novou roli, stává se školákem. Mění se 

jeho životní styl. Takové dítě by mělo dosáhnout určité úrovně socializace, aby 

svou novou roli dokázalo přijmout bez větších problémů. Musí se podřídit 

autoritě učitele, mělo by umět adekvátním způsobem komunikovat s učitelem a 

spolužáky. Mělo by umět s nimi spolupracovat, k tomu dodává: „ Od školáka se 

již očekává, že bude dodržovat běžné normy chování...Citové projevy školáka 

se také odlišují od předchozího období - ustupuje emoční labilita, impulzivita a 

dětský egocentrismus. Dítě začíná být schopno regulovat své chování podle 

norem...Škola je důležitým místem socializace dítěte, ovlivňuje rozvoj 

sociálního sebeuvědomování i reflexi vlastního chování." Valentová ( 2001, 

s.227) 

Jinými slovy prvňák by měl umět zvládat určité sociální situace, mít zájem 

o školu, nebýt příliš hravý a částečně ovládat své city, unést i neúspěch a 

hlavně být do jisté míry samostatný. To se týká nejvíce sebeobsluhy, splnění 

jednoduchého úkolu a podřízení se určitému pravidelnému dennímu rytmu. 

Všichni autoři říkají jinými slovy v podstatě totéž a já souhlasím s jejich 

názorem na míru citové a sociální připravenosti začínajícího školáka. 

1. 3 Nejčastější příčiny školní nezralosti 

Pokud celkový psychický nebo fyzický stav dítěte neodpovídá výše 

zmíněným charakteristikám, je školsky nepřipravené, jelikož z výše zmíněných 
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charakteristik nám vyplynou znaky školní nepřipravenosti (nezralosti). Mohou se 

týkat jednotlivých složek školní připravenosti nebo mohou být globálního 

charakteru. 

J. Šturma (1991, s.126) v této souvislosti uvádí: „Za nezralé označíme 

tedy děti, trpící dílčím oslabením ve vývoji některých psychických funkcí a 

schopností, přičemž jejich celková rozumová úroveň odpovídá širší normě, tj. 

není nižší než lehký podprůměr. ...Do skupiny nezralých lze zahrnout mnohé 

děti příliš neklidné či nápadně zbrzděné a utlumené, překotné, impulsivní, či 

zase velmi zdlouhavé a těžkopádné, děti neobratné nesoustředěné, odbíhající 

od úkolu ke hře, kterou by si nejraději určovaly samy, infantilní, závislé, 

nesamostatné, přecitlivělé, bázlivé, ale stejně tak i prudké, výbušné, vzdorné, 

špatně navazující kontakt, příliš stažené do sebe, nekomunikující, se sklonem 

к negativismu atd. " 

Jinými slovy děti, jejichž psychický, fyzický a hlavně sociální a emocionální 

vývoj je nějakým způsobem opožděn, oslaben nebo se nevyvíjel správně. 

Obecnější příčiny školní nezralosti Jirásek (in Říčan; Vágnerová, 1991) 

rozdělil do těchto kategorií: 

1. Nedostatky v somatickém vývoji a zdravotním stavu. 

2. Opožděný mentální vývoj, snížení inteligence. 

3. Nerovnoměrný vývoj, oslabení dílčích schopností a funkcí (sem patří 

dysfunkce a specifické vývojové poruchy včetně lehkých mozkových 

dysfunkcí). 

4. Neurotický povahový vývoj, neurotické rysy a symptomy 

5. Nedostatky ve výchovném prostředí a působení na dítě. Já vnímám tyto 

kategorie jako výstižné a v souladu s předchozím textem. 

Valentová (2001) konkretizuje čtyři varianty neuspokojivé školní 

připravenosti, které korespondují s novějšími statistickými údaji: 

1. Děti výrazně retardované (u kterých psychická struktura osobnosti 

výrazně zaostává za úrovní normy). 
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2. Děti s mírně podprůměrně rozvinutými dispozicemi, s celkově pomalým 

tempem dozrávání a nižším perspektivním stupněm rozvoje, zvláště 

v kognitivní oblasti. 

3. Děti klasicky nezralé tzn. které mají nižší fyzický a věk, a u kterých ještě 

neproběhla kvalitativní vývojová změna. 

4. Děti s nerovnoměrným vývojem jednotlivých psychických funkcí. 

Rozdělení obou autorů je v podstatě stejné, Šturma klade větší důraz 

na patologické jevy v oblasti lidské psychiky a vliv rodiny. Oba dva autoři se ale 

shodují v tom, že nejčastější příčinou školní nepřipravenosti v praxi je 

nerovnoměrný vývoj a oslabení v jednotlivých psychických funkcí. 

1 . 3 . 1 Dět isLMD 
V následující podkapitole bych se chtěla podrobněji zaměřit na 

nejčastější příčiny školní nepřipravenosti, a tím je nerovnoměrný vývoj 

jednotlivých psychických funkcí nebo oslabení dílčích schopností a funkcí, a to 

konkrétné na lehké mozkové dysfunkce. 

Podle pedagogického slovníku (1998, s.120) je lehká mozková 

dysfunkce „...označení pro poruchy učení a chování и dětí s průměrnou až 

nadprůměrnou inteligencí, které jsou spojeny s funkcemi centrálního nervového 

systému." 

M. Třesohlavá (1990) charakterizuje takové děti jako nápadné pro svou 

zvýšenou pohyblivost a současnou neohrabanost, jejichž pohyby a chování jsou 

odlišné od dětí stejného věku. Takové děti se nedovedou soustředit a jsou 

citově labilní. Jejich lehké poruchy vnímání nebo lehčí smyslové vady ovlivňují 

jemnou motorickou schopnost, a to má za následek, že takové děti jsou 

nešikovné a nemůžou dostatečně rozvinout své schopnosti a dovednosti. Původ 

obtíží Třesohlavá připisuje velmi drobným poškozením funkce mozku v době 

těhotenství a porodu, nebo genetické zátěži. Pro tyto děti je pak charakteristický 

trvalý nerovnoměrný vývoj, v některých složkách i opožděný, nedostatečná 

koordinace pohybů, opožděný vývoj řeči a výrazný negativismus. Tím dochází 

к porušení socializace dítěte, hlavně ve vztahu к okolí. Dítě reaguje impulzivně, 
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způsobem neodpovídajícím jeho věku, chce být ve středu pozornosti za každé 

situace. Všechny tyto jevy mají za následek špatnou adaptaci, problémy ve 

škole a špatné výsledky ve školní práci. Dítě se velmi těžko podřizuje plánované 

práci a obecným normám chování. Nemůže se soustředit, špatně zvládá psaní 

díky nekoordinovanosti a špatně vnímá. 

V souvislosti s termínem lehká mozková dysfunkce se můžeme setkat 

hlavně v zahraniční literatuře s pojmem ADD nebo ADHD. M Riefová (1999) 

uvádí, že zkratka ADD znamená attention deficit disoder, poruchu pozornosti. 

ADHD znamená attantion deficit hyperactivity disoder, poruchu pozornosti 

provázenou hyperaktivitou. 

Tento termín je rozšířený hlavně v zahraničí je totožný s pojmem LMD. 

V současnosti se ale i u nás začíná používat zkratka ADHD a pomalu starší 

název nahrazuje. Zvýše zmíněného vyplývá, že existují dva základní typy 

projevů chování dětí s poruchou pozornosti (LMD). Jsou to děti hyperaktivní 

(ADHD) a děti hypoaktivní (ADD). 

Stejné rozdělení konstatuje i M. Třesohlavá (1990, s.22): „Jedním z typů 

poruch jsou děti s výraznou změnou chování, a to děti hyperaktivní...Tato 

nápadná pohyblivost, kombinovaná s nesoustředěností, odvádí dítě od 

cílevědomé práce a hry...Opačným typem je dítě hypoaktivní, netečné." Dalším 

typem poruchy u dětí s LMD je podle Třesohlavé porucha v tzv. hrubé motorice 

- dítě nemotorné, dále nedostatky v jemné motorice a opoždění řeči. 

M. Riefová (1999) specifikuje konkrétněji projevy chování dětí s ADHD. 

Takové děti vykazují vysokou míru aktivity, impulzivity a malé sebeovládání, 

potíže s přechodem к jiné činnosti, agresivní chování, nepřiměřeně silná reakce 

i na drobné podněty, sociální nevyzrálost a malou sebeúctu a značnou 

frustrovanost. 

Srovnám-li tuto charakteristiku a charakteristiku M. Třesohlavé, musím 

konstatovat, že se shodují, a také můžu říci, že LMD a ADD/ADHD je opravdu 

jen jiné označení téhož. 
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2 Vývoj a současné proměny práce s dítětem na 
počátku školní docházky 

V první části této kapitoly, ve které bych chtěla shrnout některá didaktická 

východiska předškolní a primární pedagogiky, uvedu některé obecné principy 

tradiční předškolní a primární výchovy, a to zvláště ty, které mají úzkou 

souvislost se vstupem dítěte do školy. V druhé části textu se pokusím popsat, 

jak tyto principy fungují v praxi. Následovat bude nastínění současných proměn 

a perspektiv primárního vzdělávání. 

2.1 Obecné principy 

Prvním z obecných principů, které zavedli tři průkopníci výchovy F. W. 

Frobel, M. Montessoriová a R. Steiner, je ten, že učení je třeba chápat v 

souvislostech, protože vše spolu navzájem souvisí. Poznatky by se neměly 

izolovat. Tento fakt je podle mého názoru velmi důležitý v přípravě kurikula, 

učebnic i samotných aktivit, zvláště v počátečních třídách základních škol. 

Učitelé by měli mít tento princip neustále na paměti při přípravě na vyučování. 

T. Bruceová (1996) srovnává, к jakým závěrům, co se týče prvního principu, tito 

tři autoři došli a já se je pokusím shrnout. 

Podle Montessoriové by měl být fakt, že spolu vše navzájem souvisí, 

budován postupně, krok za krokem. Složitý svět se tak bude dítěti po částech 

přibližovat. Toto postupné přibližování se má uskutečňovat prostřednictvím 

vhodných didaktických materiálů nebo pečlivě řízených cvičení z praktického 

života. Začínat se má od jednoduchého a postupovat ke složitému. Poznatky 

nejsou rozčleněny na části, nýbrž navzájem propojeny. Pedagogickými principy 

M. Montessoriové se bude ještě podrobněji zabývat v kapitole 3. 

Frobelova filosofie vychází z poznatku „vědomé jednoty všech věcí", tzn. 

jednota mezi domovem a školou, společností a přírodou i mezi různými oblastmi 

vědomostí. Jeho teorie se opírá o fakt, že vývoj osobnosti dítěte začíná u celku 

a postupně se propracovává к dílčím hlediskům. 
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Steinerovo pojetí jednoty se velmi podobá Frobelovu. Vytváří síť, která 

spojuje různé oblasti znalostí a snaží se osvojit tytéž pojmy v různých 

souvislostech. 

Druhý princip, který považuji za podstatný v kontextu mé práce, je 

princip vnitřní motivace. Vnitřní motivace má velký význam, vyúsťuje v činnost, 

již díté samo podněcuje a řídí. Podle T. Bruceové se autoři shodují v názoru, že 

děti motivují samy sebe. Frobel (in Bruceová, 1996) odděluje hru a práci. Hru 

považuje za aktivitu, ke které dávají děti podnět samy, a práci za činnost, při níž 

plní úkol zadaný dospělým. V mateřské škole ještě převládá hra, ale v přechodu 

do základní školy pomalu hra ustupuje. Dítě musí převážně plnit úkoly zadané 

učitelem, a to může vést ke špatné adaptaci na školní prostředí, zvláště u dětí 

s různými dysfunkcemi. Dobrý pedagog by měl vědět, jak a kdy má do hry 

vstupovat, jak hru využít к procvičení nově nabytých poznatků, jak s nimi 

aktivně pracovat. Hra může velmi pomoci také při uspořádání dětských znalostí, 

vstřebání jich i při uvažování o nich. 

Podle T Bruceové (1996, s.27) si Montessoriová ovšem hry jako takové 

moc necení. Podle ní děti potřebují „...předem připravené prostředí, v němž je 

komplikovaný svět zjednodušen podle určitého daného systému, posloupnosti, 

podle níž děti postupují. Toto prostředí by mělo dítě umět samo využít a mělo by 

být zaměřeno na praktický život." 

Třetím a posledním principem, který bych chtěla zmínit, je princip, který 

vychází z přesvědčení, že výchovu a vzdělání je třeba začít od toho, co už dítě 

umí. Tato myšlenka je společná všem třem autorům a nabývá stále více na 

významu, zvláště ve výchově a integraci dětí s vývojovými problémy a 

dysfunkcemi. T. Bruceová ve své knize uvádí, že autoři kladou důraz nejdříve 

na pozorování dítěte s cílem zjistit fakta o jeho schopnostech a dovednostech a 

pak z těchto poznatků vyvodit praktické závěry: (1996, s.33) „Montessoriová 

vytvořila didaktické materiály a vypracovala praktická cvičení, která jsou 

postupně náročnější a náročnější, aby zjistila, co dítě zvládne. Metodou 

postupných kroků chce pomoci každému dítěti vyvíjet se svým vlastním 

tempem. Její snahou je stavět raději na úspěších než na nedostatcích. " 

U dítěte vstupujícího do školy je velmi důležité rozvíjet všechny dílčí 

schopnosti a funkce. Je to zvláště oblast vnímání, pozornosti myšlení a řeči, 
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vědomosti používat v praxi. Tento názor jasně dokládá, že vycházel z dalšího 

principu, a to že výchovu a vzdělání je třeba začít od toho, co už dítě umí. 

Nabývání poznatků ve smysluplných souvislostech rozhodně 

napomáhá hra. Hrou je zároveň dítě motivováno. Zde můžeme opět vidět 

souvislost s principem vnitřní motivace. Dítě do hry nikdo nutit nemusí. U dětí, 

které jsou nějakým způsobem vývojově opožděny nebo přicházejí z málo 

podnětného prostředí se často využívá zvláštních hrových a stimulačních 

programů, aby se jejich nedostatky kompenzovaly. Stejné metody můžou být 

použity i pro děti s určitými potížemi v důsledku různých poruch (LMD). Učitelé 

také připravují pro tyto děti projekty, které mohou být realizovány například 

v přípravných třídách pro děti s odkladem školní docházky. 

Podle L. Bruceové (1996, s.58) je hra „...důležitý mechanismus, který 

pomáhá dítěti zvládnout vědomosti daného oboru natolik, aby se vněm 

dokázalo orientovat a dokázalo využívat při aplikaci získaných poznatků v praxi 

představivost a fantazii." 

E. Opravilové se jeví hra jako nejlepší způsob, jak může dítě postupně 

zvládat předpoklady к rozvoji všeho, co bude v životě potřebovat. 

„Experimentace, situační učení a samostatná tvořivá hra dávají příležitost 

к osobnímu prožitku, uplatnění zájmu a zkušenosti, vyjádření vlastní představy 

o světě a osobitém vztahu к němu... Za hru označujeme zvnějšku řízenou 

motivovanou činnost, kterou využíváme к naplnění pedagogických záměrů." 

(Opravilová 2001, s.135) 

Dítě se ve spontánní hře dobrovolně, v individuálním tempu učí, zkouší, 

hledá a přemýšlí. Někdy to jde až příliš pomalu a s oklikami, a proto se učitelé 

snaží připravit podmínky a pro rychlejší získávání těchto zkušeností. Podle 

mého názoru je hra velmi dobrou didaktickou metodou, kterou by měli učitelé 

nejen v mateřských školách, ale i v počátečních třídách základních škol využívat 

co nejvíce, umět citlivé do hry vstoupit a činnosti korigovat. V prostoru hry by se 

pak měly vyskytovat jednak činnosti spontánní, jednak cílené, které by učitel 

měl nenásilné navodit. Hra by měla vycházet z potřeb dítěte a měla by 

respektovat jeho zájmy. 
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Další důležitou kapitolou v pedagogice prvního ročníku základní školy je 

jazyk a podpora řeči. Jazyk umožňuje člověku komunikaci, umožňuje člověku 

myslet a prožívat myšlenky na abstraktní úrovni. Mezi běžné vyjadřovací 

prostředky jazyka řadíme mluvení - mluvu, naslouchání, poslech, čtení a psaní. 

T. Bruceová nás ve své knize seznamuje s myšlenkami G. Wellse a J. 

Nichollse, kteří tvrdí, že osvojování jazyka je ovlivňováno čtyřmi faktory. 

Za prvé je zapotřebí, aby mezi dítětem a dospělým existoval partnerský 

vztah. Zdůrazňují hlavně vztah spolupráce než direktivní. Učitelova role by měla 

být právě taková, že se pokouší děti aktivně zapojit do problému, přiblížit jim 

poznatky jako zajímavé a pro ně důležité. Podle G. Wellse (in Bruceová, 1996) 

je partnerství dospělého člověka a dítěte důležitým prvkem ve vývoji dětské řeči, 

ale stejně důležitá je i komunikace dětí navzájem. Dále zdůrazňuje význam 

komunikace a spolupráce rodičů a učitelů. Tímto způsobem lze dosáhnout toho, 

že dítě lépe pochopí různé slovní hříčky a situace, vyjmuté z bezprostředních 

souvislostí. 

Druhým faktorem, který ovlivňuje osvojování jazyka je potřeba aktivity 

dětí při učení. Děti potřebují mít možnost rozvíjet konverzaci ve školním 

prostředí jednak při různých činnostech, jednak ve chvílích, kdy je třídy v klidu. 

T. Bruceová (1996, s.88) také zdůrazňuje snadnou dosažitelnost oblíbených 

knih. Tyto první zážitky s knihami vedou děti к umění číst а к základům 

gramotnosti. „...Děti čtou aktivně a potřebují, aby je vtom někdo povzbuzoval. 

Jejich aktivní pocity aktivně ovlivňují myšlení. Jediný hluboký, mocný zážitek 

znamená víc než mnoho banálních zážitků." 

Třetím faktorem podstatným při osvojování jazyka je ten, že je důležité 

dovolit dětem dělat chyby. Wells a Nicholls (in Bruceová, 1996) zdůrazňují 

hodnotu omylů, které přinášejí dětem důležitou zpětnou vazbu a učitelům 

ukazují, do jaké míry děti učivo zvládly. Přímé opravování chyb není účinné a 

může vyvolat stres. 

Posledním faktorem je podle Wellse a Nichollse zásada, že je zapotřebí 

rozdílné významy slov objasnit diskusí. V praxi to tedy znamená, že jsou děti 

povzbuzovány, aby vyslovovaly svoje názory a hájily je, jako dospělí. Ve 

školním prostředí učitel naslouchá tomu, co dítě říká, a pak z toho vychází při 

další výuce a při individuálním přístupu к tomuto dítěti (in Bruceová, 1996). 
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Samostatnou kapitolou při osvojování jazyka je čtení a psaní, jež tvoří 

také stěžejní náplň učiva prvního ročníku ZŠ. Některé děti přicházejí do první 

třídy se znalostí čtení i psaní, některé znají jednotlivá písmenka, některé je 

neznají vůbec. Všechny ale mají se psaním i čtením nějakou zkušenost. 

Všichni, jak odborníci, tak rodiče, se asi shodnou v názoru, že je velmi důležité 

dětem číst. Čtení rozvíjí fantazii, dospělý zde funguje jako tlumočník, který děti 

seznamuje s jinými světy. Skrze poslech knižního příběhu se dítě seznamuje se 

strukturou jazyka, skladbou a poznává sémantické významy. Je to velmi účinné, 

protože se s tím dítě seznamuje ve smysluplném kontextu. 

T. Bruceová (1996, s. 91) к tomu dodává: „ Grafo-fonetická stránka textu 

(tj. jak vypadá a jak zní) se и dítěte rozvíjí synchronně s postupným chápáním 

syntaxe a sémantiky. Právě tak jako pouhý růst slovní zásoby ještě nezaručuje 

rozvinutí schopnosti používat jazyk, ani učení se nazpaměť tvarům písmen nebo 

fonémům mimo souvislosti nezajišťuje, že dítě shlukům slov a písmen 

porozumí." Bruceová doporučuje společné čtení s dítětem, poslech nahraného 

příběhu z magnetofonové kazety a zároveň sledování textu v knize dále 

zpřesňování významu slov, rozvíjení schopnosti vytvářet různé významy slov a 

hledání smyslu textu. Těmito postupy pak můžeme dětem pomoci v rozvoji čtení 

a to ještě předtím, než začne „opravdu" číst ve škole. 

Na závěr této teoretické kapitoly bych chtěla zmínit metodu „Dobrého 

startu" jako možnost posílení školní připravenosti u dětí výchovně 

zanedbaných, s vývojovými poruchami i s nedostatečně rozvinutou dílčí 

schopností nebo funkcí (např. jemná motorika). 

Využití programu „Dobrého startu" je tedy všestranné. Harmonizuje spojení 

psychiky a motoriky, pozitivně ovlivňuje nepravidelně se rozvíjející funkce. 

Současnou českou verzi metody „Dobrého startu" zpracovala J. Swierkoszová. 

Každá z lekcí této metody je postavena na lidové písni, která se prolíná 

celou lekcí. Struktura lekce je členěna do sedmi částí: 

1. Zahájení, vytvoření přátelské atmosféry. 

2. Posílení jazykových verbálních i neverbálních dovedností. Děti se 

seznamují s textem písně. 
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3. Specifická cvičení zaměřená na stimulaci zrakové, sluchové percepce, 

prostorové a pravo-levé orientace. 

4. Pohybová cvičení, nácvik soustředění. 

5. Píseň spojená s pohybem (s využitím míčků, stuh, polštářků). 

6. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem. 

7. Závěr. Děti jsou podněcovány к samostatnému hodnocení jednotlivých 

činností, což podporuje rozvoj sebehodnocení (Valentová, 2001). 

2. 3 Současné proměny s perspektivy 

Primární vzdělávání prochází od roku 1989 procesem transformace. 

Klíčovým principem této transformace je princip humanizace české školy 

společně s principy demokratizace a decentralizace. Tento princip může být 

charakterizován jako vyvážený rozvoj dítěte s důrazem na sebezdokonalování. 

Vzdělávání je chápáno jako uvádění do poznání, zprostředkovávání 

společenských hodnot a především respekt к individualitě a jedinečnosti každé 

dětské osobnosti (Spilková, 2005). 

Výše zmíněný princip humanizace předpokládá individualizaci ve 

vzdělávání, to znamená co největší ohled na individuální zvláštnosti dětí, na 

rozdíly z hlediska schopností, struktury inteligence a stylů učení, tempa práce, 

potřeb, zájmů dítěte aj. Vyučování a učení by mělo být co nejvíce přizpůsobené 

žákovi (Spilková, 2005). 

Těžištěm transformace jsou změny v procesech vyučování a jeho 

celkového pojetí. Nyní se pokusím nastínit toto nové pojetí z hlediska cílů a 

obsahu vzdělávání, komunikace, metod a forem práce a hodnocení. 

Jak bylo zmíněno výše, základním cílem vyučování je celková kultivace 

osobnosti dítěte, otevření jeho potencí, osvojení si dovedností jako nástrojů 

к dalšímu vzdělávání a pochopení vztahů a souvislostí ve světě. Pro takové 

vyučování je charakteristická orientace na dítě a odklon od kladení důrazu na 

předávání velkého množství poznatků. Toto pojetí vyučování dále klade důraz 

na vyšší úrovně myšlení podle Bloomovy taxonomie. Zdůrazňuje se také 
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afektivní složka osobnosti, tedy porozumění hodnotám, rozvoji charakteru a 

morálky člověka, tzv. emoční inteligence. 

V. Spilková (2005) v této souvislosti uvádí také koncept klíčových 

kompetencí jako dlouhodobých cílů primárního vzdělávání, důležitých pro život. 

Těmito cíli je například učit se poznávat a jednat, tzn. osvojovat si nástroje 

poznávání, rozvoj pozornosti, schopnost tvořivě zasahovat a ovlivňovat okolí 

atd. Klíčovými kompetencemi se budu dále podrobněji zabývat v kapitole 3. 

Pojetí vyučování orientované na žáka je důležité také hledisko žáka, který 

by měl umět pochopit význam toho, co se učí a proč. Cíle musí odpovídat 

věkovým a individuálním potřebám žáků (Spilková, 2005). Žák by měl být 

schopen stanovovat si vlastní cíle vzdělávání a plánovat a řídit vlastní činnosti. 

Z hlediska uspořádání učiva je charakteristický akcent na mezipředmětové 

vztahy a vytváření širších vzdělávacích celků, aby se zprostředkoval žákům 

celistvý obraz světa. 

Co se týká komunikace učitele a žáka, učitel není ten, kdo neustále vede, 

hodnotí, určuje, ale umí respektovat právo dětí na jejich individuální rozvoj, 

respektuje jeho vlastní vidění světa, nabízí, inspiruje a pomáhá mu pochopit 

souvislosti (Spilková, 2005). Vyučování orientované na dítě usiluje o vytvoření 

kvalitní komunikace mezi všemi zúčastněnými, což se děje za přispění 

pozitivního klimatu ve třídě a také budování kvalitní komunikace a spolupráce 

mezi rodinou a školou, mezi učitelem a rodiči žáků založeném na vzájemné 

důvěře a respektu. 

Metody a organizační formy vyučování jsou založené na 

konstruktivistickém pojetí vyučovacího procesu. Učitel vytváří příležitosti pro 

samostatné tvořivé činnosti žáků, pro uplatnění vyšších úrovní myšlení, 

zejména kritického myšlení, vytváří problémové situace, v nichž žáci hledají 

řešení, pracují s různými zdroji informací, diskutují a argumentují (Spilková, 

2005). Konkrétními metodami, které jsou nejvíce využívány v činnostním pojetí 

vyučování jsou např. projekty, diskuse, dramatizace, experimentování a hra. 

V tomto pojetí vyučování se uplatňuje zejména kooperativní učení jako 

organizační forma vyučování. 
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Způsob hodnocení žáků je dalším charakteristickým znakem na dítě 

orientovaného pojetí vyučování. Důraz je kladen na pojetí kvalitativní, 

formativní, individualizované a diagnostické. Za hlavní funkce takového 

hodnocení jsou považovány funkce informační, tzn. poskytnout žákům, rodičům 

i učiteli dostatek informací o kvalitě procesů učení a o pokrocích v dosahování 

stanovených cílů (Spilková, 2005). 
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3 Klíčové kompetence a jejich utváření v návaznosti na 

předškolní vzdělávání 

V následující kapitole se pokusím analyzovat požadované kompetence 

žáků na počátku školní docházky, které jsou v souladu s individualizací a 

současným vzdělávacím trendem. Klíčové kompetence jsou formulovány 

v Rámcových vzdělávacích programech, které jsou výsledkem transformace 

českého školství po roce 1989. Toto téma, v souvislosti s nynější vnitřní 

proměnou školy, je v současnosti velmi aktuální. 

3.1 Klíčové kompetence v českých kurikulárních dokumentech 

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumenty, které stanovují cíle, 

výstupy a obsahy českého vzdělávání a jsou závaznou normou. Jsou výrazem 

požadavku státu na jednotlivé úrovně vzdělávání českých škol. Podnětem pro 

jejich vznik byl dokument o dalším rozvoji českého vzdělávacího systému tzv. 

Bílá kniha. Tyto dokumenty by měly být chápány jako východisko reformy 

českého školství, jelikož se staly obsahem nového školského zákona, který platí 

od 1. ledna 2005. 

Dokument se v zásadě snaží zajistit právo plnohodnotného vzdělávání 

každého jedince a prioritně poskytnout plnohodnotný vzdělanostní základ všem 

dětem na úrovni základní školy, nejen z hlediska poznatků, ale zvláště 

z hlediska osobnostního vývoje. Stěžejní myšlenkou dokumentu je zvláště 

posílení autonomie škol. Předpokládá se aktivní samostatná činnost 

jednotlivých škol, které budou vytvářet vlastní školní programy, který 

představuje Rámcový vzdělávací program (Skalková, 2005). To rozšiřuje 

možnost tvořivé práce učitelů a možnost samostatného rozhodování, ale na 

druhé straně zvyšuje jejich odpovědnost za výsledky a kvalitu vzdělání dané 

školy. 

V neposlední řadě uvádí Skalková jako jednu z dalších koncepčních 

myšlenek důraz na výsledky vyučování a jejich úroveň, dovednosti aplikace a 
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jejich praktické využívání. Zavadí se pro to nový termín kompetence a klíčové 

kompetence. 

3. 2 Utváření klíčových kompetencí v RVP PV 

V současné dobé většina dětí navštěvuje předškolní zařízení. Tato 

instituce prochází změnami, kterých se týká Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání. Je to nový kurikulární dokument, který vymezuje 

závazné rámce vzdělávání v této předškolní etapě. 

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále 

jen RVP PV) je jedním z nejdůležitějších úkolů vzdělávání na tomto stupni 

„...vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech 

okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možností dětí a 

umožňováno tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, 

к optimální úrovni osobního rozvoje a učení." (RVP PV, str. 4) Jinými slovy by 

dítě mělo dosáhnout takové úrovně, která je pro něj individuálně dosažitelná. 

RVP PV dále zdůrazňuje, aby základní škola, zvláště na začátku školní 

docházky, s těmito individuálními rozdíly dostatečně počítala a tím došlo 

к propojenosti mezi těmito dvěma etapami. 

Předškolní vzdělávání i v minulých letech nabízelo dětem vhodné a 

stimulující prostředí, důraz se kladl hlavně na rozvoj fyziologických, kognitivních 

a sociálních potřeb dětí. Jedním z cílů RVP PV dnes je ještě větší snaha o 

individuální přístup к potřebám a možnostem jednotlivých dětí včetně 

vzdělávacích potřeb specifických. Takové pojetí vzdělávání umožňuje vzdělávat 

v jedné třídě děti bez ohledu na jejich schopnosti a učební předpoklady. 

Nové pojetí obohacuje o metody prožitkového a kooperativního učení 

hrou. Ve snaze o maximální návaznost předškolního a základního vzdělávání 

se tyto metody začínají ve velké míře uplatňovat i v prvních ročnících základní 

školy a zvláště v počátcích školní docházky spatřuji tyto metody a formy jako 

klíčové pro úspěšnou adaptaci na školní prostředí. Podněcují radost dítěte 

z učení a jeho zájem poznávat nové. 
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Podle RVP PV je jednou z klíčových forem situační učení, které má dítěti 

zprostředkovat reálný svět a praktické ukázky životních souvislostí v okamžiku, 

kdy je potřebuje a chápalo jejich smysl. 

Nové didaktické principy jsou uplatňovány zvláště na individuální volbě a 

aktivní účasti dítěte a pedagog je zde spíše průvodcem na jeho cestě za 

poznáním. Dítě si má vybudovat pozitivní vztah к učení a poznávání a 

přistupovat k nim aktivně tzn. umět poslouchat a dívat se kolem sebe. 

Dalším novým principem, formulovaným v RVP PV a který spatřuji jako 

velmi důležitý, je uplatňování integrovaného přístupu. Vyučování by mělo 

probíhat na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti" či 

„složky" (RVP PV, 2004). Jinými slovy to znamená smysluplné propojování 

všeho, co bylo dříve členěno do výchovných složek. V současné době se tyto 

mezipředmětové vztahy zavádějí také v základních školách, především na 

prvním stupni. Získaná zkušenost je potom pro dítě komplexnější a může ji 

využít v praktickém životě. 

3. 3 Cíle a klíčové kompetence předškolního vzdělávání 

RVP PV formuluje obecné vzdělávací cíle. Jsou stanoveny ve dvou 

vzájemně propojených rovinách: „Cíle jako záměry vzdělávání a cíle jako 

výstupy vzdělávání. Záměry vzdělávání jsou vyjádřeny pomocí rámcových cílů, 

výstupy pak podobě klíčových kompetencí... Rámcovými cílý^jsou: 

1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání 

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost působící na své okolí 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto 

kompetence: 
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1. Kompetence к učení 

2. Kompetence к řešení problému 

3. Kompetence komunikativní 

4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence činnostní a občanské (RVP PV, str. 7 - 9) 

Rámcové cíle jsou obecně formulované záměry, které vyjadřují základní 

orientaci předškolního vzdělávání. Pokud jsou naplňovány, směřuje vzdělávání 

к utváření základů klíčových kompetencí. Tyto záměry jsou svým způsobem 

všudypřítomné a univerzální a pedagog je svým každodenním působením na 

dítě za různých situací naplňuje a dítě tím tak ovlivňuje. 

Kompetence к učení vycházejí z přirozené potřeby dítěte sledovat okolí, 

vnímat a napodobovat vše, co kolem sebe vidí a své znalosti uplatňovat 

v každodenních situacích. Dítě se snaží porozumět jevům kolem sebe, klade 

dospělým otázky, má potřebu se učit nejen spontánně ale i vědomě. Rádo 

dostává úkoly, rádo je řeší a plní je. Většina dětí dosáhne této kompetence 

snadno, neboť na roli školáka se těší. Pouze jednoduché hraní je zcela 

neuspokojuje, činnosti vyžaduje náročnější a cílené, potřebuje cítit prožitek 

radosti ze splněného úkolu. Z těchto kompetencí vycházejí učitelky v prvních 

týdnech školní docházky, kdy žáky připravují pro cílenou školní práci. 

Kompetence к učení tedy představují to, že dítě soustředěně pozoruje a 

zkoumá jevy kolem sebe a získanou zkušenost dokáže uplatnit v praktických 

situacích. Má základní poznatky o světě, který ho obklopuje. Všímá si dění 

kolem sebe a chce mu porozumět. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, 

soustředí se na činnost, dovede postupovat podle pokynů a svou práci dokáže 

dovést do zdárného cíle. 

Kompetence к řešení problému představují to, že dítě dokáže vnímat 

problémy kolem sebe. Problémy řeší cestou pokusu a omylu, experimentuje. Co 

se týče myšlenkových operací, používá logické a matematické postupy a 

pochopí jednoduché algoritmy, rozlišuje řešení, která vedou к cíli a která 

nevedou a dokáže mezi nimi volit. 
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Jinými slovy, dítě na konci období mateřské školy je natolik zralé, že 

dokáže řešit problémy, které se opakují nebo které jsou pro něj nové, ale stačí 

na to, aby je vyřešil: Nové problémy ho zajímají, práce ho těší. Osvojení této 

kompetence je podle mého názoru zvláště důležité na počátku školní docházky, 

zejména pro řešení matematických problémů, pro rozvoj logického uvažování a 

abstraktních představ. 

Velmi důležitá je také schopnost komunikace, neboť podle toho, jak 

budoucí školák ovládá řeč a jak dokáže vyjadřovat myšlenky ve větách, je velmi 

ovlivněn úspěšný vstup do školy. Komunikativními kompetencemi rozumíme to, 

že dítě dokáže různými prostředky vyjadřovat své prožitky, komunikuje bez 

zábran ve větách, je schopno odpovídat a klást otázky. Dále je schopno 

rozšiřovat svoji slovní zásobu a používat ji к dokonalejší komunikaci s okolím. 

Pro vstup do školy je nutné dosáhnout určité úrovně sociální a personální 

kompetence, protože prostředí školy se velmi odlišuje od prostředí mateřské 

školy nebo rodiny. Toto nové prostředí přináší dítěti komplikované vztahy a 

situace. Dítě v mateřské škole si proto musí osvojit určité vzorce chování, musí 

znát své místo ve skupině, musí si osvojit pravidla společenské komunikace. 

Potřebuje pochopit jednoduché mezilidské vztahy a naučit se dodržovat 

pravidla. Musí chápat, co je zodpovědnost a povinnost a pochopit, co je 

nevhodné chování. Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá nese 

důsledky. Umí být tolerantní к odlišnostem a jedinečnostem, dokáže se bránit 

projevům násilí. 

Poslední kompetencí, kterou dítě na konci mateřské školy získává je 

činnostní a občanská kompetence. Ta vyžaduje náročné rozumové zpracování i 

mnoho získaných zkušeností. Dítě ukončující předškolní vzdělávání by mělo být 

schopné rozpoznat své vlastní silné a slabé stránky, učí se organizovat a 

vyhodnocovat svoji práci. Má smysl pro povinnost a uvědomuje si svá práva i 

práva druhých, učí se je respektovat a hájit. Chápe, že za svá rozhodnutí nese 

zodpovědnost. Má určitou představu, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami a snaží se podle toho chovat. Učitelky v mateřských 

školách by měly vynaložit snahu a naučit základům této kompetence, ale dětem 

bude jistě trvat celý první stupeň základní školy, než se jim podaří toto osvojit. 

Získání této kompetence jistě vyžaduje také velké podpory a zájmu rodiny. 
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3. 4 Cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání 

„Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP Z V) navazuje 

na RVP PV tak, aby usnadnil svým pojetím přechod žáků z předškolního 

vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického 

vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních 

potřeb, možností a zájmů každého žáka, včetně žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami." (RVP ZV, str. 4) 

Cíle základního vzdělávání postupně! umožňují žákům postupně rozvíjet 

klíčové kompetence. Tyto kompetence navazují na kompetence předškolního 

vzdělávání, nově se zde objevuje kompetence pracovní. Co se týče kompetencí 

к učení, žák na konci základního vzdělávání, na rozdíl od předškolního 

vzdělávání, plánuje a organizuje vlastní učení a využívá vhodné metody a 

strategie, aby jeho učení bylo efektivní. Vyhledává a třídí informace, operuje 

s obecně užívanými termíny. Získané výsledky svého samostatného 

experimentování třídí a kriticky posuzuje. 

U kompetence к řešení problémů,v porovnání s RVP PV, žák prokazuje 

schopnost vyhledávání informací vhodných к jejich řešení, ověřuje prakticky 

jejich správnost a dokáže kriticky myslet, činí uvážlivá rozhodnutí, která je 

schopen obhájit. 

Kompetence komunikativní navíc předpokládá schopnost žáka zapojit se 

do diskuse, vhodně argumentovat a být schopen obhájit svůj názor porozumět 

různým typům textů a záznamů. 

Kompetence pracovní předpokládá, že žák je schopen adaptovat se na 

pracovní podmínky, dokáže vhodně používat různé materiály a nástroje, 

dodržuje vymezená pravidla. К výsledkům své pracovní činnosti přistupuje 

z hlediska kvality a funkčnosti, ale také z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví 

druhých a ochrany životního prostředí. Využívá získané znalosti v zájmu 

vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost, rozhoduje se o dalším vzdělávání a 

profesním zaměření. 

Smyslem nového pojetí školního vzdělávání je maximálně vycházet 

z individuálních potřeb dítěte, a to nejen dětí nadaných, ale zvláště dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tak aby tyto děti byly přátelskou 
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atmosférou motivovány pro školní práci, přihlížet к jejich okamžitým 

možnostem, zohledňovat jejich zájem a dát jim možnost zažít úspěch. 

Podle RVP ZV si žák osvojuje klíčové kompetence po celou dobu povinné 

školní docházky. Jejich obsah je formulován jako závěrečné výstupy, které má 

mít žák osvojeny na konci školní docházky. 

Proto, aby žák získal tyto klíčové kompetence, učitel musí vybírat vhodné 

učivo, volí odpovídající aktivity a činnosti při výuce. Obsah základního 

vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí: 

1. Jazyk a jazyková komunikace 

2. Matematika a její aplikace 

3. Informační a komunikační technologie 

4. Člověk a jeho svět 

5. Člověk a společnost 

6. Člověk a příroda 

7. Umění a kultura 

8. Člověk a zdraví 

9. Člověk a svět práce 

Vzdělávací oblasti jsou rozděleny svým obsahem na 1. a 2. stupeň 

základního vzdělávání, v rámci prvního stupně je dále členěn na 1. období (1. 

až 3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník). Školy si jednotlivé oblasti ve svým 

školních vzdělávacích programech budou rozpracovávat do jednotlivých 

ročníků, tak aby docházelo к naplňování jednotlivých kompetencí (RVP ZV, 

2004). 

3. 5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V této oblasti mě Rámcový vzdělávací program předkládá další reformní 

principy, klade velký důraz na práci s těmito dětmi. Již dříve se individuálně 
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pracovalo s dětmi, u kterých se vyskytly během školní docházky určité problémy 

a které byly vyšetřeny školním psychologem. Jednalo se o děti, které měly 

specifické poruchy učení, lehkou mozkovou dysfunkci, eventuálně měly nějakou 

tělesnou nebo smyslovou vadu. Učitelky s těmito dětmi pracovaly jinými 

metodami a práci v hodinách jim přizpůsobovaly. Často nebylo pamatováno 

naopak na děti mimořádně nadané, kterým se učitelky individuálně příliš 

nevěnovaly a díky tomu byly často ze školní práce velmi zklamané. 

RVP ZV umožňuje školám, aby si do svých školních vzdělávacích plánů 

stanovily konkrétní výukové programy pro tyto děti. Školy mohou využívat 

speciálních metod (např. metoda „Dobrého startu"), ale i konkrétních 

zpracovaných metodik (např. Zdravá škola) či didaktických modelů (Začít spolu 

aj.). 

Důvodů pro speciální vzdělávací potřeby u žáků je mnoho. Může to být 

zdravotní postižení, smyslové vady, vývojové poruchy učení a chování nebo 

sociální znevýhodnění. Zajistit optimální výuku žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami klade velké nároky na učitele, který musí mít jednak 

potřebné znalosti o speciálních metodách práce s takovým žákem, též klade 

velké nároky na organizaci práce ve třídě. 

Žáků, kteří vyžadují speciální vzdělání, se vyskytne v každé třídě několik. 

Pedagogové v prvních třídách musejí mít praktické zkušenosti i znalosti, aby 

dokázaly/ vystihnout speciální potřeby žáků. Je třeba, aby navázali kontakt 

s rodiči a získali si jejich důvěru. Dále by měli mít orientaci vtom, na jaké 

odborníky se při své práci obrátit. 

I když je velmi rozšířený jev, že si rodiče žádají pro své děti odklad školní 

docházky, tak mnohdy samotný odklad nestačí, neboť získaný rok rodiče plně 

nevyužijí. Nenavštěvují se svým dítětem odborná pracoviště, například 

logopedii, nesnaží se o vytvoření podnětného prostředí pro dítě, často děti 

nenavštěvují ani mateřskou školu, aby si osvojily potřebné návyky a dovednosti, 

a tím nezíská potřebné kompetence pro vstup do školy a ve svém vývoji 

stagnuje. 
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4 Inovativní přístupy v řešení problematiky školní 

připravenosti a adaptace na školní prostředí 

V předcházející kapitole jsem se věnovala některým obecným principům a 

charakteristice práce s dítětem na začátku školní docházky a nastínila současné 

proměny a perspektivy primárního vzdělávání. V následující se konkrétněji 

zaměřím a popíši tři didaktické přístupy, které toto počáteční období pojímají 

novým způsobem a řeší úspěšnou adaptaci žáka na školní prostředí, zvláště 

v uplatňování principů individualizace a vnitřní diferenciace. 

Díky tomuto novému pojetí, kdy se к dítěti přistupuje na základě jeho 

individuálních potřeb, se zcela proměňuje náhled na problematiku školní 

připravenosti. 

Prvním z přístupů, jehož teoretická východiska bych ráda popsala dále, je 

pedagogický systém Marie Montessoriové, druhým přístupem je program Začít 

spolu a třetím je program Škola podporující zdraví. 

Všechny tyto tři přístupy mají mnoho společného, vycházejí ze stejných 

principů náhledu na dítě jako osobnosti a prosazují podobné výchovné a 

vzdělávací strategie tak, aby docházelo к naplňování důležitých kompetencí ve 

vyučovacím procesu. 

4.1 Teoretická východiska pedagogiky Marie 

Montessoriové 

4 . 1 . 1 Marie Montessoriová a reformní pedagogika 

Marie Montessoriová žila v letech 1870 - 1952. Byla promována doktorkou 

medicíny, vystudovala dále filosofii a psychologii a zabývala se také 

antropologií, biologií a pedagogikou. Během svého života se zaměřila zvláště o 

výchovu mentálně postižených dětí, usilovala též o zajištění práv dětí v moderní 

společnosti. Otevřela Dům dětí v Římě a v Barceloně pro opuštěné děti 

předškolního věku. 
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Práce M. Montessoriové není založena pouze na teorii. Nevytvářela 

systematický pedagogický systém, ale praktické uskutečňování myšlenek. 

M. Montessoriová byla hlavní představitelkou reformní pedagogiky, které 

vznikalo na konci 19. století a největšího rozmachu dosáhlo ve 20. a 30. letech 

minulého století. Jejím hlavním východiskem bylo nové pojetí dítěte a nový 

názor na něj, a to hlavně z hlediska orientace na jeho osobnost. Toto hnutí 

vycházelo naturalistické filosofie J. J. Rousseau, jehož teorie se zakládala na 

souladu člověka s přírodou, jejíž zákonitosti příznivě ovlivňují vývoj člověka 

(Zelinková, 1997). 

Hlavní myšlenkou reformní pedagogiky byl důraz na spontánní činnost 

dítěte vycházející z jeho zájmů, což by mělo vést к soustředěné práci a není za 

potřebí žádných kázeňských prostředků. Podnětem к tomuto novému pojetí byl 

hlavně nesouhlas s tehdejšími výchovnými metodami, a to zvláště 

autoritativního přístupu к žákům a důraz na množství vědomostí. Reformním 

pedagogům šlo převážně o rozvíjení schopností dítěte naučit ho poznatky 

získávat, ne mu je vštěpovat (Zelinková 1997). 

Cíl a obsah vzdělávání má být podřízen subjektivním potřebám dítěte, 

vycházející z individualizace a vnitřní diferenciace výchovy. Dítě by mělo být 

vychováváno jeho vlastní činností. 

M. Montessoriová patřila к hnutí zvané pedocentrismus, což byl proud 

pedagogiky, který zastával názor, že výchova by měla vycházet převážně ze 

zájmů dítěte v kontrastu s tehdejší jednotností školy, která nikdy nemůže 

vyhovět všem dětem (Zelinková, 1997). 

Hnutí nové výchovy tedy vytyčilo na základě kritiky nové směry výchovy, 

kde je do centra pozornosti postaveno dítě, a které využilo poznatky příbuzných 

věd. 

4.1. 2 Některé myšlenky Marie Montessoriové 
Zelinková (1997) uvádí některé hlavní myšlenky M. Montessoriové, jejíž 

nejdůležitější principy dále interpretuji: 
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• Dítě je tvůrcem sebe sama, vlastní aktivitou se největší měrou podílí na 

svém utváření. 

• Dítě dokáže svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a 

dovednosti a dospěje k tomu samo. 

• Ruka je nástrojem ducha , při osvojování nového je třeba vycházet od 

konkrétního poznání a manipulace s věcmi. 

• Pro získávání dovedností a poznatků je potřeba využít senzitivní období 

dítěte, kdy je dítě nejlépe připravené. 

• Dítě se samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak 

dlouho bude pracovat. 

• Prostředí je třeba připravit tak, aby umožňovalo osvojení poznatků dítěte 

samostatně, bez vnější pomoci dospělého. 

• Dítě je schopno soustředit se dlouhodobě a intenzivně na práci, která ho 

zaujme. 

• Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se musí promítat do 

procesu celostního učení. 

4.1. 3 Svoboda jako základní požadavek plnohodnotného vývoje 
dítěte 

Svoboda se projevuje ve spontánní lidské aktivitě, potřeby člověka 

svobodně jednat. Je klíčovým pojmem pedagogiky M. Montessoriové. Podle ní 

je projevem lidské svobody spontánní aktivita, která je specifickým znakem 

člověka. Tato spontánní aktivita jako projev jedince je východiskem 

pedagogické práce. Svoboda a volnost ovšem nejsou nekonečné, realizují se 

v určitých mezích (Zelinková, 1997). 

Svoboda v pedagogickém smyslu se uskutečňuje ve škole. Základním 

výchovným prostředkem je svobodně volená činnost, která vychází z potřeb 

dítěte, která není vnucována zvenčí. V jejím průběhu dochází ke koncentraci 

pozornosti. 
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Zelinková (1997) ovšem zdůrazňuje, že podle pedagogiky M. 

Montessoriové ovšem svobodné dítě není to, které se v jakémkoli prostředí 

chová tak, jak ho napadne. Může si zvolit úkol, který ho přitahuje, ale zároveň si 

nějaký úkol zvolit musí. Učivo si osvojuje v rámci velmi promyšleného systému, 

respektujícího rozumový vývoj dítěte a logiku učebních předmětů. Dítě samo po 

malých krocích může samo dosáhnout cíle bez pomoci dospělých a zároveň má 

možnost volby a rozhodování jak o předmětu, tak o způsobu práce. 

Svoboda volby tu má však určité ohraničení, protože volba jedné věci 

znamená vyloučení ostatních věcí. Dítě si volí činnost, která ho oslovuje a 

přitahuje. Pracuje pak se zájmem a soustředěním. Koncentrace je dlouhodobá. 

Dítě dosahuje dobrých výsledků, raduje se z dosaženého cíle. 

V této souvislosti Zelinková (1997) dále uvádí, že současně se svobodou 

formuluje M. Montessoriová pojem disciplína, který s ní úzce souvisí. Disciplínu 

ovšem vyjadřuje jako vnitřní poslušnost a podřízenost sobě samému, neboli 

našemu svědomí spíše než vnější vynucené přizpůsobení a podrobení. 

Poslušný a zároveň svobodný může být pouze ten, kdo je pánem sebe samého, 

naslouchá sobě samému, zná svá přání, touhy, schopnosti i slabosti. Být 

disciplinovaný znamená umět sám sobě poručit, sám sebe ovládat. 

Podle pedagogického systému M. Montessoriové musí ke svobodě a 

disciplíně dítě dospět vlastní aktivitou, dobrovolně přijímat omezení. Poslušnost 

nelze vyžadovat tvrdostí a represemi, ale je třeba pomoci dítěti к ní dospět. 

Výchova ke svobodě probíhá v denní činnosti v kontaktu s vnějším 

světem. Když dítě umí ovládnout své já, dokáže uznávat materiální i psychické 

hodnoty. Dítě, které to nedovede, se neumí podřídit společenským normám. 

M. Montessoriová ve své pedagogice zdůrazňuje individualismus. Vidí 

v něm přínos pro dítě samo i pro společnost. Musí se ovšem rozvíjet v rámci 

určitých hranic. 

4.1. 4 Polarizace a koncentrace pozornosti 
Pedagogika M. Montessoriové vychází z objevu polarizace pozornosti. 

Vychází z faktu, že dítě je schopné utvořit spojení mezi ním a určitým 
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předmětem, které dítě obklopuje. Jinými slovy polarizace pozornosti se objevuje 

ve vazbě na předměty, které dítě oslovují. Dítě polarizuje svoji pozornost na 

určitý předmět, a tím dochází ke koncentraci pozornosti, neboli aktivnímu 

kontaktu mezi dítětem a předměty. Soustředění předpokládá zaměření celé 

bytosti к jednomu předmětu, к jediné činnosti a současně odpoutání od okolí 

(Zelinková, 1997). 

Zároveň je ale nutné vytvořit příznivé podmínky pro navození polarizace a 

následné koncentrace pozornosti, abychom je mohli využít například při výuce 

čtení, psaní a počítání. Zelinková (1997) je klasifikuje následovně: 

1. Sledování senzitivních fází. 

2. Nabídka vhodných materiálů a programů, které odpovídají nastupující 

senzitivitě a rozvíjejí ji. 

3. Práce vychovatele spočívající v přípravě prostředí. 

4. Svoboda dítěte a podpora jeho iniciativy, pohybu a volby činnosti 

4.1. 5 Senzitivní fáze ve vývoji dítěte 
Podle M. Montessoriové je při výchově třeba respektovat období, která se 

vyznačují zvláštní citlivostí, vnímavostí pro podněty různého charakteru, a využít 

je při podněcování činnosti dítěte. Působení senzitivních period podněcuje 

učební proces v nejširším slova smyslu, ve kterém se účastní jak tvůrčí síly 

dítěte, tak zkušenosti získané v kontaktu s vnějším světem. 

M. Montessoriová rozlišuje ve vývoji člověka tři základní senzitivní fáze: 

0 - 6 let, 7 - 1 2 let a 1 2 - 1 8 let. 

0 - 6 let 

Toto období má podle M. Montessoriové základní význam pro budování 

osobnosti a pro vývoj inteligence. Později rozdělila toto období na dvě etapy. 

0 - 3 roky 
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Senzitivními oblastmi tohoto období je za prvé pohyb. Projevuje se 

vývojem manuální zručnosti, zlepšováním rovnováhy, zvládáním chůze a běhu. 

Je nejdříve nevědomým procesem. Za druhé to je citlivost pro řád, který dává 

dítěti orientaci v okolním světě a pomáhá utvářet jeho obraz. Za třetí je to řeč. 

Tu si dítě v tomto věku osvojuje neuvědoměle. 

3 - 6 let 

Rozdíl mezi touto fází a předcházející je přechod mezi neuvědomělým 

osvojováním к uvědomělým myšlenkovým operacím, kdy dítě analyzuje situace 

kolem sebe. Vyvíjí se jednak psychické funkce a zároveň fyzické dovednosti a 

senzomotorika. Dále se objevuje vztah jedince ke společnosti, především 

vztahy ve skupině, kde si dítě osvojuje společenské způsoby chování. 

7 - 1 2 let 

V této etapě dominuje morální uvědomování a změna týkající se potřeb 

nových sociálních vztahů a rozšiřování prostoru. V oblasti myšlení nastává 

přechod od myšlení konkrétního к abstraktnímu. Dítě se už nezaměřuje na 

konkrétní detaily, zlepšuje se jeho představivost. To vede i к přizpůsobení 

výuky, který spočívá v zájmu a pozorování okolí, porovnávání detailů a celků. 

Manipulací s předměty dítě samo hledá odpovědi na své otázky. Skutečnost 

nevnímá očima dospělého, nemusí se obracet o pomoc к dospělému, ale snaží 

se být samostatné v řešení problémů. 

1 2 - 1 8 let 

Toto období označuje autorka jako labilní. Dospívající je velmi labilní, 

protože se snaží být nezávislé a samostatné ve vztazích к ostatním a hledá 

nový postoj к sobě samému. Nelze ho už vnímat jako dítě. Dochází к výrazným 

psychickým a fyzickým změnám, charakterická slova pro toto období jsou 

pochybnosti, nerozhodnost, náladovost, beznaděj a pocit, že musím změnit 

svět. V tomto období je vysoká citlivost pro vlastní důstojnost, sebehodnocení a 

sebedůvěru. 
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4 . 1 . 6 Připravené prostředí 
V pedagogice M. Moritessori hraje prostředí jednu ze základních úloh 

výchovného působení. Vyžaduje zároveň připravené prostředí a připraveného 

učitele. Součástí prostředí je okolní svět a ve škole potom zvláště pracovní 

materiály a pomůcky, s nimiž může experimentovat. Dítě se dobrovolně učí a je 

mu poskytována velká svoboda (Zelinková, 1997). 

Prostředí ve školách M. Montessoriové předně povzbuzuje dítě к aktivitě a 

činnosti, v jejímž průběhu dochází ke koncentraci pozornosti. Zároveň musí 

splňovat určité didaktické principy. V první řadě to je respektování vývojových 

period, tzv. senzitivních fází, o kterých bylo zmíněno výše. Prostředí musí 

podněcovat nástup těchto senzitivních období pro nejrůznější činnost. Zároveň 

musí materiály podněcovat stále vyšší úroveň zájmů tak, aby dítě postupovalo 

po malých krocích kupředu. Dále je nutné, aby všechny úkoly bylo dítě schopno 

splnit samo a zároveň pomůcky musí být řazeny v návaznosti tak, že je dítě 

schopné dojít samo к cíli. 

Materiál M. Montessoriové je založen na bohaté nabídce, aby vzbuzoval 

v dětech zájem, aktivita musí vycházet od dítěte, které potřebuje objevovat 

svým vlastním tempem. Optimální prostředí musí také v neposlední řadě 

umožňovat samostatnou volbu činnosti a volnost pohybu, aby si dítě v nabídce 

mohlo vybrat to, co ho právě zajímá. Učitel mu ovšem pomáhá volit pomůcky a 

chápat jejich smysl. 

Posledním důležitým didaktickým principem připraveného prostředí je 

věková přiměřenost. Dítě musí být schopno s pomůckami manipulovat, vlastní 

aktivitou objevuje nové poznatky a vše chápe. 

Pro jednotlivá období vývoje připravila M. Montessoriová odpovídající 

cvičení a didaktický materiál. Mohl by se rozdělit do tří skupin: praktická cvičení, 

pohybová cvičení a smyslový materiál (Zelinková, 1997). 

Praktickými cvičeními jsou různá cvičení sebeobsluhy, například oblékání, 

stravování a čistota, dále cvičení zaměřená na jednání s lidmi, jako naučit se 

poděkovat, zdravit a komunikovat bez zábran s dospělými, a cvičení zaměřená 

na péči o prostředí. Tyto činnosti zvládají již děti od tří let. Podle jejich 

úspěšnosti v plnění úkolů je jim prostředí dále upravováno či ukládány další 
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úkoly, pokud vykazují obtíže. Nejdůležitějším cílem je dát dítěti prostor a 

možnost manipulovat. 

O. Zelinková к tomu uvádí: „Dítě se učí nápodobou. Proto by mělo 

nejdříve vidět průběh činnosti, kterou si má osvojit. Následuje analýza činnosti, 

tj. rozdělení úkolu na dílčí kroky a jejich nácvik." (1997, str. 49). 

Jinými slovy tedy dítě nejdříve soustavně opakuje činnost na určité 

pomůcce, například na rámech s různými druhy zapínání a zavazování, potom 

provádí činnost prakticky a po osvojení činnosti může pomáhat ostatním, čímž 

se formuje vědomí sounáležitosti se skupinou. 

Pohybová cvičení utvářejí smysl pro vnímání vlastního pohybu. Jejich 

příkladem je chůze po linii (elipsa vyznačená křídou na podlaze) nebo cvičení 

nehybnosti a ticha. Základním významem takovýchto cvičení je zvyšování 

koncentrace, kontrola vlastního jednání a schopnost sebeovládání a rovnováha 

(Zelinková, 1997). 

Smyslový materiál je významný pro rozvoj smyslové zkušenosti jako jedné 

ze základních prostředků poznávání okolního světa. Výchova smyslů je 

nedílnou součástí přípravy pro praktický život (Zelinková, 1997). 

Zelinková (1997) v této souvislosti dále uvádí, že dalším důležitým 

principem pro torbu pomůcek M. Montessori je izolace jedné vlastnosti tak, aby 

byl snadno postižitelný rozdíl. Materiál musí vzbuzovat zájem dítěte a 

předcházet jeho vývoji, postup probíhá v malých krocích. Dalšími vlastnostmi 

jsou estetické kvality materiálů, podněcování aktivity a kontrola chyb. 

4. 2 Vzdělávací program Začít spolu 

4. 2 .1 Obecná východiska 

Vzdělávací program Začít spolu je v České republice realizován od roku 

1994. Tento program zdůrazňuje individuální přístup к dítěti, partnerství rodiny a 

školy v oblasti výchovy a vzdělávání a také prosazuje inkluzi dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Představuje tedy pedagogický přístup orientovaný na 
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dítě, koresponduje se současnými požadavky formulovanými v Rámcových 

vzdělávacích programech. 

Obecně lze říci, že tento program umožňuje každé škole přizpůsobit svůj 

školní vzdělávací program v souladu s tradicemi a kulturou dané země, jejím 

požadavkům na vzdělání i potřebám jednotlivých dětí, které školu navštěvují. 

Zároveň vychází z principů reformní pedagogiky 20. století, učení Komenského 

a prací Montessoriové, Piageta a dalších. 

Program začít spolu podněcuje zejména schopnost přijímat změny a 

aktivně se s nimi vyrovnávat, schopnost kriticky myslet, umět si vybírat a nést za 

svou volbu odpovědnost, schopnost rozpoznávat problémy a řešit je a také 

představivost a tvořivost (Krejčová; Kargerová, 2003). 

Jak bylo zmíněno výše, program Začít spolu vychází z výchovy 

orientované na dítě. Obecnými východisky jsou humanistické a demokratické 

principy ve vzdělávání. Metodika vychází z kooperativního vyučování, klíčovou 

metodou je potom projektové vyučování, integrovaná tematická výuka a učení 

hrou. Organizace vychází z podnětného prostředí a časové flexibility. Důležitou 

součástí je spolupráce s rodinou a širší komunitou a aktivní účast dětí na 

veškerém dění ve třídě a ve škole. 

4. 2. 2 Humanistický přístup ve vzdělávání 
Podle Pedagogického slovníku je humanistická pedagogika spojena 

především s humanistickou psychologií A. H. Maslowa a C. R. Rogerse a 

„...směřuje к přirozené a méně násilné výchově, autenticitě a seberealizaci 

člověka. Změnou prochází zejména pedagogický vztah, který je ze strany 

učitele méně direktivní a předpokládá vzájemné pochopení a respektování." 

(Průcha; Walterová; Mareš, 1998, s.83) Tato teorie věří ve schopnosti dítěte a 

možnosti jeho zdokonalování a sebezdokonalování. Prosazuje model školy 

osobnostně rozvíjející, založené na komunikativním přístupu, partnerství a 

spolupráci. Jinými slovy je to vzdělávací postup orientovaný na potřeby, zájmy a 

osobnost dítěte, na podporu jeho individuality, který uplatňuje nedirektivní vztah 

učitele a žáka. 
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Program Začít spolu se snaží respektovat jedinečnost dítěte, ale zároveň 

hledá jeho vazby na společnost a kulturu, v níž žije (Krejčová; Kargerová, 

2003). Konkrétně vychází z následujících zásad: 

• Dítě je schopné růst, vyvíjet se, učit se a samostatně myslet. 

• Odpovědnost za učební proces sdílejí učitel, dítě, rodiče i veřejnost. 

• Učitel zajišťuje pro učení rozmanité zdroje a podnětné prostředí. 

• Dítě si samo řídí své vlastní učení. 

• Učení vyžaduje pozitivní atmosféru ve třídě. 

• Proces učení je stejně důležitý jako jeho výsledek. 

• Sebekázeň je předpokladem dosažení individuálních i skupinových cílů. 

• Základní formou hodnocení je sebehodnocení. 

• V procesu učení se žák angažuje jako celá osobnost. 

Vzdělání je tedy považováno za proces, který nikdy nekončí, škola je 

součástí života, ne pouze přípravou na něj. Obsah vzdělávání vychází z potřeb 

a zájmů dětí, na rozhodování o něm se podílejí učitelé, rodiče i veřejnost. 

Hodnocení zachycuje individuální pokrok každého dítěte, má formativní 

charakter. Podílejí se na něm žáci společně s učitelem a rodiči. Dítě je aktivním 

tvůrcem svého vzdělávání. 

4. 2. 3 Individualizace ve výchově a vzdělávání 

Program Začít spolu vychází z přesvědčení, že každá lidská bytost je 

jedinečná a každé dítě se učí svým specifickým způsobem. Předpokladem tedy 

je, aby učitel dokázal na tyto individuální potřeby reagovat, aby dítěti umožnil 

dosahovat při jeho vzdělávání dosahovat osobního maxima a zažít úspěch. To 

Platí jednak pro děti, které nemají žádné problémy ve školní práci, a jednak pro 

děti s různými poruchami a specifickými vzdělávacími potřebami, včetně dětí 

talentovaných a různých národnostních menšin. 
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Každý člověk je neopakovatelná individualita, proto je nutné na něj 

pedagogicky působit na základě jeho charakteru a schopností. „Individualizace 

je psychologicky zdůvodněna tím, že každé dítě má mnoho individuálních rysů, 

jež musíme brát v úvahu, pokud chceme, aby jeho učení bylo co 

nejefektivnější."(Krejčová; Kargerová, 2003, s. 27). Zásadami individualizované 

výuky je především dát dítěti příležitost rozvíjet celou svou osobnost a 

dosáhnout svého osobního maxima. Ve vyučování by mělo navazovat na své 

předchozí znalosti a zkušenosti. Tím by dítě mělo získat pozitivní vztah u učení, 

zdravé sebepojetí a dokázat respektovat druhé. 

Individualizaci výuky definuje pedagogický slovník jako: „Způsob 

diferenciace výuky při níž se zachovávají heterogenní třídy žáků jako základní 

sociální jednotka a provádí se diferenciace vnitřní, obsahová i metodická, 

respektující individuální zvláštnosti dětí." (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 

88.) Při takové výuce se tedy podporuje společné vzdělávání dětí s rozdílnou 

úrovní schopností. Snahou učitele by mělo být rozpoznávat tyto individuální rysy 

osobnosti každého jedince a nabízet mu přiměřené vývojově vhodné činnosti 

vzhledem к věku a osobním dispozicím a možnostem. 

Individualizovaná výuka musí splňovat několik požadavků, vycházejících 

z toho, čím je jedinečnost každého člověka určována. V první řadě to je 

požadavek věkové přiměřenosti, daný vývojovými fázemi. Dále je to požadavek 

individuální přiměřenosti, respektování základních a potřeb a způsobu jejich 

uspokojování, respektování temperamentu dítěte, stylů učení a individuálních 

schopností. 

4. 2. 4 Pedagogický konstruktivismus 

Program Začít spolu uplatňuje zásady tzv. konstruktivistické pedagogiky, 

která vychází z přesvědčení, že děti si konstruují své poznání na základě svých 

zkušeností. Cílem programu tedy je, aby se každé dítě podílelo na výstavbě 

svého poznání a nebylo pouze pasivním příjemcem informací. 

V tomto procesu hraje ovšem zásadní roli také interakce s druhými lidmi a 

taková duševní činnost, kdy děti propojují již známé s novým. Tento model 

učení má tři fáze. Nejdříve nastává evokace, kdy učitel zjišťuje, co již děti o 
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daném tématu védí či co o něm tuší. Tato fáze umožňuje dětem mimo jiné 

stanovit si cíle pro vlastní učení, plní funkci vnitřní motivace. Vychází z osobní 

zkušenosti dítěte s nadcházejícím probíraným tématem. 

Následuje fáze uvědomění si významu. Učitel zde může ovlivnit, jakými 

problémy se budou žáci zabývat, přináší podnětný materiál a zdroje informací. 

Děti materiál zkoumají a informace zpracovávají. Hledají odpovědi na otázky 

z fáze evokace. Dochází к důležitému propojování nových informací s těmi, 

které již děti mají. 

Poslední fází je fáze reflexe, kdy každí dítě dostává možnost zhodnotit, co 

nového se dozvědělo a co si o daném tématu myslí. Dítěti je dán prostor 

přemýšlet nad svými pokroky i nad vlastním učením a komunikovat s ostatními. 

4. 2. 5 Podnětné prostředí 

Jedním z principů programu Začít spolu je, že se žáci spolurozhodují o 

záležitostech třídy a podílejí se na vytváření pravidel chování a vzájemných 

vztazích ve třídě. „Pokud si pravidla formulují děti samy, cítí se za jejich 

dodržování mnohem odpovědnější a jsou více motivovány к jejich 

respektování."(Krejčová, Kargerová, 2003, s.55). Tyto pravidla potom nahrazují 

neustálé vnější ukázňování učitelem a podněcují jejich sebekontrolu. Život ve 

třídě je porovnáván s pravidly úmluvy po celý školní rok. 

Třída je uspořádána do tzv. center aktivit, kdy je prostor členěn do 

menších pracovních koutů. Na jejich uspořádání se žáci opět podílejí společně 

s učitelem. V těchto centrech se žáci učí přímou zkušeností, manipulují 

s předměty, experimentují. Učí se od sebe navzájem, nápodobou a 

Pozorováním. Je zde prostor pro komunikaci a spolupráci a samostatné 

rozhodování. 

Východiskem pro takové uspořádání třídy byla již reformní pedagogika 

dvacátých let, především pedagogický systém Marie Montessoriové, která se 

snažila ve svém výchovném působení přenést aktivitu z učitele na dítě a vytvořit 

takové prostředí, které umožňuje činnostní učení, kdy jsou žáci hlavními aktéry 

svého vzdělávání. 
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4. 3 Program Škola podporující zdraví 

4. 3 .1 Filozofie programu Škola podporující zdraví 

Filozofie podpory zdraví tohoto programu (dále ŠPZ) vychází 

z holistického pojetí zdraví. Takové pojetí zastává názor, že zdraví člověka 

neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale je výsledkem vzájemných interakcí 

celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, 

sociální, duchovní a environmentálni. 

Chráni t zdrav í z n a m e n á pozi t ivně působi t na všechny jeho s ložky. 

Důlež i tou roli p ř i tom hra je ž ivotní styl jednot l ivce i skupiny, který je dů lež i té 

utvářet j iž v p ředško ln ím a ško ln ím věku dítěte jeho p ř ímou zkušenost í . 

Nedů lež i tě j š ím i aktéry p rocesu podpory zdraví j sou rodiče a pedagogové , 

k l íčovou inst i tucí po tom je škola. 

4. 3. 2 Charakteristika programu ŠPZ 

Prog ram Ško la podporu j íc í zdrav í je konc ipován j ako p rog ram pro 

jakoukol iv ško lu a je pos taven na pr inc ipech současné p roměny vzdě láván í a 

je j ích t rendů, př ispívá к pos tupné p roměně a indiv idual izaci českého školství . 

Záměrem programu tedy jinými slovy je, aby si škola vytvářela svůj vlastní 

Program v souladu s principem pozitivního působení školy na zdraví kolem sebe 

tak, aby se zaměřila na podporu zdraví člověka. Program poskytuje nový 

rozměr pro plánování i posuzování činností školy a vypovídá o její kvalitě. 

To se projevuje konkrétně v tom, že program ŠPZ pomáhá mateřským a 

základním školám vytvořit si koncepci v souladu se zdravým způsobem života. 

Současně je program nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, 

antisociálního chování a všech závislostí. Základní podmínkou kvality školy je 

bezpečné a podnětné sociální prostředí. Život a práce v takových podmínkách 

zvyšuje efektivitu vzdělávání dvojím způsobem: usnadňuje vlastní proces učení 
a Poskytuje zkušenost pro odpovědné chování ve vztahu к sobě i к druhým 

prostřednictvím podpory zdraví. 

Zák ladn í podmínkou kval i ty školy je bezpečné a podně tné sociá lní 

Prostředí. Vl iv bezpečného a podně tného prostředí se pro jevu je za prvé v tom, 
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že posiluje motivaci a zlepšuje neuropsychické předpoklady žáků i učitelů 

к plnění úkolů. Dále navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko stresu a v 

dlouhodobém důsledku posiluje sebedůvěru a sebevědomí osobnosti jako 

základu jejího zdravého vývoje a duševní odolnosti v dospělosti. V neposlední 

řadě zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, rodičů a učitelů vně i uvnitř školy a 

vytváří předpoklady pro to, aby škola dokázala včas řešit nežádoucí jevy, jako 

jsou zdraví škodlivé návyky a sociálně patologické chování, např. šikanování. 

4. 3. 3 Cíl programu ŠPZ 

Cílem programu ŠPZ je rozvíjet životní kompetence žáka tak, aby jeho 

Prioritou bylo chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých. Tyto klíčové 

kompetence slouží k tomu, aby učitelé mohli určit a naplánovat směr 

výchovného procesu a zároveň pro tyto kompetence našli odpovídající 

vzdělávací obsahy a vyučovací styly. 

Klíčové kompetence, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje jsou 

následující: 

1 • Rozumí holistickému pojetí zdraví a prevence nemocí. 

2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. 

3. Dovede řešit problémy a řeší je, rozhoduje se mezi alternativami, plánuje 

svůj život a je připraven na změnu. 

4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života, chová se 

způsoby snižujícími rizika. 

5- Posiluje duševní odolnost, umí si poradit se stresem, ovládá techniky 

duševní hygieny, posiluje duševní odolnost vůči nepříznivým událostem. 

6- Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. 

7- Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. 

Principem činnosti školy podporující zdraví je za prvé respekt к přirozeným 

Potřebám jednotlivce, který je klíčem к uskutečňování obecnějšího postoje, a to 
ú c tV člověku, lidským společenstvím a přírodě na naší planetě. Druhým 
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principem je rozvíjení komunikace a spolupráce, čímž dokáže uspokojovat 

potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa a zároveň efektivnějšího 

vzdělávání. 

Základní škola podporující zdraví tedy staví na třech základních pilířích. 

Prvním pilířem je pohoda prostředí, a to jak věcného, sociálního i 

organizačního. Druhým pilířem je zdravé učení, které se vyznačuje 

smysluplností, možností výběru souladu s přiměřeností, spoluúčastí a 

spoluprací a motivujícím hodnocením. Třetím pilířem je otevřené partnerství. 

Škola je zde modelem demokratického společenství a kulturním a vzdělávacím 

střediskem obce. 

(Zpracováno podle informačního letáku Státního zdravotního ústavu -

Škola podporující zdraví, autorky: Miluše Havlínová, Tereza Herotová, Zdena 

Vildová, Geoprint 2003) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Pracovní cíle, hypotézy 

Zda je dítě zralé pro vstup do školy byla v minulosti otázka velmi zásadní. 

Podle zákona byl odklad školní docházky vymezen jako nástroj pro případy, 

které vymezuje tak, že není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo 

duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může být 

dítěti udělen odklad školní docházky. 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydával ředitel základní školy na 

základě žádosti rodičů. Mateřská škola, psycholog či jiní pracovníci speciálních 

center měli hlas pouze poradní. 

V současnosti ale ovšem platí nový školský zákon, který mimo jiné zavádí i 

Rámcové vzdělávací programy. Podle těchto dokumentů je smyslem a cílem 

vzdělávání vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 

která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti (RVP ZV, 2004). Stěžejní myšlenkou a úkolem základního 

vzdělávání formulovaném v Rámcových vzdělávacích programech je tedy jinými 

slovy maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a umožnit 

každému dítěti dospět к optimální úrovni osobního rozvoje a učení. Na tomto 

základě si každá škola utváří svůj vlastní vzdělávací program. 

Podle této reformy však termín školní zralost či připravenost přestává mít 

své opodstatnění, protože cílem vyučování na základní škole je přizpůsobit své 

nároky a požadavky každému dítěti, jinými slovy přizpůsobit školní práci 

individuálním zvláštnostem každého žáka. Pojem školní zralost a problematika 

připravenosti pro školu a s tím spojený odklad školní docházky přestává být 

všeobecně platný. 

Cílem praktické části mé diplomové práce je popsat programy tří 

základních škol, které začali s vnitřní reformou ji před několika lety. Pracují tedy 

inovativním způsobem, který je v souladu s požadavky Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

51 



Dále bych chtěla ověřit v praxi relevantnost termínu školní připravenost a 

této problematiky. Také bych chtěla zjistit, jaké jsou výchovné a vzdělávací 

strategie začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, které 

mají problémy s adaptací na školní prostředí v praxi a porovnat s tím, jak je to 

formulováno v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

Chtěla bych uvést příklady z těchto konkrétních škol na základě vlastního 

pozorování, hospitační činnosti a rozhovorů s jednotlivými učitelkami či 

pedagogickými pracovníky. 

Pro své zkoumání jsem si vybrala tři základní školy, které současně 

reprezentují tři inovativní programy a které již nyní pracují na základě 

individualizace a vnitřní diferenciace: pedagogický program Montessori, 

didaktický model Začít spolu a program Škola podporující zdraví. 

Jak jsem již v úvodu nastínila, v praktické části se pokusím: 

1. Popsat školy, které v současnosti pracují v souladu s požadavky RVP ZV 
způsobem, jejich vzdělávací strategie a postupy. 

2. Zmapovat současnou situaci na těchto školách a jak se shoduje s principy 

RVP ZV. 

3. Prozkoumat platnost termínu školní zralost v kontextu současné reformy a 

zjistit, jaké jsou současné nástroje na začlení dětí se specifickými 

poruchami učení. 
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6 Použité explorační metody a techniky 

Jako nástroj mého výzkumu bych chtěla uplatnit metodu případové studie 

a získaná fakta dále ověřit metodou rozhovoru a dotazníku, které by mi měly 

pomoci potvrdit či vyvrátit pracovní hypotézy formulované výše. Ve svém 

výzkumu se budu snažit o proniknutí do situací, abych je byla schopna popsat. 

Zajímá mě konkrétní případ, konkrétní škola a její konkrétní popis. Můj výzkum 

je tedy ve své podstatě spíše kvalitativně orientovaným pedagogickým 

výzkumem, jehož závěry není možné široce zevšeobecňovat. Kvalitativní 

výzkum používá takové metody, aby mohl být se zkoumanými osobami či jevy 

tváří v tvář. Proto je můj výzkum založen na zúčastněném pozorování a 

hospitační činnosti v konkrétních školách, odhalení nových skutečností a 

vytvoření nových hypotéz. 

Přesto bych pro snadnější analýzu, orientaci a ověření svých hypotéz 

chtěla použít kromě pozorování a rozhovorů s konkrétními vhodnými učiteli a 

pedagogickými pracovníky i metodu dotazníkovou, tedy tu, která je typická pro 

kvantitativní výzkum. 

6.1 Případová studie 
Případová studie je v empirickém pedagogickém výzkumu metoda, při níž 

je zkoumání podroben jen jeden subjekt nebo jev edukační reality, kdy je 

zkoumaný případ detailně popsán a vysvětlován (Průcha, 1995). Výhodou této 

metody je možnost hlubšího poznání případu, nevýhodou je omezenost či 

nemožnost zobecnitelnosti výsledků nebo závěrů. Bohdan a Biklen (in Průcha, 

1995) definují charakter této metody takto: „Případová studie je detailní 

zkoumání jednotlivého subjektu, jednotlivé situace, jednotlivého dokumentu či 

jednotlivého jevu." (str. 64) 

Tato metoda je podle mého názoru vhodná jako nástroj pro naplnění cílů 

mého výzkumného záměru, jelikož jedním z mých cílů je popis škol, které již 

v současnosti pracují podle požadavků RVP ZV. To znamená, že tyto školy 

kladou důraz na dostatečný respekt к individualitě žáka, podporují osobní 

vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči, a respektují vývojové možnosti dětí s 
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užitím velkého spektra činností a metod práce. Dvě z těchto škol pracují podle 

vlastního školního vzdělávacího programu (ZŠ Angelovova a Táborská) a 

všechny tři uplatňují některé principy inovativních programů, např. pedagogika 

Montessori či didaktický model Začít spolu. 

6 . 1 . 1 Výběr případu 
Pro naplnění cílů mého výzkumného záměru jsem si vybrala tři základní 

školy. Můj výběr byl záměrný, jelikož tyto školy již několik let pracují určitým 

novým způsobem v souladu s vnitřní reformou školy, tedy podle principů 

Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého si nyní již každá škola 

vytváří svůj vlastní vzdělávací program. Tento princip by do dvou let měla 

uplatňovat každá škola. Je to základní škola Angelovova, která používá už 

desátým rokem metodiku programu Začít spolu. Dále je to základní škola 

Montessori v Kladně a třetí školou je ZŠ Táborská, která vychází z evropského 

programu Škola podporující zdraví a která je zároveň je i pilotní školou RVP ZV. 

V daných školách budu vyhledávat vhodné osoby, které dobře reprezentují 

dané prostředí a na základě rozhovorů s nimi se budu snažit splnit cíl mého 

výzkumu. Budu postupovat na základě kumulativního výběru, kdy začnu 

s jedním člověkem a postupně budu rozšiřovat okruh osob, se kterými budu 

pracovat. 

6.1. 2 Metoda rozhovoru 
Pro lepší orientaci o výše zmíněných inovativních programech a jako další 

prostředek к naplnění cílů praktické části jsem si zvolila metodu rozhovoru. 

Úkolem rozhovoru tedy je prohloubit a doplnit mé poznatky o dané problematice 

získané z pozorování či z odborné literatury z pohledu učitelů či jiných 

pedagogických pracovníků a zmapovat jejich názory. Rozhovor zároveň může 

ještě prohloubit údaje získané v dotazníku. 

Výhoda metody rozhovoru spočívá v možnosti hlubšího proniknutí do 

postojů respondenta, která se děje právě v navázání osobního kontaktu 
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výzkumníka s dotazovaným, metoda je pružná, můžeme přizpůsobovat a 

usměrňovat další kladení otázek (Gavora, 2000). 

Podle zaměření mého výzkumu a jeho cílů vycházím z předpokladu, že 

moje dotazování bude mít spíše charakter etnografického interview než 

klasického rozhovoru. Takové interview je většinou nestrukturované, otázky se 

odvíjejí od tématu rozhovoru. Pokud výzkumník používá strukturované 

interview, otázky jsou široké, globální (Gavora, 2000). 

Přesto jsem si formulovala pro snadnější práci a analýzu shromážděných 

informací několik otázek, které bych ráda položila v neformálním prostředí 

daným informantům. Otázky zjišťují názory učitelů a jejich konkrétní zkušenosti. 

Předpokládám, že kladení otázek budu přizpůsobovat konkrétní situaci a 

výpovědím informantů, budu jim moci nabídnout i alternativní odpovědi. 

Nyní uvádím osnovu rozhovoru s učiteli a dalšími pedagogickými 

pracovníky zvolených primárních škol: 

1. Jaké jsou didaktické principy Vaší práce s dětmi? 

2. Jak se děti adaptují na školní prostředí a jakým způsobem se vyrovnáváte 

s případnými problémy? 

3. Myslíte si, že inovativní programy (Začít spolu, pedagogika Montessori, 

Zdravá škola) předchází případným neúspěchům dítěte po vstupu do 

školy? 

4. Jaké používáte metody a další vzdělávací strategie na začlenění dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami? 

5. Odkdy začínáte s individualizací školní práce dětí se specifickými 

vzdělávacími potřebami? 

6. Myslíte si, že pojem školní připravenost a s ním spojený odklad školní 

docházky bude v budoucnu po zavedení individualizované výuky do škol 

stále relevantní? 

7. Jaké jsou Vaše zkušenosti s prací v oblasti individualizace a problematiky 

školní připravenosti, když jste ještě nepracovali s jinými přístupy 
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(pedagogika Montessori, vzdělávací program Začít spolu, Škola 

podporující zdraví), a nyní? 

6 . 1 . 2 Metoda dotazníková 
Dotazníková metoda neboli dotazník slouží především k hromadnému 

získávání údajů a je typickou metodou kvantitativně orientovaného výzkumu. 

Přestože je můj výzkum zaměřen spíše na podrobné zkoumání jevů a 

skutečností konkrétního případu, zvolila jsem si také tuto metodu pro rychlejší a 

přehlednější získání potřebných dat a informací. 

Oblast zkoumání tedy vychází z cílů mého výzkumného záměru 

formulovaného výše a údaje, které mi dotazník přinese, mi umožní potvrdit či 

vyvrátit mé hypotézy. 

Otázky jsem volila uzavřené či polouzavřené. Snažila jsem se nabídnout 

dotazovaným vždy všechny možné varianty odpovědí, popřípadě, aby svoji 

odpověď ještě okomentovali. Identifikační otázky dotazník neobsahuje, jelikož 

v kontextu mého výzkumu nejsou zapotřebí, nezpracovávám žádné 

faktografické údaje. Všechny otázky směřují к pracovním cílům, které jsem si 

stanovila a pomáhají přispět к co nejpřesnějšímu vhledu zkoumaných případů. 

Nyní uvádím všechny položky dotazníku, který jsem předložila učitelům 

vybraných základních škol: 

1. Zvýšil se zájem rodičů o Vaši školu po zavedení inovativního 
programu, pracujícího na základě principů RVP ZV? 

ano 

ne 

neumím se vyjádřit 

2. Myslíte si, že je i přes individualizaci školního vzdělávání nutný 
odklad školní docházky? 
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a) není již nutný 

b) pouze ve zcela zvláštních případech (zdravotní důvody) 

c) odklad školní docházky vždy považuji za vhodný pro dítě 

d) neumím se vyjádřit 

3. Ubylo po začlenění Vaší školy do inovativního programu, 

pracujícího podle principů RVP ZV odkladů školní docházky? 

a) ano, je jich méně 

b) stejný počet 

c) ne, odkladů je větší počet než v minulosti 
d) neumím se vyjádřit 

4. Komunikujete s rodiči žádajícími o odklad školní docházky svého 

dítěte o podstatě reformy, tzn. že budou zohledněny individuální 

potřeby jejích dítěte? 

a) ano 

b) ano, ale rodiče stále na odkladu trvají 

c) ano, rodiče změní názor 

d) ne 

5. Souhlasíte s novou vnitřní reformou, kdy si každá škola zpracovává 
své školní vzdělávací programy a proč? 

a) souhlasím, je to výhodnější pro učitele 

b) souhlasím, je to výhodnější pro žáky, mohou si vybrat školu podle svých 

potřeb 

c) nesouhlasím, bylo by výhodnější pro všechny, kdyby se učilo jednotně 

d) jiný názor (popište) 

Komentář: 
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6. Co očekáváte od RVP ZV, potažmo od realizace Vašeho školního 

vzdělávacího programu a proč? 

a) omezení 

b) příliš velké nároky na učitele 

c) větší svoboda 

d) žádná změna 

e) jiný názor (popište) 

Komentár: 

7. Do jaké míry jste se mohl(a) podílet na tvorbě Vašeho školního 
vzdělávacího programu? 

a) zcela, individuálně 

b) zcela, kolektivní práce pedagogů 

c) částečně 

d) vůbec 

8. Myslíte si, že RVP ZV, potažmo Váš školní program (metodika Začít 
spolu, pedagogika Montessori, Zdravá škola aj.) přináší zlepšení 

v adaptaci dítěte na školní prostředí na začátku školní docházky a 
proč? 

a) výrazné zlepšení 

b) stejné 

c) u dětí nespatřuji zřejmý pokrok 
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Komentář: 

9. Jak vysoká úroveň požadovaných kompetencí je podle Vašeho 

názoru potřebná pro snadnější adaptaci dítěte na školu? (zaškrtněte 

u každé kompetence) 

• Kompetence к učení (soustředění na činnost, dokončení zadané 

práce, práce podle pokynů, elementární znalosti z praktického 

života) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence к řešení problému 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence komunikativní (dostatečná slovní zásoba, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky, hovoří ve větách, komunikuje bez zábran) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence sociální a personální (základy sebeobsluhy, umí 

vyjádřit svůj názor, přijímá dohodnutá pravidla, uvědomuje si 

nevhodné chování) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence činnostní a občanské (využívá své silné stránky, smysl 

pro povinnost к učení а к úkolům, dbá o svoji bezpečnost a zdraví) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 
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10. Jakým způsobem individualizujete výuku? 

a) pracuji s každým žákem individuálně 

b) pracuji individuálně pouze se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

c) žáky člením do skupin podle jejich možností 

d) žáci dostávají pouze dílčí úkoly podle jejich potřeb a tempa 

e) jinak (specifikujte) 

11. Kdo na Vaší škole určuje, které dítě má specifické vzdělávací 
potřeby? (můžete zaškrtnout více možností) 

a) psycholog 

b) učitel 

c) speciální pedagog 

d) rodič 

e) jiná možnost (specifikujte) 

12. Vyžadujete pro individualizaci práce s dítětem se specifickými 
vzdělávacími potřebami také vyšetření psychologem nebo jiným 
odborníkem? 

a) nevyžaduji 

b) vyžaduji, vyšetření považuji za nezbytné 

c) vyžaduji, ale vyšetření považuji za formální záležitost 
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7 Případové studie 

7.1 Mateřská a základní škola M. Montessori, Na 
Vyhaslém, Kladno 

7 . 1 . 1 Organizace a popis školy 

Škola funguje od roku 2000/2001, kdy byla v areálu mateřské školy 

otevřena 1. třída ZŠ Montessori. Žáci navštěvující první až pátý ročník základní 

školy jsou organizačně rozděleni do tří tříd. První ročník navštěvuje 19 žáků, 

jsou to z velké většiny děti, které absolvovaly mateřskou školu Montessori a 

pokračují ve výuce i v prvním ročníku ZŠ. Škola ovšem přijímá žáky i přímo do 

první třídy. Druhý a třetí ročník navštěvuje 23 žáků, čtvrtý a pátý ročník 

navštěvuje 24 žáků. Žáci ovšem pracují individuálně podle svého tempa a 

schopností na samostatných úkolech ve věkově heterogenních skupinách, 

jednotlivé ročníky se tedy prakticky stírají. Celkem navštěvuje školu 66 dětí, 

vyučují 3 učitelky a jedna asistentka. Výuku jazyků zajišťují učitelé, kteří pracují 

externě. 

Škola je státní, žáci neplatí školné. Rodiče platí pouze příspěvek 400 Kč 

měsíčně. Legislativně patří základní škola Montessori pod vedení státní ZŠ 

Norská v Kladně, kam žáci docházejí jednou týdně na hodiny tělesné a hudební 

výchovy. 

Z prvního stupně žáci přecházejí na druhý stupeň běžných škol, velká 

většina na víceleté gymnázium. Z přechodu učitelé nemají obavy, jelikož žáci 

jsou v kontaktu s béžným vyučovacím prostředím, mnozí z nich navštěvují 

mimoškolní zařízení jako jsou různé koužky nebo umělecké školy. Vědí, že 

jejich předností je, že se dokážou soustředěně a samostatné učit a vyhledávat 

informace a pomůcky a odstraňovat mezery ve vědomostech. Přechod jim proto 

podle jejich mínění nepůsobí potíže. 

Základní škola se nachází na okraji Kladna v sídlištní zástavbě, v areálu 

mateřské školy. Budova je jednopodlažní, skládá se z několika pavilonů se 

samostatným vstupem pro oddělení mateřské školy a první stupeň základní 
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školy. V oddělení prvního stupně se nenacházejí žádné chodby, zvenku se 

vstupuje pouze do malé šatny a z ní do třídy. Celkem je v oddělení prvního 

stupně pět tříd, které jsou vzájemně propojené, působí spíše jako jeden velký 

neohraničený prostor. Celkově interiér školy působí velmi přátelskou a 

uvolněnou atmosférou. Třídy jsou vybaveny velkým množstvím pomůcek, knih a 

encyklopedií a prací, které vytvořily děti nebo učitelé, fotografií ze společných 

akcí a mimoškolních aktivit. Vše je volně dostupné. V každé třídě je několik 

počítačů, které děti v průběhu vyučování používají a využívají multimediální 

výukové programy. 

7.1. 2 Organizace vyučování 
Vyučování začíná v osm hodin a je členěno do dvou 

devadesátiminutových vyučovacích bloků, mezitím je půlhodinová přestávka. 

Vyučování končí v půl dvanácté, čtvrtý a pátý ročník pokračuje do půl jedné. 

Žáci nemají žádný pevně stanovený rozvrh ani vyučovací předměty. Zahájení a 

ukončení vyučovacího bloku probíhá formou „elipsy", což je společná diskuze 

se žáky a učitelem, kde mohou všichni vyjádřit své pocity, nálady a postřehy 

ohledně vyučování a individuální práce. Konec a začátek vyučovacího bloku 

oznamuje jeden z žáků zvoněním na zvonek. 

Obsah vzdělávání je rozdělen do následujících výchovných oblastí: 

Mateřská škola 

Cvičení z praktického života 

Smyslová výchova 

První stupeň ZŠ 

Český jazyk 

Matematika 

Kosmická výchova 

Obsahem kosmické výchovy je vše týkající se světa kolem nás. Vychází 

z myšlenky, že vše v životě spolu souvisí. Odpovídá vyučovacím předmětům 

prvouka, přírodověda a vlastivěda. Jazyk a matematika jsou cesty к poznání 
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světa, jehož je člověk přirozenou součástí. Kosmos znamená pořádek a řád. 

Každé dítě se rodí s touhou po pořádku. Výuka začíná v prvním ročníku podle 

osnovy od Velkého třesku a vzniku planety země. 

Pojetí matematiky M. Montessoriové je velmi systematické a má tři roviny. 

První rovinou je tzv. první počítání, kdy se žáci seznamují s tzv. číselnou 

abecedou a symboly 0 - 9 . Vše vychází z ordinálního pojetí čísla, kdy nastupuje 

představa kvantity. Druhou rovinou je seznámení s desítkovou soustavou a 

všemi početními operacemi s čísly 1 - 9999. Třetí rovinou jsou abstraktní 

početní operace. 

Výuka čtení probíhá genetickou metodou. Je to metoda hlásková a 

navazuje na přípravné období výuky čtení v mateřské škole, kdy mají děti od tří 

let stále na očích abecedu, se kterou pracují. Zkušenosti prokázaly, že do 

prvního ročníku ZŠ Montessori nastupuje zhruba třetina dětí, které již umí číst, 

třetina dětí rozlišuje jednotlivá písmena, ale chybí fáze syntézy a třetina dětí, u 

kterých se znalost čtení teprve rozvíjí. Od druhého ročníku probíhá nepovinně 

výuka angličtiny a od třetího ročníku výuka francouzského jazyka. 

Režim dne není nijak přesně stanovený. Žáci pracují na samostatně 

zvolených úkolech, vybírají si samy takové činnosti, které jim něco dají a na 

které jsou momentálně naladěné. Nikdo jim nenařizuje, čemu se mají právě 

věnovat. Neznamená to ovšem, že by měli ve výběru aktivit úplnou svobodu. 

Práce s pomůckami či pracovními listy vychází z posloupnosti velmi 

propracovaného systému. Potom, co dokonale zvládnou učivo jedné pomůcky, 

můžou pokračovat v následující. Výběr oblastí učiva, po konzultaci s učitelem, a 

doba, kterou stráví prací s konkrétní pomůckou je čistě na dětech a jejich 

potřebách. Učební plány nejsou v práci podstatné, výuka je maximálně 

individualizovaná. 

Děti se v průběhu hodiny volně pohybují na základě vlastního rozhodnutí.. 

Chodí si samy pro pomůcky a úkoly, к práci si volí si místo, které jim vyhovuje 

nebo pracují u stolků s počítači. Využívají celý prostor pěti tříd. Když mají 

problém, jdou za kterýmkoliv učitelem pro radu. Pracují soustředěně, ve třídách 

panuje klid a pracovní atmosféra. Po dvouhodinovém bloku následuje 

třicetiminutová přestávka, kterou déti většinou tráví pokračováním v započaté 

činnosti. Mají-li hlad, nasvačí se. Děti mezi sebou komunikují vždy s ohledem na 
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ostatní, diskutují, jsou schopni se chovat ukázněně, ale zároveň ve třídách 

panuje čilý pracovní ruch. Po celou dobu vyučování i přestávky není zapotřebí, 

aby některý z učitelů musel sjednávat kázeň a pořádek. 

7 . 1 . 3 Podnětné prostředí 
Třídy jsou navzájem propojené, oddělené pouze částečně zatahovací 

stěnou. Jsou vybaveny mnoha knihovnami a množstvím polic s pomůckami a 

místem pro relaxaci. V uspořádání pomůcek je systém, ve kterém se děti 

orientují, vědí přesně, kde co mají hledat. To vede zároveň děti к dodržování 

pořádku. V každé třídě je několik počítačů. Lavice jsou uspořádány pro jedno až 

šest dětí, takže se každé dítě může podle práce rozhodnout, zda bude pracovat 

samo nebo s jedním či více spolužáky. Stůl pro učitele ve třídě není. V jedné ze 

tříd hraje hudba pro navození pozitivní atmosféry. Všechno, co je ve třídě, 

můžou děti volně používat, třídy jsou vyzdobeny pracemi a plakáty, které 

vytvořily děti, a fotkami se společných výletů a jiných aktivit dětí. Každé dítě má 

své portfolio, které souží к sebehodnocení práce. 

Úloha materiálu a připravené prostředí je jednou z klíčových v pedagogice 

M. Montessori. Pomůcky jsou dostupné všem dětem, jsou rozřazené od 

nejjednodušších к obtížnějším. Používají jednotnou symboliku a terminologii, 

například řády jednotek v matematice jsou vyznačeny vždy zelenou barvou, 

desítky modrou, stovky červenou atd. Metodika pomůcek vychází z principu 

„izolace", tedy jednotlivé pomůcky řeší vždy jeden problém nebo jev. Ve třídě se 

nachází pouze jedna kopie pomůcek. 

Zásadou materiálu M. Montessori je vysoká estetická kvalita a snadná 

manipulace. Součástí každé pomůcky je kontrola, tedy jak má vypadat správné 

řešení, aby žák dostal okamžitou zpětnou vazbu. Pracovní plochou je podložka 

o velikosti cca 60 x 90 cm, dítě pracuje na zemi. Postupuje podle svého tempa 

po malých krůčcích, pokud je nadprůměrně nadané, je možné některé kroky 

přeskočit. 

V mateřské škole, ale i na začátku školní docházky je těžištěm práce tzv. 

smyslový materiál, jelikož se klade nejvétší důraz na smyslovou výchovu. Žáci 

si například v ranní „elipse" posílají různé předměty (ovoce a zelenina) a zjišťují 
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pouze hmatem, se zavřenýma očima, co to je. Tato cvičení zvyšují vnímavost. 

Čím je člověk vnímavější, tím je i tolerantnější к druhým, dovede pochopit 

druhého člověka. Chůzí po elipse, která je vyznačená na podlaze si cvičí 

pohybové dovednosti 

Cílem smyslového materiálu je rozvoj myšlenkových operací jako je 

rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování a rozvoj zrakové, sluchové, 

čichové a hmatové analýzy, například rozlišováním barevných odstínů. Děti také 

vykonávají tzv. suché a mokré aktivity, které spočívají v přelévání či přesýpání 

různého přírodního materiálu od největších částí, například kaštany 

k nejmenším, například krupice, do nádob různých velikostí. Při těchto 

činnostech dochází к zapojení obou mozkových hemisfér a koordinace ruky a 

oka. 

Pomalým předváděním činnosti a pomalým pohybem, který děti přesně 

napodobují dochází ke zklidnění a vnitřní stabilitě a harmonii. Příkladem těchto 

cvičení z praktického života jsou rámy se zavazováním tkaniček, zapínáním atd. 

Veškerý jazykový materiál je rozčleněn do dvou až tří rovin podle 

obtížnosti a barvy symbolizují tyto roviny. Růžová barva pro nejjednodušší 

úkoly, modrá pro obtížnější a zelená pro cvičení, kde se řeší nějaký problém. 

Na každé pomůcce je napsaný návod a na zadní straně kontrola v podobě 

správného řešení. Z každé pomůcky je připraven písemný výstup v podobě 

vyplnění pracovního listu či práci podle pracovních sešitů, které jsou 

vypracovány ke každé pomůcce. 

Slovní druhy se žáci učí podle jednotné metodiky založené na aktivní 

zkušenosti. Základem je tedy aktivní zkušenost, děti pracují s farmou, 

s konkrétními předměty a získávají pojmy, co je sloveso, podstatné jméno, 

číslovka atd. Potom pracují s krabičkami s úkoly v barvách symbolů a nakonec 

určují slovní druhy na zadaném textu. Všechny pomůcky jsou tvořeny tak, aby 

žáci přišli sami na pravidla a mohli pracovat samostatně. 

Pomůcky pro matematiku jsou postavené na původních pomůckách M. 

Montessoriové. Mají velmi promyšlený systém, ve kterém má vše smysl. 

Vychází z tzv. psychoaritmetiky, což je prožitková matematika. Dítě při ní vidí a 
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prožije si, co je sčítání, odčítání atd. Vychází od konkrétního materiálu až 

к abstraktním pracovním sešitům. 

Příklady pomůcek 

Hmatový materiál 

Hmatovým materiálem jsou písmena abecedy, se kterými se děti 

seznamují již v mateřské škole Montessori. Začínají se učit poznávat tvar 

nejprve velkých tiskacích písmen, na začátku školní docházky se potom 

seznamují s psacími tvary. Tvoří ho destičky s tvary písmen, které jsou 

vyrobeny ze smirkového papíru a pomáhají dětem postihnout správný tvar 

písma. Destičky jsou rozděleny také barevně - růžové, jednodušší tvary písmen 

a modré, složitější. Psaním do písku či krupice opět děti smyslovou zkušeností 

vnímají správný tvar písma. 

Slovní druhy 

Pomůcky pro výuku slovních druhů používají jednotnou symboliku, každý 

slovní druh je vyjádřen jednotným symbolem a barvou (např. sloveso je 

vyjádřeno červeným kruhem, podstatné jméno černým trojúhelníkem). Žáci mají 

připravené krabičky s přihrádkami, kde se nachází kartičky s větami, ke kterým 

přiřazují kartičky se symboly slovních druhů či mají pásy symbolů větných druhů 

a hledají к nim vhodnou větu. 

Perlový materiál 

Pomůcka je pro žáky prvního stupně. Je příkladem pomůcky pro 

trojdimenzionální výuku. Tvoří ji korálky, které jsou к sobě určitým způsobem 

seskupeny a vyjadřují řády jednotek - jednotlivé korálky, desítek - deset korálků 

seskupených к sobě, stovek - destička tvaru čtverce velikosti deset x deset 

korálků a tisíců, což je krychle, jejíž základnu tvoří destička velikosti deset x 

deset korálků. Dále pomůcku tvoří kartičky s čísly a jednotlivými řády, které jsou 

označeny totožnou barvou a sešit s praktickými úkoly. Dítě získává představu o 

jednotlivých řádech až do desetitisíců a má představu o jejich kvantitě. 

Dítě nejprve sestavuje jednotlivá, až čtyřciferná čísla a naučí se postupně 

všechny početní operace s nimi v pořadí, jaké si samo zvolí. 
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Multiplikační tabule 

Pomůcka je pro žáky prvního stupně, skládá se z tabule, na které je 

nakreslena šachovnice a korálků, které představují čísla od jedné do devíti. 

Jednotlivé čtverce na šachovnici symbolizují jednotlivé řády. Slouží к nácviku 

násobení několikaciferným číslem. Dítě postupně vyskládá oba součinitele 

vodorovně a svisle na tabuli a postupně násobí každé číslo s každým a 

výsledky znázorňuje na tabuli, množství opět vyskládá pomocí korálků na tabuli. 

Červenomodré tyče 

Tato pomůcka je pro děti od tří let a dítě se na ní učí, co to je vázaná 

kvantita, pojmenování čísel 1 - 1 0 . Získává představu konkrétního množství. 

Dále malými experimenty používá početní operace sčítání a odčítání. 

7.1.4 Role učitele 
Učitel je pro dítě parter a rádce. Maximálně respektuje jeho individualitu. 

Baví se s dítětem jako s dospělým, nepřistupuje к němu jako к „prázdné 

nádobě". Ve třídě pracuje individuálně s jednotlivými žáky, kteří momentálně 

potřebují jeho radu. Vysvětluje například dítěti, jak pracovat s určitou pomůckou. 

Neodstraňuje dítěti cíleně z cesty překážky, spíše mu pomáhá a vede ho 

správným směrem, aby bylo schopné tyto překážky samo překonávat. Žáci 

učitelkám tykají a oslovují je křestním jménem. Jeho působení ve třídě není 

dominantní, je přirozenou součástí prostředí. 

Učitel zároveň respektuje senzitivní období dítěte a jeho svobodu, dává 

mu maximální prostor pro jeho svobodné rozhodování, protože vychází 

z přesvědčení, že dítě ví samo nejlépe, kdy je naladěno na poznávání, volí si 

samo partnery a získává samostatnost. Dále učitel buduje spolupráci a 

vzájemný respekt. 

Další rolí učitele je poskytnout dítěti připravené prostředí tak, aby mohlo 

nejlépe rozvíjet své schopnosti. 
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V neposlední řadé učitel rozvíjí partnerství s rodiči, které mu pomáhá 

diagnostikovat činnost dítěte. Učitelé vidí toto partnerství jako jednu z jejich 

hlavních úkolů. 

7.1. 5 Hodnocení a klasifikace 
Hodnocení je pouze slovní, žáci nedostávají známky. V pololetí a na konci 

roku žáci dostávají vysvědčení se slovním hodnocením a zároveň hodnotí samy 

sebe, co se naučili a jaké schopnosti a dovednosti zvládli. Klasifikace jako 

vnější motivace ztrácí motivační charakter, probíhá pouze vnitřní motivace. Žáci 

pracují proto, že sami chtějí a ne kvůli jedničkám. Nejde o výkon, ale o proces, o 

činnost samotnou. Umí se rozhodnout, na čem budou pracovat, co je pro ně 

v daný okamžik správné. Zároveň je dítě ale schopné přijmout kritiku. 

Klíčovou myšlenkou v tomto procesu je sebehodnocení. Cílem je, aby 

každé dítě bylo schopné ocenit sama sebe, vědělo, co se mu povedlo a 

nečekalo na pochvaly zvenčí. Každé dítě má svůj záznamový arch, což je 

myšlenková mapa pro každý předmět, která vyjadřuje, co by měl žák zvládnout 

vdané výchovné oblasti. Pokud žák začal pracovat na určitém problému, 

zakroužkuje „bublinu" ve svém archu. Pokud si myslí, že už danému problému 

rozumí a zvládnul ho, vybarví ji. Takto má přehled, co se má ještě naučit a co už 

umí. 

Další kontrolou jsou pro žáka a učitele samostatné testy. Dítě má vodítka 

v pracovním sešitu po určitých učebních celcích, které mu napovídají, kdy má 

napsat test. Odpovídající test dítě odevzdá učiteli, který tužkou naznačí, kde 

dítě udělalo chybu. Žák si potom sám chyby opraví. 

7.1 . 6 Shrnutí 
Pedagogický systém M. Montessori představuje jeden z velmi 

individualizovaných systémů, založených na humanistickém přístupu к dítěti. 

Žáci se učí v přátelském osobním prostředí, v malém kolektivu. Třídy jsou 

věkové heterogenní a žáci mají naprostou volnost pohybu v průběhu vyučování. 

Úprava učebního plánu podle schopností žáků je naprosto v kompetenci učitele. 
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Vzhledem k tomu, že tento systém je ucelený a má svoji vnitřní logiku, 

umožňuje dětem samostatně pracovat na úkolech podle jejich momentálního 

zájmu a schopností. Učí jednotlivé problémy izolovaně v postupně navazujících 

krocích. Tím se docílí u dětí koncentrace pozornosti. 

Díky návaznosti předškolního a základního vzdělávání tohoto systému, je 

možné úspěšně řešit neúspěchy dítěte po vstupu do školy, které se tímto 

omezují na minimum. Přechod je plynulý, dítě v prvním ročníku navazuje na to, 

к čemu ve svých dovednostech na konci mateřské školy dospělo. To je možné 

také díky velké spolupráci učitelů v mateřské škole a základní škole a faktu, že 

učitelky žáky dobře znají. 

Z výše zmíněného vyplývá, že děti se tím pádem lépe začleňují do 

prostředí školy a nemusí se pro ně vytvářet žádné podpůrné programy. Děti se 

adaptují v závislosti na jejich vlastním tempu. Protože je tento systém 

maximálně individualizovaný, zaručí dětem úplnou a nejlepší možnou adaptaci. 

7. 2 Základní škola Angelovova, Modřany 

7. 2 .1 Organizace a popis školy 
Základní škola Angelovova je státní školou s rozšířenou výukou cizích 

jazyků a vzdělávají se v ní žáci prvního i druhého stupně. V rámci školy funguje 

i mateřská škola a komunitní centrum. Je to velká několikapodlažní budova 

rozdělená do pavilónů a nachází se v sídlištní zástavbě na okraji Prahy. 

Již desátým rokem škola používá metodiku programu Začít spolu a řídí se 

jejími principy. Předně klade důraz na působení rodiny a školy na dítě. Rodiče 

mají možnost vstupovat do třídy v roli pozorovatele, pomocníka a organizátora. 

Dále škola podporuje individuální přístup к dítěti. Třídy jsou uspořádány do 

center aktivit, uplatňuje učení hrou a projektové vyučování a plánování. 

Žáci jsou rozděleni do tříd podle jednotlivých ročníků a pracují vždy v rámci 

kolektivu své třídy s třídním učitelem. V prvním až třetím ročníku učitel 

spolupracuje s asistentem, který přichází na část vyučování a pomáhá při práci 

na projektech a zůstává s dětmi i po skončení povinné výuky v družině. Na 

asistenta rodiče finančně přispívají. 
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Školu navštěvuje mnoho žáků s vícejazyčných rodin cizinců, jsou v ní 

integrovány děti s postižením a specifickými poruchami učení. Na škole probíhá 

paralelní vyučování českého jazyka pod vedením speciálního pedagoga. 

S dosavadních zkušeností učitelů vyplývá, že žáci nemají problémy 

s vřazením do kolektivu, neboť spolu dokáží spolupracovat a obhájit svůj názor. 

7. 2. 2 Organizace vyučování 

Vyučování začíná v 8.15 a organizační jednotkou je klasická 

pětačtyňcetiminutová vyučovacích hodina a desetiminutová přestávka. Učitel si 

ale člení vyučování podle své potřeby a podle potřeby žáků, spíše do delších 

vyučovacích bloků. Žáci tedy někdy pracují i přes přestávku na základě 

zadaných úkolů a činností učitelem. Podle toho je uspořádán i rozvrh, který je 

rozdělen do několika oblastí, většinou do dvou vyučovacích hodin za sebou 

v bloku. Konkrétně ve třetím ročníku žáci mají hodiny gramotnosti v rozsahu 14 

hodin týdně, které odpovídají obsahu vyučovacích předmětů český jazyk, 

matematika, hudební výchova a prvouka, dále centra aktivit v rozsahu 5 hodin 

týdně, v nichž žáci zpracovávají učivo předmětů český jazyk, matematika, 

prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova; dále mají žáci 

anglický jazyk v rozsahu 3 hodin týdně a tělesnou výchovu v rozsahu 1 hodiny 

týdně. Na anglický jazyk jsou rozděleni do tři skupin 

V průběhu celého vyučování žáci pracují ve skupinách nebo centrech 

aktivit a plní bez přímého vedené pedagoga ve skupině úkoly nebo pracují na 

projektu. Spolupracují mezi sebou, pokud si neví rady diskutují o problémech a 

řeší je společně. Pohybují se volně po třídě, ze stolku si berou pracovní 

materiály připravené učitelem a vypracované úkoly odevzdávají. 

Učitel zadává pokyny před zahájením práce frontálně najednou celé třídě v 

„kruhu". Průběžné hodnocení, reflexe, kontrola a ukončení práce probíhá opět 

ve společném „kruhu" několikrát v průběhu vyučování. Žáci prezentují výsledky 

zadaných úkolů. Každý dostává prostor vyjádřit se, nikdo ovšem není 

к prezentaci nucen. Žáci si dávají slovo, kdo chce něco sdělit, zvedne ruku. 

Společně probíhá také závěrečné shrnutí probíraného učiva. 
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7. 2. 3 Podnětné prostředí 

Třídy ve škole jsou poměrně malé, patří k nim ovšem celkem velký prostor 

před třídou, který žáci můžou využívat к pohybovým aktivitám o přestávkách i 

během vyučování. Třída je uspořádána do menších pracovních koutů, center 

aktivit. Tyto centra jsou jasně ohraničená nízkými policemi a stolky 

s pomůckami a materiály. Jsou označená názvem a pokyny pro práci v daném 

centru. Prostor je tedy ohraničený a je tak jasné, v jakém centru žáci pracují. 

Centrum čtení a psaní se nachází v jedné části třídy, atelier a vědy a objevy 

v části opačné. Místo pro relaxaci a scházení ve společném „kruhu" zaujímá 

největší část třídy, je tam koberec a polštářky na sezení. 

Centra aktivit 

Práce v centrech aktivit probíhá několikrát týdně, žáci pracují bez vnějšího 

vedení učitelem. Ten je zde pouze v roli poradce, pomáhá řešit individuálně 

případné problémy a nezdary v procesu práce. Center je pět a plán pro práci 

v těchto centrech je stanoven na dva týdny, kdy žáci postupně vystřídají 

všechna centra v průběhu pěti bloků. Šestý blok navíc je věnován na 

dokončování práce. Pořadí si volí podle vlastního rozhodnutí. Jednotlivé úkoly 

v centrech se odvíjejí na základě jednoho tematického celku, projektu. 

Centra aktivit jsou rozčleněna na pět následujících výchovných oblastí: 

psaní, matematika a kostky, čtení, atelier a vědy a objevy. V každém centru 

mají žáci připravené pracovní listy, pomůcky a jiné materiály potřebné pro práci. 

Při mé návštěvě zpracovávali žáci třetího ročníku projekt Naše vlast a krajina 

kolem nás. Úkoly v jednotlivých centrech byly následující: 

Centrum matematika a kostky - nauč se určovat světové strany, pracuj 

s učebnicí prvouky na straně 5 - 7 , vyzkoušej si práci s mapou, kompasem, 

odpovězte společně na otázky na straně 7. 

Centrum čtení - učebnice prvouky strana 10 - 13, přečtěte společně a 

odpovězte na otázky, naučte se českou hymnu. 
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Centrum psaní - vymysli stát, ve kterém bys chtěl bydlet, osnova ti poradí, jak 
na to. 

Centrum ateliér - jsi náčelník pirátů a na neznámém ostrově chceš ukrýt poklad. 

Zjisti z mapy, jak zakreslit hory, řeky, jezera, nížiny, města, vytvořte společně 

mapu a vyznačte cestu к pokladu, světové strany, napište legendu. 

Centrum vědy a objevy - pracuj s mapou, vyřeš křížovku v pracovním sešitě 
prvouky na straně 9 a 10, vypracuj pracovní list. 

7. 2. 4 Budoucí žáci prvních tříd 
Základní škola přijala pro rok 2005/2006 135 dětí, z toho 8 rodičů požádalo 

pro své dítě o odklad školní docházky. Jejich vstup do školy probíhá v budování 

spolupráce rodiny a školy na základě jejich vzájemného kontaktu. Vychází 

z návaznosti na vyučování v mateřské škole, které je možné díky programu 

Začít spolu, podle kterého probíhá vyučování v mateřské škole Angelovova. 

Zápisy probíhají vždy na určité téma, z toho vyplývají jednotlivé činnosti, 

které budoucí školáci při zápisu vykonávají. Po přijetí škola organizuje dílnu pro 

rodiče budoucích prvňáčků, kde je seznámí s principy programu Začít spolu. 

Rodiče se dozví, co škola nabízí a jsou jim zodpovězeny jejich dotazy. Děti 

stráví hravé odpoledne v prostředí školy, seznámí se s budoucími spolužáky i 

učiteli. 

Dále rodiče můžou využít různé kursy pořádané školou, například kurs „My 

se školy nebojíme" nebo kurs „Náprava grafomotorických potíží", kde se rodiče 

dozvědí užitečné informace a doporučení, co s dítětem procvičovat, aby po 

nástupu do školy nemělo problémy a úspěšně zvládalo nároky, kladené na 

počátku docházky, respektive aby dosahovalo uspokojivé úrovně kompetencí 

potřebných pro vstup do školy. 

Pro žáky, kterým byl doporučen z vážných důvodů odklad školní docházky, 

funguje nultý ročník, neboli příprava na školu tzv. „Školička", kde je se žákem 

individuálně pracováno, aby docílil požadované úrovně jednotlivých psychických 

složek. 
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7. 2. 5 Hodnocení a klasifikace 
Žáci v prvním až třetím ročníku jsou hodnoceni slovně, od čtvrtého ročníku 

přecházejí na klasické známkování. Součástí slovního hodnocení je 

sebehodnocení žáka a hodnocení žáka učitelem. 

Metodika programu Začít spolu přikládá sebehodnocení žáka velký 

význam. Jeho smyslem je přivést žáka к uvědomění si svého rozvoje tak, aby 

se naučil formulovat opatření, která pro svůj další rozvoj učiní a aby dokázal 

posoudit svůj další pokrok. To ho má přivést к zodpovědnosti za své výsledky. 

Sebehodnocení žáka zahrnuje za prvé vyhodnocení úrovně zvládnutých 

klíčových kompetencí, a to třikrát do roka. Posouzení provádí žák samostatně či 

po diskuzi ve skupině. Za druhé žáci hodnotí každý týden, do jaké míry zvládli 

jednotlivé dílčí výstupy a učivo. Získávají tak přehled o svém individuálním 

pokroku. Pro zaznamenání slouží jednotná škála, kdy žáci do jednotlivých 

kolonek vyznačí dosaženou úroveň. Může to být úplně - tedy dílčí výstupy 

zvládám automaticky, bez obtíží; skoro úplně - dílčí výstupy zvládám s mírnými 

obtížemi, občas se dopouštím chyb; částečně - dílčí výstupy zvládám s většími 

obtížemi, neuvědomuji si chybu; nebo ještě nepoužívám - dílčí výstupy ještě 

nezvládám. 

Dále jsou žáci na konci každého měsíce slovně hodnoceni učitelem. Učitel 

posuzuje míru schopností dětí ohodnotit samu sebe a dává dítěti zpětnou vazbu 

tam, kde dítě ještě cítí nějaký nedostatek.Také píši testy, které jsou hodnoceny 

procenty a jednou za měsíc ještě dvě opakovací prověrky, hodnoceny také 

procenty. Pro zaznamenávání slouží notýsek. 

7. 2. 6 Postřehy z průběhu vyučovacího dopoledne 

Ráno se žáci schází na začátku vyučovacího bloku v „kruhu". Na úvod se 

učí novou písničku, jejíž text je napsaný na tabuli, kterou také společně zpívají. 

Potom je učitelka seznamuje s úkoly, na kterých žáci budou samostatně 

pracovat. Pořadí jednotlivých aktivit je napsané na tabuli a souvisí s textem 

písničky. Žáci si berou samostatně pomůcky a pracovní listy a pracují 

v centrech, kam se rozmístí podle vlastního rozhodnutí. Poté následuje čtení 

vypracovaného úkolu opět ve společném kruhu. Na pokyn učitelky si žáci volí ve 
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skupině svého zástupce, který jim přečte pokyny pro následující práci. Učitelka 

postupně obchází jednotlivé skupiny a upřesňuje úkoly či pomáhá jednotlivým 

žákům. Zároveň je vede ke spolupráci. Nejdříve požádá některého člena 

skupiny, jak by mohl pomoci a poradit tomu, kdo neumí splnit zadaný úkol. Kdo 

nestihl poslední cvičení, má možnost dokončit po obědě. Učitelka opakuje vše, 

co mají mít děti hotové. 

Po přestávce se všichni scházejí opět ve společném kruhu a čtou příběh, 

který skládali v předchozí práci, kdy dostali rozstříhaný text na kartičkách. Po 

zbytek dopoledne pracují v centrech aktivit na projektu Naše vlast a krajina 

kolem nás. Do center se předem zapisují. Vědí přesně, na jakých úkolech mají 

pracovat a co vše splnit, ale aktivity mají rozepsané vždy u každého centra na 

dobře viditelném místě. 

Během práce v centrech aktivit se několik žáků nezapojilo do práce a 

nastal|kázeňské problémy. Učitelka vše řešila individuálně s konkrétními žáky 

mimo prostory třídy na chodbě. 

Na závěr vyučovacího bloku v centrech aktivit následovalo zhodnocení. 

Žáci se opět sešli s učitelkou v kruhu a hodnotili průběh celého dopoledne, koho 

by chtěli pochválit a proč, co se jim líbilo nebo nelíbilo a jak hodnotí svou práci. 

Každý dostal prostor pro své vyjádření. 

7 . 2 . 7 Shrnutí 
Na základě pozorování výuky v ZŠ Angelovova můžu konstatovat, že 

metodika Začít spolu je model, představující vzdělávání orientované na dítě. 

Obsah vzdělávání je integrován do smysluplných celků, které podporují 

porozumění souvislostem. Žáci pracují v centrech aktivit na projektech, kde plní 

diferencované úkoly podle jejich schopností. To napomáhá adaptaci a 

začleňování do běžného školního prostředí. Všechny činnosti jsou tematicky 

propojené do mezipředmětových vztahů. Podnětné prostředí hraje významnou 

roli, žáci jsou vedeni ke kooperaci a vzájemné pomoci. Učitel vede děti nepřímo, 

vytváří takové podmínky, aby děti mohly pracovat pokud možno samostatně. 

Základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou, aby docházelo 

к návaznosti vzdělávání. Pořádá informační kurzy pro rodiče budoucích 
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prvňáků. Žáci, kteří vykazují nepřipravenost v některé ze složek psychických 

funkcí mohou s rodiči navštěvovat semináře к jejich posílení a nápravě. Při 

mateřské škole funguje i přípravný ročník pro děti s odkladem školní docházky. 

7. 3 Základní škola Táborská 

7. 3 .1 Organizace a popis školy 
Škola se nachází v blízkosti centra Prahy, je plně organizovanou městskou 

školou. Její provoz byl zahájen již roku 1906 a je fakultní školou Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2001 byla škola zařazena mezi „Školy 

podporující zdraví", programu Státního zdravotního ústavu. 

Školní budova prošla několikanásobnou rekonstrukcí, v jejím areálu je 

školní hřiště a dvůr. Partnerem školy je Občanské sdružení Arcus, které 

spolupracuje se školou různými druhy akcí, organizuje dětský klub Arcus a 

spoluorganizuje jiné víkendové či prázdninové aktivity. 

Školu navštěvuje v současnosti přes 450 žáků prvního i druhého stupně a 

je zde integrováno cca 20 % dětí, především se specifickými poruchami učení. 

Škola má dva vlastní speciální pedagogy, kteří zajišťují výuku těchto dětí a 

školního psychologa. 

7. 3. 2 Organizace vyučování 
Délka vyučovací jednotky je 45 minut. V 1. - 3. ročníku si učitelé můžou 

upravovat vyučovací jednotku podle potřeby. Škola pracuje podle vlastního 

školního vzdělávacího programu „Škola porozumění". 

Škola má pro své potřeby vlastní žákovské knížky. Obsahují mimo jiné list 

pro pravidelné čtvrtletní sebehodnocení, žáci si tam vkládají také týdenní plány, 

které připravuje třídní učitel. Tyto týdenní plány jsou psané formou dopisu, který 

upevňuje přátelský vztah mezi učitelem a žákem a posiluje příznivé klima ve 

třídě. Zároveň také buduje komunikaci jak mezi učitelem a žáky, tak mezi 

učitelem a rodiči, kteří se každý týden seznamují s programem výuky a zapojují 
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se tak do chodu vyučování. Týdenní plán dále obsahuje hodnocení žáka 

učitelem, tak jak zvládl naplánované výstupy učiva a dále sebehodnocení. 

Žáci jsou hodnoceni slovně i klasickými známkami, někteří učitelé 

používají к hodnocení dohodnuté symboly, vyjadřující dosaženou úroveň 

výstupů učení. 

7. 3. 3 Podnětné prostředí 
Prvním pilířem koncepce škol podporující zdraví je pohoda prostředí. Jak 

již bylo zmíněno výše, základní škola Táborská prošla několikanásobnou 

rekonstrukcí a je proto dobře prostorově vybavena. Zároveň splňuje další 

podmínku zdravého prostředí a vhodného klimatu školy, a to kvalitní komunikaci 

a kooperaci mezi učiteli samotnými a mezi učiteli a žáky. Práci ve výuce vždy 

doplňují relaxační aktivity. Škola si klade za cíl, aby její prostor byl pro všechny 

příjemným místem. 

Druhým pilířem je zdravé učení. Jedním z prostředků naplňování takového 

způsobu učení na škole je aktivní zapojení žáků do učení, předcházené 

vhodnou evokací a motivací a současně snahou a maximální provázanost 

jednotlivých předmětů do mezipředmětových vztahů. 

Třetím pilířem Zdravé školy je otevřené partnerství. V současné době se 

škola chová jako komunitní škola. Je otevřena jak dětem v regionu, tak i 

dospělým, kteří navštěvují různé kroužky. Škola je také akreditována jako 

středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vytváří dobré 

podmínky pro diskuze o dění ve škole a řešení problémů. Na škole funguje 

například školní žákovský parlament, který je partnerem vedení školy. 

Pravidlem jsou také třídnické „komunikační" hodiny, obvykle v pondělí nebo 

v pátek, které dávají prostor mimo jiné pro vzájemné setkávání a seznamování 

s projekty napříč třídami. Škola klade důraz také na multikulturní výchovu, 

v současnosti například organizuje multikulturní projekt Vietnamský den. 

Součástí principu podporujícího zdraví je mimo jiné i ekologický program 

školy založený na odpadovém hospodářství. V každé třídě jsou umístěny 

kontejnery na tříděný odpad. Třídní služby pravidelně sesypávají vytříděný 

odpad do popelnic na chodbách školy, který se sesypává do kontejnerů 
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umístěných na školním dvoře. Dále škola organizuje pravidelný sběr starého 

papíru, který probíhá formou soutěže. 

Ve škole se pořádá mnoho seminářů, zvláště pro žáky prvního stupně, 

výlety, tematické exkurze či dopravní výchova pro žáky pátých ročníků, a 

zároveň nabízí žákům mnoho aktivit pro volný čas. Jak bylo již zmíněno 

v úvodu, škola vybudovala Centrum volného času Arcus, v jehož nabídce je 

několik desítek zájmových kroužků přístupných nejen pro žáky školy, ale i pro 

ostatní děti, mládež a rodiče. Při škole funguje také komunitní centrum. 

Zdravé učení školy vychází z individualizace výchovně vzdělávacího 

programu a respektování potřeb dítěte a jeho osobního maxima. Snahou je, 

aby se žák ve škole cítil bezpečně. 

7. 3. 4 Školní vzdělávací program „Škola porozumění" 

Škola je zapojená do projektu Pilot Z Výzkumného ústavu pedagogického, 

který podporuje tvorbu a ověřování fungování dvoustupňové tvorby kurikula. 

Projekt je zaměřen na podporu základních škol při realizaci vytvořených 

školních vzdělávacích programů a na využití získaných poznatků do praxe. 

Na škole se tedy učí podle školního vzdělávacího programu „Škola 

porozumění", který v mnohém vychází z principů programu podporujícího zdraví 

a zdravého učení. 

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a 

individuální potřeby. Atmosféra ve škole se snaží být přívětivá к dětem i 

к učitelům. Pedagogičtí pracovníci, školní psycholog a dva speciální 

pedagogové se vždy snaží poradit a pomoci. Učí se nejen ve škole. Žáci často 

vyjíždějí na ozdravné pobyty, v zimě na hory, na prvním stupni chodí bruslit a 

plavat. 

Snahou je být otevřenou školou nejen pro žáky i rodiče, ale i pro celou 

veřejnost. Hlavním cílem je komunitní škola, tedy nejen vzdělávat žáky, ale 

umožnit širokému okruhu lidí trávit kvalitně volný čas. Kvalitní vyplnění volného 

času nabízí škola žákům i o prázdninách formou letních i zimních táborů. 
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Pro žáky jsou organizovány oborové dny, kdy je zrušeno vyučování podle 

rozvrhu a žáci si vyberou jeden obor, o který projevují největší zájem, čímž se 

rozvíjí jejich samostatnost. Ke konci roku mohou žáci svoje práce obhájit. 

Škola má své partnery také v zahraničí, je zapojena do evropského 

programu Sokrates, v jehož rámci komunikuje se školami v mnoha státech 

Evropy a také v USA. 

Program umožňuje vytváření pohodového prostředí, zázemí, které rozvíjí 

tvořivost a současně zohledňuje možnosti každého dítěte. Řízení školy 

respektuje liberální prostředí. Žáci rodiče a učitelé jsou partneři, kteří se 

vzájemně domlouvají. Hlavní snahou je vytvoření příznivého klimatu uvnitř 

školy. 

Dalším z principů školního vzdělávacího programu „Škola porozumění" je 

zdravě učit. To znamená porozumět potřebě vzdělávat se. To se projevuje ve 

vtažení žáka do maximální spoluúčasti na učení, jeho co nejaktivnější zapojení 

do procesu učení. Hlavním posláním školy je, jak už název školního programu 

vypovídá, vzdělávat s porozuměním a respektovat jedinečnost jednotlivce. 

Základem školního dění, vedle naplňování klíčových kompetencí podle 

Rámcového vzdělávacího programu, je estetická a dramatická výchova, dále 

osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana a multikulturní 

a environmentálni výchova. Všechna tato průřezová témata harmonicky formují 

žákovu osobnost a zároveň pomáhají lépe jí porozumět. 

Škola má také svůj integrační program, který se věnuje převážně dětem, 

kteří nejsou dostatečně připraveni pro školní docházku, a to již před jejich 

nástupem do školy v rámci školního programu „Začít spolu jinak". Od první třídy 

dochází ke spolupráci školní psycholožky i speciálních pedagogů a rodičů a 

dětem je poskytována péče pro nápravu a odstraňování různých poruch, 

například řečových, či specifických poruch učení. 

Dalším rysem školního vzdělávacího programu je snaha o porozumění 

práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti 

vedeni к zvládnutí čtenářských dovedností, žáci si vedou čtenářské deníky, 

mohou využívat učebny výpočetní techniky a počítače ve třídách. Od první třídy 
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se žáci učí plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebe hodnotit. Předmět Informatika 

je vyučován v 1. - 8. ročníku. 

7. 3. 5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Školní vzdělávací program vychází vstříc všem, kteří potřebují pomoci. 

Žáci mohou navštěvovat logopéda, zdravotní tělesnou výchovu, pracovat ve 

specializovaných skupinách či individuálně. 

Integrační program je nastaven tak, aby umožňoval rozvoj žáka ve 

prospěch jeho maxima. Jsou do něj zařazeni především žáci s vývojovými 

poruchami učení či chování nebo žáci sociálně znevýhodnění. Další skupinou 

jsou žáci s méně závažnými poruchami řeči a sluchu. Tito žáci jsou vzděláváni 

podle individuálních vzdělávacích plánů, na kterých se podílí třídní učitel, 

pedagogicko-psychologická poradna či jiní odborníci a jsou zařazeni do 

školního projektu „Začít spolu jinak", kde se převážně pracuje metodou Dobrého 

startu. 

Nápravy začínají již před nástupem do školy, kdy žáci navštěvují jednou 

týdně speciální kurz pod vedením speciálního pedagoga. Učivem je zde 

rozvíjení psychických funkcí či orientační testy školní zralosti. V první třídě 

program pokračuje jednou hodinou týdně, kdy probíhá také depistáž dětí s SPU 

a pokračuje po celou školní docházku. 

Těžiště náprav je v druhém ročníku, kdy je jim věnováno sedm hodin 

týdně, a to ve vyučování českého jazyka. Žáci tvoří speciální skupiny po 

ročnících a českému jazyku jsou vyučováni speciálními metodami a technikami 

opět pod vedením speciálního pedagoga. Ve třetím ročníku mají žáci 

specializovanou výuku tři hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku dvě hodiny a od 

pátého do devátého ročníku jednu hodinu za týden. 

Žáci, kteří jsou zařazeni do specializované skupiny, jsou vyučováni 

českému jazyku v učebně speciální pedagogiky. Zde, kromě kompenzačních 

pomůcek (tabulek) na stěnách, jsou též к dispozici počítače s výukovými i 

nápravnými programy. 
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7. 3. 6 Shrnutí 
Základní škola Táborská pracuje na základě svého školního vzdělávacího 

programu vytvořeného v souladu a principy „zdravého učení". Klade důraz na 

pohodu prostředí a budování příjemné atmosféry a pozitivního klimatu pro 

učení. Program je orientován na žáka, na respektování jeho osobního maxima a 

individuálních potřeb. 

Integrační program školy velmi podporuje žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zejména v počátcích školní docházky. Každý žák 

dostává individuální péči, která zahrnuje ranou diagnostiku již před nástupem do 

první třídy, a nápravu např. rozvíjením psychických funkcí, jemné motoriky, 

zrakového a sluchového vnímání, analýzy a syntézy aj. Speciální pedagogové 

využívají metodu „Dobrého startu". Dále program zahrnuje péči o děti se 

specifickými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie, poruchy chování a další). 

Každý integrovaný žák je vzděláván na základě individuálního vzdělávacího 

plánu. 

7. 4 Závěry případových studií 

Organizace vyučování základních škol, kterými jsem se zabývala 

v předešlém textu je značně rozdílná, každá z nich je jiná, nachází se v jiném 

prostředí, používá rozdílné metody a formy práce, upřednostňuje jiné principy. 

Z předchozích případových studií však vyplývá, že popisované základní školy 

pracují podle nového vnitřního pojetí primárního vzdělávání a vyučování a také 

ho realizují, a mají toho tak mnoho společného. Programy všech tří škol 

respektují individuální vývojové možnosti dětí s důrazem na komunikativní a 

partnerský přístup. Metody práce jsou převážně činnostní. Učitel stojí spíše 

v pozadí jako poradce, jehož úkolem je připravovat podnětné prostředí pro 

všechny žáky. Všechny tři školy se snaží o budování pozitivního klimatu ve třídě 

a kvalitní komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči. Budují tak otevřené partnerství. 

Jsou otevřené a vstřícné vůči širšímu okolí. 

Všechny výše zmiňované školy poskytují velký prostor pro tvorbu vlastních 

vzdělávacích programů, založených na individualizaci, zaměřených na dítě. 
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Základní škola Táborská je pilotní školou Rámcových vzdělávacích programů, 

která svůj vlastní školní vzdělávací program ověřuje v praxi. Tento program je 

přímo založen na vytváření příjemného prostředí a pochopení osobnosti jedince 

jako východiskem к smysluplnému učení. 

Všechny tři systémy poskytují dostatek prostoru pro práci učitele, jeho 

vlastní nápady a plánování dílčích cílů výuky. Přesto nejdůležitějším rysem 

těchto inovativních přístupů, popisovaných v jednotlivých případových studiích, 

je co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, jeho spolupodílení na jeho 

utváření a vývoji a rozvíjení dovednosti sebehodnocení. Žáci jsou vedeni к 

hodnocení vlastního pokroku a zvládnutí dílčích výstupů jejich vzdělávání, aby 

tak měli přehled o svém individuálním pokroku. 

Největší rozdíly vzdělávacích principů ve výše popisovaných školách bych 

zhodnotila následovně: Výuka probíhající podle principů pedagogiky M. 

Montessori je nejvíce individualizovaná, systém sám o sobě vytváří podmínky 

pro snadnější adaptaci na školní prostředí. Nejsou zapotřebí žádné podpůrné 

programy. Metodický model Začít spolu zase staví na vzájemné spolupráci dětí, 

které se učí od sebe navzájem. Systém individualizuje výuku tak, že žáci pracují 

na různě náročných úkolech v centrech aktivit, avšak dětem se specifickými 

poruchami učení dále poskytuje paralelní vyučování, aby podpořil jejich 

snadnější začleňování do školního procesu. Školní vzdělávací program ZŠ 

Táborské „Škola porozumění" rozvíjí do největší míry pocit odpovědnosti za 

prostředí, v němž lidé žijí. Podporuje činnostní učení a otevřené vyučování, 

rozvíjí kritické myšlení, což přispívá к dobré adaptaci. Využívá však také 

paralelní vyučování jako další prostředek individualizace. Rozdílný je také 

systém hodnocení, žáci používají různé škály, hodnocení probíhá různými 

formami a různě často. Cíl hodnocení však zůstává všude stejný, má 

diagnostický charakter. 

81 



8 Vyhodnocení získaných údajů a závěry 

V následujícím textu popíši údaje, které jsem získala svým výzkumným 

šetřením. Na základě zjištěných informací dále ověřím, zda byly moje hypotézy 

oprávněné či nikoliv. Výsledky výzkumu metodou dotazníkovou jsem pro lepší 

přehlednost zpracovala do grafů. Analýzu informací získaných metodou 

rozhovoru popíši dále. Poznatky, které z údajů vyplývají vyhodnotím a 

zinterpretuji. 

Nejprve se tedy budu věnovat výsledkům výzkumu zjištěných metodou 

dotazníkovou. 

8.1 Údaje zjištěné metodou dotazníkovou 
Dotazníky jsem předložila ve třech základních školách, které používají 

takové vzdělávací strategie a formy práce, které jsou v souladu s novou vnitřní 

reformou základního vzdělávání respektující individualitu dítěte. Můj výběr byl 

záměrný, školy jsem popsala v přecházejících případových studiích. Pro svůj 

výzkumný projekt jsem si vybrala základní školu Montessori v Kladně, základní 

školu Angelovova, pracující podle metodiky Začít spolu a základní školu 

v Táborské ulici, která je školou registrovanou v programu škol podporujících 

zdraví. Dotazník obsahoval 12 otázek a odpovídala na ně většina učitelů 

prvního stupně. Celkem jsem získala 20 vyplněných dotazníků, na jejichž 

odpovědi jsem ve většině případů čekala a obdržela jsem tím i komentáře a 

detailnější informace к jednotlivým položkám. 

Úkolem dotazníku bylo zjistit názory učitelů na inovativní způsob výuky, 

jejich zkušenosti s reformou a individualizací vzdělávání a dále jakým způsobem 

uplatňují principy, formulované v RVP ZV v praxi. Moje otázky byly převážné 

zaměřeny na problém adaptace dítěte na školní prostředí a školní připravenost. 

V grafech jsou zobrazeny výsledky pro celý výzkumný vzorek, tedy 

odpovědi učitelů všech tří základních škol. Nyní podám a vyhodnotím výsledky 

odpovědí u jednotlivých otázek, 

U první otázky jsem zjišťovala, zda se zvýšil zájem rodičů o danou školu 

po zavedení inovativního programu, který již pracuje v souladu s vnitřní 
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reformou školy. Tedy jak k těmto inovativním strategiím přistupuje 

veřejnost. Výsledky znázorňuje graf č. 1. Mým předpokladem bylo, a to se také 

potvrdilo, že se zájem rodičů zvýšil. Přesto necelá třetina učitelů neuměla na 

tuto otázku odpovědět a v několika případech dokonce usoudili, že se nezvýšil. 

Graft. 1 

Zvýšil se zájem rodičů o Vaši školu po zavedení inovativního 
programu, pracujícího na základě principů RVP ZV? 

V další otázce se měli učitelé vyjádřit, zda se domnívají, že je stále nutný 

odklad školní docházky, i když současný trend vzdělávání respektuje 

individuální úroveň kompetencí dítěte a vychází z ní při přípravě kurikula. Více 

než polovina dotazovaných se domnívá, že odklad stále nutný je, více než 

třetina ho považuje vždy za vhodný. Pouze 9% učitelů si myslí, že v budoucnu 

již nebude potřeba. Výsledky znázorňuje graf č. 2. 
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Graf č. 15 

Myslíte si, že je i přes individualizaci školního vzdělávání nutný 
odklad školní docházky? 

0% 9% 

36% 

56% 

I není již nutný 

• pouze ve zcela zvláštních 
případech 

• odklad školní docházky 
považuji vždy za vhodný pro dítě 

• neumím se x^ádřit 

Výsledky tohoto grafu nepotvrzují mojí hypotézu, že termín školní zralost a 

s ním spojený odklad školní docházky přestává mít své opodstatnění. Pro 91% 

učitelů primárních škol je stále relevantní. Výsledky rozhovorů tento fakt jen 

potvrzují. 

Ve další otázce mě zajímalo, zda ubylo po začlenění školy do inovativního 

programu odkladů školní docházky. Téměř dvě třetiny dotazovaných 

nedokázaly odpovědět. Výsledky jsou pravděpodobně ovlivněny faktem, že 

přehled o této informaci má spíše vedení školy než řadový učitel a dále, že ve 

škole Montessori odklady školní docházky vůbec neprobíhají. Žáci pokračují po 

absolvování mateřské školy i v prvním ročníku ZŠ, zápis neprobíhá formou 

zjišťování úrovně dosažených kompetencí pro vstup do základní školy. 

Výsledky popisuje graf č. 3. Z grafu je zřejmé, že u 27% případů je počet 

odkladů stále stejný a 9% učitelů si myslí, že odkladů oproti minulosti dokonce 

přibylo. Vycházela jsem z hypotézy, že odkladů je méně, pokud škola a metody 

a formy práce učitelů vycházejí z potřeb dítěte a respektují jeho vývojovou 

úroveň či vykazuje-li dítě v některé ze složek psychiky nebo tělesného vývoje 

nějaké problémy. Zdá se, že to souvisí s faktem, na který jsem přišla položením 

další otázky, a to komunikací učitelů a rodičů ohledně školní připravenosti jejich 

dítěte. 
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Graf č. 15 

Ubylo po začlenění Vaší školy do inovativního programu, pracujícího 
podle principů RVP ZV, odkladů školní docházky? 

Další otázkou, kterou jsem učitelům předložila v dotazníku bylo, zda 

komunikují s rodiči žádajícími o odklad školní docházky svého dítěte o tom, že 

budou zohledněny jeho individuální po vstupu do školy. Téměř dvě třetiny 

odpověděly záporně a pouze jedna třetina kladně. Názor rodičů ale nic 

neovlivní. Z výsledků případových studií daných škol ovšem vyplývá, že 

komunikují spíše kompetentní osoby pracující na škole, jako je školní psycholog 

či speciální pedagogové, pracujícími s dětmi již po zápise ještě před vstupem do 

školy, či učitelé v přípravném ročníku. Školy nabízí také nápravné kurzy pro 

děti, vykazující nedostatečnou připravenost pro školní výuku, konkrétně tzv. 

„Školička" na ZŠ Angelovova a projekt „Začít spolu jinak" na ZŠ Táborská. 

Podrobné výsledky jsou popisuje graf č. 4. 

Z výsledků grafu č. 5 se můžeme dozvědět, zda učitelé souhlasí s novou 

vnitřní reformou, kdy je každá škola povinna zpracovávat své vlastní školní 

programy. Nenašel se nikdo, kdo by nesouhlasil, souhlasili všichni, pouze 

v názorech, proč je to dobré, se lišili. 16 % dotázaných souhlasí a domnívá se, 

že je to výhodnější pro učitele. 42 % si myslí, že je to výhodnější pro žáky, 

protože si budou moci vybrat školu podle svých potřeb a stejný počet souhlasí, 

ale má pro to jiné důvody. 

o% 
• ano, je j ich méně 

• stqný počet 

• ne, ockladů je větší počet než 
vr r im iœt i 

• neunim se vyjádřit 
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Graf č. 15 

Komunikujete s rodiči žádajícími o odklad školní docházky svého 

dítěte o podstatě reformy, tzn. že budou zohledněny individuální potřeby 

jejich dítěte? 

20% I ano 

• ano, ale nodče stále na odkladu 
trvej! 

• ano, rodiče změní názor 

70% 4 / one 

Graf č. 5 

Souhlasíte s novou vnitřní reformou, kdy si každá škola zpracovává 
své školní vzdělávací programy a proč? 

16% 
i souhlasím, je to výhodnější pro 
učitele 

42%/ 1 1 • scxüasim, žáci si budou moci 
v/brat škdu pode svých potřeb 

• nesaJ i asím 

42% • jiný názor 

Myslí si, že budou moci učit děti to, co má smysl, či se přiklánějí к názoru, 

že je to výhodnější jak pro učitele, tak pro žáky. Někteří se domnívají, že je to 

výhodné i nevýhodné zároveň, představovali by si jednodušší „kostru", podle 

které by si každý učitel našel a sestavil svůj program pro daný školní rok, 

popřípadě že je to výhodnější pro učitele pouze v případě, když se na školním 
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vzdělávacím programu přímo podíleli. Všichni se však shodují, že s reformou 

souhlasí. 

Otázka č. 6 zjišťovala očekávání učitelů od realizace školních 

vzdělávacích programů. Výsledky znázorňuje následující graf. 

Grafč. 6 

Co očekáváte od RVP ZV, potažmo realizace Vašeho školního 
vzdělávacího programu a proč? 

Z grafu vyplývá, že se nikdo necítí být omezen po realizaci školních 

vzdělávacích programů. Téměř polovina dotázaných se domnívá, že jim tato 

reforma přinese větší svobodu v jejich práci. 17% učitelů očekává, že jejich 

práce bude náročnější. Ti, kteří mají jiný názor, uvedli, že jejich práce bude 

smysluplnější, že žáci budou projevovat větší zájem o učení, které bude 

zajímavější a zábavnější. Dále si myslí, že bude možné vhodněji rozvrhnout 

učivo a jasně začlenit například průřezová témata, což spatřují jako obohacení 

jak pro žáky, tak pro učitele. Možnost „žádná změna" uvedlo 7% učitelů, jelikož 

podle jejich názoru si zkušený učitel zařazuje potřebná témata dle úrovně a 

složení třídy již nyní. 

Další otázkou jsem zjišťovala, do jaké míry se učitelé vybraných škol mohli 

podílet na tvorbě jejich vzdělávacího programu. Výsledky jsou zaznamenány 

v grafu č. 7. Je patrné, že podílet se mohli všichni dotazovaní, většina potom 

tvořila program v kolektivní spolupráci s ostatními učiteli na jejich škole. 28% 

pracovalo individuálně a stejné procento se jen podílelo částečně. Nenašel se 

• omezení 
• příliš velké nároky na učitele 
• vétší svoboda 
• žádná změna 
• jiný názor 
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nikdo, kdo by se na tvorbě školního kurikula nepodílel. Zde se potvrdil můj 

předpoklad, že se všichni učitelé nějakým způsobem podíleli na vnitřní reformě 

školy a mým cílem bylo získat názory právě těchto učitelů. 

Grafč. 7 

Do jaké míry jste se mohl(a) podílet na tvorbě Vašeho školního 
vzdělávacího programu? 

44% 

V další otázce jsem se zaměřila na zjišťování faktů, týkajících se školní 

připravenosti, konkrétně, zda školní program a používané vzdělávací strategie 

daných škol přináší zlepšení v adaptaci dítěte na školní prostředí. Výsledky jsou 

zobrazeny v následujícím grafu. 

Grafč. 8 

Myslíte si, RVP ZV, potažmo Váš školní program přináší zlepšení 

v adaptaci dítěte na školní prostředí na začátku školní docházky? 

9% 

'64% 

• výrazné zlepšení 
• stejné 
• nespatřuji zřqmý pokrok 

1 1 
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Téměř dvě třetiny dotázaných se domnívají, že jejich školní program 

přináší, či v budoucnu přinese výrazné zlepšení v adaptaci dítěte na školu na 

počátku školní docházky. Tím se také potvrdila moje hypotéza. 

V další otázce jsem zjišťovala, jak vysokou úroveň jednotlivých klíčových 

kompetencí by měli nastávající školáci podle názoru pedagogů vykazovat, 

jinými slovy na jaké úrovni by měli být jejich kompetence, aby jejich školní práce 

mohla být co nejúspěšnější. Z výsledků můžeme vidět, že učitelé vyžadují stále 

poměrně vysokou připravenost. Celkově nejvyšší úroveň by potom měla 

dosahovat kompetence к učení, kdy možnost velmi vysokou označilo 19% 

učitelů. Nejnižší potom kompetence činnostní a občanské, kdy možnost velmi 

vysokou neoznačil ani jeden dotázaný. Podrobné výsledky jsou zobrazeny 

v následujících grafech. 

Grafy č. 9-13 

Kompetence к učení 
0% 

44% 

37% 

• Mälmi vysoká 
• vysoká 
• částečná 
• malá 
• žádná 

Kompetence к řešení problému 
0% 

0% 

9 % 

• \elmi vysoká 

• vysoká 

• částečná 

• malá 

• žádná 
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Kompetence komunikativní 

r O % 

0% 

9% 

Эй \elmi vysoká 

• vysoká 
36% • částečná 

• malá 
• žádná 

Kompetence sociální a personální 
0% 

• velmi vysoká 

46%/ \MŠĚĚĚĚh • vysoká 
• částečná 

• malá 
45% 

• žádná 

Kompetence činnostní a občanské 

0% 

'64% 

36% • velmi Vysoká 
• vysoká 
• částečná 
• malá 
• žádná 

90 



Cílem další otázky bylo zjistit, jaké metody a formy práce učitelé ve 

vybraných školách používají к individualizaci výuky. Největší procento učitelů 

dává žákům pouze dílčí úkoly podle jejich potřeb a tempa. Celkem se takto 

vyjádřilo 37% dotázaných. Následuje vzdělávací strategie členění žáků do 

skupin podle jejich možností s 29% odpovědí a 24% učitelů pracuje 

individuálně pouze se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pouze 10% 

používá strategii práce založené na naprosté individualizaci. Nikdo se nevyjádřil 

jinak. Nejběžnější metodou individualizace výuky v praxi je tedy dělení 

jednotlivých úkolů podle tempa a schopností jednotlivých žáků. 

Grafč. 14 

Jakým způsobem individualizujete výuku? 

• pracuji s každým žákem 
individuálně 

• pracqi indviduáině pouze se 
žáky se spec. \ z d potř. 

• žáky člením do s k i p n 

• žáci dostánejí pouze cflčí úkoly 
pode jq ich potřeb 

• j inak 

Další otázka zjišťovala, kdo na daných školách určuje, které dítě má 

specifické vzdělávací potřeby. Mnozí z dotázaných odpovědělýlshodně, že je to 

spolupráce učitele, psychologa a speciálního pedagoga. Přesto převažovala 

odpověď, že to je psycholog, a to ve 46% odpovědích. 

Poslední otázka se týkala faktu, zda učitelé vyžadují pro individualizaci 

práce s konkrétním dítětem vyšetření psychologem či jiným odborníkem a jaký 

na to mají názor. Dvě třetiny dotázaných odpověděli), že vyšetření vyžadují a 

považují ho za nezbytné, 17% vyšetření nevyžaduje a stejné procento ho 

považuje pouze za formální záležitost. Výsledky obou posledních otázek jsou 

zobrazeny v grafech č.15 a 16. 

o% 10% 

/ П к 
3 7 % / 

29% 
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Graf č. 15 

Kdo na Vaší škole určuje, které dítě má specifické vzdělávací 
potřeby? 

4% л Г O% 

25%, ' 
• psycholog 

46% D učitel 
• speciální pedagog 
• rodč 
• jiná možnost 

25% 

Grafč. 16 

Vyžadujete pro individualizaci práce s dítětem se specifickými 
vzdělávacími potřebami také vyšetření psychologem či jiným 

odborníkem? 

17% 17% 

• nevyžaduji 

• vyžaduji, vyšetření považuji za 
nezbytné 

• vyžaduji, ale vyšetření považuji za 
formální záležitost 

66% 

8. 2 Analýza údajů získaných metodou rozhovoru 
V následujícím textu se pokusím analyzovat údaje, které jsem získala při 

rozhovorech vedených s učiteli vybraných základních škol. Před dotazováním 

jsem si stanovila několik otázek, abych mohla jednodušeji zpracovat odpovědi. 

Úkolem rozhovoru bylo prohloubit a doplnit poznatky získané dotazníkem 

a rozšířit je o další informace a komentáře učitelů. 
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Rozhovory byly prováděny po vyučování či v jiném vhodném čase tak, aby 

dotazovaní nebyli ničím rušeni. Rozhovor byl vždy individuální, pořadí otázek 

jsem volila podle vývoje rozhovoru, doplňovala jsem ho o další otázky či 

upřesnění podle situace a potřeby tak, abych byla schopná v závěru zhodnotit, 

zda mé hypotézy byly pravdivé a mohla dále zpřesnit relevantnost jednotlivých 

názorů a závěrů a splnit tak cíle mého výzkumného záměru. 

Nyní se pokusím zrekonstruovat získané odpovědi: 

1. Jaké jsou didaktické principy Vaší práce s dětmi? 

Většina učitelů odpovídala stručně podle toho, jakým programem se na 

dané škole řídí. Tedy odpovědi byly metodika Začít spolu či didaktické principy 

pedagogiky M. Montessoriové. Ostatní odpovědi se shodoval^ s principy 

individualizovaného přístupu к dítěti. Na druhé straně ovšem učitelé také kladou 

důraz na společnou práci s porozuměním a pomocí ostatních žáků a vzájemné 

spolupráci. Velký důraz kladou na respektování osobnosti člověka a stylů učení. 

Podle těchto stylů učení přizpůsobují své metody a formy práce konkrétním 

žákům. Umožňují, zvláště učitelé pracující podle metodiky dvou výše zmíněných 

didaktických principů, dětem pracovat podle jejich tempa a přizpůsobují jim 

nároky i čas, potřebný ke splnění požadovaných úkolů, tak jak jim vyhovuje. 

Vycházejí z vybavenosti dětí. Tempo výuky přizpůsobují v rámci postupu celého 

kolektivu, ale na druhé straně ale zdůrazňují, že individuálním možnostem dítěte 

nepodřizují úplně vše. 

Dalšími principy, které učitelé vyjádřili v rozhovoru, byla výuka hravou 

formou či skupinová práce a vyučování v blocích, kdy žáci nejsou stresováni 

časem, a učitel tak může lépe přizpůsobovat výuku individuálním potřebám. 

Učitelé zmínili dále důležitost budování motivace, odměňují je za jejich zájem a 

iniciativu. Také vedou žáky к pozitivnímu vztahu ke vzdělávání. 

2. Jak se děti adaptují na počátku školní docházky na školní prostředí a jakým 

způsobem se vyrovnáváte s případnými problémy? 

Na základě odpovědí na tuto otázku můžu konstatovat, že názory učitelů 

na tuto problematiku se podstatně liší. Někteří se domnívají, že se žáci adaptují 

velmi dobře, napomáhá к tomu například hravý styl výuky nebo navození 

přátelského prostředí ve třídě. Mnoho z dotázaných se vyjádřilo, že hodně řeší 
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spolupráci s rodiči, jak dítěti pomoci a volí přirozenou cestu pro snadnější 

adaptaci. Na druhé straně se někteří učitelé vyjádřili, že se děti vykazují stále 

větší problémy v adaptaci na školní prostředí, jelikož děti nejsou z domova 

zvyklí cíleně pracovat, soustředit se, povídat si a vzájemně se naslouchat. 

3. Myslíte si, že inovativní programy úspěšně řeší případné nezdary dítěte po 

vstupu do školy? 

Odpovědi jednotlivých respondentů na tuto otázku se vesměs shodovaly, 

učitelé se domnívají, že určitě ano, protože tyto programy podporují větší 

individualizaci výuky. Zdůraznili také, že je důležitá osobnost učitele. 

4. Jaké používáte metody a další vzdělávací strategie na začlenění dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami? 

Zde se odpovědi učitelů také v zásadě shodovaly, v první řadě uváděli 

individuální přístup к dítěti, jako důležité dále uvedli brát ohled na jeho 

znevýhodnění. Konkrétně uváděli rozdílné hodnocení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, a to o stupeň lepší známkou, či je hodnotí slovně, 

pokud o to rodiče požádají. Těmto žákům také dávají více času na psaní testů a 

další školní práci. 

Jako další uvedli fakt, že by díté mělo zažívat pocit úspěchu a postupně 

trénovat na zátěž plynoucí z vyučovacího procesu. Shodně uváděli možnosti 

školy, nabízející již před nástupem do první třídy kurzy pro budoucí školáky a 

jejich rodiče. Učitelé ze škol Angelovova a Táborská shodně uvedli možnost 

paralelního vyučování českého jazyka, které na jejich škole probíhá. 

Další vzdělávací strategií, kterou dotázaní uvedli, bylo, že se snaží rozvíjet 

tu část psychiky, která je nerozvinutá, a za pomoci asistenta a ve spolupráci 

s rodičů a speciálního pedagoga působit pozitivně a ve zvýšené míře na 

nerozvinuté psychické funkce či motoriku, aby nastala náprava. 

Učitelé zdůrazňovali také slovní hodnocení, kdy dítě nezažívá pocity 

neúspěchu, podporuje se jejich sebevědomí a můžou mít radost z pokroku. 

5. Odkdy začínáte s individualizací školní práce ? 

Zde jsem dostala jednoznačnou odpověď, všichni dotazovaní vyjádřili 

pouze jinými slovy totéž, že začínají s individualizací školní práce naprosto od 
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začátku školní výuky, neboli od momentu, kdy uznají za vhodné, že je to 

potřeba. 

6. Myslíte si, že pojem školní připravenost a s ním spojený odklad školní 

docházky bude po zavedení individualizované výuky do škol stále 

relevantní? 

Odpovědi na tuto otázku nepotvrdily mojí hypotézu formulovanou před 

začátkem výzkumného projektu. Mým předpokladem bylo, že tento problém 

přestane mít v budoucnu význam. Ukázalo se, že téměř všichni dotázaní si 

myslí, že tento problém bude relevantní vždy a bude stále potřeba dávat dětem 

odklad školní docházky. Jako důvody uvedli, že výuka nemůže být natolik 

individualizovaná, aby uspokojila potřeby každého žáka, například díky faktu, že 

současným trendem je stále větší počet dětí ve třídě. 

Učitel může zohlednit sumu požadovaných vědomostí a přizpůsobit ji 

konkrétnímu dítěti, ovšem v oblasti sociální a emocionální to není schopen 

ovlivnit. Pokud je školní práce pro dítě únavná, špatně zvládá nároky, které na 

něj tato práce klade či pochází ze špatného sociálního prostředí, či pokud je 

oslabeno několik psychických funkcí najednou, zvláště v oblasti percepce, 

potom je rok odkladu na místě, protože dítě nemůže postupovat v pokroku. 

Může se tím předejít špatným zážitkům, které by dítěti škola mohla přinést. Dítě 

sice nebude hodnoceno ve škole jako neúspěšné, ale osobně samo bude cítit, 

že je škola pro něj špatně zvladatelná. 

Jeden z učitelů uvedl, že pokud se rodiče dítěti rok budou intenzivně 

věnovat ve spolupráci se školou, nebo když bude navštěvovat přípravný ročník, 

kde dítě vykonává speciální cvičení pro odstranění poruch, je tento rok velmi 

prospěšný a odklad má smysl. 

Pouze jeden učitel vyslovil názor, že odklady školní docházky ztrácejí 

v dnešní době smysl, ale zároveň také soudí, že by měl být povinný přípravný 

ročník pro děti s odkladem, aby tento rok mohl být plně využit a měl pro dítě 

význam. 

7. Jaké jsou Vaše zkušenosti s prací v oblasti individualizace a 

problematiky školní připravenosti, když jste ještě nepracoval(a) s alternativními 

přístupy s nyní? 
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Většina učitelů odpovídala opět shodně, že se snažili vždy individualizovat 

výuku a děti hodnotit na základě jejich možností, snahy a zájmu. Někteří 

nemohly/ na tuto otázku dobře odpovědět, neboť mají zkušenost pouze 

s konkrétním inovativní přístupem a jiný nezažili. Jeden z učitelů uvedl, že 

individuálně doučoval některé slabší děti, neboť neměl velké zkušenosti a ve 

třídě byl velký počet žáků. 

8. 3 Závěry výzkumného projektu 
Pro svůj výzkum jsem si stanovila několik cílů, které jsem se pokusila 

v praktické části splnit. Jako nástroj jsem použila metodu případové studie pro 

detailní popis situací, dotazník a rozhovor. Na základě výzkumu jsem došla 

к následujícím závěrům. 

Základní školy, které jsem navštívila, pracují do velké míry určitým, 

v současné době již inovativním způsobem. Z toho, co jsem měla možnost 

vidět, se praxe shoduje s teoretickými principy jednotlivých přístupů, kterými 

jsem se zabývala v teoretické části, a jsou v souladu s požadavky 

formulovanými v Rámcových vzdělávacích programech. Výsledky svého 

pozorování jsem detailně analyzovala ve třech případových studiích jednotlivých 

škol. 

Na základě výsledků dotazníků a rozhovorů jsem dospěla v první řadě 

к závěru, že učitelé těchto tří škol jsou obeznámeni s individualizací vzdělávání 

a pracují v jeho duchu. Ve své práci používají vzdělávací strategie, které 

vycházejí z respektování každého jedince a jeho schopností, jsou si vědomi, že 

je to důležité zvláště na začátku školní docházky. 

Pro snadnější adaptaci dítěte na školní prostředí po jeho vstupu do školy 

učitelé používají stejné metody a formy práce jako pro žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami, aby se snadněji začlenili do vyučovacího procesu a 

činilo jim to co nejmenší obtíže. Těmito metodami jsou nejčastěji zadávání 

dílčích úkolů podle momentální žákov^potřeby, zájmu a tempa a členění žáků 

do homogenních skupin podle jejich možností, kdy učitel žáky nevede frontálně, 

ale používá činnostní učení. Většina učitelů se ale vyjádřila, že kombinuje podle 

potřeby více forem, jako individuální práci s každým žákem či se speciální 
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pedagog věnuje zvlášť žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, 

nejčastěji v probíhajícím paralelním vyučování. 

Z analýzy odpovědí dále vyplynulo, že učitelé ve vybraných školách 

souhlasí s novou koncepcí základního vzdělávání a z toho vyplývající vnitřní 

reformou školy. Domnívají se, že si žáci díky tomu budou moci vybrat školu 

podle svých potřeb. Kurikulární reforma podle jejich názoru přinese výrazné 

zlepšení v adaptaci dětí nedostatečně připravených pro školu na začátku jejich 

školní docházky, přesto se většina přiklání к názoru, že odklad školní docházky 

je stále a bude vždy relevantní. 

Mojí hypotézou bylo, že na základě plánované reformy školství, kdy je 

školám ponechána velká autonomie a každá si zpracovává své školní programy 

v souladu s diferenciací a individualizací, přestane být termín školní 

připravenost platný. Tato moje hypotéza se tedy výzkumným šetřením 

nepotvrdila. 

Přesto musím konstatovat, že podle Rámcových vzdělávacích programů 

se nyní mění pohled a nároky na školní připravenost než tomu bylo dříve. Důraz 

se neklade tolik na znalosti a vědomosti, ale spíše na sociální a emocionální 

složku a vědomosti z praktického života. Můj výzkum však potvrdil, že učitelé 

stále kladou největší požadavky na dítě v této složce školní připravenosti a míní, 

že by kompetence к učení měla být stále na vysoké úrovni. Naopak 

kompetence činnostní a občanské nepovažují za tolik důležité. 

Dalším závěrem, ke kterému jsem svým výzkumem dospěla, je, že učitelé 

individualizují výuku od okamžiku, kdy jsou přesvědčeni, že je to potřeba, 

ovšem stále většina z nich vyžaduje ke specifické péči o dítě vyšetření 

psychologem či jiným odborníkem a pokládá to za nezbytné. 

Co se týká očekávání od reformy vzdělávání, učitelé soudí, že jim přinese 

větší svobodu v jejich práci, která bude smysluplnější, pro žáky zajímavější a 

zábavnější. Někteří učitelé se ovšem domnívají, že v jejich školách tato 

plánovaná reforma nepřinese žádnou změnu, jelikož již několik let pracují 

inovativní způsobem. To dokládají také jednotlivé případové studie. 

Z výzkumu dále plyne, že učitelé mají velké zkušenosti s plánováním 

školních vzdělávacích programů, všichni dotázaní se podíleli na jeho tvorbě, 
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přizpůsobují si plány učiva podle potřeb žáků, který je vždy v centru dění. 

Jediným bodem, který nepotvrzuje principy Rámcových vzdělávacích programů, 

je, že učitelé ve většině případů nekomunikují s rodiči, žádajícími o odklad 

školní docházky svého dítěte. Důvodem může být ještě nevytvořený důvěrný 

vztah mezi učitelem a rodiči a také to vyplývá z faktu, že na škole jsou k tomu 

určené kompetentní osoby, které tuto práci zastávají, jako školní psycholog či 

speciální pedagog. Dalo by se tedy říci, že škola splňuje tyto požadavky 

otevřeného partnerství mezi rodiči a školou, ale já jsem vycházela 

z předpokladu, že komunikují všichni pedagogičtí pracovníci, tedy i třídní učitelé, 

se kterými rodiče přicházejí nejčastěji do kontaktu. Toto zjištění tedy nepotvrdilo 

mé hypotézy, ze kterých jsem vycházela při formulaci cílů mého výzkumu. 

Z mého výzkumu je přesto patrné, že vzdělávací a výchovné programy 

škol, které jsem si vybrala, jsou v souladu se současnou kurikulární reformou. I 

ostatní školy by se měly těmto novým trendům v budoucnu přizpůsobit. Posílení 

jejich autonomie a vytváření vzdělávacích programů, respektujících individuální 

rozdíly každého jedince přináší zlepšení v adaptaci dítěte na školní prostředí na 

začátku školní docházky a zmírnit jeho případné problémy po celou dobu jeho 

vzdělávání na základní škole. To se týká především žáků, u kterých se projeví 

specifické poruchy učení. 

Výše zkoumané školy používají konkrétními způsoby začleňování 

takových žáků do běžného vyučovacího procesu tak, aby se co nejvíce 

zkvalitnilo jejich vzdělávání a dosáhli maximálního pokroku. Každý žák má 

možnost pracovat podle svého tempa a možností a metody a formy práce jsou 

mu přizpůsobovány. Může mu být poskytnut individuální vzdělávací plán, na 

školách dále probíhá již od prvního ročníku paralelní vyučování, školy organizují 

podpůrné programy, posilující některé nerozvinuté oblasti potřebné 

к úspěšnému zvládnutí školní práce. Dále je to také důležitá návaznost 

předškolního a primárního vzdělávání, jež tyto školy realizují. 

Nedílnou součástí nové koncepce primárního vzdělávání je realizace 

dalšího vzdělávání učitelů, které tyto školy různými kurzy poskytují. Přispívají 

tak к naplňování myšlenek Rámcových vzdělávacích programů a dávají 

inspirativní příklad ostatním školám, které na své vnitřní reformě teprve začínají 
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pracovat. Vedou je tak к přesvědčení, že tato reforma přinese zlepšení v kvalitě 

a efektivnosti vzdělávacího systému. 

Věřím, že jsem svým výzkumným projektem těmito závěry a splnila cíle, 

které jsem si předem stanovila a že výsledky, ke kterým jsem došla, můžou být 

pro každého zajímavé a přínosné. 
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ZÁVĚR 

Tématem mé diplomové práce byl vstup dítěte do školy z hlediska školní 

připravenosti v kontextu vnitřní reformy školy. V teoretické části jsem popsala 

nároky na školní připravenost z psychologického hlediska a současné měnící se 

tendence vyplývající z povinného naplňování Rámcových vzdělávacích 

programů. Dále jsem také zmapovala nejčastější možné příčiny neúspěšnosti 

dětí po vstupu do školy, které známe z praxe. 

Hlavním cílem teoretické části mé práce ovšem bylo popsat některé 

z inovativních programů, jejichž hlavní podstatou je chápat dítě jako 

individualitu, vycházet z jeho vstupních možností a okamžitých potřeb a popsat 

problematiku utváření klíčových kompetencí v českých kurikulárních 

dokumentech. Vybrala jsem si tři vzdělávací programy, které podle mého 

názoru dobře reprezentují výše zmíněné požadavky. Ačkoliv tyto programy 

používají rozličné didaktické principy a způsoby práce s dětmi, mají jedno 

společné. Vycházejí ze současného trendu vzdělávání v souladu se školskou 

reformou. 

V praktické části jsem se snažila o shromáždění a zpracování názorů 

zkušených učitelů na školní připravenost a individualizaci vzdělávání jako 

prevenci možných nezdarů dítěte po vstupu do školy a včasnou pomoc dětem, 

které mají specifické vzdělávací potřeby. 

Záměrem výzkumu mé diplomové práce bylo zjistit postoj učitelů ke 

školské reformě, zaměřené na praktický život a založené na přístupu, který 

respektuje individuální rozvoj dítěte po celou školní docházku. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že učitelé přijímají školskou reformu 

velmi pozitivně, ačkoliv pro ně znamená nárůst jejich pracovních povinností. 

Práce ve třech vybraných školách se mně jevila jako tvůrčí, podporující větší 

samostatnost a zájem dětí. 

Ačkoliv požadavky pro vstup dítěte do školy v souladu s novou školskou 

reformou jsou vstřícné к dítěti, pedagogové se přiklánějí к názoru, že termín 

školní zralost je stále relevantní. 
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Tvorba této diplomové práce byla pro mě velikým přínosem, poskytla mi 

mnoho poznatků a podnětů pro mou pedagogickou praxi. Doufám, že tato práce 

bude obohacením pro všechny, kdo si ji přečtou. Věřím, že současná kurikulární 

reforma svým pojetím přispěje к úspěšnému zahájení školní docházky každého 

dítěte а к jeho pozdějšímu bezproblémovému začlenění do života. 
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PŘÍLOHA Č. 3 



Školní žáK«ivský řád 
1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Táborská, kterou sis vybral. 
К docházce na Základni školu Táborská 45/421 v Praze 4 ses se svými rodiči rozhodl svobodné s vědomím práva vybrat sl školu, 
kde chceš získat základni vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole. 

2) Jsi osobnost i , která chce byt spravedl ivým partnerem ostatnim. 
Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejné tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a 
učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlnosti. 

3) Akt ivně se zúčastňuj školní práce. 
Vzděláni v naši škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním 
polykačem Informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučováni. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád 

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybaveni školy. 
Máš právo využívat veškeré místnosti určené к výuce, materiální vybaveni školy a další dostupné prostředky, které škola 
vlastni ke vzděláváni dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničeni nebo 
poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, dětský klub, školní hřiště,... 
PIi návštěvách se řiď řádem jednotlivých místnosti či hřiště. 
5) Dodržuj školní pravidla: 
Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, 
chováni tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržováni základních společenských 
pravidel: 

Vstoupil jsi - pozdrav. Odcházíš - rozluč se. 
Chceš-lí - řekni prosím. 

Dostaneš-li - řekni děkuji. 
Používej i ostatní "kouzelná" slova, která к sobě lidi přibližují. 
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. 

Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. 
Nenič - každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým. 

Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i 
radost. 

Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
Važ si sám sebe i druhých - v životě je důležité znát cenu svou i druhých. 

Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě! 
Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu. 

6) Chraň svo j i ško lu i své věci. 
Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš do vhodné nesportovní obuvi, 
zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodiš-ii svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, 
zajisti tvoji rodiče nápravu - uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro 
bezpečné uložení cenných véd (mobilní telefony, velké peněžní částky...) máš v kanceláři školy a žáci II. stupně školy při hodinách 
Tv v kabinetu Tv. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty věci neprodlené ohlásíš 
učiteli nebo v kanceláři školy. 

7) Jsi s vobodny žák, který se rozhoduje. 
Máš právo na odpočinek - relaxaci a volný čas - na hru, na svobodnou účast na akcích školy i CVČ ARCUS. Za pěkného počasí 
máš pjávo trávit odpočinek také na školním hřišti a školním dvoře. 

8) Škola je tvá pov innost a má svů j řád, který musíš dodržovat. 
Chodíš do školy pravidelné a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činnosti, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. 
Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků CVČ ARCUS a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš 
do školy nejméně 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučováni jsi na svém místě ve třídě. 
Oděvy a obuv si odkládáš v šatnách. Šatnu své třidy při příchodu i odchodu zamykej, tím předcházíš ztrátám. Vcházíš a 
odcházíš vchodem do šaten ze dvora školy. Na schodišti chodíš zásadné vpravo. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje 
doprovázející učitel. Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 6.30 hod. do 7.30 hod. Z .večerní" družiny odcházíš po 16.00 
hod. hlavním vchodem. Škola je během svého dopoledního provozu uzamčena. Příchod do školy v tuto dobu je možný hlavním 
vchodem - zvonky do kanceláří školy a sborovny. Budova se otevírá a uzavírá dle samostatného rozpisu. Ve škole se přezouváš do 
hygienicky vhodné nesportovní obuvi a do tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící 
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podrážkou. Vhodné prezutí, napříklai 2čni obuv nebarvící parkety, používej i v učebné hudební a dramatické jvy (divadla). 
Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře si průběžné doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je si zjistit, co se ve škole déje! 

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! 
V dobé vyučováni, činnosti školni družiny a kroužků CVČ ARCUS odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka -
neopouštíš svévolné školni budovu nebo třídu, a to i při akcich mimo areál školy. Pokud tfidni učitel svolá třidnickou hodinu v dobé 
mimo vyučováni, zúčastníš se ji. Zodpovídáme za tebe i o přestávkách! 

10) I vyučování má svá pravidla к dodržování! Máš právo na kval i tní vzděláváni l 
Vyučování na celé škole muže také probíhat v projektech, blocích, epochách a podobné. Začátek hodin určuje zvoněni, délku 
vyučovací jednotky určuje učitel. Po zazvoněni jsi na určeném mlsté (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny 
potřebné věci к vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučováni nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, 
omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostavi-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třidy. oznámí toto určený žák třídy v 
kanceláři školy, ředitelně nebo v kanceláři pedagogického zástupce ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš 
práce v hodině a udržuješ své pracovni místo v pořádku a čistotě. Do třídy, která neni připravena na vyučování, nevstupuješ. Po 
skončení vyučováni ve třidě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Učitel 
má právo změnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci. Máš 
právo na kvalitní vzdělávání. 

11) Starej se o své školní dokumenty. 
Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. 
Ztrátu ŽK neprodleně oznámiš TU a zajistíš si vystavení duplikátu и vedení školy včetně doplněni klasifikace od všech vyučujicich. Po 
celou dobu studia vlastníš školní průkaz - Identif ikační kartu (IK), kterou dostaneš za vstupní poplatek 100,-Kč. Školni průkaz ti 
umožňuje objednávání jidel a stravováni ve školní jídelně, bezplatné půjčováni knih ve školní knihovně, bezplatné sportováni na 
školním hřišti, slouží ke vstupu do Dětského klubu ARCUS a učebny výpočetní techniky a také jako osobni průkaz pro prokázání 
totožnosti a získáni slevy v dopravních prostředcích. Při ztrátě průkazu neprodlené informuješ třídního učitele nebo hospodářku školy, 
která ti za poplatek 50,-Kč vystaví nový průkaz. Tvým pomocníkem je žákovský diář. 

12) Kdy do školních kanceláří. 
K potvreování různých listin a osobnich záležitosti v kanceláři školy a jidelně je určena velká přestávka (od 7.45 do 8,15 hod.) 

13) Školni jídelna je tu pro tebe. 
Máš právo na poledni přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školni Jídelně. Právo stravovat se ve školní jidelně má ten, kdo 
má se školou podepsanou smlouvu o stravováni a tuto smlouvu dodržuje. Na oběd odcházíš samostatně nebo v doprovodu učilele. 
Ve školní jídelně se řídiš pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolováni. Při nevhodném chováni můžeš být z 
jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš. 

14) Využívej školní demokracie ve škole i ve tř idě. 
Ve škole pracuje školní parlament jako další součást vlivu žáků na děni ve škole. Zástupce do parlamentu vysílají jednotlivé třidy. O 
činnost v parlamentu mohou projevit zájem i jednotlivci. Žákovský parlament je orgánem žáků, který umožňuje demokratickou cestou 
hledat a nalézat nejvhodnéjší řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů a který garantuje realizaci nalezených 
řešeni. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelem školy, radou školy a jeho činnost je koordinována pověřeným 
pedagogickým pracovníkem školy. V každé třidě si žáci zvolí třídní samosprávu, která mimo jiné plni určené služby ve třidě. 
Například: šatnáři zajišťuji včasné odemknutí a zamknuti šaten. Pět minut před začátkem vyučováni šatnu zamknou. I odpoledne 
zůstává šatna uzamčena. Podle potřeby se pro organizaci chodu školy zřizují i další služby. 

15) Nezapomeň dát o sobě vědět. 
Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní knihu. Pokud budeš svoji 
nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolněni z vyučováni rodiče. Povoleni jednodenní absence uděluje třídní učitel, o povoleni 
delši absence je nutno žádat ředitele školy písemné (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní 
učitelé na písemnou žádost rodičů. Odcházíš ze školni budovy se souhlasem třídního učitele. V případě nepřítomnosti třídního učitele 
uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepří tomnost omlouvají Tví rodiče osobně nebo písemně do 24 hodin od 
začátku absence a po ukončení opět písemně v žákovské knížce. Třídní učitel má právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka 
doloženi nepřítomnosti. 

16) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám! 
Šetříš zařízení školy a neprodlené hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškozeni nebo zničeni věci, které jsou majetkem školy, závady 
na osvětleni, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svoleni učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve 
třídě a učebnách. Řídiš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o 
bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys 
neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, ä jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, к niž dojde, Ihned ohlas 



PŘÍLOHA Č. 4 



Vážená paní, vážený pane! 
Jsem studentkou Pedagogické fakulty v Praze a v nyní pracuji na výzkumu, který se zabývá 
školní připraveností v kontextu vnitřní reformy školy, která je v současnosti velmi 
diskutovaným tématem. Dovoluji si Vám proto předložit dotazník s prosbou o jeho vyplnění. 
Vyplňování Vám nezabere více než 15 minut. Předem velmi děkuji za poskytnuté informace. 
Johana Kasalová 

1. Zvýšil se zájem rodičů o Vaši školu po zavedení inovativního programu, 
pracujícího na základě principů RVP ZV? 

b) ano 
c) ne 
d) neumím se vyjádřit 

2. Myslíte si, že je i přes individualizaci školního vzdělávání nutný odklad školní 
docházky? 

a) není již nutný 
b) pouze ve zcela zvláštních případech (zdravotní důvody) 
c) odklad školní docházky vždy považuji za vhodný pro dítě 
d) neumím se vyjádřit 

3. Ubylo po začlenění Vaší školy do inovativního programu, pracujícího podle 
principů RVP ZV odkladů školní docházky? 

a) ano, je jich méně 
b) stejný počet 
c) ne, odkladů je větší počet než v minulosti 
d) neumím se vyjádřit 

4. Komunikujete s rodiči žádajícími o odklad školní docházky svého dítěte o podstatě 
reformy, tzn. že budou zohledněny individuální potřeby jejich dítěte? 

a) ano 
b) ano, ale rodiče stále na odkladu trvají 
c) ano, rodiče změní názor 
d) ne 

5. Souhlasíte s novou vnitřní reformou, kdy si každá škola zpracovává své školní 
vzdělávací programy a proč? 

a) souhlasím, je to výhodnější pro učitele 
b) souhlasím, je to výhodnější pro žáky, mohou si vybrat školu podle svých potřeb 
c) nesouhlasím, bylo by výhodnější pro všechny, kdyby se učilo jednotně 
d) jiný názor(popište) 

Komentář: 
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6. Co očekáváte od RVP ZV, potažmo od realizace Vašeho školního vzdělávacího 
programu a proč? 

a) omezení 
b) příliš velké nároky na učitele 
c) větší svoboda 
d) žádná změna 
e) jiný názor (popište) 

Komentář: 

7. Do jaké míry jste se mohl(a) podílet na tvorbě Vašeho školního vzdělávacího 
programu? 

a) zcela, individuálně 
b) zcela, kolektivní práce pedagogů 
c) částečně 
d) vůbec 

8. Myslíte si, že RVP ZV, potažmo Váš školní program (metodika Začít spolu, 
pedagogika Montessori, Zdravá škola aj.) přináší zlepšení v adaptaci dítěte na 
školní prostředí na začátku školní docházky a proč? 

a) výrazné zlepšení 
b) stejné 
c) u dětí nespatřuji zřejmý pokrok 

Komentář: 

9. Jak vysoká úroveň požadovaných kompetencí je podle Vašeho názoru potřebná 
pro snadnější adaptaci dítěte na školu? (zaškrtněte u každé kompetence) 

• Kompetence к učení (soustředění na činnost, dokončení zadané práce, práce podle 
pokynů, elementární znalosti z praktického života) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence к řešení problému 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence komunikativní (dostatečná slovní zásoba, samostatně vyjadřuje své 
myšlenky, hovoří ve větách, komunikuje bez zábran) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 
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• Kompetence sociální a personální (základy sebeobsluhy, umí vyjádřit svůj názor, 
přijímá dohodnutá pravidla, uvědomuje si nevhodné chování) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence činnostní a občanské (využívá své silné stránky, smysl pro povinnost 
к učení а к úkolům, dbá o svoji bezpečnost a zdraví) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

10. Jakým způsobem individualizujete výuku? 

a) pracuji s každým žákem individuálně 
b) pracuji individuálně pouze se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
c) žáky člením do skupin podle jejich možností 
d) žáci dostávají pouze dílčí úkoly podle jejich potřeb a tempa 
e) jinak (specifikujte) 

11. Kdo na Vaší škole určuje, které dítě má specifické vzdělávací potřeby? (můžete 
zaškrtnout více možností) 

a) psycholog 
b) učitel 
c) speciální pedagog 
d) rodič 
e) jiná možnost (specifikujte) 

12. Vyžadujete pro individualizaci práce s dítětem se specifickými vzdělávacími 
potřebami také vyšetření psychologem nebo jiným odborníkem? 

a) nevyžaduji 
b) vyžaduji, vyšetření považuji za nezbytné 
c) vyžaduji, ale vyšetření považuji za formální záležitost 
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Vážená paní, vážený pane! 
Jsem studentkou Pedagogické fakulty v Praze a v nyní pracuji na výzkumu, který se zabývá 
školní připraveností v kontextu vnitřní reformy školy, která je v současnosti velmi 
diskutovaným tématem. Dovoluji si Vám proto předložit dotazník s prosbou o jeho vyplnění. 
Vyplňování Vám nezabere více než 15 minut. Předem velmi děkuji za poskytnuté informace. 
Johana Kasalová 

1. Zvýšil se zájem rodičů o Vaši školu po zavedení inovativního programu, 
pracujícího na základě principů RVP ZV? 

b) ano 
c) ne 

^ neumím se vyjádřit 

2. Myslíte si, že je i přes individualizaci školního vzdělávání nutný odklad školní 
docházky? 

a) není již nutný 
Ж) pouze ve zcela zvláštních případech (zdravotní důvody) 
c) odklad školní docházky vždy považuji za vhodný pro dítě 
d) neumím se vyjádřit 

3. Ubylo po začlenění Vaší školy do inovativního programu, pracujícího podle 
principů RVP ZV odkladů školní docházky? 

a) ano, je jich méně 
b) stejný počet 
c) ne, odkladů je větší počet než v minulosti 

ffl neumím se vyjádřit 

4. Komunikujete s rodiči žádajícími o odklad školní docházky svého dítěte o podstatě 
reformy, tzn. že budou zohledněny individuální potřeby jejich dítěte? 

a) ano 
b) ano, ale rodiče stále na odkladu trvají 
c) ano, rodiče změní názor 

5. Souhlasíte s novou vnitřní reformou, kdy si každá škola zpracovává své školní 
vzdělávací programy a proč? 

a) souhlasím, je to výhodnější pro učitele 
b) souhlasím, je to výhodnější pro žáky, mohou si vybrat školu podle svých potřeb 
c) nesouhlasím, bylo by výhodnější pro všechny, kdyby se učilp jednotně 
d) jiný názor(popište) SpCjh ' ' /£> Q t o / ' ^ í č f ^ 

ne 

Komentář: 
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6. Co očekáváte od RVP ZV, potažmo od realizace Vašeho školního vzdělávacího 
programu a proč? 

a) omezení 
^ y příliš velké nároky na učitele 
/čt) větší svoboda 

žádná změna r - , y Q 

Qß jiný názor (popište) j / l n ( W L p f a , ^ 

I / rv «<V> Л М + O t " Komentář: 

7. Do jaké míry jste se mohl(a) podílet na tvorbě Vašeho školního vzdělávacího 
programu? 

a) zcela, individuálně 
b) zcela, kolektivní práce pedagogů 

fy částečně 
d) vůbec 

8. Myslíte si, že RVP ZV, potažmo Váš školní program (metodika Začít spolu, 
pedagogika Montessori, Zdravá škola aj.) přináší zlepšení v adaptaci dítěte na 
školní prostředí na začátku školní docházky a proč? 

(^ър výrazné zlepšení 
b) stejné 
c) u dětí nespatřuji zřejmý pokrok 

Komentář: 

9. Jak vysoká úroveň požadovaných kompetencí je podle Vašeho názoru potřebná 
pro snadnější adaptaci dítěte na školu? (zaškrtněte u každé kompetence) 

• Kompetence к učení (soustředění na činnost, dokončení zadané práce, práce podle 
pokynů, elementární znalosti z praktického života) 

velmi vysoká - v^soká_- částečná - malá - žádná 

• Kompetence к řešení problému 

velmi vysoká - yxgfíká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence komunikativní (dostatečná slovní zásoba, samostatně vyjadřuje své 
myšlenky, hovoří ve větách, komunikuje bez zábran) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 
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• Kompetence sociální a personální (základy sebeobsluhy, umí vyjádřit svůj názor, 
přijímá dohodnutá pravidla, uvědomuje si nevhodné chování) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

• Kompetence činnostní a občanské (využívá své silné stránky, smysl pro povinnost 
к učení а к úkolům, dbá o svoji bezpečnost a zdraví) 

velmi vysoká - vysoká - částečná - malá - žádná 

10. Jakým způsobem individualizujete výuku? 

a) pracuji s každým žákem individuálně 
ffl pracuji individuálně pouze se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
c) žáky člením do skupin podle jejich možností 

(Qy žáci dostávají pouze dílčí úkoly podle jejich potřeb a tempa 
e) jinak (specifikujte) 

11. Kdo na Vaší škole určuje, které dítě má specifické vzdělávací potřeby? (můžete 
zaškrtnout více možností) 

d) rodič 
e) jiná možnost (specifikujte) 

12. Vyžadujete pro individualizaci práce s dítětem se specifickými vzdělávacími 
potřebami také vyšetření psychologem nebo jiným odborníkem? 

a) nevyžaduji 
ЛХ) vyžaduji, vyšetření považuji za nezbytné 
c) vyžaduji, ale vyšetření považuji za formální záležitost 
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ANOTACE 

Diplomová práce se věnuje problematice školní připravenosti a adaptace 

dětí na školní prostředí v kontextu současné vnitřní reformy školy. Teoretická 

část uvádí utváření klíčových kompetencí, proměny primárního vzdělávání a 

specifika práce s dítětem v počátcích školní docházky. Dále popisuje inovativní 

přístupy v řešení problematiky školní připravenosti a adaptace na školní 

prostředí. Část praktická analyzuje ve třech případových studiích kompetence 

škol z hlediska individualizace a vnitřní diferenciace. Na základě dotazníků a 

rozhovorů předkládá názory a zkušenosti učitelů se začleňováním dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Klíčová slova: školní připravenost, individualizace, vnitřní reforma školy, 

klíčové kompetence, inovativní přístup ke vzdělávání 

ANNOTATION 

The dissertation deals with the problem of school readiness and school 

environment adaptation in the context of the primary education internal reform. 

Theoretical part describes formation of key competences, primary education 

transformation and education strategy concerning specifics of the work with the 

child entering primary school. It also describes the innovative approaches in 

solution to school readiness and school adaptation environment. Practical 

research analyses in three case studies school competences in the 

individualization and internal differentiation's point of view. It presents, based on 

the questionnaires and interviews, teachers' opinions and experience with 

inclusion of children with special educational needs. 

Key words: school readiness, individualization, primary education internal 

reform, key competences, innovative approach to education 


