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Anotace:  
Bakalá!ská práce popisuje alternativní pedagogický systém Ovida Decrolyho, v#nuje 

se formám, kterými je tento sytém aplikován v sou"asných belgických školách a p!ibližuje 

možnosti využití Decroly pedagogiky pro "eskou školu, jako inspiraci pro !ešení aktuálních 

otázek a požadavk$ na vzd#lávání.  

Decroly se !adí k reformním pedagog$m z po"átku 20. století. Ve své koncepci  

vychází z d#tského zájmu a z p!irozených pot!eb dít#te a zd$raz%uje požadavek globálního 

u"ení, kterému odpovídá také globální metoda "tení a psaní.   

   

Keywords:  
Alternative pedagogy, comparative pedagogy, innovation in education, child-centred 

education 

  

Annotation:  
This thesis describes the alternative educational system of Ovide Decroly. It details 

the forms by which it is nowadays applied in particular Belgian schools using the Decroly 

system. Further it outlines its potential uses in Czech school as an inspiration for solving 

contemporary problems and needs of our educational system. 

Decroly belonged to the reformatory pedagogues of the beginning of the 20th 

century. His concept was based on understanding of the natural interests and needs of children 

and emphasized the necessity of global learning that includes global method of reading and 

writing.
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1. Úvod 
Reformní hnutí pat!í k nejkreativn#jšímu období v d#jinách pedagogiky. Je 

charakteristické množstvím r$zných p!ístup$ a metod, které byly uplat%ovány v !ešení 

pedagogických situací a jejich poznání  nám umož%uje "erpat z tohoto hnutí  inspiraci a 

p!íklad pro vlastní pedagogické pojetí.                     

Aktuálnost reformního hnutí pro "eskou školu spo"ívá zejména v principu  umíst#ní 

dít#te do st!edu zájmu, nebo' i sou"asná pedagogika se ozna"uje jako na dít# orientovaná 

pedagogika.       

Hlavní motivací pro volbu tohoto tématu byl m$j dlouhodobý zájem o alternativní 

sm#ry a inovativní pedagogiku. Díky podn#tu PhDr. Anny Tomkové jsem se dostala na 

studijní pobyt do Belgie, kde jsem m#la možnost navštívit r$zné typy škol pracujících 

Decroly metodou a na jedné z nich strávit m#sí"ní stáž. Díky takto dlouhé stáži jsem m#a 

možnost skute"n# poznat život školy. Návšt#va dalších alternativních škol a škol 

zastupujících hlavní vzd#lávací proud mi potom  umožnila získat celkový obraz o belgickém 

školství a pochopit, k "emu Decroly školy p!edstavují alternativu.   

P!ínos mé práce by m#l spo"ívat v p!iblížení alternativního systému belgického 

léka!e Jeana Ovida Decrolyho nejen prost!ednictvím pramen$, ale také popisem sou"asné 

podoby Decroly školy, která za"le%uje do svého kurikula nové prvky, kterými reaguje na 

aktuální požadavky belgického vzd#lávacího systému. Dále na konkrétních  metodách 

ukazuji, "ím mohou být tyto metody nebo jednotlivé prvky p!ínostné i pro "eské školství.  

Svou bakalá!skou práci pojímám ze t!í hledisek. Cílem první kapitoly  je analyzovat 

historický pedagogický koncept, který vznikl na p!elomu století a odpovídal tak na soudobé 

pot!eby. Zam#!uji se zejména na Decrolyho pedagogiku, ale uvádím též p!íklady "eského 

alternativního školství. Druhá kapitola je zam#!ená na sou"asnou situaci v Belgii a v &R. 

Cílem je p!iblížit, jak Decrolyho model "elí otázkám moderní belgické spole"nosti, zda 

z$stává aktuální, "i je-li pot!eba dopl%ovat jej tak, aby reagoval na sou"asné požadavky 

vzd#lávání. V podkapitole v#novaném belgické Decroly škole vycházím zejména ze své 

zkušenosti ze dvou škol a to Ecole Ouverte v belgickém Ohain a z Ecole de l´Ermitage 

v bruselském Uccle. Nejde tedy o zmapování, jakým zp$sobem dnes pracují Decroly školy 

v Belgii, ale o inspiraci, jak využívat metodu z po"átku 20.stol. v roce 2010. Cílem druhé 

podkapitoly  je nastínit, jakými cestami se ubírá "eská škola, jaké jsou požadavky na sou"asné 

vzd#lávání , jaké jsou jeho trendy,  a zda se odkazujeme na reformní pedagogiku, aby potom 

t!etí kapitola mohla poukázat, v "em m$že být Decroly metoda inspirativní pro obecné otázky 

aktuální pedagogiky nejen v "eském prost!edí.  
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Cílem práce není podat detailní popis Decroly metody, ale charakterizovat její hlavní 

znaky a ukázat, v "em mohou její prvky p!ínosné pro sou"asné "eské školství a dále 

inspirovat novými metodami.                                                                                                                      
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2. Historická analýza 
2.1  Reformní hnutí 
 

Cíl : Vymezit základní !asové období a filosofické p"edpoklady vzniku alternativních 

škol v Evrop#, nastínit jejich propojenost a vzájemné ovliv$ování 

 

Na p!elomu 19. a 20. století  vzniká v pedagogice reformní hnutí, které reaguje na 

nové poznatky z pedagogických a sociologických výzkum$.  Toto hnutí, ozna"ované jako 

„Reformní pedagogika“, „Škola životem pro život“ „Hnutí za svobodnou školu“ „Progresivní 

výchova“ atp. se vymezovalo proti staré koncepci herbartismu a vyzna"ovalo se kritikou 

tradi"ní, konzervativní  školy.  

Odborná diskuse  vedená kolem p!esného vymezení pojm$ i periodizace hnutí je 

zp$sobena rozmanitými proudy, které vznikly na národních úrovní a které m#ly vždy silnou 

vazbu na osobní pedagogické pojetí jednotlivých reformátor$. Mluvíme však o hnutí 

mezinárodním, protože nacházíme spole"né prvky jejich pedagogiky.  

T#mito spole"nými znaky jednotlivých pedagogických proud$ jsou podle Koliadise1 

(dopln#no) : 

- svobodná škola  

- škola pojímaná jako životní spole"enství žák$, u"itel$,  rodi"$, p!ípadn# 

místní komunity a tím umožn#ná výchova k pospolitosti prost!ednictvím 

kooperace 

- napl%ování p!irozeného rozvoje dít#te, s d$razem na jeho individuální zájmy 

a pot!eby a aktuální vývojový stupe% 

- škola orientovaná na život a podporující aktivitu d#tí 

- škola jako místo celostního vzd#lání "lov#ka, bez opomíjení kreativních, 

um#leckých, "i sociálních dovedností 

Cílem hnutí byla tedy v pedagogické rovin# inovace výchovy, vyu"ování a 

vzd#lávání ve smyslu svobodné a na život orientované pedagogiky, která respektovala 

individuální vývoj a podporovala maximální rozvoj každého jedince. Ellen Keyová, která ve 

svém díle Století dít#te definuje  reformn#-pedagogické myšlenky ozna"uje za cíl 

„revolucionalizaci spole"nosti“, jíž m#lo být dosaženo reformou vzd#lávacího systému. 

Zd$raz%uje p!itom nutnost  vzájemné provázanosti reforem : „Jednotlivé reformy v moderní 

                                                 
1 E. Koliadis, 2006, s. 43 
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škole neznamenají v%bec nic, pokud se jejich prost"ednictvím nep"ipraví revoluce, jež rozt"íští 

sou!asný systém tak, že nez%stane kámen na kameni.“2   

Ambice hnutí tedy nespo"ívaly jen v prom#n# školy, ale zm#na školy m#la být 

východiskem pro zm#nu života, jeho stylu a obsahu a k všeobecnému povznesení spole"nosti. 

Mezi reformátory byli  zejména léka!i  (Marie Montessori, Ovide Decroly), pedagogové 

(Peter Peterson) a filosové (Rudolf Steiner), kte!í p$sobili v r$zných vzd#lávacích za!ízení "i 

školách a vzájemn# se svými koncepcemi ovliv%ovali, a' již díky osobním p!átelstvím, "i na 

mezinárodních sjezdech.  

Nap!íklad v roce 1902 se setkává na univerzit# v Ženev# Adolphe Ferrière s Ovidem 

Decrolym. Cipro3 dále popisuje Ferriérovo ovliv%ování Decrolym i Marií Montessori 

(italskou léka!kou, jejíž pedagogický systém vycházející respektování z lidské osobnosti a 

nikoli dodržování pevné metody bývá ozna"ován jako krajní pedocentrismus). Decroly i 

Montessori se !adí mezi léka!e, kte!í pracovali s postiženými d#tmi a pozd#ji svou metodu 

adaptovali pro d#ti zdravé. 

V roce 1913 po!ádá  Marie Montessori mezinárodní vzd#lávací kurz a v roce 1915  

p!ednáší v USA, kde se setkává  s Helen Parkhurstovou (zakladatelkou tzv. daltonského 

plánu) .  

Také v roce 1913 zakládá ve Švýcarsku Rudolf Steiner vzd#lávací centrum pro 

antroposofickou spole"nost. Antroposofie se stává pozd#ji základem jeho pedagogiky, 

nazývané v "eském prost!edí  Waldorfská pedagogika. 

V roce 1921 vzniká liga pro novou výchovu, ve které se angažuje mnoho pedagog$ a 

v roce 1925 zakládá v Ženev# Adolphe Ferrière  BIE – Bureau international de l´ education  

(Mezinárodní ú!ad pro výchovu)4.  

Tolik k nastín#ní, pro" m$žeme mluvit o mohutném hnutí  mezinárodního charakteru. 

V mnoha zemích Evropy byla tato hnutí p!erušena  totalitními režimy a po válce pak vznikaly 

školy v duchu reformní pedagogiky – zejména M. Montessori, R. Steinera, C. Freineta.  

  P!estože jde dnes o minoritní proudy vzd#lávání, odkaz reformní pedagogiky 

nespo"ívá v dodnes existujících školách, ale v prom#n#, kterou prožila spole"nost a škola  

v p!edvále"ném vývoji.   A" šlo  "asto o samostatn# vystupující osobnosti, jejich p$sobení 

ovlivnilo atmosféru hlavního proudu vzd#lávání.  

 

                                                 
2 E. Keyová in Rýdl, 1994, s. 17 
3 Cipro 2002, s. 241 
4 BIE sídlí v Ženev# dodnes, je sou"ástí UNESCA a každé dva roky se zde schází miminist!i všech 
"lenských zemí k projednávání aktuálních otázek vzd#lávání ve sv#t#. 
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Dalším odkazem je  velký zdroj inspirací pedagogických koncepcí, které vycházejí  

z psychologických poznatk$ o dít#ti a z nichž tudíž m$žeme "erpat v !ešení otázek  aktuálních 

i pro sou"asnou školu. 
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  2.2 Decroly pedagogika 

  2.2.1 Jean - Ovide Decroly 
  Cíl : P"estavit osobnost O. Decrolyho.  

 

  Jean - Ovide Decroly (1871 – 1932) se !adí mezi reformními pedagogy k  léka!$m, 

kte!í díky své specializaci zohled%ují ve svých pedagogických koncepcích psychologické 

aspekty, pot!eby a vývojové odlišnosti dít#te. 

Narodil se roku 1871 v belgickém Renaix a poté,  co složil doktorát z medicíny na univerzit# 

v Gentu (s ocen#ním univerzity),  p$sobil a spolupracoval s profesory v Berlín# a v Pa!íži, se 

nakonec vrací do Bruselu, aby zde p$sobil jako asistent na poliklinice.  

     Roku 1901 zakládá v Bruselu ve svém vlastním dom# Institut speciálního vzd#lávání  

pro opožd#né a abnormální d#ti5, kde propracovává pedagogiku psychologicky p!izp$sobenou 

p!ípad$m, které lé"il.  Decroly vychází   z pozorování d#tí a zabývá se nad každým z nich 

otázkami o jejich intelektovém, morálním a fyzickém rozvoji. Snaží se, stejn# jako nap!. 

Montessori, aby m#lo každé dít# prost!edí vhodné pro sv$j  rozvoj, aby v n#m nacházelo 

inspiraci pro u"ení  a aby dostávalo takové podn#ty , které jsou vhodné pro jeho aktuální 

úrove%. Tak dospívá k myšlenkám celistvého pojetí v rozvoji dít#te a formuluje myšlenku 

p!ipravit dít# životem ve škole  pro skute"ný budoucí život.  

  Jeho globální p!ístup spo"ívá v tezi, že pro dít# je jednodušší a p!irozen#jší vybavovat 

si celistvé skute"nosti získané v kontextu, než jednotlivé, od reality odtržené poznatky. 

K nutnosti celistvého pojetí  p!isp#la dále Decrolyho nespokojenost s tradi"ní výukou "tení a 

Decroly propracovává vlastní metodu.  

 Pokud dít# uchopuje celé slovo,  pracuje s ním snadn#ji a  p!irozen#ji než s hláskou. 

Stejn# tak si  snadn#ji vybavuje poznatky, které získává smysluplnou prací, experimentem "i 

pozorováním, než u"itelem p!edanou p!ednáškou. 

Ze svých zkušeností a poznatk$  získaných v Institutu  vychází Decroly  p!i své 

pozd#jší praxi a formuluje na základ# nich myšlenku, že „to, co je dobré a efektivní pro 

výchovu duševn# postižených, musí být stejn#  vhodné a ješt# ú!inn#jší pro výchovu d#tí 

normálních.“6                

V roce 1907, po  n#kolika letech pokus$ zakládá v Bruselu na naléhání svých p!ítel, 

nadšených jeho metodami, školu pro d#ti normální, l´Ermitáž, která se ozna"uje jako  „Škola 

životem pro život“ / „ Par la vie pour la vie“. V prost!edí školy vzniká liga Nová škola, 
                                                 
5 „Institut d´enseignement spécial pour retardés et anormaux“ Hamaïde, 1922, s. 2 
6 Cipro, 2000, s. 102 
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usilující o rozší!ení a uplatn#ní moderních myšlenek o pokrokové výchov#.7 (Zajímavé je, že 

v této mezivále"né atmosfé!e má liga ve svých stanovách odpoutání se od politických, p!íliš 

svazujících omezení.)  

Metody, kterými pracuje na základní škole v Ermitáži se  opírají o "ty!i  pilí!e : 

- centra zájm$ dít#te – výuka má vycházet z p!irozeného zájmu dít#te, 

napl%ovat jeho zv#davost a intelektuální pot!eby 

- globálnost ve smyslu uceleného u"ení    

- t!ída jako ateliér, který simuluje život a ve kterém se dít# u"í 

- p!irozené prost!edí, které uvádí dít# do situací podn#cující objevování  

 

Roku 1920 byla škola rozší!ena o st!ední stupe% a Decroly se za"íná v#novat 

výzkum$m vlastní metody, vypracovává testy k hodnocení žák$ a se svými  poznatky 

vystupuje roku 1921 na pedagogickém kongresu v Calais, kterému p!edsedal.  

Konkrétn# zde p!edstavuje sv$j spis „Vers l´école rénovée“ - „Za obnovenou školu“, 

kde prezentuje názor, že tradi"ní škola neodpovídá d#tské psychice a pot!ebuje reformu.8  

V Calais je téhož roku  založena Mezinárodní liga nové výchovy. 

LIEN  - La ligue internationalle pour l´Education nouvelle/ Mezinárodní liga nové 

výchovy p!edstavuje pro její "leny, jímž byl mimo jiné Jean Piaget, John Dewey, Adolphe 

Ferrière, Maria Montessori, možnost k vým#n# zkušeností a poznatk$ a prezentaci výzkum$. 

Decroly p!edsedá od roku 1930 její národní sekci. 

Decrolyho metodou od školního roku 1920/1921 vyu"ovalo v Bruselu 11 u"itel$ na 8 

školách, všichni ze svého p!esv#d"ení  o p!ínosu této metody. A to i p!es fakt, který uvádí 

Hamaïdová :  „U!itelstvo ji užívalo zcela dobrovoln#. Ale byla tu jedna choulostivá okolnost. 

U!itelé nebyli p"ipraveni, o podstat# metody m#li pojmy velmi neur!ité.“ 9Hamaïdová10, která 

s doktorem Decrolym spolupracovala, proto za"ala radit u"itel$m, podporovat je v jejich práci  

a seznamovat je s Decroly metodou.  

Decroly umírá roku 1932, ve Ucclu, kde sídlí dodnes jeho škola a Centrum pro studie 

Decrolyho. Jeho školy najdeme zejména v Belgii, Francii, Špan#lsku, ale též v Latinské 

Americe.  

Léka!$m, jako byl O. Decroly "i M. Montessori bývá pedagogicky vytýkána jejich 

jednostrannost spo"ívající v zam#!ení se na individualitu a jedine"nou osobnost, které v jejich 
                                                 
7 Hamaïde, 1922, s. 4 
8 Cipro, 2002, s. 118 
9 Hamaïdová, 1926, s. 17 
10 Hamaïde mimo svou p!ímou pedagogickou "innost také zpracovala mnoho teoretických i 
praktických materiál$ o Decroly metod#. 
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koncepcích p!evyšuje význam spole"enský "i obecn#-filosofický.11 Pokud se tedy vrátíme 

k požadavku Ellen Keyové o prom#n# spole"nosti prost!ednictvím školy, z$stávají Decrolyho 

školy „jednotlivými kameny“.  

Cokoli m$žeme Decrolymu vytýkat, pro vývoj pedagogických systém$ je d$ležitá 

iniciativa m#nit zab#hnuté metody a experimentovat. A práv# na chybování, jež je nedílnou 

sou"ástí experimentování, bychom m#li nahlížet jako na krok, který umož%uje zdokonalování 

systému a p!ínos nových poznatk$. 

                                                 
11 Cipro, 2002, s. 117 
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2.2.2 Základní principy metody O. Decrolyho 
Cíl : Objasnit pojem požadavku globálnosti v celé jeho ší"i. 

 

Decroly p!edstavil svou metodu roku 1921 v Calais, podrobný popis jeho metody 

potom zpracovala jeho  kolegyn#  a první !editelka školy, Amalie Hamaïdová v díle Metoda 

Decrolyho.12 

Všechny Decrolyho zásady bychom mohli shrnout heslem „Par la vie pour la vie“ 

„Životem pro život“. Toto pedagogické motto p!edstavuje školu, která rozvíjí osobnost 

každého žáka a zajiš'uje, aby každý jedinec usp#l ve svém osobním život#.13 Život ve škole 

ale není chápán pouze jako p!íprava na budoucnost, ale jako plnohodnotný život. Proto se 

mají žáci ve škole zaobírat skute"nými problémy, skute"nými výzvami ze všech oblastí jejich 

života. 

Spole"ná práce ve škole  je podmín#na podobnými pot!ebami všech d#tí ve t!íd# ( 

Decroly popisuje malé t!ídy s 20 – 25 d#tmi), proto se p!edpokládají v#kov# homogenní 

skupiny d#tí, které budou na podobné úrovni.  

Základ Decroly pedagogiky p!edstavují výše uvedené "ty!i  pilí!e. Co konkrétn# pro 

tuto metodu znamenají?  

                

Centra zájm$ 

V centech zájm$ vychází Decroly z p!irozených pot!eb a zájm$ dít#te. Pot!eby mají 

odrážet vše,  "ím se dít# zabývá, co pozoruje, co je pro n#j zajímavé a aktuální. Tyto pot!eby 

rozd#luje Decroly do "ty!  oblastí :                                         

 

a. pot!eba potravy (v"etn# pot!eby "istoty)       

b. pot!eba boje proti nepohod#      

c. pot!eba obrany proti nebezpe"í a nep!átel$m            

d. pot!eba jednat, spole"ensky žít a pracovat ( a pot!eba odpo"ívat)14          

 

                                                 
12 Hamaïde 1922, do "eštiny p!eloženo E. Vlasákem  viz.Hamaïdová 1926 (s p!edmluvou J.Uhra) 
13 toto m$žeme porovnat s cíli sou"asného vzd#lávání, uvedenými nap!. v RVP 
14 (Žáci v Ecole Ouverte v Ohain si odvozovali samostatn# tyto 4 základní pot!eby p!i "tení románu 
Daniela Defoa Robinson Crusoe. P!i "tení objevovali, co je pro život nezbytné a jaké oblasti tedy 
budou sami studovat.) 
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Ze zkoumání t#chto pot!eb  vychází všechna práce žák$ : žáci pozorují,  jakými 

prost!edky dochází k jejich  napl%ování, jaké jsou výhody a nevýhody pot!eb, jak se m$žeme 

n#kterým vliv$m vyhnout, apod.   Nakonec vyvozují záv#ry pro praktický život.  

Pot!eby se tedy stávají nástrojem ke všestrannému rozvoji žák$ ve všech oblastech a  

pro u"itele mohou p!edstavovat alternativu k u"ebním osnovám.15  Klasickým osnovám 

vy"ítal Decroly odtažitost od zájmu dít#te, nerespektování p!irozeného d#tského vývoje a 

úrovn# myšlení, velké množství látky k osvojení a zejména nulovou souvislost mezi 

jednotlivými oblastmi a p!edm#ty.  Namísto jednotlivých p!edm#t$, ve kterých u"itel d#tem 

vykládá novou látku, nebo studují u"ebnici,  m#ly d#ti získávat informace z pozorování 

okolního sv#ta. Metodologicky zde Decroly uvádí  "ty!i  zp$soby zkoumání16 :  

 

- p!ímé zkoumání a pozorování prost!ednictvím všech smysl$ a vlastní 

zkušenosti 

- nep!ímé zkoumání osobními vzpomínkami 

- nep!ímé zkoumání založené na studiu dokument$ vztahujících se k v#cem a 

jev$m v sou"asnosti  

- nep!ímé zkoumání r$zných dokument$, které zprost!edkovávají minulost. 

 

Prost!ednictvím center a výše popsané metody pozorování dít# získává a  rozvíjí  své 

poznatky a za"le%uje je k v#domostem, které již získalo. 

 

Globálnost ve smyslu uceleného u"ení 

Požadavek globálnosti odkazuje na zp$sob života a myšlení dít#te. Podle Decrolyho 

dít# od po"átku žije a myslí globáln#, vnímá okolní sv#t komplexn# a p!i myšlení nepostupuje 

od jednotlivostí k obecnostem, ale obrácen#. Tento psychologický proces má respektovat i 

škola. Má tedy dít#ti nabídnout nejprve celkový pohled a pozd#ji se dostat k jednotlivostem.  

Ve výuce "tení to znamená postup od konkrétního, které je dít#ti bližší, 

k abstraktnímu. Ve výuce v#d p!edstavuje konkrétní prvek pozorování a zkoumání, následuje  

za!azování zkoumaného jevu do systému, vymezování vztahu k dalším poznatk$m  a až 

nakonec abstraktní vyjad!ování v podob# spontánního slohu, nebo ústního projevu. (Decroly 

kritizoval, že výklad, který podává žák dít#ti je p!íliš abstraktní a odtržený od d#tského sv#ta.) 

                                                 
15 Cipro 2002, s. 121 
16 Hamaïdová 1926, s. 23 
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Úkolem u"itele je, aby revidoval systém vyu"ovacích p!edm#t$ a soust!edil látku do 

"ty! oblastí pot!eb. Žáci se  mají jednomu tématu v#novat ze "ty! hledisek asociace17  

- asociace v prostoru z geografického pohledu 

- asociace v "ase z historického pohledu 

- asociace uvád#jící vztah  uspokojování pot!eb "lov#ka k dalším oblastem 

života ( ekonomie, technika, apod.) 

- asociace p!í"iny a ú"inku, vyvolávající otázku, pro" dochází k jednotlivým 

jev$m. 

 

K tomu p!idává požadavek, že vše, "ím se d#ti ve škole zabývají má vyjít z jejich 

vlastní iniciativy, z jejich života a ze života ve škole. Nap!íklad d#ti s u"itelem zjistí, že ve 

škole p!estalo fungovat topení. D#ti pozorují a zkoumají,  jak funguje topení, d#lají r$zné 

pokusy na objasn#ní, že teplý vzduch stoupá a s u"itelem navštíví teplárnu (asociace p!í"iny a 

ú"inku a význam pro "lov#ka). Nakonec se rozhodnou sestavit maketu školy, aby ukázali, 

kudy je v budov# vedeno teplo .  Tomu p!edchází mnoho m#!ení a výpo"t$, žáci se  musí 

seznámit s n#kterými matematickými zákonitostmi, atd.  Všechny své poznatky si 

zaznamenávají a dopl%ují. Na za"átku pokusu si také d#ti zapíší, co o"ekávají a co se 

pravd#podobn# stane, po jeho provedení si shrnou, jak lze výsledek pokusu vysv#tlit. Dále se 

zajímají o to, jak se lidé chránili proti zim# v minulosti (historické hledisko) nebo proti jakým 

vliv$m se musí lidé chránit v r$zných "ástech sv#ta, pro" jsou teplejší a chladn#jší oblasti 

(geografické hledisko), apod.  Na záv#r projektu shrnou své poznatky a sepíší zprávu, kterou 

mohou publikovat v novinách.   

 

T!ída jako ateliér 

Dít# samo má  aktivn# získávat své v#domosti, nemá již být v roli toho, kdo je 

pasivn# p!ijímá. Proto je tedy nutné p!izp$sobit t!ídu tak, aby byla využitelná pro práci d#tí. 

Nemá mít podobu klasické „posluchárny“, ale má být za!ízena spíš jako laborato! 

s pracovními stolky, policemi na sbírky, vodovodem apod. T!ída tak nejen umož%uje 

experimentování, ale svým vybavením k n#mu p!ímo pobízí.  Houssaye18 uvádí, že „t!ída“, 

tedy místo, kde se  žáci u"í, je v Decrolyho školách všude :  ve t!íd#, na zahrad#,  v kuchyni, 

v muzeu… .  

 

                                                 
17 Cipro 2002, s. 122 
18 Houssaye, 2006, s. 31 
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P!irozené prost!edí  

Decroly zd$raz%uje, jak je d$ležitý kontakt dít#te s p!írodou, protože v p!írod# lze 

najít materiál, který vhodn# stimuluje d#tský zájem. P!ítomnost p!írody považuje za základní  

prvek, díky kterému m$že dít# vid#t sv#t v jeho celistvosti. N#které odpoledne vy"le%uje 

k procházkám a návšt#vám p!írodních úkaz$.  

(Zde je jeden z bod$, kde se Decroly výrazn# odlišuje od Marie Montessori : 

Montessori nabízí pom$cky, ozna"ované jako didaktický materiál, kterým d#ti rozvíjí, naopak   

Decroly  se snaží najít p!irozený materiál, zejména v p!írod#, který je již ve své podstat# 

d#tem blízký.) 

 

Hlavní výhody Decrolyho metody spat!uji zejména ve smysluplnosti u"ení. D#ti jsou 

vedeny silnou motivací vy!ešit konkrétní problém, protože  p!esn# v#dí, jaký je cíl jejich 

u"ení. Dít# snadno vyhodnotí, k "emu m$že nov# nabité v#domosti použít. Motivace je navíc 

živena dobou, po kterou na projektu pracují. D#ti se skute"n# pono!í do problému a hledají 

jeho !ešení ve škole i mimo ni.  

Naopak slabým místem je nedostatek opakování. Po skon"ení projektu se d#ti 

k jednotlivým problém$m nevracejí. Získané poznatky jsou sice díky projektu velmi siln# 

kontextualizované, d#ti se mohou dostat k r$zným pohled$m na problém, !ešit r$zná cvi"ení, 

ale používají své poznatky jen pro !ešení jednoho konkrétního problému. Je proto otázkou, 

zda se z jejich poznatk$ bez kroku dekontextualizace stanou obecné v#domosti. 

Velký význam spat!uji v budování strategií vedoucích k u"ení : žáci sami hledají 

problém, kterým se cht#jí zabývat, u"í se plánovat si, jaké kroky je pot!eba podniknout, aby 

dosp#li k jeho !ešení, po realizaci projektu celý postup hodnotí.  

 



 18

2.2.3 Globální metoda "tení a psaní  
Cíl : Nastínit metodiku výuky po!áte!ní gramotnosti !tení a psaní na škole O. 

Decrolyho. 

 

Globálnost je u Decrolyho akceptována i pro výuku "tení a psaní.  Hlavním 

požadavkem je, aby "tení i psaní m#lo od samého po"átku smysl a aby dít# vid#lo jeho 

užite"nost, funk"nost a propojení s reálným životem. Tím je živena motivace dít#te psát - 

vytvá!et tak smysluplná sd#lení a "íst – dozvídat se nové v#ci. 

 Metodologicky zde Decroly  postupuje od konkrétního k abstraktnímu, kde mezi 

konkrétní !adí v#ty, naopak hlásky považuje za poslední krok analýzy .  Tedy práv# naopak 

než u metod analyticko-systentických, kde dít# nejprve u"íme písmena, která jsou spojovaná 

do bezvýznamných slabik a po dlouhém období slabikování dít# za"íná "íst s porozum#ním. 

 

Decroly metoda "tení ( ideo – vizuální metoda) 

Decroly od$vod%uje svou metodu 3 hledisky – psychologickým, metodologickým a  

pedagogickým. 

Psychologické vysv#tlení odkazuje na p!evahu vizualizace, o kterou se dít# opírá p!i 

globální metod# "tení.  Zrakové vnímání se podle pozorování psycholog$ vyvíjí od po"átku 

života nejaktivn#ji a proto by m#lo p!evažovat p!i vyu"ování "tení. Soub#žn# s tím musí 

docházet k  "astému opakování slov, aby se sluchová p!edstava upevnila stejn# tak, jako 

zraková.  Mezi zásadami zmi%uje Decroly  princip, který spo"ívá v podávání všech cvi"ení 

formou hry,   aby d#ti p!istupovaly k u"ení se zájmem.  

Metodologickou zásadou je postupovat od konkrétních smysluplných v#t, které tvo!í 

povely, "i instrukce, jež jsou pro d#ti aktuální.  Decroly popisuje t!i stádia ve vývoji "tení.  

Nejprve  seznamuje d#ti s textem v jednotlivých písemných p!íkazech,  které d#ti 

provád#jí. Vše psané pro n# má bezprost!ední význam : nap!íklad když se zabývali ovocem, 

napsal Decroly na papíry velkým písmem p!íkazy typu : „ P!ines mi ze zahrady jablko“, 

„Rozdej d#tem jablka“, „Sn#z polovinu jablka“ apod. Pro d#ti tato forma p!edstavovala hru, 

zárove% si vizuáln# fixovaly  podobu v#t, v#ty slyšely – zpracovávaly tedy mnoha smysly 

najednou a zárove% význam v#t prožívaly.  

( Podobnou metodu popisuje v 1970  psycholog James J. Asher pro výuku cizích 

jazyk$. Metoda je známá pod zkratkou TPR – Total Physical Response / „Metoda celkové 

fyzické odezvy“ a spo"ívá ve vykonávání úkol$, které u"itel žák$m p!edvede !ekne v cizím 



 19

jazyce. Pro povahu úkol$, které lze p!edvád#t a opakovat je z!ejmé, že je vhodná zejména pro 

za"áte"níky.)   

Další použitá technika spo"ívá v umíst#ní cedulek s názvy na všechny p!edm#ty ve 

škole. D#ti se také dozvídají, jak vypadá psaná podoba jejich jména.  

Pro druhé stádium uvádí Decroly n#kolik her.19 Nap!íklad p!i!azování pojmenování 

k obrázk$m, nebo !azení karti"ek s napsanými pokyny do logického sledu a následn# jejich 

dramatizaci. 

Ve t!etím  stádiu – zhruba po t!ech týdnech d#ti  shrnují do svých sešit$, co se 

nau"ily a zápisy doprovází kresbami. Tyto v#ty a zápisy se r$zn# obm#%ují (viz níže) a dít# se 

také dostává k psaní. Tak získává dít#  bohatou škálou v#t, které umí p!e"íst.20 Všechny tyto 

v#ty jsou spojeny s jeho aktuálním prožíváním, s d#ním jeho života. Jde tedy o p!irozenou  

funkci "tení a psaní : zaznamenávat a znovu se dozvídat, co jsme d#lali, co d#lali jiní lidé.  

Z pedagogického hlediska vyzdvihuje Decroly svou ideo-vizuální metodu pro úzké 

spojení výuky "tení s ostatními p!edm#ty. Tím se "tení stává prost!edkem získávání 

v#domostí a jak jsem uvedla výše, ve všech "innost vidí dít# jeho smysl. 

 

Decroly metoda psaní 

I p!i psaní pracuje dít# od po"átku  s celou v#tou, kterou u"itel p!edepisuje na pruh 

papíru. Dít# nejprve pozoruje grafický záznam, poté v#tu p!episuje do sešitu, nej"ast#ji pod 

obrázek, který tak dopl%uje komentá!em. Zajímavé je, že Decroly došel svými pokusy 

k záv#ru, že "as, po který dít# v#tu pozoruje ovliv%uje nep!ímo zapamatování si v#ty. Tedy  

nejlépe si dít# zapamatuje v#tu pozorovanou po nejkratší dobu.       

Zpo"átku se nejedná o p!esn# tažená písmena, dít# pouze napodobuje tvary a 

"itelného písma d#ti dosahují zhruba po p$l roce.21  Z toho plyne, že zde chybí nácvik 

jednotlivých tah$ a tvar$,  která tvo!í písmena. V Bruselu jsem m#la možnost pozorovat první 

t!ídu v listopadu a prosinci.  Po 3 m#sících výuky byly mezi d#tmi patrné velké rozdíly. 

N#které psaly velmi "iteln#, jiné stále s námahou napodobovaly u"itelovo písmo. Vyu"ující se 

p!i psaní  nikdy neodkazovala na jednotlivá písmena (te( napište „k“),  pouze d#tem 

pomáhala a popisovala za použití domluvených výraz$ (dlouhá tažená "ára s kli"kou, smy"ka 

doprava,  mezera apod.), jak mají v#tu psát.   

V#ta, kterou d#ti zaznamenávají  zpravidla popisuje, co d#ti ve škole daný den d#lají, 

nebo aktualitu, kterou spole"n# prožijí. M$že se vztahovat k po"así, k životu t!ídy, nebo k 

                                                 
19 Hamaïde, 1926, s. 47 
20 viz p!íloha ". 5 
21 viz p!íloha ". 4 
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významné události jednoho dít#te. Vždy je ale popisem života d#tí. V prvních týdnech si d#ti 

ukládají v#ty do svého týdenního diá!e, kde každou v#tu ilustrují záznamem. Vzniká tak 

kreslený deník s popisem, který je tvo!en jejich prvními v#tami.  

 

Takovými v#tami mohou být nap!íklad :    

1. Gaïtan dnes do školy p!inesla jablka ze zahrady. 

2. Dnes jsme na zahrad#22 pozorovali ptáky. 

3. Vid#li jsme  Jakobovu malou sest!i"ku Deborah. 

 

D#ti mohou u"iteli navrhovat, kterou v#tu cht#jí daný den napsat. U"itel ji vždy zváží 

a upraví tak, aby s ní mohl v budoucnosti „výživným“ zp$sobem pracovat. (Nenapíše tedy 

„Jedli jsme jablka od Gaïtan.“,  ale použije slova „dnes“, aby se na n#j mohl v dalších dnech 

odkazovat.)  

Všechny v#ty se uchovávají na viditelném míst#, aby mohl u"itel postupn# 

poukazovat na jednotlivá slova, která se již objevovala v p!edešlých v#tách.  P!i psaní druhé 

v#ty se odkáže na slovo „zahrada“ , které d#ti psaly p!edchozí den. Zárove% se d#ti cvi"í 

v psaní tím, že slova ve v#tách obm#%ují. T!etí den napíší nap!íklad :  „Vid#li jsme Jakobovu  

malou sest!i"ku Deborah.“ a u"itel se dále ptá, jak by byla sestavená v#ta „Na zahrad# jsme 

vid#li ptáky.“ 

Pokud jsou d#ti zb#hlé v analýze v#ty na jednotlivá slova - tedy umí bezpe"n# ur"it, 

který grafický záznam odpovídá kterému zvukovému vjemu, u"itel odkazuje na jednotlivé 

zvuky (slabiky a písmena). Pokud chce nap!íklad u"itel napsat slovo „jaro“, odkáže se na 

za"átky slov Jakob, jablka ( a vzhledem k pokro"ilé  fázi, ve které dojde k analýze také  na 

mnoho dalších slov). Dále vychází nap!. z po"áte"ních písmen ve jménech, která d#ti 

zpravidla dob!e znají. 

             Mimo slova z v#t se t!ída v#nuje tzv.  schovaným slov$m. T#mi jsou 

zejména  p!edložky, spojky a s p!ihlédnutím k francouzskému jazyku také "leny. Nap!íklad J. 

Giasson23 uvádí seznam nejužívan#jších slov ve francouzštin# , která v b#žném souvislém 

textu tvo!í kolem 50% slov.24 Zvládnutí t#chto slov je pro žáky klí"ové, protože pomáhají 

dít#ti dekódovat text a ten se pro n# stává znám#jším.  

                                                 
22 V "eském kontextu bychom p!i volb# v#t museli citliv# pracovat se sklo%ováním jmen, ale tento 
požadavek ve francouzštin# ve v#tšin# p!ípad$ odpadá. 
23 Giasson, 2005, s. 172 
24 viz p!íloha ". 2 



 21

Decroly se ve své metod# "tení i psaní opírá o silnou vizuální pam#' dít#te. 

P!ipouští, že n#které d#ti mohou pat!it k auditivním typ$m, ale považuje za vhodné, aby i tyto 

d#ti cvi"ily vizuální pam#', která je podle n#j nezbytná k zvládnutí francouzského pravopisu. 

Mnozí odborníci se domnívají, že Decrolyho metoda se rozší!ila zejména ve frankofonních 

zemích práv# proto, že vyhovuje francouzskému, výrazn#  nefonetickému pravopisu.  
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2.3 !eské alternativní hnutí 
Cíl : Uvést p"íklady reformní pedagogiky v &echách a nastínit jeho vývoj a vliv        

na sou!asnou školu. 

 

 I v &echách se na p!elomu století ozývá silná vlna proti herbartismu. Se stejným 

cílem jako sv#toví reformní pedagogové vystupuje v &echách nejprve Josef Úlehla (1852 – 

1933), který formuluje své myšlenky ve svých Listech pedagogických : „Škola  je  orgánem 

národního života,  pe!ující o mravní  a rozumový vývoj,  s respektem k p"irozenému tempu 

vývoje jedince.“ 25 Úlehla klade d$raz na zájem dít#te, rozvíjení jeho schopností a  nabytí 

takových v#domostí, které žák dovede využít ke svému lepšímu životu. Snaží se navázat       

na myšlení Komenského a uvést jej do praxe v tzv. pracovních školách, kde by se d#ti mohly 

u"it experimentováním,  napodobováním a kde by vztah mezi žákem a u"itelem vycházel ze 

vzájemné d$v#ry.  

Význam jeho osobnosti spo"íval zejména v nadšení, které vyvolal mezi svými 

spolupracovníky a dalšími u"iteli. Jeho pokusné školy (Rozvádovice,  Strážnice) byly 

ozna"ovány jako úlehlovské volné školy.  Úlehlovo pozitivistické myšlení vrcholí  pokusem 

ve Vídni, kde jeho spolupracovníci Božena Hrejsová a Josef Sulík z!izují volnou školu pln# 

organizovanou zájmem dít#te. Po roce jeho 1918 víde%ský experiment zanikl, ale jeho 

p!edstavitelé v pokusech pokra"ují. (I pro rakouské prost!edí p!edstavovalo Úlehlovo 

p$sobení silný impuls pro další rozvoj pokusných škol.) Hrejsová otvírá „dílnu malére"ek“ 

pro talentované kreslí!ky26 a Sulík experimentuje  na Slovensku a pozd#ji p$sobí              

na pražských reformních školách.  

Jak je uvedeno na p!íkladu Josefa Úlehly, první období "eského reformního hnutí 

(20. léta) je tedy charakterizováno zejména individuálními pokusy nadšených u"itel$ 

snažících se prom#nit podobu škol, na kterých sami p$sobili.  Krom# výše zmín#ných to byli 

dále nap!. František Mužík, Eduard Štorch, František Bakule, František Kožíšek (, který          

v roce 1913 vydává "ítanku Poupata – viz níže) a další. 

 Pokusníci tedy prakticky zasv#tili sv$j život   vlastním  experiment$m, kterým 

v#novali maximální úsilí. Jednotlivé pokusy ale byly tak siln# spjaty s osobností 

experimentátor$,  že po jejich odchodu již vícemén# nepokra"ovaly.  

Pokusy  t#chto u"itel$ bylo "asto vedeny  na jejich citlivým vnímáním d#tských 

pot!eb, nikoli jasnou koncepcí. Proto byli kritizováni za nahodilost a nev#deckost.  Jednalo se 

                                                 
25 Sp#vá"ek.1978, s. 17 
26 Sp#vá"ek.1978, s. 23 
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ale o snahu uskute"nit prom#nu školy „ze zdola“ – tedy na základ# pot!eby jednotlivých 

u"itel$, ale nikoli systémov#.  

Nespokojenost u"itel$ však p!etrvává. Školský systém byl ozna"ován za 

nedemokratický, zejména ve smyslu  nerovnosti p!ístupu ke vzd#lání. Z t#chto pohnutek 

vzniká diskuse o nové podob# školské reformy.  V roce 1928 do ní p!ispívá  Václav P!íhoda 

publikací "lánku  Jednotná škola,  její  možnosti  dnes  a  zítra.  

V letech 1928 – 1929 vznikla p!i škole vysokých studií pedagogických Reformní 

komise školská, jejímž úkolem bylo p!ipravit  školskou reformu  po stránce obsahové i 

organiza"ní a jejím vedením je pov#!en práv#  P!íhoda.27  Reformní komise  po!ádala další 

diskuse a sjezdy. K diskusi o reformn# významn#  p!isp#l zejména Otokar Chlup, dále pak     

J. Uher,  E. Strnad,  J. Hendrich aj. 

P!íhoda ( 1889 – 1979) navazuje svým myšlením na "eské reformátory 20.století,    

ale "erpá také zkušenosti ze svých  pobyt$ v USA, kde ho oslovuje zejména princip 

racionalizace a behavioristická psychologie.  Význam jednotné školy pro "eské školství má 

spo"ívat v demokratizaci školství. „Rovnost šancí mohla podle P"íhody a v souladu 

s p"esv#d!ením u!itelstva…nejlépe zabezpe!it jednotná škola, pojatá jako škola pro všechny 

d#ti, „propustná“ sm#rem vzh%ru podle míry schopnosti žák% a umož$ující prost"ednictvím 

diferenciace každému rozvoj podle jeho zájm% a pot"eb.“28    

P!íhoda navrhuje t!ístup%ový školský systém. Cílem prvního stupn# je p!ipravit žáky 

na další vzd#lávání a vybavit je u"ebními strategiemi. ( Tedy vybavit je tím, co dnes 

nazýváme kompetence k u"ení). Pro školu druhého stupn# byly navrženy t!i  v#tve – 

technická, a klasická humanitní  a moderní humanitní, ve kterých  se m#lo  postupovalo podle 

p!edm#t$, nikoli podle  ro"ník$. T#žišt# zm#n bylo v diferenciaci obsahu, rozsahu a pojetí 

u"ebních p!edm#t$.29  

Pokusných reformních škol,  které pilotovaly novou koncepci bylo od roku 1929 

p!ibližn# t!icet.  Již v roce 1932 byly vydány nové osnovy pro školy m#š'anské a o rok 

pozd#ji i pro školy obecné. Jednotné st!ední školy ale nebyly povoleny. Do praktického života 

školy ale  reformy v podstat# nepronikly, protože reforma nebyla p!ijata u"iteli  samotnými.  

Narozdíl od první vlny reforem, toto byla reforma  systémov# p!ipravená, ale u"itelé 

pro ni nebyli nadšeni.  

Je až s p!ekvapením, jak podobná situace nastala v "eském školství po roce 1990.  

V uvoln#né atmosfé!e porevolu"ního nadšení vznikly t!i vzd#lávací programy pro první 

                                                 
27 Žižková. 1990. s. 13 
28 Vá%ová. 1995.s. 12 
29 Vá%ová. 1995. s. 10 



 24

stupe% základního vzd#lávání, podle kterých mohly školy vyu"ovat. T#mi byly Základní 

škola, Obecná škola a Národní škola, p!i"emž zejména poslední dv# umož%ovaly úpravu 

u"ebních plán$ a rozvrhu hodin. (Obecná škola byl program, jehož osnovy nebyly striktním 

p!edpisem, ale pouze vodítkem p!ipraveným pro tvo!iv# orientované pojetí výuky. Národní 

škola umož%ovala vyu"ovat v blocích a nadstavbová "ást plánu dávala prostor 

individualizaci.)  Krom# toto existoval program Waldorfská škola,  jako škola  

experimentáln# – ov#!ující. 

Od školního  roku  2007/2008 m#ly první a šesté t!ídy povinnost vyu"ovat podle 

Rámcových vzd#lávacích program$ (RVP),respektive z nich vycházejících a každou školou 

vytvo!ených  školních vzd#lávacích program$  (ŠVP),  do kterých byly zaneseny nové 

požadavky na cíle vzd#lávání, dopln#né pr$!ezovými tématy a klí"ovými kompetencemi. Pro 

mnohé školy p!edstavovaly tyto  RVP šanci k prom#n#, ale p!ístup v#tšiny, alespo% 

v po"áte"ních letech, velké nadšení neukazoval. Situace velmi p!ipomínala „reformu shora“, 

která si ovšem nezískala velkou "ást u"itel$. Škola se tak prom#nila formáln#, ale žáci "asto 

žádný rozdíl nezaznamenali.  
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2.3.1 Pokusné školy s prvky globální výuky 
Cíl : P"edstavit hlavní principy P"íhodovy reformy pro obecnou školu a d%sledky na 

dnešní podobu primární školy. Dále umožnit srovnání s Decroly metodou. 

 

P!íhodova reforma pracovala s didaktickým experimentem. Jeho model jednotné 

diferencované školy sice nebyl povolen, ale ve školách ( zhruba ve t!iceti škol              

s dv#ma sty t!ídami) byly ov#!ovány „principy diferenciace, individualizace, globalizace, 

pracovní metody, a kvantitativní metody hodnocení.“30 

Princip globalizace byl ov#!ován pouze obecnými školami. P!íhoda koncipuje svou 

„nauku o život#“ pro 1. a 2. ro"ník primární školy, kde je d$ležité, aby dít# získalo základní 

školní návyky a nau"ilo se u"it se. „ Jde o to, aby d#tská zv#davost – zvídavost – vyplývající 

ze zájmu, neporušená ochota k životním otázkám s duševní opravdovostí a up"ímností nebyla 

p"i prvním kroku do školy ubita mechanickými  !innostmi.“31  P!íhoda dále zd$raz%oval, že 

dít# má být k u"ení vhodn# motivováno a k tomu má u"itel využívat všechny p!íležitosti, nebo 

je sám vytvá!et.   

Proto je obsah 1. a 2. ro"níku spojen  a u"itel vybírá a t!ídí látku podle šesti hledisek: 

1. Životní funkce  

- výživa 

- ochrana p!ed nepohodou a nebezpe"ím, které hrozí od nep!átel lidského života 

- pé"e o vlastní zdraví a zdraví jiných lidí 

-  pot!eba jednat, hrát si  a pracovat 

 

2. Sociální funkce 

-  styk dít#te s p!ítomnými a vzdálenými, v nichž mají d$ležitou úlohu !e" a písmo 

- styk v rodin#, škole, obci, spolku, národ# 

-  ú"ast na spole"enských "innostech 

- užívání civiliza"ních komunikací (silnic, drah, pošt, …) 

 

3. Kulturní funkce 

- hudba, výtvarné um#ní, dramatické um#ní, "etba, filosofie,  

 

4. Pochopení p!írodního d#jství a vztahu k jeho kultu!e – civilizaci 

                                                 
30 Vá%ová, 1995. s. 25 
31  
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5. M#rné funkce v "ase a prostoru 

 

6. Technické funkce jako základ civilizace  

- zacházení s pom$ckami, nástroji, stroji, založené na jejich znalosti32 

Jelikož je výb#r hledisek koncipován tak, aby pokryl všechny oblasti d#tského 

prvotního zájmu o život,  nacházíme zde p!irozen# paralelu s Decrolyho "ty!mi pot!ebami. 

V praxi splývají tyto okruhy v jediný celek, oblasti se prolínají a vzájemn# na sebe navazují. 

P!íhoda toto nazývá sceleným vyu"ováním. Teprve na po"átku 3. ro"níku docházelo  k d#lení 

látky do p!edm#t$. 

Metody m#l u"itel volit tak, aby vzbuzovaly d#tský zájem a p!izp$sobovat je podle 

znalostí a reakcí žák$.  

Princip globalizace je realizován také globální metodou "tení a psaní,  která byla od 

roku 1933 zavedena na všech pražských školách. Pro tuto metodu byla pro "eské prost!edí 

vytvo!ena „První kniha“ (Musilová – P!íhoda – Musil), kde již nejsou na prvních stránkách 

písmena a slabiky ( P!íhodou ozna"ované za pahýly slov), ale smysluplné v#ty. Korejs33 

(který ve svém p!ísp#vku odkazuje také na Decrolyho) popisuje, že je slovník knihy sestaven 

podle speciálních výzkumu a s p!ihlédnutím ke statistice, která udává "etnost "asto 

používaných slov34. Dále vznikají teoretické a metodologické studie o této metod#.  

P!íhoda se opíral o psychologické a pedagogické výzkumy, se kterými se seznámil 

b#hem svých cest do USA a odvolával se též na Komenského a jeho "tení celých slov, 

dopln#né obrázkem. P!i svých pokusech ale spolupracoval s Josefem Kožíškem (1861 – 

1933), který již na po"átku století  experimentoval s metodami "tení a sestavil "ítanku 

Poupata (1913). „Jeho metoda spo!ívala v užití po!áte!ních písmen známých  osob a v#cí 

v kombinaci s názornými obrázky, jimiž dopl$oval první texty ur!ené ke !tení, takže dít# 

„!etlo“ jednak slova symbolizovaná po!áte!ními písmeny, jednak obrázky, a tak se skládáním 

jednoduchých v#t vpravovalo postupn# do techniky !tení.“35  V roce 1931 podniká Kožíšek po 

konzultacích s P!íhodou pokus na škole v Úvalech.  

 Kolem nové metody se nep!ekvapiv# zvedla !ada odp$rc$, kte!í argumentovali 

zejména neporovnatelností "eského pravopisu s anglickým.  Na obhajobu globální metody 

                                                 
32 P!íhoda : Reformné hladiská v didaktike in &ondl. 1939, s. 176 
33 Josef Korejs : P!íhoda a po"áte"ní metoda "tení in &ondl 1939, s.194 
34 podobn# jako seznam "astých slov ve francouzštin# podle Giasson 
35 Cipro 2000, s.272 
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byly uskute"n#ny výzkumy porovnávající foneti"nost "eského a anglického pravopisu, 

parametr délky slova v globáln# metod# "tení apod.36 

P!estože Korejs, který podle P!íhody u"il deset let  nekriticky  vyzdvihuje globální 

metodu nad ostatní, doc. Uhlí!ová ale uvedla ve své p!ednášce, že se touto metodou n#které 

d#ti v$bec "íst nenau"ily. Vá%ová37 ale popisuje, že pražské školy byly hospodá!skou  krizí 

zasaženy ekonomicky nejvíce, proto se m$žeme domnívat, že metoda nebyla podpo!ena 

dostate"ným množstvím pom$cek a materiál$.  

Na rozdíl od Decrolyho, který postupuje p!i nácviku "tení i psaní tém#! zárove%, 

odkládá P!íhoda psaní do druhého pololetí. &eské d#ti tedy "etly tišt#né texty a s psacím 

písmem se seznamovaly až pozd#ji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Medonos :  Výzkum o foneti"nosti pravopisu, M. Sko!epa:  Délka "ekého slova a globální "tení. 
37 Vá%ová 1995, s. 28 
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3. Sou"asné školství 
3.1 Systém belgického školství 
Cíl : Uvést stru!ný p"ehled struktury belgického školství, který  umožní pochopení, 

k !emu p"edstavuje  Decroly pedagogika v Belgii alternativu.        

 

Systém belgického školství koresponduje s politickou strukturou belgického 

království. Místo abychom mluvili o celku, vymezujeme zde vlámskou komunitu, 

francouzskou komunitu  a n#mecky mluvící komunitu.  Vzhledem k rozší!ení Decroly škol se 

v popisu vzd#lávacího systému zam#!ím  pouze na Francouzskou komunitu. 

Povinné vzd#lání v Belgii   (od 6 do 18 let) se realizuje na primárních školách s šesti 

ro"níky a  na sekundárních školách r$zné povahy.  Primární školy se d#lí podle z!izovatele a 

zp$sobu financování na  :  

Školy spravované francouzskou komunitou – „státní školy“. 

Školy z!ízené soukromou osobou – tzv. volné školy, – zejména školy církevní a 

školy alternativní ( v belgickém prost!edí jde p!edevším o pedagogiku Celestina  Freineta, 

Marie Montessori a  Ovida Decrolyho).            

Žádný z typ$ škol nesmí vybírat povinné školné, školy však mohou p!ijímat od 

rodi"$ p!ísp#vky na vzd#lání.                 

Mezi povinné p!edm#ty na prvním stupni pat!í  t#lesná výchova, filosofie, cizí jazyk 

a p!edm#ty obecn# vzd#lávací  - psaní, komunika"ní dovednosti, matematika, základy v#d, 

historie a geografie, orientace v prostoru, ekologie, výchova k mediální gramotnosti               

a  výchova k sociálním a ob"anským dovednostem, které jsou zahrnuté v SOCLE – sborníku 

znalostí a dovedností, kde jsou také vyty"eny cíle vzd#lávání. Vyu"ující jednotkou je   

padesáti - minutová hodina. Povinná školní docházka je realizována od pond#lí do pátku, ve 

st!edu zpravidla pouze s dopoledním vyu"ováním. 

Každý z!izovatel m$že navrhnout úpravy týkající se metod a organizace a po jejich 

schválení pracovat na základ# vlastního pedagogického projektu. ( Nap!. školy církevní mají 

zpravidla místo hodin filosofie hodiny náboženství, školy alternativní mají filosofii celkov# 

za!azenou do vlastního vzd#lávacího plánu a její „výuku“ realizují vlastními metodami.) 

Na konci 6. ro"níku získají žáci ve státních školách certifikát o ukon"eném 

primárním vzd#láním a žáci volných škol jej získají po složení povinné zkoušky p!ed komisí. 

Vzd#lání na primární škole má být podle zákona z roku 1977  realizováno ve 2 

cyklech, které seskupují d#ti podle v#ku : první  cyklus (5 – 8 let) zahrnuje též poslední, 

nepovinný  ro"ník mate!ské školy a druhý cyklus (8 – 12 let ). Mezi hlavní výhody vzd#lávání 
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v cyklech, kde jsou spole"n# vzd#láváni žáci r$zného v#ku,  se uvádí možnost u"itelova  

zam#!ení na skute"nou úrove% jedince. V b#žné škole s ro"níky, kde je t!ída v#kov# 

homogenní skupinou u"itel myln# p!edpokládá, že m$že pracovat se t!ídou jako s celkem a 

orientuje se tak "asto na „fiktivního pr$m#rného“ žáka. Vzd#lávání v cyklech respektuje  

individuálním odlišnosti týkající se zejména pracovního tempa a individuálního pokroku. 

Díky tomuto sytému žáci nemohou propadnout, ale kontinuáln# se ve svém vývoji posouvají. 

Zárove% od roku 1997 existuje n#kolik škol pilotujících  nové vzd#lávací metody. 
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3.2 Podoba sou"asné belgické školy hlásící se k Decrolyho  metod#  
Cíl :  P"iblížit dnešní podobu školy O. Decrolyho s d%razem na prvky, které jsou 

inovativní. 

 

Metody L´École Ouverte v Ohain 

Škola v Ohain vedená !editelem Ghislanem Maronem pat!í mezi svobodné dotované 

školy. Ve škole  je mate!ská i primární škola a oba stupn# spolu spolupracují na n#kterých 

aktivitách. Ve svém pedagogickém projektu se profiluje jako škola aktivn# uplat%ující 

pedagogiku O. Decrolyho, kterou se inspiruje zejména v projektech organizovaných dle 

pot!eb a zájm$ dít#te.  Zárove% sv$j pedagogický projekt  dopl%uje tak, aby odpovídala 

sou"asným požadavk$m moderního vzd#lávání. Z dalších koncepcí zde najdeme zejména 

prvky C. Freineta.  

Každý rok je pro celou školu vybrána jedna pot!eba (jedno centrum zájmu) , kterou 

rozpracovávají jednotlivé ro"níky ve svých projektech. Celá škola se tedy v#nuje jednomu 

velkému tématu, které d#ti podle vlastních návrh$ a zájm$ napl%ují konkrétními projekty.  

V mate!ské škole a v prvních dvou ro"nících primární školy se místo 4 center zájm$ v#nují 

žáci tzv. p!ekvapením. V pr$b#hu 4 let od 3. do 6. t!ídy primární školy se tedy žáci setkají 

s prací koncentrovanou kolem všech  4 pot!eb. 

P$ekvapení je hlavní technikou v mate!ské škole a v prvních dvou ro"nících 

primární školy.   

Každé dít# m$že kdykoli p!inést do školy p!edm#t, který se n#jak vztahuje k jeho 

životu. Tím m$že být pe!í"ko nelezené na procházce, rentgen zlomené ruky, taška jablek, 

suvenýr z cizí zem#, apod. D#ti nejsou v tomto sm#ru nijak omezovány. 

V mate!ské škole se p!ekvapení využívá k r$znorodým aktivitám v pr$b#hu celého 

dne. Dle v#ku d#tí je to zejména v oblasti výtvarné, dramatické, hudební, apod. U"itel se snaží 

najít takovou aktivitu, která bude s p!ekvapením spojená.  T#žišt# zde spo"ívá v objevování a 

poznávání nových v#cí. 

P!edškolní d#ti využívají p!ekvapení zejména k porovnání velikostí. D#ti mají 

zpravidla zavedenou jednu míru, podle které m#!í všechny p!edm#ty. Takovým p!edm#tem 

m$že být jedno z prvních p!ekvapení, nebo jiná v#c, na které se d#ti dohodnou.  S touto v#cí/ 

jejich vlastní p!irozenou mírou pak porovnávají všechny ostatní v#ci, se kterými se setkávají a 

které cht#jí m#!it.  

D#ti na prvním stupni nosí  do t!ídy p!ekvapení schované v plát#ném sá"ku a ostatní 

d#ti jej vnímají nejprve hmatem. Potom kladou „autorovi p!ekvapení“, dotazy, díky kterým 
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odhalují, o kterou v#c jde.  Podle povahy p!ekvapení s ním u"itel pracuje den, týden, n#které 

téma ale u"itel shledá tak „výživným“, že jej rozpracuje v celý projekt. Zde záleží na tom, 

vyhodnotí-li u"itel informace, které by mohly d#ti v projektu získat za p!ínosné, "i nikoli. 

Projekty tedy vycházejí ze zájmu dít#te, je ale vždy na u"iteli, aby rozhodl, jaký projekt 

v jakém ro"níku za!adí. U"itelé se tak snaží  pokrýt  r$zné oblasti, kterých se mají d#ti 

v daném ro"níku dotknout.  

Od t!etího ro"níku p!inášejí d#ti  do školy stále svá p!ekvapení. U"itel  jim již ale 

nev#nuje celý den. Pokud je p!ekvapení zajímavé k rozpracování, m$že se stát základem 

projektu. Tak se nap!. ve "tvrté t!íd# v#novali žáci stavb# t#la a následn# stavb# t#la u pták$, 

když si jedna dívka zlomila ruku a p!inesla jako p!ekvapení vlastní rentgenový snímek. Celý 

projekt spadal do pot!eby ochrany proti nebezpe"í. Jiná p!ekvapení sloužila pouze ke 

krátkodobé práci, nebo k prezentaci d#tských aktivit. 

Podobn# jako p!ekvapení ve vyšších ro"nících i technika nazvaná Pond#lní novinky 

(„Les quoi d´neuf du lundi matin“) slouží k prezentaci d#tských zážitk$ a dojm$. D#ti se 

mohou zapsat do archu38, který je voln# dostupný ve t!íd#,  pokud mají chu' v pond#lí 

prezentovat p!ed t!ídou, co zajímavého zažily, nebo co zrovna prožívají. V pond#lí ráno tak 

u"itel v#nuje prostor pro zprávy d#tí. U"itel nechává na zodpov#dnosti d#tí, aby se do archu 

zapisovaly. Na každé pond#lí se m$že zapsat jen ur"itý po"et d#tí a pokud se nikdo nezapíše, 

d#ti o tuto aktivitu p!ijdou. Mezi d#tmi je tato technika velmi oblíbená, protože mohou sdílet 

p!ed celou t!ídou zajímavosti z jejich života. Zárove% se tak cvi"í v komunika"ních 

dovednostech, zkouší si proslov p!ed skupinou svých vrstevník$, u"í se naslouchat a klást 

otázky promlouvajícímu. 

Práce s p!ekvapením a práce na projektech  tvo!í základní nápl% práce ve škole. 

V tabulce ". 1 uvádím p!íklad rozvrhu "tvrté t!ídy.  

                                                 
38 viz p!íloha 7 

Tabulka ". 1 – rozvrh 4. t!ídy v Ecole Ouverte 
 

 8.30 – 10.10  10.30 – 12.10  13.30 – 15.30

pond#lí PR R PR P G/LA/B 

úterý PR R N /G P PR 

st!eda PR R PR L L 

"tvrtek PR R  N / G P PR 

Pátek  PR R A P PR 
Vysv#tlivky : PR – projekt, N - holandština G – t#lesná výchova  R – p!estávka , P – polední p!estávka 

s ob#dem,  L - volno, LA  - angli"tina, B – práce v knihovn#, A – pracovní "innosti 
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Rozvrh tvo!í pro d#ti i u"itele základní schéma týdne, zejména jsou do n#j zaneseny 

p!edm#ty, které nejsou zahrnuty do projektu. T#mi jsou holandština, angli"tina a t#lesná 

výchova a pracovní výchova,  na které mají d#ti jiného vyu"ujícího a dále práce v knihovn#. 

Knihovna je ve škole spole"ná pro všechny t!ídy a je pro d#ti rozd#lená na „v#deckou 

literaturu“, obsahující r$zné atlasy, d#tské i všeobecné encyklopedie, populárn#-nau"ná díla, 

slovníky aj. ze kterých mohou "erpat informace ke zpracovávání projekt$ a dále na d#tskou 

literaturu a koutek s po"íta"i.  

Vyu"ovací jednotky jsou uspo!ádané do 100 min. a 120 min. blok$, které u"itel 

organizuje podle aktuálního projektu, podle pot!eb d#tí i svých vlastních.  

Mimoto se t!ídy nepravideln# scházejí a spolupracují nap!í" ro"níky. Jde o napln#ní 

požadavku belgické školy na vzd#lávání v cyklech. Jedná se zejména o aktivity spojené 

s životem školy jako je  p!íprava masek na divadlo, práce na školním dvo!e, zpracování jablek 

apod. Díky celoro"nímu spole"nému centru, kterému se 3. až 6. t!ídy v#nují m$že jít ale také 

o práci na spole"né "ásti n#kterého projektu. Význam této spolupráce spo"ívá zejména 

v rozvoji sociálních dovedností.  

Sociální dovednosti jsou také rozvíjeny prost!ednictvím tzv. kmotr% mezi d#tmi 

(tato metoda je také ozna"ována jako „systém vrstevnické podpory – peer tutoring support“, 

nebo jen „tutoring“). Každé dít#, které vstupuje do 1. ro"níku mate!ské školy se seznámí se 

svým kmotrem ze 3. t!ídy primární školy, který pro n#j p!edstavuje ve škole blízkou osobu, 

nahrazuje staršího sourozence, který dít#ti pomáhá.  Z$stává s ním po dobu 4 let, kdy starší 

žák opouští školu a mladší je ve v#ku, kdy se sám m$že stát kmotrem. D#ti spolupracují 

zejména p!i celoškolních aktivitách.  

Mimo práce na projektech   má každé dít# složku cvi"ení, na které b#hem roku 

individuáln# pracuje. Ta obsahuje cvi"ení, která slouží k procvi"ení probírané látky – zejména 

ve francouzské gramatice  a matematice. Cvi"ení ve složce vždy souvisí s prací na projektu, 

ale slouží zejménak opakování. Nap!íklad v projektu se d#ti v#nují m#!ení t!ídy a p!evod$m 

jednotek. Jelikož je tato látka považovaná za st#žejní a je nutné ji upevnit, pracují ve své 

složce na cvi"eních podobného typu. Složka m$že obsahovat p!íklady p!esn# odpovídají 

úrovni každého dít#te. Tím je kompenzována jedna z nevýhod projektového u"ení a to 

nedostatek opakování. 

Ve škole jsou také d#ti b#žn# hodnocené a v hodnocení projekt$ jsou vedeni 

k autoevaulaci. (P$vodní Decroly koncepce, kterou n#které sou"asné Decroly školy akceptují 

vychází z p!esv#d"ení, že u"itel dennodenn#  pracuje s dít#tem a proto mu m$že dávat 

dostate"nou zp#tnou vazbu.)  
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Hodnocení celé školy je problematické vzhledem k povaze školy. Stejn# jako 

v &echách, kde se kolem alternativních pedagogických systém$ soust!e(ují rodi"e se zájmem 

o pedagogiku a rodi"e d#tí se speciálními pot!ebami u"ení v obou smyslech Gaussova 

rozvržení (tedy rodi"e d#tí nadaných, kte!í doufají v obohacení v jiném, než intelektovém 

smyslu, "i d#tí se specifickými poruchami u"ení, kte!í v#!í v nalezení metod  vhodných pro 

žáky se SPU), v Belgii je situace velmi podobná, navíc podmín#ná tam#jším systémem 

školství. Tato heterogenita ale  nezp$sobuje nivelizaci podobnou b#žné škole, protože 

spole"ným znakem rodi"$ žák$ Decrolyho škol je vysoký zájem o vzd#lání svých d#tí a ten je 

dle výzkum$ "asto rozhodující pro dosažení dobrých výsledku. 

Ghislan Maron, !editel Ecole Ouverte v belgickém Ohain, vysv#tluje  sociální 

nerozvrstvení na školách takto :  Rodi"$m, kte!í  pat!í ke st!ední vrstv# a kterým  záleží  na 

vzd#lání svých d#tí a snaží se je zabezpe"it co nejlépe "asto preferují školu, která pracuje 

ov#!enými metodami.  Protože sami zažili „b#žnou“ školou, v#dí, co od takové školy mohou 

o"ekávat a také jaký je její pravd#podobný výstup : taková škola pro n#  tedy znamená jistotu 

(a' to vztáhneme na metody použité ve škole, na t!íd#ní obsahu vzd#lávání, nebo na vztah 

mezi u"itelem a žákem), která jejich d#tem zaru"í stejné vzd#lání, jaké oni sami  mají. Naproti 

tomu školy pracující „jinak“ p!edstavují pro rodi"e „sázku“ ve smyslu nejasného výstupu na 

konci vzd#lávací dráhy jejich d#tí.  

 

Ecole Ouverte je školou, která našla cestu, jak integrovat do svého projektu metodu 

O. Decrolyho, požadavky belgického školního vzd#lávací systému a další metody. Všechny 

prvky které využívá p!ispívají k harmonickému rozvoji dít#te a k formování osobností 

v každém jedinci. A' již jde o globální metodu "tení, nebo nové techniky jako „pond#lní 

novinky“, vždy jsou to metody, které staví do centra zájmu dít# a opírají se o humanistickou 

pedagogiku, která je spole"ným znakem reformního hnutí i dnešní školy. 
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3.3 Rozší$ení Decroly škol ve sv#t# 
Cíl : Nastínit, jak lze Decroly systém za"adit do národních kurikul s poukázáním na 

variabilitu systému.  

Alternativní školy prokazují aktuálnost svých myšlenek i v sou"asnosti. R$zné školy 

za!azují Decroly metodu do svých vlastní vzd#lávacích program$ v r$zné mí!e: n#které, pln# 

respektují myšlenky O.Decrolyho, jiné v nich nacházejí inspiraci a "erpají z tohoto 

pedagogického systému pouze n#které prvky. Následují p!ehled ukazuje, kde se Decroly 

metodou pracuje a v jakým zp$sobem m$že být uchopena.  

Pro u"itele je vždy  p!ínosné poznat r$zné pedagogické koncepce, reflektovat je, 

inspirovat se jimi v malé "i velké mí!e. M#lo by však být zd$razn#no, že pokud "erpáme 

z ucelené pedagogické koncepce jednotlivé prvky, musíme je za"le%ovat citliv# a vhodn# je 

dopl%ovat do vlastního pedagogického pojetí.  

  

Ecole Decroly v Bruselu 

Decroly škola v bruselském Uccle známá jako l´Ermitage je školou založenou O. 

Decrolym v roce 1907 a dnes  nabízí vzd#lání na prvním i druhém stupni 39, tedy do v#ku 

osmnácti  let pro p!ibližn# 1000 žák$.  

Její vzd#lávací program vychází z Decroly pedagogiky, jejíž principy znovu 

promýšlí tak, aby neustále odpovídaly m#nícím se  požadavk$m na úsp#šné vzd#lávání i ve 

spole"nosti 21. století.  Funguje v belgickém  systému školství jako svobodná, ale dotovaná 

škola.  

P!i  škole funguje Centrum pro studium Decrolyho „Centre d´etudes decrolyennes“, 

které bylo založené v roce 1985. Nachází se zde knihovna a muzeum v#nované pom$ckám, 

sešit$m, záznam$m a fotografiím. V knihovn# je krom# d#l O. Decrolyho, "lánk$ a 

teoretických text$ také n#kolik „vzd#lávacích program$“,  které ukazují, jak byla pojímána 

Decrolyho metoda v r$zných institucích  od roku 1901 do sou"asnosti.  Centrum sídlí ve Vile 

Montan#, kde O.Decroly od roku 1927 vyu"oval.   

Centrum nabízí  dále stáž Decroly pedagogiky „stage Lucie Libois-Fonteyne“ 

ur"enou pro zájemce z !ad student$ a pedagog$. Stáž nesupluje pedagogické vzd#lání, ale 

nabízí hlubší seznámení se s teoretickým základem Decroly pedagogiky a  praktickou stáž ve 

škole Decroly – L´ Ermitage na prvním i druhém stupni tak, aby poslucha" získal ucelený 

p!ehled o Decroly metod#. (Stáž není povinná pro u"itele p$sobící na Decrolyho školách.) 

                                                 
39 V belgickém systému školství odpovídá "eský první stupe% 6 ro"ník$m a následuje mu druhý stupe% 
taktéž  se 6 ro"níky. V 18 letech se studenti hlásí na univerzitu nebo vysokou školu. 
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Od roku 1975 je zde také v#decká knihovna O. Decrolyho shromaž(ující historická i 

moderní díla pedagogických v#d. 

 

Ecole Ouverte v belgickém Ohain 

Ecole Ouverte – otev!ená škola aplikuje pedagogiku O. Decrolyho. Usiluje o celistvý 

rozvoj dít#te ve všech oblastech rozvoje – intelektu, psychomotoriky, sociálních i fyzických 

dovedností. 

Realizuje vzd#lání od 3 do 12 let ve t!ech ro"nících mate!ské školy a šesti ro"nících 

základní školy. K dalšímu vzd#lávání využívají d#ti b#žné školy, protože v Belgii funguje 

pouze jediná Decroly škola nabízející úplné povinné vzd#lání.  Na moderní požadavky 

belgické koncepce vzd#lávání v tzv. cyklech40 a za!azuje do svého programu aktivity, ve 

kterých spole"n# pracují žáci ze smíšených t!íd.  

Naproti škole v Ermitáži se zde objevuje mnoho prvk$ nad rámec Decrolyho 

koncepce, a' již jde o p!ítomnost známkování, "i velmi rozvinutou formu spolupráce školy 

s rodi"i.  Škola využívá také n#kterých prvk$ pedagogiky C. Freineta.  

 

Ecole publique Decroly Saint-Mandé, Francie  

Škola by založena v roce 1945 jako škola spolupracující s Decroly školou v Bruselu 

a již v roce 1948 se stala ve!ejnou školou. 

  Podobn# jako v Ecole Ouverte v Ohain je zde kladen d$raz na spolupráci s rodi"i, 

škola dokonce organizuje sobotní seminá!e, kde dochází k neformálnímu setkávání žák$, 

student$ a rodi"$. Komunikace rodi"$ a školy je na tak dobré úrovni, že škola odstoupila od 

hodnocení známkami a zp#tná vazba i hodnocení sm#rem k rodi"$m v p!ímé komunikaci.  

Práci na projektech je zde vy"len#n jeden p$lden každý týden, kdy mají žáci možnost 

v t!íhodinovém bloku pracovat na celoro"ním projektu. Jeho téma je spole"né pro celou školu 

a je vybíráno u"iteli na za"átku roku. Cíle projektu jsou vzd#lávací i sociální.  

 

Jak bylo nastín#no na uvedených p!íkladech, pojetí Decroly pedagogiky se 

neomezuje na práci v projektech, "i jen specifickou výuku "tení a psaní. Jde spíš o pojetí 

globálnosti jako celku, celistvého p!ístupu k výchov# a rozvoji dít#te. Proto jsou metody 

využitelné pro školy, které se hlásí k tomuto p!ístupu. To tedy znamená, že se m$žeme 

                                                 
40 Vzd#lávání v cyklech odmítá tradi"ní rozd#lení t!íd podle v#ku dít#te a namísto toho zavádí pro 
období 3 – 12 let p#t cykl$. V Belgii bylo toto nové rozd#lení uzákon#no, ale doposud je realizováno 
v malém po"tu škol.  Mezi hlavní výhody pat!í plynulost a harmoni"nost vzd#lávání. 
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Decroly metodou inspirovat a p!evzít z ní n#které prvky, vždy však ale s ohledem na 

koncepci, do které ji chceme aplikovat.    

 

Další Decroly školy v m$žeme najít nap!íklad v  Holandsku,v Latinské Americe 

(Brazílie), ve Francii, v Belgii a ve Špan#lsku. 
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3.4 Trendy a požadavky na vzd#lávání v "eském prost$edí a jejich 

napl&ování 
Cíl :  Nastínit, jakými sm#ry se ubírá sou!asná !eská škola, jaké si vymezuje cíle a 

jakými metodami dosahuje jejich napl$ování.  

 

&eské školství prošlo zejména po roce 1989 prom#nou, které otev!ela  prostor 

princip$m humanizace, demokratizace a liberalizace.41   

Na úrovni dokument$ jde zejména o koncepci Národního programu rozvoje 

vzd#lávání z roku 2001, který  se opírá o základní cíle vzd#lávání pro 21. století – tzv. "ty!i 

pilí!e vzd#lávání : u"it se žít spole"n#, u"it se být, u"it se jednat a u"it se poznávat. Jeho 

konkrétní požadavky pro školy jsou formulovány v Rámcových vzd#lávacích programech, 

které vymezují cíle, obsah a o"ekávané výstupy vzd#lávání42.  

V cílech jsou nov# vymezeny tzv. klí"ové kompetence, jako „souhrn dovedností, 

schopností, postoj% a hodnot d%ležitých pro osobní rozvoj a uplatn#ní každého !lena 

spole!nosti.“43 

Školy mohou napl%ovat tyto cíle r$znými metodami, dále je školám umožn#no 

definovat vlastní pojetí, zam#!ení a priority vzd#lávání.  

Na následujících dvou p!íkladech bych ráda ukázala, které prvky má spole"né 

aktuální "eská škola a Decrolyho pedagogika. Nejde ani v jednom p!ípad# o p!íklady 

z hlavního vzd#lávacího proudu, ale práv# o školy, které hledaly inspiraci, jak u"it „jinak“. 

 

Za"ít spolu 

Programem Za"ít spolu, vycházejícím z mezinárodního programu Step by step se 

n#které "eské školy inspirují od roku 1994. Mezinárodní asociace ISSA – International Step 

by step association podporuje zavád#ní programu v nových zemích, p!esto je program velmi 

otev!ený a umož%uje modifikaci dle kulturních i vzd#lávacích tradic, stejn# tak dle pot!eb 

konkrétních d#tí. „Jde zejména o humanistické a demokratické principy ve vzd#lávání a 

pedagogický p"ístup zam#"ený na dít#, opírající se o konstruktivismus a další soudobé teorie 

vývoje a u!ení dít#te.“ 44  

Mezi základní prvky pat!í individualizace dít#te, rozvoj samostatného u"ení a 

odpov#dnosti za n#j, d$raz na proces u"ení ( nikoli jen na výsledek), rozvoj  kritického 

                                                 
41 Podle Spilkové, 2005, s. 13 
42 podle Je!ábka, 2005 
43 Je!ábek, 2005, s. 14 
44 Krej"ová, Kargerová, 2003, s. 17. 
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myšlení, sebehodnocení, práce v p!íjemné atmosfé!e a podn#tném prost!edí a zapojení celé 

žákovy osobnosti do procesu u"ení.45 

Výrazným rysem programu Za"ít spolu jsou tzv. centra aktivit – pracovní koutky ve 

t!íd#, která podle svého zam#!ení slouží k psaní, "tení, pokus$m a objev$m, um#leckým 

"innostem, apod. Východiskem je Gardnerovo pojetí mnoho"etné inteligence a p!edpokladu, 

že podn#tné prost!edí je jedním z rozvíjejících faktor$. 

Výuka je rozd#lena  do blok$ podle tématických celk$. Aby mohla výuka vycházet 

z d#tského zájmu, jsou d#ti p!izvány, aby vytvá!ely tématické plány s u"iteli. D#ti mohou 

volit témata a ur"ovat jejich po!adí, nacházet mezi nimi spojitosti apod. P!i plánování u"itel 

zárove% mapuje, co již o tématu v#dí. 

( Centra aktivit i tématické vyu"ování p!ipomínají výuku v Decrolyho školách. 

Decroly uvádí, že projekty vychází "ist# ze zájmu dít#te. V praxi škol se ale objevuje 

plánování u"itelem, který potom využívá d#tských podn#t$ pro za!azení tématu. G. Marron 

uvádí, že u"itel musí "ekat, až dít# téma samo objeví. Zapojení d#tí do volby tématu považuji 

za vhodný kompromis, který navíc u"í d#ti plánovat jejich vlastní práci a p!enáší 

zodpov#dnost na žáky samotné.)  

Školní den je zahajován ranním kruhem a ranní zprávou, která sd#luje d#tem, co je 

daný den "eká, následuje samostatná práce, ve které je probíráno u"ivo matematiky, "eského 

jazyka, p!íp. cizího jazyka nebo t#lesná výchova a po p!estávce následuje práce v centrech 

aktivit, ve kterých d#ti pracují a st!ídají se podle p!ipraveného rozpisu. Den je zakon"en 

hodnotícím kruhem. 

Dalšími výraznými prvky programu Za"ít spolu jsou žákovská portfolia, zapojení 

rodi"$ do výuky aj. 

 

Globální metoda "tení 

V moderním pojetí školství, kde  je d$raz kladen na individuální vzd#lávací pot!eby 

dít#te u"itelé  „znovu objevili“ globální metodu. Její používání je jen omezené a nej"ast#ji 

spojené se vzd#láváním  d#tí se specifickými poruchami u"ení.  E. Bohmová  k   tomu    

uvádí: „Pozoruhodné a inspirativní potom m%že být také používání globální metody v praxi 

škol pracujících s mentáln# handicapovanými d#tmi.“46   Jak bylo nazna"eno výše, globální 

metody jist# není vhodná pro všechny d#ti a p!edpokládá u dít#te preferenci vizuální pam#ti. 

Její hlavní význam pro speciální školy spat!uji zejména v rozvoji druhotné "tená!ské 

                                                 
45 Podle Krej"ová, Kargerová, 2003, s. 17 - 44 
46 Wildová, 2002, s.41 
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gramotnosti. Dít# se neu"í mechanickému "tení, namísto toho je p!ímo rozvíjeno "tení 

s porozum#ním. 

PhDr. Jana Pešková a PhD. Krista Hemzá"ková vyu"ují podle globální metody na 

Speciálních  základních školách, po!ádají seminá!e "tení s využitím globální metody a 

seminá!e sociálního u"ení (jež zahrnuje krom# "tení slov a v#t také "tení piktogram$) a podílí 

se na p!íprav# "eských materiál$ pro globální výuku "tení. Jde  zejména o pom$cku První 

"tení (nakladatelství Parta), která obsahuje 146 obrázk$ a slov tématicky vycházejících 

z u"iva prvouky a v#cného u"ení a dále tzv. situa"ní obrázky (škola, obchod, ulice, apod.)  
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4.  Decrolyho metoda jako inspirace pro "eskou školu 
4.1 Projektové vyu"ování jako p$íležitost k inkluzi 
Cíl: Analyzovat, !ím mohou projekty pomoci efektivnímu inkluzivnímu vzd#lávání. 

 

Výsledky mezinárodních výzkum$ PISA 2009 vyvolaly otázku, co mají spole"ného 

vzd#lávací systémy, které již dlouhodob# považujeme za úsp#šné.  Jedním z  faktor$ 

indikujících úsp#šnou školu je dlouhodobé spole"né vzd#lávání všech  d#tí a nerozd#lování 

škol na výb#rové a nevýb#rové, "ímž  se zamezuje prohlubování rozdíl$ mezi slabými            

a nadanými žáky ( mluvíme o  tzv. rozvírání n$žek). Jeden ze znak$ je tedy malý rozdíl ve 

výsledcích jednotlivých žák$.  

To nás vede k myšlence inkluzivní školy,  která p!ipouští rozdílnosti  mezi studenty  

a s t#mito rozdílnostmi aktivn# pracuje, a' již jsou  kulturního, intelektuálního, sociálního,     

"i jiného charakteru.  

V "eských dokumentech je požadavek inkluzivního vzd#lání zakotven               

v tzv. Národním ak"ním plánu inkluzivního vzd#lávání  a je podpo!en  humánními, právními  

i pragmatickými d$vody.47  V mezinárodním projektu TEI - Teacher education for inclusion / 

Vzd#lávání u"itel$ pro inkluzi, do kterého je zapojena pražská PedF UK  jsou ov#!ovány 

metody vedoucí k efektivními inkluzivnímu vzd#lávání.  

Jaké jsou strategie inkluzivního vzd#lávání? Hájková48 uvádí mezi vhodnými 

výukovými strategiemi zejména  kooperativní u"ení, tutoring a strategie vedoucí k rozvíjení 

 kognitivních, metakognitivních a sociálních dovedností. Jak bylo zmín#no výše, tyto strategie 

jsou rozvíjeny také v projektovém vyu"ování.  

Stejn# jako p!i kooperativním vyu"ování, i v projektech jsou žáci vedeni ke spole"né 

práci, která sp#je k jednotnému výsledku. Výsledný produkt projektu je spole"ným dílem celé 

skupiny a na konci projektu zažívá skupina spole"ný úsp#ch (p!ípadn# spole"ný neúsp#ch). 

Dalším jednotným  znakem je žákova vlastní zodpov#dnost za proces u"ení, který probíhá 

zpravidla v malé  skupin#. Projekty jsou zakon"ovány reflexí skupinové "innosti a u"ení. 

Neznamená to, že ve všech projektech dochází výhradn# ke kooperativnímu u"ení,               

ale nacházíme zde podobné znaky, které p!ispívají k inkluzivnímu pojetí vzd#lávání. 

Tutoring není zahrnut v p$vodní Decroly metod#, ale je jednou z inovací, se kterou 

pracuje Ecole Ouverte (popis viz výše pod ozna"ením „kmot!i mezi d#tmi“). Pokud je starší 

spolužák v roli „dou"ujícího“,  nabídne dít#ti "asto vysv#tlení jinými slovy,  než používá 

                                                 
47 http://www.msmt.cz/socialni-programy/narodn-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani 
48 Hájková, 2010, s. 22 - 28 



 41

u"itel. Použití d#tských termín$ a jiného slovníku m$že být klí"ové  pro pochopení 

dou"ovaného žáka. D#ti o problému pohovo!í mezi sebou a  dou"ovaný se neostýchá klást 

dotazy. Zlepšení dochází i u žáka v roli tutora, jehož intelektové dovednosti a psychická 

náro"nost p!i vysv#tlování se pohybuje v horních kategoriích Bloomovy taxonomie : žák 

shrnuje látku, vyvozuje obecné záv#ry a zd$vod%uje je.  Mezi nevýhodami je uvád#na 

náro"nost na kontrolu u"itelem,  který má zajistit, že tutor vyu"uje látku správn#. D#ti také 

používají "asto p!i vysv#tlování direktivní styl, který málokdy vede ke skute"nému pochopení 

látky.  

Metakognitivní dovednosti jsou definované Ma%ákem49 jako „ dovednosti aktivn# 

sledovat a "ídit vlastní poznávací  !innost p"i u!ení.“  Žák má být veden k zodpov#dnosti      

za své vlastní u"ení, "emuž výrazn# napomáhá smysluplnost u"ení. Ta je p!itom jednou 

z hlavním výhod projektové metody  - dít# se u"í v  konkrétních situacích a své teoretické 

poznatky umí aplikovat na !ešení reálných problém$.  V projektech zárove% plánují p!ipravují 

postup, který vede k !ešení jejich projektu. 

Domnívám se, že inkluzivní p!ístup je vždy pln# v rukou pedagoga,  který by m#l 

sám rozum#t výhodám a p!ínos$m inkluzivního vzd#lávání. Výše uvedený p!ehled je 

p!íkladem, jak prost!ednictvím projekt$ rozvíjet strategie podporující inkluzivní vzd#lávání.  

 

                                                 
49 Hájková, 2010, s. 24 
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4.2 Rozvoj kreativity, jako požadavku dnešní doby v projektové 

metod# 
Cíl : Nastínit, pro! je kreativita požadována za jeden z požadavk% dnešního 

vzd#lávání a uvést na p"íkladu projektové metody, jak m%že být rozvíjena.  

 

„Kreativit# bychom nemuseli u!it, kdybychom d#ti neodvykali být kreativní.“ 

K.Robinson 

 

Podle Richarda Rileye50 deset nejžádan#jších povolání v roce 2010 nemuselo ješt# 

existovat v roce 2004.  

 Sou"asná škola vymezuje ve svých cílech vzd#lávání p!ipravovat žáky na jejich 

budoucí život, aniž bychom ale p!esn# v#d#li, jaké znalosti a dovednosti   budou 

 p!edstavovat v život# budoucí generace klí"ovou roli.  

Sir Ken Robinson51 vyzdvihuje mezi  pot!ebnými dovednostmi práv# kreativitu, 

kterou  dokonce p!irovnává ke gramotnosti.  Kreativitu definuje jako proces,  p!i kterém nás 

napadají originální nápady,  jejichž hodnota spo"ívá v tom,  že pocházejí z r$zných disciplín a 

kombinují tak odlišné p!ístupy k danému  problému a rozmanité pohledy na n#j. 

Proto  se domnívám, že globální metoda,  p!i které žáci objevují nové poznatky 

v souvislostech a nikoli izolovan#, p!ispívá k rozvoji kreativity.   

Dacey52  uvádí  mezi faktory ovliv%ující tv$r"í schopnosti osobnosti vnit!ní motivaci 

a schopnost rozeznat p!íležitost a pracovat s ní. Jednou z hlavní výhod projektového 

vyu"ování je kontextualizace u"iva do b#žného života dít#te. Tím, že žáci vidí cíl a smysl 

jejich u"ení je podporována jejich vnit!ní motivace u"it se. U"ení má mít v globální metod# 

bezprost!ední význam pro b#žný život dít#te. Jak již bylo zmín#no výše, žáci jsou také vedeni 

k objevování souvislostí a popisování a vysv#tlování p!í"in, zejména v pokusech, které sami 

provád#jí.  

Globální metoda tedy podporuje myšlení v souvislostech, které nám pomáhá p!i 

!ešení problém$ nacházet kreativní p!ístupy tím, že nehledáme !ešení v jednom úzkém oboru, 

ale p!istupujeme k problému celistv#.   

                                                 
50 U.S. Secretary of Education Richard Riley 
51 Sir Ken Robinson vedl v roce 1998 radu poradc$ pro kreativitu a kulturní vzd#lávání ve Velké 
Británii 
52 Dacey, 2000, s. 14 - 15 a s. 87 - 101 
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V "eských vzd#lávacích dokumentech je rozvoj kreativity zahrnut v cílech 

Národního programu rozvoje vzd#lávání v &R, tzv. Bílé knize53.  

                                                 
53 Tomek, 2007 
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4.3 Projekty jako cesta k rozvoji klí"ových kompetencí 
 

Cíl : Uvést, !ím m%že výuka v projektech p"isp#t k rozvoji klí!ových kompetencí a 

vymezit, za jakých p"edpoklad% lze s projekty pracovat v b#žné školy, aby vedly ke 

smysluplnému u!ení 

 

V prom#n# "eské školy se podle vzor$ zahrani"ních kurikul objevil požadavek 

vymezit v cílech vzd#lávání nejen v#domosti, ale též hodnoty, dovednosti, schopnosti  a 

postoje,54 které se zdají být klí"ové pro budoucí život žák$, bez ohledu  na profesní dráhu 

jedince. Albert Einstein  napsal : Vzd#lání je to jediné, co v nás z$stane po tom,               

co zapomeneme vše, co jsme se nau"ili ve škole. Práv# tak bychom mohli ozna"it  soubor 

t#chto požadavk$, nazývaný jako  klí"ové kompetence.  

Pokud mluví reformní pedagogové o pracovní škole, škole životem pro život, nové 

škole, apod.  vyjad!ují tím stejný požadavek, jaký klademe na moderní vzd#lávání : vybavit 

dít# do života tak, aby bylo schopné vést úsp#šný a spokojený život, "elit problém$m             

a aktivn# se zapojovat do d#ní kolem sebe.  

Tyto shodné cíle jsou dalším d$vodem, pro" nacházíme v reformním hnutí stále 

inspiraci pro sou"asnou školu. A" se spole"nost  a s ní i nároky na vzd#lání prom#%ují, m#kké 

dovednosti (tzv. soft skills) z$stávají nezbytnou výbavou pro úsp#šný život. 

Klí"ové kompetence nejsou vyu"ovány v jednom p!edm#tu,  u"itelé by je m#li 

pojmout globáln# a dlouhodob# se snažit jejich docílení. Ve správném rozvíjení klí"ových 

kompetencí  vidím dva p!edpoklady :  

a. u"itel sám je osobnost, která m$že pro d#ti vystupovat jako vzor, který sám 

disponuje t#mito dovednostmi a  

b. u"itel  vytvá!í prost!edí, ve kterém d#ti modelov# !eší problémové situace a 

zárove%  s reáln# vzniklými situacemi aktivn# pracuje.  

Domnívám se, že vhodnou metodou k rozvíjení klí"ových kompetencí jsou též 

projekty. 

Pokud se inspirujeme n#jakým uceleným pedagogickým systémem, m#li bychom mít 

vždy na pam#ti, že s jeho prvky musíme zacházet citliv#, aby v našem pojetí vyu"ování  

nep$sobily cize. Projektová metoda, jak ji známe u Decrolyho je komplexní metodou 

vyu"ování, samostatné projekty lze ale za!azovat do vyu"ování také nepravideln#.  U"itel, 

který se snaží p!ivést d#ti k celistvému pojetí problém$ najde v projektech vhodnou metodu. 

                                                 
54 Je!ábek 2005, s. 14 
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Pokud ale u"itel pracuje tradi"ním zp$sobem, jeho žáci se u"í, aby se vyhnuli špatným 

známkám a považují školu jen za nutnost, je málo pravd#podobné, že bude pro takové žáky 

projekt p!edstavovat zdroj nového poznání. Odhaduji, že  jej budou pravd#podobn# vnímat 

jako zajímavé zpest!ení výuky, ze kterého pro n# však neplynou žádné povinnosti.  

Projekty tedy nejsou zaru"enou metodou, jak dosáhnout rozvíjení klí"ových 

kompetencí, ale pokud je u"itel schopný za!adit je do svého pojetí výuky,  mohou k tomuto  

cíli výrazn# napomoci. 

V následujícím p!ehledu uvádím, v "em vidím hlavní p!ínosy za!azování projektové 

metody do vyu"ování a "ím m$že projektová metoda p!isp#t k rozvoji klí"ových kompetencí. 

(Zn#ní cíl$ jednotlivých kompetencí pro základní vzd#lávání je p!esn# uvedeno v RVP.55) 

      

Kompetence k !ešení problém$ 

Podstatou projektového vyu"ování je,  že žák sám, nebo ve skupin# sp#je              

ke konkrétnímu výsledku (produktu, nebo !ešení), které jej nebo jeho skupinu n#"ím obohatí. 

Žák  je zodpov#dný za sv$j výsledný produkt. U"í se plánovat jednotlivé kroky projektu tak, 

aby logicky sm#!ovaly k !ešení problému a snaží se volit vhodné zp$soby vedoucí k !ešení. 

P!i zpracovávání projektu pracují žáci s r$znými zdroji informací,  posuzují je             

a hodnotí je,  což napomáhá kritickému myšlení. 

 

Kompetence k u"ení  

V projektech se žák dostává ke  skute"ných problém$, jejichž  !ešení napomáhá jeho 

budoucímu životu, nebo p!ispívá k získání nových v#domostí.  

Na za"átku projektu  si žák vždy jasn# vyty"í cíl,   ke kterému vhodn# volí strategie    

a v   reflexi projektu je veden k tomu, aby popsal své úsp#šné strategie i úskalí, se kterými se 

setkal.  

Hlavní p!ínos spat!uji ve smyslu u"ení, které v žákovi podporuje dobrý pocit 

z dosažení nových v#domostí. Tím je živena touha poznávat a u"it se novým v#cem.  

 

Kompetence komunikativní 

Projekty vyžadují komunika"ní dovednosti – a' již jde o práce ve dvojici "i ve 

skupin#, kde si žáci musí naslouchat, vyjad!ovat své názory a argumentovat, nebo o projekt 

individuální, p!i kterém žák komunikuje s odborníky, zpracovává r$zné materiály, apod.  

                                                 
55 Je!ábek, 2005, s. 14 – 17. 
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K záv#ru projektu pat!í prezentace výsledného produktu, p!i kterém se žák u"í 

vystoupit p!ed svou t!ídou a souvisle promluvit o svém díle. 

 

Kompetence ob"anské a kompetence pracovní 

Kompetence ob"anské a pracovní se vztahují k ur"ité oblasti života. Záleží proto na 

povaze a cílech projektu, zda p!ispívá k jejich napln#ní.  

  

Kompetence sociální a personální 

Pokud je projekt záležitostí skupiny "i celé t!ídy, u"í se žák pravidl$m spolupráce. 

Žáci se u"í diskutovat a p!ijímat návrhy jiných !ešení. 

Dosažení jasného cíle,  produktu, ke kterému má projekt sm#!ovat, podporuje u žáka 

sebed$v#ru. Pokud žák p!isp#je k !ešení problému celé skupiny, nebo vy!eší problém 

samostatn#, je to pro n#j podn#t k sebeuspokojení.  

 

Mnoho z nazna"ených bod$ m$žeme považovat za patrné na první pohled : dít# 

diskutuje a  p!ijímá !ešení druhého, stanovuje si cíl a plánuje kroky, které logicky sm#!ují 

k jeho dosažení…  

Význam projekt$ spo"ívá v tom, že  pro žáka vytvá!íme  situace, ve kterých musí 

používat strategie, vedoucí ke klí"ovým kompetencím. Aby si dít# osvojilo všechny 

schopnosti, aby m#lo možnost formovat své postoje, musí se do „problémových“ situací 

dostávat co nej"ast#ji. P!ínosem projekt$ je, že jde o problémy reálné,  spojené s životem 

dít#te, !ešení pr$b#žn# a aktuáln#,  nikoli navozené v hodinách OSV, "i jednorázov# p!i 

zážitkových kurzech. 
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5. Záv#r 
Bakalá!ská práce popisuje Decroly metodu, mezi jejíž hlavní principy pat!í prvek 

globálnosti, zájem dít#te a respektování jeho p!irozených pot!eb. Ozna"uje se jako 

pedagogika stavící do centra zájmu dít#, "ímž se shoduje s pojetím sou"asné "eské školy. 

Jejich spole"nými prvky jsou dále respektování individuálních zvláštností dít#te, jeho  osobní 

rozvoj a principy  demokracie a humanismu ve škole.  Díky podobným cíl$m vzd#lávání 

p!edstavuje Decroly pedagogika pro "eskou školu zdroj  metod, kterými se m$že inspirovat. 

Pokud chceme k dít#ti p!istupovat jako k jedine"né osobnosti, abychom mohli maximáln# 

rozvíjet jeho potenciál, je vhodné znát r$zné metody, ze kterých m$žeme volit dle 

individuálních pot!eb dít#te.  

Metody  vycházející z Decroly pedagogiky p!ispívají p!edevším k  rozvoji kritického 

myšlení a myšlení v souvislostech  a vedou k smyslupnému  u"ení.  

Pro primární školu jsou to zejména metody  popsané jako p!ekvapení, tutoring,  dále 

práce vycházející z podn#tu d#tí, pond#lní novinky, aj. Globální metoda "tení a psaní m$že 

p!edstavovat alternativu pro d#ti s poruchami u"ení, ale její prvky jsou též využitelné 

v hlavním vzd#lávacím proudu a také  p!i výuce cizích jazyk$.  

P!estože p!edstavuje  Decroly  pedagogika ucelenou pedagogickou koncepci, 

m$žeme z ní "erpat  jednotlivé prvky. Podmínkou by m#lo být, že jsou vhodn# za"len#ny              

a dopl%ují naše vlastní pedagogické pojetí.  
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1. Seznam kontak$ škol uvedených v kap. 3 
 

Ecole publique Decroly – Saint Mandré 

49, avenue Daumesnil, Saint – Mandré 

Francie 

www.ecoledecroly.free.fr 

ecole@ecoledecroly.com 

 

Ecole Ouverte – Ohain 

Chemin des Strins, 6, 1380 Ohain 

Belgie 

www.ecoleouverte.be 

ecole.ouverte@prim.cfwb.be 

 

Ecole Decroly  - Brusel 

Drève des Gendarmes, 45 - 1180 Bruxelles 

Belgie 

www.be.ecoledecroly.net 

ecolefondamentale@ecoledecroly.be 

direction@ecoledecroly.be 
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2. Seznam nejužívan#jších slov ve francouzštin# podle J. Giasson 
(P!eloženo z knihy La Lecture56 – &tení) 

 

Frekventovaná francouzská slova 

Existuje seznam slov, která tvo!í p!ibližn# 50%  francouzsky psaného textu, a' již jdu o textu 

ur"ený d#tem, nebo dosp#lým. Tento seznam se skládá z velké "ásti z pot!ebných slov :  

 

Podstatná jména – den 

P!ídavná jména – další 

Zájmena  - ta, to, ten, tato, tyto tito,… ony, ona, on, oni, já, m#, mn#,… jeho, jejich, jemu, 

kterým, kterou, … m$j, má,  mé, moje, …kdo, co, sebe, jeho, její, … ty, tv$j, tebe, …, 

všichni, všechny, … vy, váš, vaše,… 

&íslovky – jedna, jeden, jediná, jediný 

Slovesa  (v"etn# jejich vy"asovaných forem) – jet, !íkat, dávat, být, mít, d#lat, moci, brát, 

v#d#t, p!ijet, vid#t, chtít 

P!íslovce – dob!e, jako, kdy, více, než, tam 

P!edložky  - do, s, z, v, pro, bez, na 

Spojky – a, ale,  pokud 

 

Giasson dále uvádí text, na kterém dokazuje své tvrzení. Procento frekventovaných slov je 

v n#m 63. 

 

 

 

                                                 
56 GIASSON, J. La lecture. De la théorie à la pratique. Bruxelles : Groupe De Boeck. 2005, s. 172 
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3. Ukázka „schovaných slov“  - „mots cachés“, se kterými pracují d#ti v Ecole 

Ouverte v belgickém Ohain 
 

 
 

já mám 

a 

"len 

"len 

já jsem 

"len 

"len 

"len) 
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4. Ukázka písma, kterým d#ti ilustrují své záznamy (prosinec) 
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5. Ukázka text$, které d#ti "tou a dopl%ují ilustracemi 
 

 
„Jaká panika, pavouk vyb#hl ze své krabice!“ 

„ P!ipravujeme raj"atovou omá"ku.“ 

 

 

 
„Pozorujeme pod lupou výtrusnice hub.“ 

„Projíždíme se na h!bet# osl$.“ 
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6. Zápisový arch pro prezentaci „Pond#lních novinek“ 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


