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Klíčové pojmy
Participace, žákovské samosprávné orgány, žákovská samospráva (třídní samospráva),
žákovský (školní) parlament, žákovská veřejnost, žákovská obec, výchova demokratického
občana, výchova k spoluúčasti.

Úvod
Úvahy o současném stavu výchovy a vzdělávání mladé generace vedou k hlubšímu
zamyšlení nad jejich budoucí rolí občanů, před nimiž stojí úkol smysluplně se zapojit do
procesu vytváření demokratické Evropy. Potřeba kompetentně se zapojit do tohoto procesu
vymáhá od mladých občanů nové dovednosti a schopnosti. Výrazné rozdíly vycházející z
historického vývoje a životní úrovně v jednotlivých regionech Evropy představují nové
výzvy, jak se do společného úsilí zapojit. Nárůst projevů netolerance, xenofóbie, sociálního
vylučování je dalším jevem, kterému bude muset nová generace čelit a hledat způsob, jak se
s negativními jevy globalizující se Evropy vyrovnat.
Požadavek osvojit si potřebné kompetence účastnit se složitého procesu utváření
Evropy se začal čím dál tím více objevovat při úvahách o roli výchovy a vzdělávání
evropského občana, které musí poskytovat nejen nové znalosti, ale i řadu sociálních a
komunikativních dovedností. Současná podoba výchovy a vzdělávání k demokracii a
občanství se musí potýkat s postojem současné generace, pro který je příznačný malý zájem
o širší společenské otázky, neznalost existujících problémů a nízká motivace pro aktivní účast
na řešení společenských otázek. Naléhavost řešit otázky zapojení mladé generace do života
evropské společnosti narůstá na svojí intenzitě a s touto potřebou se stále častěji zaznívá
slovo participace.
Pojem participace lze interpretovat jako podíl na procesu rozhodování, řízení a správy.
Existuje několik typů participace: participace politická, která vyjadřuje podíl na rozhodování
a řešení důležitých otázek rozvoje společnosti i života lidí, dále participace ekonomická, která
umožňuje spolurozhodování o pracovních otázkách a činnosti pracovních kolektivů,
participace sociální vychází z příslušnosti k sociálním skupinám a z dobrovolného členství ve
spolcích, sdruženích a organizacích. Participace se uplatňuje jako součást demokratického
řízení.
Participace je také pojem, který označuje důležité činnosti a způsob výchovy dětí a
mládeže v současnosti. Právem se lze obávat, že participace jako životní postoj, projev
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zodpovědnosti za blaho a rozvoj všech, chybí nejen ve slovníku jedné mladé generace, aleje
vcelku zapomenutou demokratickou výsadou celé společnosti.
V

rámci této diplomové práce se participaci připisují tři role. Je cílem, přístupem i

východiskem. Z pohledu výchovy a vzdělávání představuje průřezový zřetel, který se
uplatňuje ve všech oblastech života. Zohlednění otázek participace by se mělo projevit nejen
ve škole, ale také v rodině, v informačních prostředkách, ve veřejné politice a v občanských
institucích. (Hofbauer, 2002, s.7-8)
Aktivní projevy spoluúčasti, spolusprávy i spolurozhodování přijímáme jako obecnou
hodnotu. Existuje povědomí, že svobodným zasahováním do veřejných politických a
společenských otázek chráníme osobní zájmy, práva a potřeby. Participace představuje pro
každého jedince způsob ochrany a záruku pro uplatnění svých pravomocí, které získává jako
občan demokratického státu. S ohledem na tento status lze říci, že ji pociťujeme jako osobní
právo, a proto nechceme, aby nám je někdo upíral. Jak často a s jakým efektem tohoto práva
využíváme a proč naplňování jeho podstaty zůstává často za hranicemi praktického života je
otázkou, na kterou stále naléhavěji hledají odpověď všichni, co usilují o mírové a spravedlivé
uspořádání v Evropě. Pomalu vrůstáme do Evropy, která stojí na nových představách a
způsobech soužití, začínáme hledat cesty, jak se smysluplně zapojit do života
v multikulturním světě. Cítíme nezbytnost účastnit se po boku ostatních států Evropy tohoto
procesu, ale nestaráme se příliš, zejména jako jednotliví občané, zapojit se do mechanismů,
které mají zabezpečovat, upravovat, regulovat vývoj, tak aby byl prospěšný nově
vznikajícímu soužití. Volání po zapojení mladé generace do institucí a rozhodování ve
společných otázkách v běžném životě odůvodňuje nutnost se aktivně zhostit problematiky
participace také ve výchově a vzdělávání.
Následující kapitoly by měly přispět k rozvázání problému, který vzniká, zamyslímeli se nad tím, čím je participace pro výchovu a vzdělávání. Z její samé podstaty vyplývá, že se
jedná o všudypřítomný princip, hodnotu, o kterou se opírají základy společnosti fungujících
na demokratických zásadách. Tento princip patří mezi základní kompetence nezbytné pro
blahobyt jedince žijícího v provázaném světě lidského společenství. Participace velmi často
tvoří průřezové téma debat o právech a povinnostech dětí a mládeže na vyšší politické úrovni.
Ve výchovném a vzdělávacím působení má charakter všudypřítomného principu, který se
stává cílem, obsahem a zároveň metodou práce. Podrobnější pohled na problematiku
žákovských samospráv by chtěl ukázat, jak se všechny tyto tři roviny mohou prolínat ve
školní praxi. Žákovské samosprávy stojí na pomezí formálního školního a skutečného
dětského světa, čímž mohou velmi záměrně ale i živelně přispívat k rozvoji občanských
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postoju a demokratických hodnot. Reálný kontext, ve kterém žákovské samosprávy pracují
vytváří potřebnou dynamiku, ze které je výhodné čerpat, zvláště při osvojování praktických
dovedností, společenských hodnot a postojů.
Nezbytnost vytvářet struktury, ve kterých by se už u nej mladších jedinců probouzel
zájem a vnitřní potřeba zabývat se otázkami společného soužití, vyplývá ze současného stavu
evropské společnosti. Participace je z pohledu současné politické vůle dominantní
kompetencí, a proto je aspirací této práce přispět novými poznatky k rozvoji této oblasti
výchovy a vzdělávání.
V

následujících kapitolách se budeme snažit ilustrovat jak podpořit výchovu

k spoluúčasti prostředkem, který se nazývá samospráva s důrazem na její možnosti na
1.stupni základní školy. K úkolům této práce patří obhájit význam samosprávných struktur
v posilování občanského vědomí a přijímání demokratických principů, kultivaci vztahů ve
škole a rozvoji komunikačních a sociálních dovedností. Obhájit roli žákovských
samosprávných přibudování potřeby účastnit se správy věcí nadosobní povahy a
informovaného a zodpovědného postoji k občanským dovednostem.
Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří oddílů, na které navazuje část
praktická. V prvních kapitolách teoretické části je předmětem diplomové práce upozornit na
význam participace pro pozitivní rozvoj dětí a mládeže v evropské společnosti.
Charakterizovat tento fenomén a ukázat jaký význam mají jednoduché formy
participace (žákovské samosprávy) v našich školách. Za tímto účelem jsou zkoumány některé
historické a společenské souvislosti vývoje výchovy a vzdělávání. Dále prozkoumán vývoj
postojů společnosti k účasti mladé generace na řídích procesech.Bude zhodnocen přínos
významných evropských a českých dokumentů, které se problematikou participace zabývají a
jejich vliv na podobu současné vzdělávací koncepce.
Ve druhém oddíle teoretické části se budeme podrobněji zabývat rolí žákovských
samosprávných orgánů v procesu participace a ve výchově demokratického občana. Kromě
pozice žákovských samosprávných orgánů v současné výchovně vzdělávací koncepci,
charakterizujeme způsob jejich fungování, poslání a obsah činnosti. Na závěr upozorníme na
faktory, které činnost samospráv oslabují.
Úkolem třetí části je přispět k problematice, jak uplatnit samosprávné principy ve
výchovně vzdělávacím procesu na prvním stupni. Za tímto účelem jsou zhodnoceny některé
veřejné projekty, ze kterých lze čerpat při práci s dětmi na prvním stupni.
Výzkum praktické části se pokusí odhalit, zda se žákovské samosprávné orgány stávají
součástí demokratického způsobu řízení našich škol. Zaměříme se na výzkum postojů k
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poslání žákovský samosprávných orgánů na českých základních školách. Za tímto účelem
budou osloveni ředitelé škol. V dotazníkovém šetření a dalších doplňkových průzkumech
budeme zjišťovat jaká role je připisována žákovským samosprávným orgánům, v jakých
oblastech výchovy a vzdělávání je její největší přínos, kde naopak nepřispívá při budování
školního klimatu. Dále budeme zjišťovat, zda jsou doceňovány její možnosti v oblasti
výchovy demokratického občana.

1. Participace - princip smysluplného zapojení člověka do evropské
společnosti
1.1 Vymezení problematiky

Velmi frekventovaným pojmem v otázkách vzdělávání se stávají výrazy aktivní nebo
zodpovědný občan (responsible citizen) a výchova k občanství (citizenship education).
Bližší upřesnění těchto pojmů vychází z definic evropské organizace pro vzdělávání
Eurydice( Information Network for Education in Europe), převzatých z celoevropské
výzkumné sondy Citizinship Education at School in Europe (2005).
Podle tohoto na evropské evropského dokumentu pojem zodpovědný občan přináší k
zamyšlení otázky spjaté s uvědomováním si práv a povinností. Zodpovědnost jedince
znamená, že svoje práva a povinnosti zná a jako člen žijící spolu s ostatními ve společenství
seje snaží uplatňovat tak, aby neohrožoval práva jiných. Občanský postoj je úzce spjat s
hodnotami jako je demokracie, lidská práva, rovnost, participace, partnerství, společenská
soudržnost, solidarita, tolerance k odlišnostem a sociální spravedlnost.
Výchova k občanství znamená vychovávat mladé lidi právě tak, aby se stali členy
společnosti uvědomující si svoje přáva i povinnosti a vyznávající demokratické hodnoty.
Jedním z principů občanské zodpovědnosti je ochota podílet se na řešení otázek
společenského charakteru, naplňovat svoje práva skrze demokratické mechanismy, vstupovat
do těchto mechanismů v roli voleného zástupce či člena prosté veřejnosti. Nedílnou součástí
občanského postoje je také obhajoba práv těch, kterým jsou upírána. Myslet a jednat
v prospěch harmonického soužití je zásadním předpokladem.
Aktivní způsob zapojení člověka do společenských, hospodářských a politických
otázek se nazývá participace. Problematika participace se stává ústředním motivem
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následujících kapitol, které jsou věnovány jedné na našich školách tradiční formě participace
- žákovským samosprávám. Samosprávou se rozumí takový princip, který vymáhá
spravovat svoje záležitosti samostatně a rozhodovat o nich buď přímo nebo prostřednictvím
zvolených orgánů. Tento způsob demokratického řízení se uplatňuje ve všech oblastech
lidské činnosti.

Aplikujeme-li princip participace do oblasti výchovy a vzdělávání, lze vytyčit další
oblast svým způsobem podřazenou obecným cílům výchovy k občanství. Takovou podoblast
nazýváme výchova k spoluúčasti. Výchovou k spoluúčasti se rozumí takové záměrné
působení, které vede jedince k aktivní účasti při řešení důležitých otázek rozvoje a
uspořádání života lidí, motivuje ho ke společnému jednání a přijetí spoluodpovědnosti za
podmínky soužití a vývoj společně řešených otázek. Začlenění jedince do dění ve veřejné
znamená také účast v politických a občanských institucí.
Užší oblast výchovy k spoluúčasti můžeme spatřovat v tzv. community education,
která se u nás překládá jako výchova v obci a k obci. Takové pojetí směruje výchovu
k spoluúčasti do oblasti místní a regionální, kde cílem výchovy je podíl mladé generace na
rozvoji města či regionu. Usiluje se o změnu vztahu obce a mladého jedince, který svým
cílevědomým chováním přispívá k pozitivním proměnám svého místa či regionu. Žádaným
cílem je tento vztah prohlubovat a vědomě rozvíjet ku prospěchu obou stran.
Výchovou k obci (Community education) lze však chápat i v širším pojetí
nevztahujícím se pouze na specifické podmínky obce v smyslu geografického místa, kde žiji.
Obcí lze rozumět každou komunitu, menší společenství lidí, které společně sdílí určitě
charakteristiky, je vzájemně propojeno ve vztazích a samo si spravuje a zajišťuje průběh
svojí existence.
Dobrým modelem společenství, kde jeho členové žijí v úzkých vazbách, je škola.
Koncept výchovy ke spoluúčasti zde může nalézt široké uplatnění. Stejně jako v případě
výchovy k obci, je i ve škole předmětem výchovy k spoluúčasti rozvoj vztahů mezi dvěma
subjekty, žákovskou veřejností a pedagogickými i nepedagogickými pracovníky
školy.Rozvíjení a kultivace vztahů mezi těmito subjekty přispívá k celkovému zkvalitnění
soužití ve škole a zlepšení podmínek pro seberealizaci a spolupráci.

1.2 Participace. Účast, spoluúčast.
Pojem participace lze poměrně dobře vyjádřit jedním synonymem českého
původu.Účast. České slovo, které vytváří vcelku přesnou představu o jeho obsahu, působí
dojmem úzkého rozsahu. Přesto participace zasahuje do nejrůznějších odvětví lidské činnosti,
prolíná se nejrůznějšími společensko vědními obory. Její podstatou je zájem o veřejné dění,
zapojení se do institucí, účast při rozhodování, tedy způsob života v demokracii spjatý
s aktivním jednáním, který bývá souborně nazýván jako občanská angažovanost.
Od 2. sv. v. se ve výzkumy občanské angažovanosti a politické aktivity vykazují
negativní výsledky. V roce 1950 proběhl výzkum politické aktivity u severoamerických
občanů, kteří byli rozděleni do několika věkových kategorií. Jen 22 % lidí mezi 21 až 34 lety
udávalo, že jsou velmi a dosti veřejně aktivních, 78 % se přihlásilo do kategorie málo a
velmi málo veřejně aktivních. U starší generace byly zaznamenány příznivější výsledky.
Podobné výzkumy probíhaly v 50.1etech i na evropském kontinentě. Německý
sociolog Schelski označil na základě svých výzkumů populaci mladých, která se vykazovala
politickou a společenskou indiferentnost až apatii, únikem do soukromí a snahou veřejně se
neangažovat, příznačně jako „skeptická generace“.
Zajímavé výsledky se objevily začátkem 90.1et při výzkumu životních preferencí
německé mládeže. V Lipsku v r. 1991 považoval mládež společenskou a politickou
angažovanost za důležitou, ale aktivně se na otázkách veřejné správy podílelo 5%
dotazovaných. (Hofbauer, 2002, s. 13)
Éra deziluze a „skeptické generace“ již minula, přesto o věci nadosobní povahy, o
veřejnou politiku není projevován aktivní zájem. Občanská zainteresovanost je stále slabá,
jen malé procento se aktivně zapojuje do veřejného života. Nezanedbatelný vliv má zajisté i
předchozí historická zkušenost, kde autonomie, nezávislost a individualita nebyly
považovány za společensky přínosnou hodnotu. Individuální zodpovědnost za kvalitu
vlastního života byla na nízké úrovni.
Často je problém nechuti se veřejně angažovat a podílet se na společenském a
politickém životě posuzován jako negativní a průvodní rys mladé generace. Ta bezesporu
preferuje hodnoty spjaté s jednostranným uspokojováním každodennosti, ale nelze ji upřít
obecné povědomí významu aktivní spoluúčasti na řešení společenských a politických
problémů. Na základě výzkum hodnotové orientace „Barometr“, který se týkal české mládeže
mezi 15 a 30 lety, bylo zjištěno, že hodnoty přesahující osobní potřeby člověka( veřej ně
prospěšná práce, politická angažovanost) stojí na konci jejich hodnotové škály.
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Podle sociologických výzkumů využívá většinu forem politické participace více střední a
starší generace (kromě peticí).
Krátký pohled do výsledků nejrůznějších výzkumů hodnotové orientace, osobních
preferencí a občanské angažovanosti přináší obraz nízkého zájmu o věci veřejné. Takový stav
je výsledkem kombinace mnohých faktorů. Charakteristickým jevem současné generace je
plurálizace hodnot, která činí orientaci člověka ve společnosti nejednoduchou a často ho vede
k ještě většímu odtržení od dění na veřejnosti. Na tento jev upozorňují autoři Koncepce
státní politiky pro oblast dětí a mládeže do r.2007 ( 2003, s.l 1): „Evropská komise otevřeně
upozorňuje na to, že vztahy mezi generacemi jsou s ohledem na demografický a společenský
vývoj stále složitější a že se mezi mladými lidmi a veřejnými institucemi se rozšiřuje propast,
která by mohla způsobit, že se mladí lidé budou zdráhat převzít své povinnosti občanů. Proto
je třeba v současné době věnovat maximální pozornost prosazování principů samostatnosti,
solidárnosti, zodpovědnosti a svědomitosti v celém systému výchovy a vzdělávání.“
Krátký přehled přináší pozastavení nad tím, proč ochota zastávat společenské
hodnoty přesahující rámec vlastních potřeb je vždy nižší. Přirozeně bez uspokojení
základních „nižších“ potřeb jen těžko usilovat o ty v horizontu konkrétního lidského života
vzdálenější. Je mnohem náročnější takové hodnoty vnitřně přijmout a usilovat o ně. Prokousat
se spletí osobních potřeb, ubezpečení a tužeb do „vyšších“ společensky prospěšných sfér je
ale úkol, který stojí před každým jedincem, často však v touze po vlastní satisfakci člověk
tento úkol zapomíná. Vydá -li se k však člověk do boje za svět, kde jsou základní životní
potřeby přijímány jako nenahraditelná a neodepíratelná nutnost každého jedince, vydá se na
cestu společenského blaha, a hodnoty přesahující jeho individuelní život se mu stávají
nástrojem naplnění toho předpokladu pro všechny.
Myšlenka rodící se společné Evropy je také založena na předpokladu, že každý má
právo žít v této části světa bez pocitu ohrožení vlastní existence ve společnosti, která mu
poskytne základní životní podmínky. Tato zastřešující hodnota vyžaduje ochotu každého
jednotlivce přispívat k jejímu udržení a tím udržovat rovnováhu ve společnosti.
Koncepce výchovy a vzdělávání by také měly pamatovat na to, že před každým
dítětem se tyčí vzdálené horizonty životního uplatnění a uspokojení. Vnášením hodnot
nadosobního charakteru do velmi specifického světa dítěte založeného především na vnímání
konkrétních událostí se začíná cesta k dosažení těchto obzorům. Národní vzdělávací
koncepce bude muset odpovědět na otázku, jak podpořit aktivní participaci u žáků a jak
zajistit rozvoj aktivního občanství na všech stupních vzdělávacího systému.
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Podle závěrů studie Citizenship Education at School in Europe (2005, s. 10)
představuje snaha o zapojení dětí a mládeže celkový přístup shrnutý do následujících úkolů.
Výchova a vzdělávání by měly žákům poskytnout možnost:
•

Všeobecně se více zapojit do společnosti ( na mezinárodní, národní, místní a školní
úrovni);

•

Nabídnout jim praktickou zkušenost demokracie ve škole;

•

Rozvíjet jejich vlastní schopnosti jednat s druhými;

•

Podněcovat a podporovat žáky v rozvíjení projektových aktivit v rámci jiných;
organizací (jako jsou společenské asociace, veřejné orgány a mezinárodní organizace),
stejně tak jako projekty zahrnující jiná společenství.

(volně přeložila Petra Machovcová.)
Předmětem výchovy a vzdělávání je vyhledávat takové nástroje, které by co nejlépe
s trvalým výsledkem zprostředkovaly dětem důležité životní kompetence.Žákovská
samospráva při dobrém vedení dává vychovatelům možnost vyučovat participaci a veřejně
prospěšným postojům.
Prvotní pocit, že tento výraz je poměrně přesně vymezitelný, upadá, když si položíme
otázku, kde je hranice toho, co je ještě participací-účastí a jaký způsob chování již nelze
označit za participaci. V politické terminologii je vymezení takové hranice ještě obtížnějším
úkolem, než v oblasti praktického života.
V

kontextu praktického života je otázka participace poměrně rozmanitá a na její různé

uplatnění by se nemělo zapomínat ani v oblasti výchovy a vzdělávání. Ta svou povahou a
snahou o přehlednost, pojmy pro své účely zjednodušuje. Pro školní praxi vyplývá
z rozmanitosti tohoto pojmu závazek zprostředkovávat ho ve své plnosti, tak, aby mu mladá
generace porozumí. Bude-li princip participace aplikován v konkrétních situacích
přiměřených možnostem a zájmům dětí a mládeže, usnadní se proces jeho osvojování a
získané postoje budou mít trvalý charakter.Vhodné podněty pro participační aktivity zejména
dětí 1.stupně základní školy je proto dobré čerpat z konfliktů a událostí jejich vlastního světa.
Piťha a Helus (1994, s.37) dodávají:„Významnou dimenzí života občanské školy je prožívání
konfliktů, kolizí, střetů, kdy se vyostřeným způsobem rozhoduje o tom, co je a není správné,
potřebné, spravedlivé a morální.“
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1.3 Důležité mezníky ve vývoji participace mladé generace
Participace představuje proces, do kterého zasahují dva základní subjekty: společnost a
jedinec. Každý z nich zodpovídá za svůj podíl, kterým do tohoto procesu přispívá. Zájem o
aktivní zasahování dětí do dění ve škole, v obci či regionu není samo o sobě rozhodujícím
faktorem úspěchu, společnost a její zastupující veřejné orgány jsou povinny vytvářet pro
participaci dětí podmínky.
Otázky participace příslušníků mladé generace (dětí a mládeže) řeší aktivně světové a
evropské organizace především od devadesátých let. Následující výčet zachycuje některé
významné akce mezinárodního charakteru, kde se tato problematika projednávala, a na jejichž
základě vznikly dokumenty, které celou otázku participace posunuly do oblasti zájmu širší
veřejnosti a státní správy.
Prvním významnou deklarací, která ustanovila otázku participace jako základní
potřebu a právo v životě dětí, byla Úmluva OSN o právech dítěte (20. 11. 1989). Na ni
navázala Světová deklarace o přežití dětí, jejich ochraně a rozvoji a Plán činnosti (Světový
summit o dětech, OSN, 30. 9. 1989), který specifikoval realizaci pro 90. léta 20.století.
Ekonomická a sociální rada OSN (1997) poslala na svět Světový program opatření pro
mládež do roku 2000. V srpnu 1998 zasedalo v rámci Světového festivalu mládeže a první
Světové konference ministrů mládeže v Lisabonu již Světové fórum mládeže OSN. Podobný
význam měl Světový sněm dětí a jeho manifest mládeže 21. století z Paříže v roce 1999.
Východisky participace se staly některé dokumenty evropských orgánů, např. Evropská charta
účasti mládeže na životě obcí a regionů, která vznikla na základě první a druhé konference
„ Standing Conference of Local and Regional Authorities of Európe“ (CLRAE) v Lausanne
1988 a v Llagollenu v září 1991.V roce 2002 se CLRAE ve spolupráci s Council of Europes
Direxctorate for Youth and Sport zorganizovaly konferenci s názvem“Mladí lidé - aktivní
hráči ve svých městech a regionech , která se konala v Krakove, na jejím ž základe se
„Charta“ dočkala své revidované podoby reagující na výzvy a soudobé trendy společnosti.
Dalším závažným krokem bylo závěrečné prohlášení Druhého summitu hlav států a předsedů
vlád členských zemí Rady Evropy (Štrasburk, 27. - 29. 4. 1998) zaměřeného na lidská práva,
participaci a solidaritu.
Významný impuls pro další rozvoj participačních aktivit se objevil v roce 2001, kdy
byla Komisí evropských společenství přijata Bílá kniha Evropské komise - nový podnět
pro evropskou mládež. Tato publikace zahrnuje základní otázky vývoje evropské mládeže,
její proměny, demografický vývoj, východiska a výzvy pro zajištění úspesného rozvoje i
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specifika postavení mládeže ve společnosti a přístupy k řešení jejich problémů. Česká
odborná veřejnost také reagovala na výzvy vycházející z této publikace. Významná
východiska pro práci s mladou generací jsou zohledněni v Koncepci státní politiky pro oblast
dětí a mládeže do r. 2007.

1.3.1 Bílá kniha Evropské komise - nový podnět pro evropskou mládež
V roce 2001 zveřejnila Komise evropských společenství strategický dokument
zabývající se mládeží v evropském měřítku, který se nazývá Bílá kniha Evropské komise nový podnět pro evropskou mládež . Tento dokument navázal na odkaz Bílé knihy o správě
věcí veřejných, který vyzdvihl potřebu zabývat se situací mládeže a její spoluúčastí, čímž se
proklamuje nový přístup ke správě a vládě v nově vytvářeném evropském prostoru. Všem
zemím evropské integrace se předkládá vize dalšího postupu politicko-správních struktur
v oblasti práce s mladou generací.
Bílá kniha přichází s pěti zásadami platnými pro moderní evropskou veřejnou činnost,
kromě otevřenosti, odpovědnosti, efektivity a informační provázanosti je touto moderní
zásadou i participace.
Zpracování Bílé knihy předcházely rozsáhlé konzultace, které přinesly neobyčejné
množství návrhů. Na těchto konzultacích se podílely všechny subjekty, které se zabývají
mládeží, tj. zástupci mládežnických organizací, vědci, představitelé státní správy a politiky,
ale především sami mladí lidé.
Výsledky byly shrnuty podle tematických okruhů, kterými by se podle mladých lidí,
měla veřejnost dále zabývat, jsou to: participace, vzdělávání, zaměstnanost, odborné
vzdělávání, sociální integrace, blaho, osobní nezávislost, kultura, evropské hodnoty, mobilita,
vztah k okolnímu světu, z čehož se podrobněji dále budeme věnovat problematice
Participace.
V první části se na základě probíhajících diskusí podařilo vykreslit současnou situaci
z pohledu mladé generace i zbylých zainteresovaných účastníků. Pro vytyčení dalšího postupu
bylo třeba stanovit východiska. Z analýzy výsledků vyplynulo velmi vážné postoj mladých,
ve kterém vyjadřují potřebu aktivně se účastnit života společnosti. Pasivitu mladých tato
generace připisuje tomu, že jim není poskytován dostatek finančních prostředků ani
informace a vzdělání, které jsou nezbytné pro přijetí aktivnější role v rozhodovacích
procesech.
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K zajímavým závěrům dospěli vědci, kteří se zbývali otázkou rozporu mezi skutečnou
participací mladých lidí ve volbách (místních, národních nebo evropských) a projeveným
přáním být zapojeni do společensko-politického dění. Došli k závěru, že tento rozpor je
vyjádřením skutečné potřeby mladé generace zasahovat do všeobecných hospodářských,
sociálních a politických otázek. Jejich zájem dokonce přesahuje lokální rozměr a obecným
úsilím je, aby vždy existovaly možnosti zapojit se zejména v oblastech, které mládež
oslovuje. „Pokud se mladí lidé angažují za právo na spolurozhodování pro některé
znevýhodněné mladé lidi nebo mládež na okraji společnosti, etnické menšiny či ilegální
přistěhovalce, děje se tak ve jménu úsilí o všeobecnou participaci, při níž nebude nikdo
diskriminován“, říká se v Bílé knize (2001, s. 22). Podporu si zaslouží veškeré formy účasti,
které vycházejí z osobní angažovanosti mládeže a snahy dobrovolně se angažovat v otázkách
souvisejícími s právy a povinnostmi každého jedince.
Všechny strany se shodují na tom, že bez učení se participaci nelze dosahovat valných
efektů. Participace sama o sobě představuje proces soustavného učení. Participaci je potřebné
ovládnout jako nástroj, se kterým se mladí lidé učí zacházet. Nejdůležitější jsou pro získávání
a rozvíjení potřebných schopností kontakty v blízkém okolí (škola, obec, městská část, klub,
spolek), jelikož na lokální úrovni lze docílit viditelných změn, které podporují důvěru v
princip participace. Škola pro tyto účely zůstává „skvělým“ místem, avšak podle názoru
mládeže je škola institucí málo autentickou, spjatou s ideou formálního učení a nedokáže
vnímat v mladých lidech skutečné aktivní občany.
Podle mladé generace jsou způsoby participace nedostačující, též mechanismy
zastupitelské demokracie v nich nevyvolávají pocit důvěry, avšak pozitivně hodnotí možnosti,
kdy se mohou přímo angažovanost v místních či lokálních poměrech. Nelehkého úkolu
zprostředkovat možnosti participace mladým lidem se zhostily organizace a spolky mládeže.
Jejich činnost je obecně pozitivně přijímána, ale velkou výzvou pro ně zůstává otázka, jak
zapojit do těchto aktivit i neorganizovanou mládež. Obecně je potřebné hledat nové
způsoby, jak mladou generaci oslovit a zapojit. Výsostné je doporučováno nevyhýbat se
prostředkům moderní komunikačních technologií (internet), i když se více zaměřují na
individuální než kolektivní angažovanost.
Ukázalo se, že pro mladou generaci je zásadní, aby na participaci bylo pohlíženo jako
na vážnou, pro mladé lidi skutečně prožívanou činnost. Nesouhlasí s formami participace,
které jsou symbolickým okázalým gestem . Dožadují se, aby jejich názorům a doporučením
byl přikládán náležitý význam.
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Nezbytným předpokladem pro další rozvoj plnohodnotné participace je vznik právní
struktury, včetně zavedení výchovy k demokracii do škol. Dostupnost k informacím je
předpokladem pro zapojení se v duchu participace. Informace by měly pokrýt celou škálu od
obecných po velmi konkrétní, které jsou potřebné pro naplnění okamžitých potřeb mladé
generace.
V

druhé části věnované debatám o participaci zpracovaly zúčastněné subjekty zásady

pro další postup, tyto zásady lze považovat za východiska veřejné činnosti, které se budou
dotýkat života mladé evropské generace. Jsou to:
•

místní úroveň je velmi důležitá,

•

zapojení mládeže se nemusí omezovat pouze na organizovanou mládež a témata
specifická pro mládež,

•

škola zůstává nadále nej důležitějším místem, kde probíhá participace, i když je
uznáván význam mimoškolní výchovy a vzdělávání,

•

participace mladých lidí nesmí spočívat pouze ve zjišťování jejích mínění.

Další opatření by měly zajistit nárůst informovanosti dětí a mládeže. Výrazné zvýšení
kvality informací určených mládeži je prioritou dalšího postupu na národní i evropské
úrovni.
Rozsáhlé debaty na téma participace, tak jak se jim věnuje Bílá kniha, dokazují politickou
vůli zahrnout tuto problematiku mezi důležitá společenská témata. Naléhavost zabývat se
touto otázkou je vyjádřena větou, která byla zvolena jako název zpracované analýzy, tedy jak
říká titul „není demokracie bez participace“.

1*4 Úsilí o rozvoj participace mládeže v České republice
Přelomovým rokem v pojetí participace v českých zemích byl rok 2002, kdy vzniklo
několik zásadních koncepčních materiálů - Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže
do r. 2007, Revidovaná evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním
životě.
Také se konaly semináře a přednášky (např. pořádaný katedrou pedagogiky Univerzity
Palackého v Olomouci), bylo vydáno několik osvětových a metodických příruček na téma
participace. Důležitou událostí tohoto roku se stala Národní konference o mládeži, která se
konala v Praze.
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1.4.1 Národní konference o mládeži
Závěry zjednání pracovních skupin jsou cenným podkladem pro pokračující rozvoj v této
oblasti. Náměty několika uskutečněných workshopů tvořila problematika státní politiky ve
vztahu k mladé generaci, mobilita mládeže, neformální vzdělávání, participace mládeže,
návrh zákona o práci s dětmi a mládeží.
První skupinu účastníků Národní konference o mládeži, která se konala v Praze v r.2002
tvořili představitelé veřejných institucí, zástupci krajů, školských zařízení a nestátních
neziskových organizací. Pro oblast participace mládeže se tato skupina shodla na
následujících závěrech:
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1. Participaci je nutné pojmout ve větší šíři, než stanovuje Bílá kniha o mládeži.
2. Schopnost participace je nutno rozvíjet výchovou osobnosti, která začíná již v
raném věku v rodině.
3. Systematicky je nutno vytvářet prostor pro participaci, z toho vznikne její
potřeba.
4. Zájem mládeže o participaci musí vzniknout přirozenou cestou zdola na
základě potřeby.
5. Participaci je nutno umožnit nejen v politickém životě, ale i v rodině, školách,
občanských sdruženích a v dalších oblastech života.
6. Je nutné vytvářet právní a občanské vědomí ve všech věkových kategoriích.
Stát musí hledat formy a formulovat garance celoživotního právního
vzdělávání občanů a současně realizovat vhodnou mediální politiku a
podporovat informační osvětu.
7. Stát musí garantovat komplexní a průběžnou analýzu problematiky participace
dětí a mládeže a vytvářet právní rámec a ekonomické podmínky pro
participaci.
8. Systematicky je třeba hledat oblasti participace dětí a mládeže přiměřené jejich
věku, vymezit podíl na rozhodování, spolurozhodování a odpovědnosti a
provádět průběžnou evaluaci výsledku.
9. Je nutné vytvořit komplexní strategický plán rozvoje participace v rovině
vertikální (dle věku občanů) a horizontální (dle oblastí společenského života),
včetně stanovení termínů, odpovědností a způsobu hodnocení. Za tímto účelem
doporučujeme vytvořit odbornou pracovní skupinu.
10. Každoročně organizovat konference k problematice participace za účasti
odborníků i veřejnosti za účelem zpřesnění pojmu "participace", průběžného
hodnocení dosažených výsledků a stanovení dalších postupných cílů,
vyplývajících ze strategického plánu.
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Druhou skupinu účastníků konference tvořili zástupci mladé generace-děti a mládeže
do 26 let, kteří také formulovali několik zajímavých závěrů pro oblast participace mládeže:

1. Absence participace vede k útlumu rozvoje společnosti, podporuje vznik
sociálně patologických jevů.
2. Cílem participace je především umožnění komunikace ve všech oblastech
společenského života. Důsledkem je účast na veřejném životě a jeho
ovlivňování.
3. Participace je dlouhodobý proces, který začíná v ranném věku a je základem
demokracie. Vědomí odpovědnosti vede současně k větší zodpovědnosti.
4. Za důležitou považujeme participaci ve školách s důrazem na vzdělání v této
oblasti.
5. Doporučujeme vytvořit legislativní podmínky pro vznik studentských
samospráv jako poradních orgánů škol.

(Závěry zjednání pracovních skupin. Národní konference o mládeži, 2002, s. 6 7)

Takto formulovaná východiska znamenala pro oblast participace a občanského
vědomí směřování k rozvoji dovedností a hodnot. Podle těchto tendencí lze očekávat, že
budoucí postup se bude zaměřovat na kultivaci občanských kompetencí a probouzení
vnitřního zájmu jedince o společenské dění více než na formální prosazování principu
participace. Takové tendence byly později rozpracovány v Koncepci státní politiky pro oblast
dětí a mládeže do r.2007.

1.4.2 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do r.2007
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže byla přijata vládou České republiky
7.dubna 2003, zaměřuje se na nejzávažnější a nej aktuálnější oblasti problematiky mladé
generace. Na vypracování tohoto koncepčního materiálu se podílela skupina odborníků
z nejrůznějších ministerských resortů. Jako východiska při zpracovávání jim posloužily
výzkumy z oblasti dětí a mládeže. Koncepce navazuje a dále rozvíjí myšlenky Bílé knihy
Evropské komise o mládeži přijaté v r.2001.
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Základním východiskem rozvoje mladé generace v podmínkách České republiky je
přijetí odpovědnosti za její harmonický rozvoj a úsilí umožnit dětem a mládeži účastna
otázkách společenských, politických a ekonomických.Cílem je, aby zainteresované resorty
české vlády průběžně naplňovaly úkoly vycházející z Koncepce.
Tyto úkoly mají být realizovány ve dvou údobích, první část realizace koncepce
proběhne v letech 2003-2004, druhé údobí končí rokem 2007. Z úkolů stanovených resortu
MŠMT vyplývá mimo jiné povinnost v prvním údobí zabezpečit metodickou činnost a
zpracovat metodické materiály v klíčových oblastech vycházejících ze závěrů Bílé knihy
MŠMT o vzdělávání a Bílé knihy Evropské komise o mládeži.
Hlavním východiskem pro kroky podniknuté státními orgány v oblasti výchovy a
vzdělávání je všestranný rozvoj dítěte, které by mělo být v budoucnosti vybaveno takovými
kompetencemi, které by mu umožnily nezdráhavým způsobem se zhostit svých občanských
povinností. Děti a mládež by proto v budoucnu měli být především samostatné, solidární,
zodpovědné a svědomité.
Koncepce stanovila několik klíčových oblastí, které tvoří aktuální problematiku
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Na každou z oblastí se pohlíží ze čtyř hledisek, její
silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které daná problematika obnáší. Pod dohled
státní koncepce spadá i oblast nazvaná Participace mladé generace na společenském a
politickém životě.
K silným stránkám této oblasti patří patrný posun participace oproti minulému období.
U více než poloviny mladých lidí se projevuje ochota účastnit se projektů zaměřených na
pomoc potřebným skupinám obyvatel, různé formy participace se rozvíjí na školách, velkou
měrou k zlepšení situace přispěly organizace volného času dětí a mládeže, více pozitivního
vykonávají i města a obce, které více než dříve systematicky pracují se svými mladými
občany. Zájem o veřejně prospěšné aktivity je u dětí a mládeže v r. 2003 však stále obecně
nízký a zavedené formy politické participace je moc neoslovují. Příležitost zvrátit tento stav
spatřuje Koncepce v postupném učení se participaci. Pokud se má mladá generace podílet na
společném rozhodování, musí být k tomu určitým způsobem vybavena. První institucí, která
podle Koncepce umožňuje dětem si osvojovat potřebné kompetence, je škola (dále čtvrť,
obec, spolek), kde mladí lidé mohou svými aktivitami dosáhnout viditelných změn.
Nízká míra participace dětí a mládeže, ať již z důvodu nezájmu mladých nebo neochoty
veřejné zprávy poslouchat a zabývat se jejich názory, hrozí podle Koncepce zaujetím
negativních postojů k demokratické společnosti a občanským povinnostem. U většiny jedinců
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mladé generace vede k odcizení a pasivitě a u menší části této skupiny k príklonu
k extrémním hnutím.
Koncepce zdůrazňuje význam výchovy a vzdělávání mimo vyučování, tzv.non-formal
education. To představuje organizovanou oblast mimo rámec zavedeného oficiálního
systému, jejímž cílem je zprostředkovat životní zkušenosti, dovednosti a rozvíjet důležité
životní postoje. Takto vymezený prostor výchovy a vzdělávání úzce souvisí s problematikou
samosprávného organizování dětí a mládeže. Samosprávné orgány stojí svou podstatou
právě na rozhraní formální výchovy(zajišťuje školský systém) a neformální výchovy
(představuje denní zkušenost).

1.4.3 Revidovaná evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě
Revidovaná evropská charta je dokument, který přijala Rada Evropy, resp. její
Kongres orgánů místní a regionální samosprávy 21.května 2003. Shrnuje doporučení
podporující participaci a vztah místní a regionální samosprávy s dětmi a mládeží. Výčtem
dílčích programů ukazuje možnosti zapojení mladé generace do organizace a správy v oblasti
regionálního života.
Vychází z předpokladu, že participace mladých lidí je úspěšná, pokud jsou do ní plně
zapojeni, a proto hledá způsoby jak tohoto dosáhnout.To dokládá citace úvodního komentáře
(2003, s.l): „Jakoliv je participace důležitá pro vývoj aktivních občanů a vytváření
demokracie, participace mladých lidí musí být smysluplná pro mladé lidi právě nyní a nesmí
na ní být pohlíženo jen jako na jakousi formu výchovy mladých lidí k tomu, jak být dobrými
občany v budoucnu.“
Charta nastiňuje politická a administrativní opatření potřebná ke zvýšení participace
mladých lidí, nezapomíná ani na nezbytné sociální a kulturní podmínky, které jsou základem
dobré participace. Důležitá role v tomto směru je připisována organizacím dětí a? mládeže,
které představují jedinečný prostor pro hluboké zapojení a angažovanost mladých lidí.
Svým pojetím aspiruje Charta stát se praktickým dokumentem, který se obrací na ty orgány
samosprávy, které jsou mladým lidem nejblíže. Usiluje vejít ve známost nejširší veřejnosti a
plnit funkci nástroje, který zabezpečuje, že názory a připomínky mladé generace budou
respektovány ze strany lokální či regionální správy. Obsahuje širokou škálu opatření, které
jsou rozpracovány ve třech částech. V první části nazvané Dílčí programy, přichází se 14
specifickými programy podpory participace mladé generace, které jsou místní a regionální
úřady svými pravomocemi schopny obsáhnout, kde se jim doporučuje zohledňovat názory
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mladých lidí a na tomto základě společně vytvářet podmínky, aby odpovídaly potřebám
mladých obyvatelů konkrétního správního území.
Program vzdělávání a školení pro podporu participace mladých lidí je jedním z úkolů,
kterým by se měla regionální zpráva zabývat. V tomto programu se od samosprávných úřadů
očekávají konkrétní kroky při podpoře rozličných demokratických struktur vznikajících ve
škole. Očekávaná podpora by měla být poskytována ve formě finanční pomoci a jiného
materiálního zázemí. V místech, kde jsou tyto úřady zodpovědné za tvorbu učebních osnov,
se očekává, že se i samosprávné struktury dětí a mládeže se budou účastnit jejich tvorby.
Revidovaná charta se ve své druhé části podrobně zabývá stanovením a
charakterizováním nástrojů zabezpečení spoluúčasti mládeže. Za jejich rozvojem by měla
stát též místní a regionální samospráva. Mezi hlavní nástroje zmiňované v chartě patří školení
ve spoluúčasti mládeže, informování mladých lidí, zpřístupnění informačních a
komunikačních technologií, prosazováním účasti mládeže v médiích, podpora projektů,
iniciativ, organizací mládeže, v neposlední řadě podpora zapojování mládeže do politických
stran.
Další kroky při vytváření dobrých podmínek pro participaci, za které zodpovídají
úřady lokálních samospráv, by měly směřovat do oblasti způsobů a forem institucionálního
zapojení mladých lidí v místních a regionálních záležitostech. Způsoby a podporou takových
struktur se zabývá charta v poslední části.
V

případě Charty se jedná o dokument více cílený do praxe každodenního života,

který klade důraz při rozvoji celé mladé generace na činnost místních a regionálních
samospráv. Při dobré vůli by krajské , městské či venkovské samosprávy mohly svými
záměry a koncepcemi pro postupu s s mladou generací koordinovat činnost jiných organizací
a struktur, které se dětmi a mládeží zabývají prvoplánově.

1-4.4 Shrnutí
Z předchozího přehledu vyplývá, že participace se stala klíčovou otázkou ve vývoji
veřejné politiky ve vztahu k mladé generaci. Představené dokumenty naznačují východiska a
postupy, které je třeba zohledňovat při dalším postupu. Otázkou však zůstává, jak výše
uvedené zásady a cíle promítat do výchovné a společenské praxe. Připravit se na soudobou
odpověď nám pomůže, pronikneme-li do souvislostí vývoje společnosti a participačních
struktur.
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1.5. Historicko-společenské tendence ve vývoji participačních struktur
Průběh vývoje v oblasti vzdělávání se odvíjí od konkrétních historických, životních
a kulturních podmínek dané země, i vývoj participačních struktur podléhá těmto
zákonitostem. Prestoje však možné nalézt ve vývoji evropského, respektive euroamerického
pojetí participace mladé generace společné rysy a tendence.
Následující kapitola se snaží postihnout zásadní mezníky ve vývoji participačních struktur
s přihlédnutím k vývoji v České republice.
Přestože zmínky o projevech participace žáků v oblasti vzdělávání lze zaznamenat
již od dob antických ( volba rektora, hlasování o odměnách učitelům), pro porozumění
současného vývoje spoluúčasti mladé generace na řízení a organizaci jsou nej zajímavější
proměny probíhající od konce 19. století. Některé epizodické pokusy z období do začátku
20. století mohou být inspirativní dodnes. Například Zikmundem Wintrem popsaní „školní
úředníci“, kteří podle pravomocí svého úřadu plnili nejrozmanitější činnosti od péče o tabuli,
přinášení pomůcek, zapisování absence až po činnosti složitější jako zajišťování topiva,
kontroly čistoty oděvů a hygieny. Příznivé podmínky pro participaci dětí a mládeže se
objevují až koncem 19.století. (Adamcová, 2002, s.32 In Klapal, 2002)
Proměnu ve vývoji přinesly prohlubující se znalosti z psychologie a sociologie, které
znamenaly nový pohled v pojetí dítěte a nové přístupy ve výchově a vzdělávání.
Společensko-ekonomické změny se projevily bouřlivým rozvojem na poli vzdělávání, a daly
vzniknout novým experimentálním směrům v pedagogice, které se souhrnně označují jako
reformní pedagogika.
Prohlubující se zájem o specifika vývojového období dětství, které je konečně
pojímáno v rámci celkového vývoje člověka za etapu jedinečnou a nenahraditelnou, podnítil
potřebu hledat prostředky pro všestranný rozvoj dítěte.
Ve světle nových poznatků se začíná rozvíjet i oblast organizace volného času dětí a
rnládeže, které do této doby v pravém slova smyslu neexistovala. Hlavní prostor volného času
dětí byl do té doby vázán na rodinné prostředí a ustálený pracovní rodinný režim. Teprve
s rozvojem průmyslu vzniká fenomén volného času a tím nová oblast systematického
Pedagogického působení.
Praktickým otázkám způsobu trávení volného času dětí věnovali pozornost zpočátku
hlavně školy. Ty se snažily postihnout tento prostor nejrůznějšími aktivitami, které měly
Přispět k společensky přínosnému způsobu trávení volného času a k obohacování zkušeností a
Prožitků mladé generace. Vznikaly školní kluby, kroužky, samosprávy, jejichž prvořadým
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úkolem byla organizace školních i mimoškolních akcí, zejména kulturního, sportovního a
sociálního charakteru. Participace se využívá jako nástroje všestranného rozvoje dítěte.
Vývoj této oblasti se na léta zastavil v období první světové války. Po jejím skončení
vzniká v Evropě nová společensko-politická situace, která by se dala charakterizovat získáním
nezávislosti některých evropských národů a procesem formování jejich státnosti. S tím
souvisí potřeba nově vznikajících státních celků prosadit svoje zájmy a obhájit postavení
v evropském kontextu. Národní charakter tohoto úkolu podnítil zájem a aktivní účast na
společensko kulturním-politickém dění. Tento jev se projevil i v oblasti výchovy a
vzdělávání, které prožívá svůj zlatý věk. Ve vývoji participačních struktur lze zaznamenat
nárůst forem, rozšíření aktivit a způsobů zapojovaní mládeže do ustalující se nové občanské
společnosti. Společensky prospěšné činnosti jsou v té době projevem zájmu o pozitivní
vývoj státu. Participace slouží jako nástroj výchovy aktivního občana.
Progresivní vývoj v této oblasti byl přerušen 2. světovou válkou. Nicméně jako
důsledek potřeby vyrovnat se s tragickou poválečnou situací, se u soudobé generace objevuje
odhodlání odstranit následky tohoto ničivého konfliktu a vytvářet novou prosperující
společnost, kde význam nou roli bude hrát podíl m ladé generace. P a r tic ip a c e m la d é

generace se jeví jako nezbytný prostředek při obnově poválečného světa. A tak i v
poválečném období vzniká příznivá situace pro rozvoj žákovských samospráv.
Po druhé světové válce se znovu obnovuje činnost tradičních sdružení dětí a mládeže.
Snaha navázat na předválečný stav graduje vznikem nových organizací, zařízení propojených
do sítí věnujících se práci s mladou generací.. V důsledku rychlého technického vývoje
vznikají nová média spolupracující s mladou generací, pro kterou vzniká příležitost podílet se
na jejich realizaci (rozhlasové a televizní vysílaní pro děti a mládež, noviny a časopisy pro
mládež). Z existence nových médií těží další rozvoj této oblasti.
V

obou částech tehdejší rozdělené Evropy se uplatnily podobné tendence, avšak

odlišný způsob řízení, v západní části Evropy pluralitní a ve střední a východní monopolní,
výrazně odlišily další vývoj participace mladé generace v obou částech Evropy.
Dopad neblahé zkušenosti druhé světové války se zjevně projevil až u následující
mladé generace. Zkušenost s využíváním lidského potenciálu k ničivým účelům vedl
ke skeptickým postojům v uplatnění člověka ve společnosti, k životnímu pocitu marnosti a
nezájmu podílet se při řešení veřejných otázek. Participace se v období narůstajícího se
odcizení a zesílení individuálních životních postojů jeví jako marná snaha o uplatnění
člověka ve společnosti.
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Nesouhlas s vývojem své společnosti bouřlivě vyjádřila generace mladých v 60.
letech. Tvrdý střet generací předznamenal další vývoj v pojetí participace dětí a mládeže.
Během 70. let, po bouřích mládeže v letech 60. byla společnost donucena v širší míře se
věnovat vztahům mezi dětmi, mládeží a dospělými. Brzy vychází najevo, že je třeba tyto
dosavadní nerovnoprávně pojaté vztahy změnit a dětem zajistit nové postavení ve společnosti.
V Německu tou dobou vzniká antipedagogické hnutí, které se zabývá právy a povinnostmi
dětí a usiluje o jejich zrovnoprávnění s dospělými. Otázky práv a povinností dětí se řeší i
v rovině právní legislativy. Dosažené partnerství mezi dospělými a dětmi se promítá do
praktické roviny. Oblast výchovy a vzdělávání prožívá krizi. Nesplňuje požadavky
rovnoprávného pojetí a celkově se dosavadní koncepce jeví jako nevyhovující, neschopná
připravit generaci mladých na budoucnost. Ze zásady rovnoprávnosti (všichni mají stejná
práva bez ohledu na věk, povolání, postavení, vzdělání, pohlaví, názory) vyplývá, že všichni
včetně dětí a mládeže mají stejný nárok účastnit se a spolurozhodovat při řešení otázek, které
se jich týkají. Názor, že děti se nemohou účastnit rozhodování kvůli jejich nevyspělosti,
nekompetentnosti věci objektivně posoudit, je odmítán jako nedemokratický. Proto se v nové
vlně začínají objevovat ve školách, ale i mimo ně samosprávné struktury, které napomáhají
zajistit tento nárok.
V

90. letech probíhala v postkomunistických zemích zásadní proměna přechodu

společnosti k pluralitnímu modelu demokracie. Celá oblast výchovy a vzdělávání hledá nové
možnosti, dosavadní pojetí se jeví jako neschopné uspokojit nároky rychle se rozvíjejících
společenských potřeb.
Vývoj pedagogiky zaznamenává návrat k tradici naší i světové reformní pedagogiky a
1 v pojetí participačních struktur se navazuje na předchozí vývoj. Participační formy
nabývají znovu na významu při všestranném rozvoji dítěte, o který se usiluje. Ve školách se
jejich působení doceňuje zejména při organizování školních a mimoškolních kulturně
společenských akcí, ale znovuobjevení principu participace a jeho uplatnění ve výchově a
vzdělávání souvisí s naplňování závazků vycházejících z Úmluvy o právech dítěte. V tomto
směru se hledají možnosti, jak tato práva zaručit. Participace se jeví jako cesta ochrany
zájmů mladé generace.
Stále častěji se organizují mezinárodní aktivity dětí a mládeže (mezinárodní tábory,
setkávání, semináře). Nové možnosti uplatnění participačních snah se prosazují v činnostech
ekologických sdružení, iniciativách ochrany přírody a hnutích za práva určitých sociálních,
národnostních nebo náboženských skupin.
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Začátkem 21.století, v době rozšiřování evropských struktur o členy z oblasti střední a
východní Evropy, již není pochyb o významu participace mladé generace. Společný postup
při vytváření demokratické Evropy předpokládá, že jednotlivci se budou umět do tohoto
procesu zapojit a posunulo tak spoluúčast do sféry obecně přijímaných předpokladů. Takový
přístup se vymáhá i od mladé generace, pro kterou však mnohé kompetence a schopnosti,
které by jí umožnily účinně se do tohoto procesu zapojit, nejsou zcela vlastní. Participace
mladé generace neslouží jen k obraně jejích zájmů, aleje to prostor a zároveň princip,
kterým se člověk zapojuje do správy událostí týkajících se bezprostředně jeho žití, ale i do
způsobu celkového uspořádání života v širších souvislostech.
Rázem se participační snahy mění v životně důležitou potřebu, zvláště uvědomíme-li
si ohrožení, které v sobě globalizující svět ukrývá. Zájem o diskusi, řešení dialogem a
aktivní účast na tomto dialogu jsou nástroje, které chrání společnost před negativními
Příznaky konfrontace států s různou historickou zkušeností, kulturními odlišnosti, životní
úrovní, které usilují o to, aby ve vzájemné shodě fungovaly v současných politickohospodářských souvislostech. Netolerance, nesnášenlivost a nedostatek respektu k druhým,
t0 jsou problémy, pro které se hledá řešení. Zajistit bezpečný vývoj všem zúčastněným
stranám v procesu vytváření společné Evropy se jeví nezbytnou podmínkou. Při
restrukturalizaci jednotlivých národních společností se celoevropská východiska uplatňují i
ve výchovných a vzdělávacích koncepcích.
S přihlédnutím k dosavadnímu dynamickému vývoji v oblasti participace se pojem
spoluúčast na počátku 21. století obohacuje o nový rozměr. Participace je vnímána ne jen
jako způsob realizace rozvoje mladé generace, ale především jako cesta uplatnění
člověka v podmínkách vytvářející se evropské demokratické společnosti.

1-5.1 Shrnutí
Ve vývoji participačních snah lze vytyčit některé mezníky (obě světové války,
Poválečný optimismus a následná existenciálni skepse, revolta mládeže 60.1et proti
hodnotám přijímaným generací svých rodičů, přechod postkomunistických zemí na model
Pluralitní demokracie v 90.1etech 20.století, přeměna evropského uspořádání na počátku
21.století.), které přinášely nové pojetí a tendence v otázce participace.
Vývoj participačních struktur je neodmyslitelně spjat s rozvojem oblasti volného
času. V první polovině 20.století se značně rozšířila škála participačních aktivit, jak se
obohacovala jejich náplň a způsoby činnosti. V druhé polovině 20.století se rozšiřuje funkce
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těchto struktur, kde původně převažovalo sociální, oddychové nebo zábavné zaměření o
funkci realizace a ochrany zájmů mladé generace.

1.6 Participace v oblasti volného času dětí a mládeže
Současná situace v oblasti spoluúčasti mladé generace na společenském životě
ukazuje, že participačním snahám a samosprávným orgánům se daří lépe v oblasti volného
času dětí a mládeže než ve školách. Dokladem úspěšného působení v této sféře je projekt
hnutí Duha - Parlamenty dětí a mládeže, který si vysloužil respekt významných veřejných
činitelů.
Sdružení dětí a mládeže Duha (nemá nic společného s ekologickým Hnutím Duha)
začalo s realizací projektu Národní dětský parlament v r. 1997 ve spolupráci s mezinárodními
organizacemi Mladí přátelé přírody (Interntional Youg NatureFriends-IYNF) a zastánci práv
dítěte (Defence of Children International -D C I) v ČR. V současnosti je Národní dětský
parlament nejvýznamnějším projektem v oblasti participace dětí a mládeže, který
spolupracuje s dalšími organizacemi věnovanými nejen mládeži, např. Aliance nestátních
organizací za práva dětí (ANO),Evropská asociace institucí volného času dětí a mládeže
(EAICY), Senát ČR, domy dětí a mládeže, obecní zastupitelstva, sdružení dětí a mládeže aj.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou mladí ve věku 12 až 201et. Prvotním impulsem pro
tento projet byl výzkum všeobecné informovanosti dětí o dětských právech v rámci projektu
primární prevence sociálně patologických jevů. Cílem této aktivity je vytvářet dostatečný
prostor pro dialog představitelů samospráv a státní správy se zástupci mladé generace.
Dětem a mládeži mají parlamenty umožnit učit se a objevovat souvislosti mezi svými právy
a povinnostmi-mezi svobodným jednáním a společenskou zodpovědností. Cestou
uskutečnění těchto cílů je vytvoření propojené fungující sítě parlamentů dětí a mládeže
v celé ČR a později tuto síť rozšířit na mezinárodni uroven.
Duha se tímto programem zabývá již od roku 1997 a za tu dobu dosáhla nemalých
úspěchů. Na základě mediální kampaně "Volby - Rozhodujte o sobě“ se podařilo vytvořit
funkční čtyřstupňovou strukturu od samospráv ZŠ a SŠ, městského mládežnického
zastupitelstva, krajské rady dětí a mládeže až po NPDM, který představuje vrcholný orgán
Participace dětí a mládeže v ČR. Volení zástupci se každoročně setkávají na zasedání NPDM
ve Valdštějnském sále Pražského hradu projednává nejrůznější témata týkajících se zejména
Práv a povinností dětí a vypracují závěrečnou zprávu např.: Návrh na dětská práva a práva
žáka, Návrh na volný čas dětí a mládeže, Ekologie, Děti a mládež v médiích - vliv médií na
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veřejné mínění, Úmluva o právech dítěte, Žákovská práva a povinnosti, Školní řády, Evropská
ústavní smlouva. V souvislosti s rozšiřováním tohoto projektu vyšlo i několik metodických
příruček pro zakládání parlamentů dětí a mládeže a volby jejich zástupců.
Oblibě se těší i pořádání neformálních Kulatých stolů s osobnostmi (setkání proběhla
např. s ministryní Petrou Buzkovou, Janem Sokolem nebo Janem Jeřábem), dnes nazývaných
„Pokec u stolu“. Další součástí projektu jsou tzv. „Simulované volby“, které se týkají
studentů středních škol.
V

mimoškolní oblasti zaznamenali participační snahy úspěšný rozmach. Situace ve

školách se stále rozvíjí. Podle dostupných informací roste počet žákovských samospráv a
učitelé se stávají stále více informovanějšími, také uznávají, že je třeba vytvářet
demokratické klima ve školách (Hodnocení výchovy a vzdělávání k lidským právům a
toleranci, 2004)
Za úspěchem Národního parlamentu dětí a mládeže stojí také práce koordinátorů
který projekt řídí. Realizační tým nebo jednotlivec, který stojí za fungováním a organizací
činnosti žákovských samosprávných orgánů je velmi důležitým článkem celého projektu.
Ve školním prostředí bude tato role připadat učitelům, kteří by měli poskytnout dobré
zázemí, podporu a chuť mladým představitelům samosprávy pomáhat. Úspěch samospráv
bude závislý na zázemí, jaké jim učitelé či ředitelé poskytnou a jakou vážnost budou úsilí dětí
připisovat. Je velmi naivní domnívat se, že děti zvládnou pracovat na úrovni oficiálně
uznávaného orgánu, který je součástí řízení školy bez podpory a pomoci dospělých.
Budou potřebovat radu od učitelů, kteří se mají praktickou životní zkušenost s formami a
způsoby demokratického řízení. Nebylo by přece dostačující říct dětem, že mají právo mluvit
do věcí kolem sebe,ale neukázat jim jak toto svoje právo kultivovanou cestou uplatňovat
Mladou generaci čeká složitá budoucnost a dobře ji na ni připravit je především
zodpovědností těch, kteří se podílí na jejich výchově a vzdělávání. Pokud přijmeme tuto
zodpovědnost, musíme si zákonitě položit otázku, jakým způsobem se mají děti a mládež
starat o věci veřejné povahy. Na výběr je několik způsobů a úkolem učitelů je se s nimi
seznámit a zvážit, který bude pro konkrétní podmínky výhodný. Ne všechny fungují za všech
okolností a ne vždy je lze úspěšně aplikovat.
Nedostatek zkušeností, metodiky a námětů může být při práci s žákovskou
samosprávou první překážkou, která celý dobře míněný záměr může odsoudit k neúspěchu
Jedním z úkolů koncepce státní politiky do r. 2007 bylo v prvním období vytvořit
didaktické materiály pro oblast participace. Ve školním roce 2002/2003 vydalo sdružení dětí
a mládeže DUHA ve spolupráci s Institutem zájmového vzdělávání Hořovice a za finanční
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podpory MŠMT ČR IZV v několik metodických příruček, které se dotýkaly otázek
participace mladé generace v dnešní společnosti a její praktické aplikace. Pro oblast školních
samospráv je metodická pomoc hrubě podceněna a literatura s touto tematikou je
nedostačující. (Šturma, 2004)
Úspěch žákovských samospráv je ve většině případů dán obsahem a kvalitou jeho
činnosti. Iniciátory mohou být v lepším případě děti (pokud se jejich snaha neshledá
s pochopením učitelů), ale dlouhodobá koordinace závisí na řediteli, či učiteli pověřeným
jejich správou. Žákovské parlamenty se neobejdou bez metodické a organizační pomoci osob
zodpovědných za jejich výchovu a vzdělávání.

2.
Samosprávné orgány jako nástroj participace mladé generace na
životě a výchově
Dokladem toho, že otázka participace je stale živá a potřebná, dokládá rozmach
Participačních struktur na všech úrovních našeho vzdělávacího systému i v oblastech volného
času dětí a mládeže. Za hlavní oblasti participace dětí a mládeže se považují rodina, škola
°bec, sdružení dětí a mládeže, zařízení volného času, média. Přestože dobré uplatnění nalezly
Participační snahy v oblasti volného času dětí a mládeže, cílovou oblastí podle základních
strategických dokumentů stále zůstává škola. Škola je, ke zřeteli na svůj přirozený status všem
dostupné vzdělávací instituce, dobrým zázemím pro širší uplatnění nejrůznějších
Participačních aktivit. Nejznámější žákovskou demokratickou strukturou jsou žákovské
samosprávy.
Pojem samospráva vyvolává u odborné i laické české veřejnosti nejrůznější
reminiscence. Od vzpomínek na prožitky sounáležitosti k svazácké organizaci po výdobytek
americké demokracie. Taková rozmanitost je právě pro samosprávné orgány příznačným

rysem.
Široká škála se uplatňuje v jejich pojmenovávání. V literatuře i denní praxi se
můžeme s různými názvy žákovských samosprávných orgánů: žákovský parlament,
žákovský výbor, žákovská organizace, žákovská rada, žákovský sněm, či senát. Obecná
Predstava o smyslu a obsahu fungování výše zmíněných orgánů se velmi často odvíjí právě
°d názvu. Podstatným rysem ovšem je, že všechny výše zmíněné formy fungují na principu
spoluúčasti při správě a organizaci společných věcí a jejich společným jmenovatelem je
výchova demokraticky smýšlejícího občana.
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Do kontaktu se samosprávnými orgány se veřejnost dostává zejména při správě věcí
v oblasti společenské a ekonomické. Pojem je frekventovaně užívaný v oblasti státní správy a
politiky. V každodenní praxi je člověk konfrontován s činností a rozhodnutími místního nebo
městského úřadu; dalšími samosprávnými orgány, které zasahují do jeho života, jsou např.
závodové odbory, bankovní rady, rodičovské rady aj. Reaguje na jejich působení buď v úloze
voleného představitele nebo prosté veřejnosti.
Forma samosprávného orgánu má nej rozličnější podoby, liší se počtem členů, výčtem
funkcí, hierarchií a možností zasahovat do rozhodování i způsobem projednávání společných
otázek, způsobem řešením daných námětů, tzv. vnitřním uspořádáním, které je pro určité
samosprávné orgány formálně stanoveno a některé podléhají pouze vlastním stanovám.
Princip podílení se na společných usnesení, účasti na zprávě svěřené oblasti musí být vždy
zachován.
V následujících kapitolách se budeme věnovat konkrétním otázkám fungování
žákovských samospráv, seznámíme se s jejich vývojem ve 20. století, pokusíme se
charakterizovat jejich činnost,obsah, funkci, vysvětlit jejich přínos při výchově a
vzdělávání mladých lidí v oblasti výchovy k demokracii, občanství, objasnit jejich roli při
vytváření pozitivního školního klimatu a osvojování důležitých komunikačních schopností i
sociálních dovedností

2*1 Žákovská samospráva —jednoduchá forma participace
Zvláštní rysy a význam má samospráva právě u dětí a mladých lidí (žáků a studentů),
kteří se způsoby samosprávného života teprve seznamují a učí se je za pomoci dospělých
osvojit.
V oblasti výchovy a vzdělávání se nejčastěji setkáváme s pojmy žákovská samospráva,
žákovský parlament, žákovský senát, žákovské zastupitelstvo, žákovská rada. Vždy se jedná
0 poradenský orgán , který má možnost podílet se svými návrhy i činností na vedení a práci
školy. Forma samosprávných orgánů je doposud v našich školách záležitostí alternativní,
která není podřízena legislativním ani metodickým pokynům. Různorodost pojmenování se
odvíjí od smyslu, cílů a obsahů činnosti v kontextu konkrétních škol.
Přívlastek žákovský asociuje vázanost na prostředí základní školy, samospráva se týká
žáků ve věku 6-15 let, při záměně přívlastku žákovský za studentský posuneme oblast
jejich existence do prostředí středních škol, a dotkneme se skupiny mladých ve věku 15-19
let- V následujících kapitolách nebudeme upouštět od označení samospráva pro takové formy.
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kde žáci mají možnost se podílet na procesu organizace a řízení školy. Zabývají se otázkami
týkajícími se školního života. Poslední dobou je oblíbenou formou žákovské samosprávy
žákovský či studentský parlament. Nový školský zákon používá pro označení samosprávných
aktivit obecný pojem žákovské samosprávné orgány, který respektují i následující kapitoly, i
když ve snaze oprostit od negativních asociací, který tento pojem vyvolává vzhledem k jeho
minulému vývoji, se v dnešní terminologii používá také pojem žákovské demokratické
struktury.
V souladu s Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže do r. 2007 (2003, s. 5)
je skupina příslušníků společnosti věku 0-26 označována společným pojmem-mladá
generace, která podle sčítání u r. 2001 čítala 3,3 milionu osob ( s předpokládanou minorizací
vývoje početnosti). Rozmezím 0-15 pak se vymezuje v tomto materiálu skupina dětí a
rozmezím 15-26 skupina mládeže.Takové označení se jeví pro orientaci v dané tematice
výhodné, i když v jiných zcela zásadních dokumentech jako je Úmluva o právech dítěte se
věk dítěte vymezuje v jiném rozmezí (0-18).
V historii pedagogiky nejsou žákovské samosprávy v žádném případě ničím novým
nebo převratným. V různých obdobích jim byl věnován různý podíl odborného
zájmu, ale nezávisle na legislativní podpoře se v nejrůznějším pojetí prolínají celou
pedagogickou historií.

2.2 Z historie žákovské samosprávy u nás
Nejznámější participační struktura u nás se rozšířila v prostředí základních a středních
škol. Veřejnost ji nejlépe zná pod pojmem žákovská samospráva. Tento samosprávný orgán
funguje ve školách v různých podobách i pod rozličnými názvy. Nejčastěji pak ve dvou
úrovních, na úrovni tříd (třídní samospráva) nebo jako zastupitelský orgán v rámci celé školy
(školní samospráva, školní parlament).
Významného rozšíření zaznamenaly samosprávné žákovské formy v období
rozmachu reformních a pokusných škol. První pokusy o žákovskou samosprávu se u nás
objevily již záhy po přelomu 19. a 20. století (Reálka na Žižkově, Polská Ostrava, Orlová,
Lipník). Stále většího uplatnění nalézají samosprávné orgány v pokusnickém ovzduší
dvacátých let (Augustin Bartoš-Praha, Jedličkův ústav pro tělesně postižené). Václav Příhoda
inspirovaný americkým pojetím výchovy k demokracii považoval školní samosprávy za
významný prostředek při výchově tzv. „sociálního gentlemana“. Proslulou se stala i žákovská
samospráva ve Zlínských pokusných školách, která svým záběrem postihla nejen prostředí
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školy, ale aktivně v celé obci. Původně experimentálni charakter žákovských samospráv se
v průběhu 30.1et přeměnil na soustavně rozvíjenou oblast zájmu odborné pedagogické
veřejnosti. Jejich význam ve vzdělávání a výchově byl oceňován především v období první
republiky, kdy výchova samostatného a sebevědomého občana patřila k hlavním úkolům
školy.
Žákovské samosprávy umožňovaly žákům podílet se na běžném chodu školního
života, ale z části zasahovaly i mimo rámec školního vyučování. V jejich činnosti lze
spatřovat úsilí o propojení výchovy s reálným sociálním prostředím a snahou směrovat
výchovné a vzdělávací obsahy ke skutečnému životu. Tuto tendenci lze vystižně vyjádřit
pojmem výchova k životu.
Hofbauer (2002, s. 17) udává základní výčet jejich činností: „Mezi jejich osvědčené
způsoby práce patřily: školní besídky a kulturní akce; soutěže a zájmové kroužky; výchovné
týdny zaměřené na otázky hygieny nebo pořádku; dopisováni s jinými školami; prázdninové
tábory; žákovské shromáždění a volby jejich představitelů. Mimo školu se žáci z podnětu
samosprávy setkávali na besedách s veřejnými pracovníky, konali exkurze do továren,
účastnili se veřejně prospěšné činnosti. Jejich základním cílem bylo získávat žáky pro
společné úkoly.“
Z daného výčtu činností a aktivit předválečné a těsně poválečné žákovské
samosprávy vyplývá, že z dnešního pohledu se jejich činnost překrývala s obsahem činnosti
zájmových a volnočasových sdružení, tak jak náplň jejich činnosti vnímáme dnes.
Ne dlouho po druhé světové válce v roce 1947 byla žákovská samospráva výnosem
ministerstva zavedena do škol. Sovětská pedagogika, která v tomto období začíná ovlivňovat
prostředí našich škol, oceňovala význam participace dětí a mládeže při vytváření společné
budoucnosti, zejména pak zdůrazňovala zájem a ochotu budovat společné úkoly jako jeden z
hlavních cílů školy.
Změna v chápání funkce školních samospráv byla způsobena v průběhu dalšího
desetiletí, kdy roli školních samospráv na sebe převzala jednotná organizace dětí a mládeže,
která působila v součinnosti se školní strukturou. Obsahem práce navázala tehdejší pionýrská
organizace a svaz mládeže na předválečný stav rozsahu činnosti žákovských samospráv.
Působením této organizace upadá význam samostatných žákovských samospráv a k jejich
zrušení byl vydán pokyn v r. 1954. Pojem školních samospráv na dlouhou dobu upadá
v zapomnění.
Jednotnost Pionýrské organizace a Svazu mládeže se v následujících letech projevila
jako zužující a značně omezující faktor při práci s dětmi a mládeží. Potřeba rozvíjet činnost
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jednotlivých článku organizací a skupin přirozeně podle zájmu jejich členů a podle
podmínek a možností prostředí, ve kterém jednotlivé skupiny působily (vesnice, město...)
uvolnila vedení jednotné organizace dětí a mládeže. Nově vznikají věkově smíšené kolektivy
se specifickým zájmovým zaměřením (požárnictví, rybaření, turismus), které již nezajišťují
účast a nepodněcují zájem účastnit se procesu vlastního vzdělávání ani zájem mládeže o
společenské otázky.
Potřeba zapojit žáky do těchto otázek a více se spolupodílet na životě školy se
objevila opět v r. 1968. Ve směrnici pro tento rok se opět objevuje pokyn k organizaci
žákovských samospráv. Další legislativní krok se v postupu ministerstva školství objevil v r.
1972, kdy vyšel metodický návod k organizaci a činnosti žákovské samosprávy na
základních devítiletých školách. V tomto roce bylo zahájeno ověřování celodenního
výchovného systému, nové vzdělávací tendence celostátního charakteru. Školy s celodenním
výchovným systémem využívaly třídních samospráv k zajišťování mimovyučovací
vzdělávací a výchovné činnosti. Stacionární způsob fungování a snaha o organizační
preciznost odsoudila samosprávy k neefektivnímu a formálnímu fungování.
Koncem 70. let rozvoj škol s celodenní výchovnou péčí ubýval na významu. Jejich éra
se ukončila konstatováním, že nejsou vhodné pro všeobecné vzdělávání, a tím se skončila i
éra žákovských samospráv. V r. 1985 byl výnos z r. 1972 zahrnut mezi ty, kterými se nadále
není třeba řídit. To byl na dlouho poslední legislativní zásah do problematiky organizování
školních samospráv, i když třídní samosprávy v podobě žákovských služeb souvisejících
s vyučováním (předseda, pokladník, nástěnkář, péče o květiny, úklidová služba..) se ještě
dlouho těšily své oblibě. Žákovská samospráva existovala podle průzkumu z roku 1987 na
93% z 200 Základních škol, které se do sondy zapojily.
Po roce 1989 se pojem žákovská samospráva rozšiřuje na termíny parlament školy,
senát nebo studentská rada. Z metodického hlediska jejich náplň navázala na předchozí
zkušenosti. Pěstuje se tradiční propojenost žákovské samosprávy s mimotřídní zájmovou
činností, která rozvíjí aktivní zapojení žáků při organizování kulturně společenských akcí
(školní diskotéky, burzy, dny otevřených dveří).
Výrazný zlom ve vývoji školních samospráv v českých školách nastává začátkem
90.1et, kdy aktuální otázkou celé české společnosti je naplňování Úmluvy o právech dítěte.
V období před rokem 1989, kdy byla hrubě opomíjena některá lidská práva byly
zanedbávány některé aspekty dětských práv. Spoluúčast a spolurozhodování o vlastní
budoucnosti v otázkách, které se dětí a mládeže oprávněně dotýkají nebyl přikládán
dostatečný význam. Ve školním prostředí taková situace přetrvávala do 90. let 20.století, ale
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čím dál častěji,a tak se začínají na veřejnosti objevovat nová sdružení a hnutí, která se
zabývají problematikou dětských práv.
Za účelem ochrany dětských práv vzniká v. r. 1991 v Praze-Lužinách dětský
parlament, který svoji existenci zakládal ještě na Deklaraci dětských práv z r. 1959, jak uvádí
Hofbauer (2002, s. 18). Další podobné parlamenty, umožňující participaci mladé generace, již
vznikají na základě Úmluvy o právech dítěte. Pojem participace se stává stále častěji
skloňovaným výrazem veřejných rozprav, velmi často se objevuje v souvislosti s výchovou
aktivního občana. Do pedagogického pojmosloví tento pojem proniká z politických a
občansko-správních sfér, které naříkají na úroveň zájmu a účasti občanské veřejnosti při
řešení veřejných otázek.
Dobrou půdou pro další rozvoj participačních struktur byla oblast ekologie. Aktuální
otázky ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje přitáhla pozornost mladých lidí
ochotně diskutujících na tato témata. Na základě iniciativ hnutí Brontosaurus se
uskutečňovala v 90.1etech setkání dětí a mládeže s ekologickým zaměřením. Rozvoj
participačních struktur se neomezil na oblast školního prostředí a prostředí organizací volného
času mládeže. Dětské samosprávné orgány a zastupitelstva vznikají také při obecních a
městských úřadech. Ne vždy měly dlouhé trvání, ale pro další rozvoj participace a otázek
výchovy aktivního občana měly bezesporu pozitivní vliv.
První celostátní parlament dětí a mládeže se konal v r. 1998. Za dobu své existence
projekt „Národní parlament dětí a mládeže“ si stále upevnil svoji pozici. Z aktivní činnosti
na každoročních zasedáních vzchází usnesení, které ukazují na promyšlené fungování tohoto
orgánu. (Usnesení NPDM)
Svou systematickou činností, kterou podporuje parlamenty dětí a mládeže významně
přispívá k zviditelnění celé oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.Činnost dětských
parlamentů a rad dětí a mládeže přerostla národní horizont a nabrala mezinárodní rozměr.
Dále však spontánně vznikají žákovské samosprávy a parlamenty ve školách, které jsou
považovány za klíčovou sféru koncepce rozvoje vzdělávání. Jejich smysl se pod překotným
vývojem v oblasti výchovy a vzdělávání proměňuje, obohacuje a posouvá. Mimo jiné jejich
úkolem je vytvořit otevřené demokratické prostředí, které má být zárukou respektu názorů
žákovské veřejnosti. Další možnost uplatnění samosprávných struktur je spatřována v oblasti
rozvoje dovedností a postojů, která je slabou stránkou našeho vzdělávání. Pospíšil(2002)
zdůrazňuje blízké propojení školy a života, který samospráva umožňuje: “Žákovská
samospráva ve škole je demokratickým prvkem, jež přibližuje školu společnosti“ (In Aktuální
problémy žákovské samosprávy, 2002, s.8). Novým úkolem samosprávných orgánů je učit
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jejich členy jak potřebným komunikačním a sociálním dovednostem tak i demokratickým
principům.
K docenění významu samosprávných orgánů přispěly rozbíhající se projekty na
podporu rozvoje demokracie, výchovy k občanství, nové přístupy ve výuce (učení službou,
projektové vyučování) a preferující se nové formy ve výuce, zejména kooperační činnosti.
Sama literatura věnovaná školním samosprávám se nerozvíjí, ale přibývá koncepčních
dokumentů věnovaných problematice participace mládeže na životě společnosti. Otázka
spoluúčasti mladé generace při řešení otázek vlastní výchovy a vzdělávání, a tedy i rozvoje
demokratických žákovských struktur ve školách, se stala aktuálním východiskem školské
reformy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v průřezovém tématu
Výchova demokratického občana nestanovuje, jakými prostředky dosahovat tohoto cíle, ale
mluví o školní třídě jako „laboratoři demokracie, kde mají žáci možnost demokraticky se
podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity“ (RVP ZV, 2005, s. 84).
Úsilí o legislativní podporu žákovských samospráv vyústilo v Novém školském
zákoně v r. 2005, který ustanovuje mezi základní práva žáků a studentů zakládat
samosprávné orgány a ukládá ředitelům škol povinnost tyto orgány podporovat, věnovat
pozornost jejich činnosti a zabývat se jejich připomínkami.
Tímto aktem zájem o samosprávu nekončí, naopak objevují se další otazníky, pro
které je třeba hledat odpovědi. Jednou z otázek je, jestli v tomto směru teoreticky osvícení
čeští pedagogové si v praktické rovině poradí s výzvou, kterou žákovské samosprávy
přinášejí. Metodická pomoc a náměty z praxe jak vést samosprávy a podněcovat
jejich činnosti je slabým místem celého procesu participace.V každém případě lze
předpokládat zájem o prostředky výchovy aktivního občana a o způsoby zapojení mladé
generace. Obava o budoucnost člověka v rozkolísané současné Evropě bude stále více
popouzet k hledání takových cest, které naučí člověka jednat s ohledem na rozličnost
kulturních, náboženských i ekonomických podmínek. Samospráva je cestou, která vede
mladou generaci k dialogu.
2.2.1 Shrnutí
Obraz žákovských samospráv v českých školách ovlivnilo hned několik odlišných
tendencí. Vliv na současné pojetí školních samospráv mělo obecně podnětné reformní hnutí
počátku 20.století, kdy u nás žákovské samosprávy vznikají vůbec poprvé. Podíl na dnešní
podobě je připisován i žákovským samosprávám z let 1972 -1985, kdy politické uspořádání
nerespektovalo některá lidská práva a svobody, např. svobodu názoru. Žákovské samosprávy

37

existovaly v rámci experimentálních škol s celodenním výchovným systémem a usilovaly o
formování politického názoru mladé generace. Od počátku devadesátých let prochází oblast
samosprávného organizovaní bouřlivým vývojem, v kterém můžeme za klíčové tendence
označit snahu o naplňování závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte, dále vstup do
evropských struktur a s tím související potřebu o účinné a bezpečné zapojení člověka do nově
vznikající evropské společnosti.

2.3 Žákovská samospráva dobrovolně nebo povinně
Od devadesátých let probíhaly mezi odbornou pedagogickou veřejností diskuse na
téma legislativního ukotvení vzniku, funkce a činnosti žákovských samospráv.
Ozývaly s apely na ministerstvo zabývat se formálně otázkou vzniku žákovských samospráv,
vyčítala se mu neochota formálně vyřešit otázku a na druhé straně existoval veřejný
konsensus, že jakýmkoliv direktivním zásahem by byla popřena podstata demokratického,
participativního způsobu řízení.
Až do r. 2005, kdy vstoupil v platnost nový školský zákon, se otázce žákovských
samospráv základní právní dokumenty nevěnovaly. Nestanovaly ani podmínky jejich
vzniku, ani jejich pravomoci a formu.
Nový školský zákon č.561 z 1.1.2005 stanovil podmínky pro zakládání žákovských
samosprávných orgánů. Školský zákon se přidržel pojetí vyplývajícího z Úmluvy o právech
dětí a explicitně stanovil zakládání samosprávných orgánů mezi práva a povinnosti žáků.
Žáci základní školy mají právo volit a být do těch to orgánů voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy.ředitel školy je povinen se stanovisky a
vyjádřením samosprávných orgánů zabývat.
Pro porovnání jinak legislativně zakotveného způsobu zakládání žákovských
samospráv s pevně stanovenými pravomocemi v rámci řízení celé školy uvádíme příklad
polského vzdělávacího systému. Problematika samosprávného organizování má v Polsku
dlouholetou tradici a těší se vzhledem k historickým událostem 80.let 20. století úctě i
vážnosti. Společensko politické změny, kterých dosáhl Niezalezny samorzadny zwiazek
zawodowy Solidarnosc, se na dlouho vryly do paměti lidí nejen v Polsku, ale i do evropské
politické historie. Angažovanost tehdejší populace v činnostech této organizace svým
rozměrem daleko předčila podobná uskupení v jiných zemích tehdejšího socialistického
bloku.
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Podkladem pro činnost školních samospráv v polských školách je Zákon u 7. září
1991 a Nařízení ministra školství z dne 21.května 2001, které stanovují činnost žákovské
samosprávy ve státních školách. Na podkladě těchto dvou základních koncepčních
dokumentů si každá škola vytváří vlastní Statut školy, jehož součástí jsou předpisy pro
provádění žákovské samosprávy.
Rámcový statut pro veřejné základní školy z 21. května r. 2001 stanovuje
kompetence orgánů školy a zásady jejich spolupráce. V první řadě udává, co tvoří orgány
školy. Jsou to:
a) ředitel školy,
b) pedagogická rada,
c) žákovská samospráva,
d) rada školy nebo rada rodičů, js o u -li utvořené.
(Zafyczniki do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.Ramowy
statut publicznej szkoly podstawovej), z polštiny volně přeložila Petra Machovcová)
Žákovské samosprávy patří k řídícím orgánům školy. Jejich činnost a pravomoci
jsou blíže stanoveny v Zákoně ze dne 7.září roku 1991 o systému výchovy a vzdělávání.
Čtvrtý oddíl nazvaný Společné orgány v systému osvěty blíže seznamuje s rozsahem jejich
působení:
1. Ve škole a pracovišti působí žákovská samospráva, zvaná dále „samospráva“.
2. Samosprávu tvoří všichni žáci školy nebo pracoviště.
3. Pravidla výběru a činnosti orgánů samosprávy stanovuje řád, předpis schválený
žákovskou veřejností v rovném, tajném a všeobecném hlasování. Orgány samosprávy
jsou jedinými reprezentanty žákovské veřejnosti/všech žáků.
4. Řád samosprávy nemůže být v rozporu se řádem/statutem školy nebo pracoviště.
5. Samospráva může představovat radě školy nebo pracoviště, pedagogické radě i
řediteli návrhy a názory ve všech záležitostech školy nebo pracoviště, v zevrubnosti
týkající se uplatňování základních práv žáků, takových jako:
a) Právo být seznámen s programem výuky, s jeho obsahem, cíli i se stanovenými
požadavky,
b)

právo na jasné a odůvodněné hodnocení pokroku ve vzdělávání i v chování,

c) právo organizovat školní život, tak aby byly zachovány specifické proporce
mezi
d) prací ve škole a možnostmi rozvíjet a uspokojovat vlastní zájmy,
e)

právo redigovat a vydávat školní noviny,
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f) právo organizovat kulturní, osvětové, sportovní nebo zábavné akce shodně
g) s vlastními potřebami a organizačními možnostmi, po dohodě s ředitelem,
h) právo vybrat si učitele plnícího roli opatrovníka samosprávy.

i)

Ministr Národního vzdělávání stanovuje typy škol a pracovišť, ve kterých se
netvoří

j)

žákovské samosprávy.

k) Samospráva ve škole pro dospělé nebo pracovišti soustavného vzdělávání, za
cílem podpory činnosti řádné školy či pracoviště, může shromažďovat kapitál
z dobrovolných příspěvků i jiných zdrojů. Zásady vydávání těchto financí
stanovuje předpis, o kterém se mluví v zákoně 3.
(Ustawa z 7.wrzešnia 1991 O sistemie oswiaty: Rozdziat 4-Spofeczne organy w systemie
ošwiaty, z polštiny volně přeložila Petra Machovcová)

Na základě těchto dvou rámcových dokumentů si každá polská škola vytváří vlastní
Statut školy, ve kterém je povinna specifikovat otázky vzniku a fungování školní samosprávy.
Ve školním statutu lze najít podmínky voleb, způsob činnosti a seznam pravomocí školní
samosprávy. Konkrétní příklad předpisů existující žákovské samosprávy nám poskytne
Statut Szkoly podstawowej Nr 86 im.Powstanców Sl^skych v Krakově.
V

Oddíle třetím nazvaném „Orgány školy“ statut stanovuje, která uskupení

podléhají označení orgán školy.Orgány školy jsou:ředitel, pedagogická rada, žákovská
samospráva, rada rodičů. Dále uvádí na jakém principu spolu jednotlivé orgány spolupracují.
Konkrétní příklady spolupráce orgánů:
a) přijímání společných podnětů ve věci školy,
b) ve vzájemném navštěvování představitelů orgánů školy na svých schůzkách,
c) orgány, které disponují vlastními finančními fondy, ohlašují návrhy a upozornění
ostatním orgánům,
d) orgány, které disponují vlastními finančními fondy, zajišťují finanční podporu činností
ostatních orgánů.
Každý orgán školy má možnost svobodně provádět svoji činnost a vynášet taková
rozhodnutí, která jsou v rámci jejich kompetencí.
Školní samospráva je oficiálním orgánem, který se podílí na řízení školy. Její
pravomoci jsou dále specifikovány:
1. Samosprávu tvoří všichni žáci školy.
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2. Orgány samosprávy jsou jedinými reprezentanty žákovské veřejnosti.
3. Zásady voleb i fungování orgánů samosprávy stanovuje předpis schválený radou
samosprávy.
4. Volební období rady samosprávy trvá jeden rok.Připouští se možnost změnit
volební období.
5. Struktura rady samosprávy. Rada samosprávy se skládá z:
a) předsedy rady samosprávy,
b) zástupce předsedy odpovědný za práci starší věkové skupiny,
c) zástupce předsedy odpovědný za práci v mladší věkové skupině
d) členů rady samosprávy
Schůzky rady samosprávy se organizují nejméně jednou za měsíc. Cílem je umožnit
výměnu názorů a postřehů týkajících se života ve škole. Rada samosprávy může svolat
doplňující schůzku.
Popis činnosti žákovské samosprávy:
1. samospráva bdí/dohlíží nad dodržováním rozhodnutí obsažených
v školním řádu,
2. zvláště se týkajících práv a povinností žáků.,
3. navrhuje činnosti umožňující řešit konflikty mezi žactvem a také
mezi žáky a
4. jinými členy společenství školy,
5. provádí diskuse na témata vzdělávací
6. iniciuje akce dobročinného charakteru
7. provádí výdělečnou činnost
8. zapojuje se do organizování školního života podle vlastních potřeb
a organizačních možností
9. průběžně informuje školní veřejnost o svojí činnosti
10. rada žákovské samosprávy spolupracuje s ředitelem školy,
pedagogickou radou, pedagogem nebo jinými orgány působícími
v prostředí školy.
11. Žákovská samospráva má právo si vybrat učitele plnícího roli
opatrovníka
Pochvaly a tresty:
•

Žáci zvláště významně se podílející na práci samosprávy obdrží pochvalu od
učitele plnícího roli opatrovníka.
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•

Členové rady samosprávy, kteří zřetelně narušili řád školy, mohou být zbaveni
práva reprezentovat žákovskou veřejnost v radě samosprávy.

(Statut Szkoly podstawowej Nr 86 im.Powstanców Sl^skych w Krakowie, volně přeložila
Petra Machovcová)
Tento příklad nám poskytl obecně platný vzor pro polský vzdělávací systém.
Závaznost školské legislativy nepočítá s možností, že by ve škole žákovská samospráva
nevznikla. Jejich existence je podřízena všeobecně rozšířenému vzoru, který je dán zákonnou
legislativou. Povinnost zakládat žákovské samosprávy nemusí být vždy pro samotnou činnost
žákovské samosprávy ideální. V českém prostředí je stále živá zkušenost s všeobecně
povinnými vzdělávacími strukturami a jejich formálním působením.
Centralizovaný způsob řízení škol před r. 1989 se ukázal jako neproduktivní, protože
jednotný přístup oslaboval rozvoj individuálních potřeb žáků. Všeobecné a jednotné formy ve
vyučování, které nerespektují specifické okolnosti vývoje každého jedince, jsou považovány
za neodpovídající potřebám dnešní společnosti, a proto nemají v naší současné vzdělávací
koncepci podporu.
Na základě polského zákonu o výchově a vzdělávání můžeme stěžejní pozici žákovských
samospráv popsat jako formální partnerství při řízení školy. Velmi ambiciózně je činnost
žákovských samospráv postavena na roveň kompetencí ředitele školy nebo rady rodičů. Jiné
legislativní okolnosti působení žákovských samospráv v polském systému výchovy a
vzdělávání se staly předmětem pro pozorování žákovské samosprávy v praxi. Formální je
nazvaná proto, že nevychází z potřeb a zájmů žáků škol, ale z formálních pokynů pro řízení
školy. Z předchozí skutečnosti bylo známé, že samospráva v Základní škole 86 v Krakově se
podílí pestrým způsobem na organizaci života ve škole. Zajímavé bylo zjistit, jakým
způsobem samosprávný orgán dosahuje veřejných úspěchů a společenské prestiže, a proto
bylo provedeno pozorování a následný rozbor, které je součástí přílohy č.l.
V

českém vzdělávacím systému je žákovským samosprávám připisována odlišná

pozice. Podle školského zákona nejsou řídícími orgány školy, ale jejich existence vyplývá
z potřeby uplatňovat v nejširším možném pojetí práva a povinnosti každého jedince. Tím je
tato problematika posunuta do pozice svobodné volby žáků a ponechána na jejich vůli.Slabé
místo této koncepce vzniká, uvědomíme-li si, že děti ještě nemají dostatečnou životní
zkušenost a povědomí o svých právech a povinnostech. O to větší pomoc se očekává z řad
učitelů, kteří by jim měli pomoci při jejich objevování.
Na závěr lze říci, že způsob participace se u nás vymezuje alternativně a tudíž pružně
ku prospěchu samotné podstaty demokratické účasti v otázkách společenského rozhodování,
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z čehož ovšem plynou vážné závazky pro učitele a ředitele škol. Možnosti a formy
samosprávných orgánů zůstávají na volbě konkrétní školy a tím je zachována jejich
demokratická podstata a též jsou uchráněna před chorobou formalismu hrozící všem
povinným strukturám, jak zdůrazňuje Prášilová (2002, s. 24, In Klapal 2002): „Poučením pro
současnost je zjištění, že myšlenka participace žáků na vedení školy je nosná tehdy, není-li
znevážena formálním pojetím práce žákovské samosprávy.

2.4 Rámcový vzdělávací program - nová cesta žákovských samospráv
Reforma českého školství se nesla v duchu proměny vnitřních podmínek
vzdělávacího procesu, proměny vztahu mezi učitelem a žákem, vytvoření zázemí pro
partnerství a kooperaci mezi jednotlivými subjekty a též ve snaze zvýšit podíl žáka na
výchovném a vzdělávacím procesu. Obecně deklarovanou prioritou je směřování k
dovednostem pro praktický život, jak je zřetelně vyjádřeno v Bílé knize, která charakterizuje
novou orientaci a ve vzdělávání. Zmiňme alespoň dvě nové oblasti, ve kterých děti získávají
kompetence potřebné k životu:
Naučit se jednat a žít společně - Umět pracovat samostatně i v týmech, otevřeně
komunikovat s ostatními, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory, chápat vzájemnou
závislost;
Naučit se být - umět se orientovat v různých situacích a adekvátně na ně reagovat, být
schopen řešit problémy a vést plnohodnotný život, jednat s větší autonomií, na základě
samostatného úsudku, ale v souladu s morálními normami a s uvědoměním a přijetím osobní
odpovědnosti. ( Bílá kniha, 2001, s. 17)
Vnitřní reforma školy znamenala zelenou pro rozvoj participačních struktur, které
svým charakterem naplňují představu o rozvíjení dosud opomíjených sociálních a
komunikačních dovedností a jiných životně důležitých kompetencí, které jsou v centru zájmu
nové koncepce.Jedním ze specifických rysů nově pojatého obsahu výchovy i vzdělávaní bylo
zavedení průřezových témat, které se uplatňují napříč celým vzdělávacím obsahem, všemi
vzdělávacími obory. Průřezová témata poskytují jako nedílná součást vzdělávání příležitosti
pro individuální uplatnění i vzájemnou spolupráci. Důraz při jejich realizaci je kladen na
rozvíjení osobnosti žáka, zejména v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata reprezentují
okruhy aktuálních problémů současného světa mezi něž byla vybrána také problematika
zodpovědného a aktivního přístupu k problémům společnosti a uplatňování demokratických
zásad, která byla nazvána „Výchova demokratického občana“ (VDO). Průřezová témata jsou
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povinnou součástí základního vzdělávání, a tak i Výchova demokratického občana musí být
zařazována v průběhu celé školní docházky na 1. i 2.stupni. Pro organizování a činnost
samosprávných orgánů je z charakteru této průřezové oblasti důležité, že výchova
demokratického občana probíhá nejen v stanovených tematických okruzích, ale i cestou
zkušeností a prožitků. Samosprávné orgány nabízejí široké pole pro získávání zkušeností a
prožitků z oblasti uplatňování demokratických principů a objevování občanských postojů.
Předpokladem pro naplnění některých cílů výchovy demokratického občana je, že děti
budou motivování k uplatňování svých názorů v diskusích, k zapojení se a podílení se na
rozhodnutích celku, v zájmu spravedlnosti jim bude umožněno podílet se na vytváření
pravidel, jejichž důležitost si budou sami na sobě ověřovat. Úkolem učitel je hledat v procesu
vzdělávání možnosti a formy práce, jak žákům výše zmíněné požadavky umožnit. Mezi
takové, z praxe dobře známé, formy, které lze doporučit, patří - žákovské rady, žákovské
parlamenty, společné manažerování, žákovské (školní) noviny, žákovský rozhlas, panelové
diskuse, tematická diskusní fóra, konzultační a poradenské služby. Obecně je možné
realizovat výchovu demokratického občana prostřednictvím a využíváním různých institutů a
aktivit (projektů) založených a fungujících na principech demokracie, které jsou dostupné
v českém prostředí. Žákovské samosprávné orgány přispívají k rozvoji osobnosti žáka v
oblasti vědomostí, dovedností a schopností. Výchova demokratického občana si stanovuje
následující výstupy:
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
•

vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod

•

vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti

•

umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků

•

rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační
schopnosti a dovednosti

•

prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování

•

vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení

Žákovské samosprávné formy jsou přínosem i v afektivní cílové oblasti. Samospráva by
podle Výchovy demokratického občana měla vést k následujícím postojům a hodnotám.
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
•

vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě
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•

vychovává k úctě k zákonu

•

rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku

•

učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti

•

přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a
odpovědnost

•

rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů

•

motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším

•

umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)

•

vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností

•

vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

(RVP ZV, 2005, s. 85-86)
Chceme-li žákovské samosprávné formy skutečně považovat za součást výchovy
demokratického občana, měly by svojí činností alespoň z části kopírovat tematické okruhy
průřezového tématu VDO. Stanovenými tématickými okruhy, které jsou fakultativní součástí
výuky jsou:
Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a demokratického
společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování
demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení
žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na
životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti( jeho práva
a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy,
angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva
a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty
demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost);
principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a
spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktu)
Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické volby
a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy
státu; společenské organizace a hnutí
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako
protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování
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demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako
základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním
životě i ve společnosti. (RVP ZV, 2005, s. 85-86 )

Vzdělávací obsah průřezových témat se doporučuje realizovat v kontextu a úzké
integraci se vzdělávacím obsahem jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů. Výchova
demokratického občana je v propojení se všemi oblastmi, které usilují o rozvoj hodnotové
orientace, postojů jedince k sobě samému, k ostatním lidem a místu, kde žije. Působení
žákovským samosprávných orgánů souvisí s působením dalších vzdělávacích oblastí. Blízké
propojení lze spatřovat s úkoly vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“, která se týká výuky
na 2.stupni a navazuje na komplexně pojatou vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je
zkoncipována pro žáky 1.stupně.
V

rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost se dokonce setkáváme s pojmem

Výchova k občanství, který lze snadno zaměnit za název průřezového tématu (Výchova
demokratického občana). Na rozdíl od VDO je Výchova k občanství vzdělávacím oborem na
stejné úrovni jako matematika. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že mluvíme-li o Výchově
demokratického občana, máme na mysli princip, který se prolíná výukou a obsahem
nejrůznějších předmětů od prvního do posledního ročníku. Oproti tomu Výchova k občanství
představuje specificky vymezený vzdělávací obor, který spolu s dějepisem vyplňuje
vzdělávací oblast Člověk a společnost. Z hlediska činnosti samosprávných orgánů s důrazem
na možnosti na prvním stupni se podrobněji zaměříme na vzdělávací oblast Člověk a jeho
svět.Tato oblast vytváří vzdělávací obsah dotýkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti,
přírody, kultury, techniky, zdraví. Společné průsečíky s posláním žákovských samosprávných
orgánů se skrývají zejména v tématech zaměřených na vztah k lidem, domovu a vlasti, kde
žáci na základě poznání sebe, svých potřeb a světa kolem sebe rozvíjí schopnost vnímat
základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i
problémům. Kde se učí o vztahu současnosti,minulosti a přítomnosti, jehož poznání je vede
k odpovědnému přístupu při utváření současnosti, která je východiskem pro budoucnost. Při
osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy,
reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného osvojení potřebných dovedností, způsobů jednání
a rozhodování je podle stanovených východisek vlastní prožitek vycházející z konkrétních
nebo modelových situací. Tato zjevná formulace opravňuje existenci nejrůznějších forem
pracujících v autentickém kontextu a tím významně ukotvuje pozici žákovských
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samosprávnych orgánu. Autoři RVP ZV zdůrazňují: „Propojení této vzdělávací oblasti
s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání
nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi
vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.“(RVP ZV, 2005, s.29)
Žákovské samosprávné formy se nejen svým pojetím podobají tematickým okruhům
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, a proto mohou přispět k očekávaným výstupům, které
si tato vzdělávací oblast vytyčuje.
Samospráva může přispět k přiblížení očekávaných výstupů zejména v tematickém
okruhu nazvaném Místo, kde žijeme, které je v RVP ZV charakterizováno takto:“ ...žáci učí
na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života
v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat
s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě
pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a
regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by
měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně
rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.“ (RVP ZV, 2005, s. 30)
Druhou z oblastí, ve která samospráva může pomoci k naplnění očekávaných výstupů
je tematický okruhu Lidé kolem nás. „V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně
osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a
podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného
postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují
se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou
společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.“ (RVP ZV, 2005, s.30)

Nové pojetí ve výchově a vzdělávání vytváří dobré zázemí pro realizaci žákovských
samospráv. Podporuje jejich fungování stanovenými cíli i celkovým přístupem.Bylo by dobré
využít tohoto inspirativního zázemí při hledání smyslu a poslání žákovských samospráv.
Pokud náměty pro aktivity a celkovou činnost samosprávných orgánů dokážeme čerpat
z tematických okruhů průřezové oblasti Výchova demokratického občana nebo vzdělávacích
oblastí Člověk a jeho svět či Člověk a společnost, budeme se přibližovat k očekávaným cílům
a výstupům stanoveným pro tuto oblast. Rámcový vzdělávací program a jeho vzdělávací
oblasti netvoří zázemí jen v myšlenkové rovině, ale i realizační, jelikož umožňují při realizaci
žákovských samosprávných orgánů čerpat z příslušné časové dotace. V případě průřezové
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oblasti Výchova demokratického občana má učitel k dispozici devět disponibilních hodin,
které lze na samosprávné aktivity směle použit. Začleněním samosprávných aktivit do
školního vzdělávacího programu by tak například odpadly komplikace s jejich časovou
organizací v době mimo vyučování.

2.5 Žákovská samospráva - trénujeme se v demokracii
Pokud má být třída považována za laboratoř demokracie, měl by učitel hledat a
provádět s dětmi pokusy, které by je o smyslu a podstatě demokracii přesvědčily. Stejně jako
v chemii, podstatou experimentů o demokracii bude přesvědčit se praktickou ukázkou o
určitém jevu a zjistit jeho podmínky existence. Jedním z experimentů, který přiblíží
demokracii žákům základní školy se může stát samospráva. Skrze ni, mohou žáci vidět, na
jakých zásadách funguje demokracie, ale také se přesvědčit o smysluplnosti participace a
oprávněnosti demokratických zásad. Tak jako vědecké experimenty vyžadují k úspěšnému
provedení určité praktické dovednosti, i náš pokus se samosprávou bude od žáků vyžadovat
uplatnění toho, co se doposud naučili.
Participační snahy o zapojování dětí do školního života nelze chápat jako nadstandard
některých škol, kde si pedagogové uvědomují její význam. Bylo by dokonce chybné pohlížet
na orgány založené na samosprávném principu pouze jako na šanci, jak zlepšovat
občanského povědomí mladé generace. Je třeba si uvědomit, že podle Úmluvy o právech
dítěte má každé dítě, člověk do 18 let, právo vyjadřovat se k otázkám svého života a účastnit
se na své výchově, vzdělání i volném čase, též má právo zajímat se o otázky týkající se jeho
vývoje ve společnosti, tudíž přebírat zodpovědnost za další rozvoj a v tomto směru i veřejně
působit ve svůj prospěch. Participace není pouze možností, nýbrž je i právem. Pokud
generace dospělých připustí tento fakt, uvědomí si vážnost s jakou je povinna se k této
problematice postavit. Respekt a pocit zodpovědnosti by mohly pomoci při vytváření
podmínek pro uplatňování dětských práv. Předpokladem je ochota dialogu dospělých
s mladou generací.
Účast dětí ve školních či třídních žákovských samosprávách se většinou stává první
konfrontací toho, co jako jedinec mohu změnit. Přirozená potřeba dětí a mládeže zasahovat do
života školy a spoluvytvářet podmínky společného soužití se poprvé setkává s praktickými
úkoly typu prosadit návrh, zasadit se o změnu či zlepšení, realizovat svoje přání. Je v zájmu
budoucího vývoje, aby děti dovedly svoji činnost až k praktickým závěrům, které poslouží
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jako důkaz smysluplnosti a oprávněnosti jejich vynaloženého úsilí. Záleží na dospělých,
zejména v roli vychovatelů, jak jim pomohou se s těmito nelehkými výzvami vyrovnat.

2.5.1 Smysl a poslání žákovské samosprávy
Význam žákovské samosprávy tkví v utváření a rozvíjení demokratických postojů a
hodnot, vědomostí, a dovedností, které jsou potřebné pro aktivní účast v životě demokratické
společnosti. Zapojením dětí do samosprávných struktur usilujeme o rozvoj kompetencí, které
by jim umožnily dobré uplatnění v demokratické společnosti a vnitřní uspokojení. Posláním
samosprávných orgánů ve výchově a vzdělávání je příprava budoucích aktivních občanů.
V teto oblasti je však význam žákovských samosprávných orgánů ještě ne zcela doceněn.
Z výchovně vzdělávacího pohledu lze v působení žákovských samosprávných orgánů
spatřovat dvě cílové oblasti.V obecné rovině seznamuje děti se základními hodnotami
demokratické společnosti jako je odpovědnost, tolerance, spravedlnost a v praktické rovině se
skrze její činnost rozvíjí znalosti a dovednosti jako je kritické myšlení, znalost práv a
povinností, porozumění demokratickému uspořádání společnosti a řešení konfliktů
demokratickým způsobem.
Specifické cíle žákovských samosprávných orgánů úzce souvisí s cíli výchovy
k občanství a demokracii. Jako příklad uveďme některé cíle, které se objevily v návrhu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
•

Žák porovná, která opatření a činnosti ve škole jsou příkladem demokratického řízení
a rozhodování, a využívá je, usiluje o řešení sporů nenásilnými způsobem, respektuje
odlišné názory a zájm y jiných, jejich soukromí.

•

Žák posoudí názor jiných lidí (osob) a vhodně na něj reaguje, dokáže se podřídit
kompromisu nebo v nutném případě ustoupit.

•

Žák rozliší, že v každé společnosti existují lidé, kterým je nutné pomáhat (lidé staří,
nemocní, slabší, handicapovaní aj.), snaží se o to v prostředí třídy (školy).

•

Žák posoudí, co by se ve třídě (škole, okolí školy) dalo zlepšit a snaží se podle svých
možností ke zlepšování přispívat.

•

Žák uvede příklady, jak občané mohou ovlivňovat politické dění v obci a ve státě svou
účastí ve volbách.

•

Žák spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za společné úkoly, činnosti či
práci. (RVP ZV, 2001, s.27)
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Významně samospráva pomáhá při budování pozitivního školního klimatu. Svou činností
se podílí na vytváření pravidel soužití a zabezpečování kázně, vytváření dobrých podmínek
pro učení, usiluje o partnerskou komunikaci mezi učiteli a žáky. Věnuje se zajištění podmínek
pro seberealizaci dětí mimo dobu vyučování, zajišťuje fyzické okolnosti a je iniciátorem
mnohých kulturních akcí. Svými aktivitami společenského charakteru osměluje žákovskou
veřejnost.
Důležité poslání má samospráva v oblasti dětských práv. Jejich zakládání je samo osobně
neodlučitelným právem žáků, jak vychází z Úmluvy o právech dítěte, mají děti právo
vyjadřovat se ke všem otázkám, které se bezprostředně týkají jejich života, včetně otázek
vzdělávání. Existence samosprávného orgánu není vždy zárukou dodržování všech dětských
práv, ale společně s dalšími metodami (schránky důvěry, komunitní kruhy..) patří mezi prvky,
které pomáhají ve školách vytvářet demokratické prostředí respektu a úcty všem jeho
členům.
S činností žákovských samospráv souvisejí především tato dětská práva:
a) Podílet se na činnosti určené žákům a účastnit se jí.
b) Být ochráněn proti násilí páchanému dětmi na dětech jako je šikanování, napadání
ubližovaní slabším silnějšími.
c) Právo být vyslechnut pedagogickými pracovníky, vytvářet dobrovolná sdružení a
seskupení, zapojovat se do nich.
d) Na důvěrnou pomoc i radu ve svízelných osobních situacích.
e) Spolurozhodovat o statutárně vymezených otázkách.
f) Podávat návrhy k činnosti zařízení,v němž je žák umístěn a k vlastní účasti na této
činnosti.
g) Vyjadřovat své názory, týkající se např. Přístupnosti provozu pedagogického
h) zařízení.
i)

Očekávat, že se setká s pochopením a vstřícností vedoucích i řadových
pedagogických pracovníků, bude jimi brán v úvahu.

j)

Být informován o všech svých povinnostech i o událostech, které se ho týkají jako
žáka a studenta.

k) Účastnit se posuzovaní výsledků vlastního chováni a činností. Pokud to není ze
statutárních nebo provozních důvodů možné, být seznámen s výsledky hodnocení
vlastní činnosti a chování provedeného zařízením či jeho pracovníky.
1) Účastnit se zájmové činnosti i mimo vlastní školu, sdružovat se též v jiných než
školních zařízeních a prostorách.
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m) Právo na vymáhání takové školní kázně ( ve statutech, klasifikačních řádech,
pravidlech chování, kázeňských řadech, opatřeních a sankcích), která respektuje
důstojnost dítěte.
n) Podílet se, spoluúčinkovat a spolupracovat s učiteli na orientaci vyučování
o) Na uplatňování demokratických vyučovacích metod, opírajících se o spolupráci mezi
žáky a o jejich podíl na plánování vyučovacích obsahu, projektů, programů,
p) Na samostatné a kritické myšlení, které se opírá o etiku demokracie a žádá kulturu při
studiu a vyučování.
q) Vyjadřovat se k ukládání odpovědnosti a přijímání odpovědnosti a povinností, úkolů,
rolí, funkcí (žákovské služby, dozory),
r) Na respekt okolí a přihlížení k alternativním řešením aktuálních otázek, problémů a
konfliktů bez násilí, konfrontace budící zlobu, dohodou s přihlédnutím k mínění
spolužáků.
s) Na výcvik v praktických dovednostech, v řešení problémů a sporů bez konfliktů a
konfrontací budících zlobu,
t)

Na zveřejňování vytyčovaných společných cílů a strategií k jejich dosahovaní

u) Právo na ochotu a spolupráci s druhými.
v) Vyjadřovat se k otázkám školního života i k názorům a postojům spolužáků,
případně je zjišťovat nebo si ověřovat dotazy, anketami, ne však anonymně.
( Šturma, 2004)

S uplatňováním práv vždy úzce souvisí vůle dodržovat povinnosti. V kontextu poslání
žákovských samosprávných orgánů výstižně tyto dvě strany jedné mince postihuje citát
autora projektu Připraveni pro Život, Quigley (1999, s.l) říká: „Naše právo účastnit se vlády
nad sebou samým pro ochranu našich práv a podporu obecného dobra s sebou nese i určité
úkoly. Patří mezi ně rozvoj znalostí a dovedností účastnit se této vlády kulturním způsobem,
patří sem vůle k podpoře svobody a spravedlnosti pro všechny.

2.5.2 Co se děti učí samosprávou
Žákovské samosprávy představují aktivní formu učení, která pracuje s reálným
kontextem. Činnostní charakter a učení realitou jsou dvě základní charakteristiky, od kterých
se odvíjí možnosti samosprávných orgánu při zprostředkovávání poznatku.Obecně jsou
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možnosti samosprávy velmi široké a podle jejího zaměření a výběru konkrétních činností se
odvíjí i soubor osvojovaných poznatků.
Ze samé podstaty samosprávných orgánů, které usilují o společné řešení problémů
vzniká potřeba pracovat jako tým. Týmová práce potřebuje ke své úspěšnosti různost nápadů
i alternativní a extrémní přístupy. Setkání samosprávy se tak stávají místem, kde se střetávají
nejrůznější pohledy a názory jednotlivců, které jsou základem pro její činnost. Základním
principem a předpokladem efektivního řešení problémů a naplnění společného úsilí je cesta
kooperace. Proto v oblasti sociálních a komunikačních dovedností poskytuje samospráva
stejné možnosti jako jiné způsoby kooperačního učení.
Kooperativní upořádání samosprávných orgánů kultivuje současně dvě úrovně rozvoj
jedince, osobnostně-sociální a také intelektuální. Kasíková uvádí, že učitelé doposud vidí
větší přínos kooperační strategie při rozvoji osobně-sociální dimenze žáků, ale i na cíle
v kognitivní oblasti by měla být zvrácena pozornost. (Kasíková, 2001, s. 90).
Nabízet kognitivní poznatky, zdokonalovat sociální dovednosti a emocionální stránku
osobnosti dětí je v kompetenci samosprávných žákovských orgánů. Aktivní účastí v těchto
strukturách se zlepšuje schopnost dítěte postihnout, pochopit a zhodnotit souvislosti.Děti se
seznamují s řadou poznatků o demokratické společnosti a jejím fungování. Dozvídají o svých
právech o roli ústavních dokumentů, dokáží objasnit mnohé politické termíny, vysvětlit
principy participační demokracie, podmínky voleb, umí vyjmenovat způsoby participace
občanů a jiné. Děti si osvojují celou řadu praktické dovedností: napsat žádost, telefonovat
s úředníkem, udělat zápis ze zasedání, vytvořit dotazník. Předpokladem efektivní týmové
práce je ovládnutí některých úkolových dovedností, v kterých se žáci trénují (ja k stanovovat
cíl, k němu směřovat, hledat cesty jeho dosažení, rozdělování úkolů, koordinace dílčích
úkolů, dosahovat cíle efektivně.
K práci samosprávy patří také neodmyslitelně pěstování organizačních návyků a
sociální dovednosti. Některé lze zjevně sledovat ze způsobu interakce mezi jednotlivými
členy. Podle zjevných projevů lze stanovit, do jaké míry jsou u skupiny sociální kompetence
rozvinuty. Sledovat lze, zda děti zůstávají se skupinou, udržují pozornost, sledují jednání,
dívají se do očí, sedí k sobě čelem, sledují předmět debaty, používají křestních jmen, dělí se o
pomůcky, rychle a tiše dokáží změnit uspořádání v místnosti, dodržují pravidla, přispívají
nápady, povzbuzují k účasti, nesmějí se nápadům druhých, nekritizují osobu, ale návrh,
dožadují se vysvětlení, hlídají časový harmonogram, zapisují si poznámky, střídají se
v aktivitě, zpochybňují, ověřují porozumění, formulují myšlenky, hledají alternativní řešení,
shrnují, plánují.( Polechová, 2000, s.l 1-12)
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Silnou stránku učení se v činnostních formách je prožitek spojený s aktivitou, který
provokuje určité postoje a podporuje hodnotovou orientaci jednice. Vzájemná podpora,
tolerance, empatie, zodpovědnost a další představuje několik významných pozitivních
společenských postojů, které se pojí s činností žákovských samospráv. V silách
samosprávných orgánů je položit základy společensko-politická odpovědnosti, která obnáší
vůli záměrně jednat k stanovenému cíli, nikoli pouze přihlížet politickým událostem,
občanské odhodlání něco učinit pro obecný zájem, osobní angažovanost a vědomí
spoluzodpovědnosti za sebe i za druhé. Potřeba rozvíjet občanské kompetence byla několikrát
zmíněna jako naléhavá výzva naší společnosti

Všechno, co žáci získávají činností v žákovských samosprávách včetně sociálních
kompetencí, komunikačních dovedností, demokratického přesvědčení, tvořivých kompetencí
by mělo vytvářet dobrý vývojový potenciál. Nebylo by rozumné očekávat, že si žáci poradí
v každé situaci, budou umět odpovědět na všechny otázky a zvládnou každý problém,
protože jsou členy samosprávy, ale dá se očekávat, že nabitá zkušenost jim pomůže
v budoucnosti účastnit se společenského života s větší jistotou a aktivitou. Smysl celého úsilí
tkví v příležitosti. Žáci si mají možnost zkusit si udělat něco pro všechny, jsou motivováni
přemýšlet o tom, jak zajistit průběh řešení problému či situace. Mohou narazit na nespočet
různých překážek, které oslabí jejich odhodlání, ale zd aří-li se dokončit některý z úkolů,
budou žáci odměněni pocitem radosti, která možná v budoucnosti je přiměje zapojit se do
dalších společných úkolů.Účast v žákovských samosprávách by mladým lidem měla
poskytnout dobrý základ, na který budou moci později navázat.

2.5.3 Činnost žákovské samosprávy
Cílem činnosti žákovských samosprávných orgánů je navození pozitivních změn ve
škole i v obci. Usiluje o zlepšení a změnu ve vztazích mezi žáky, v celkovém klima školy, ve
vztahu k učení, ke škole, v prožívání volného času, materiálních podmínek, sounáležitosti se
školou, hrdosti na svoji obec a mnohé jiné. Náplň činnosti žákovských samospráv by měla
vyplývat ze samotné podstaty samosprávných orgánů, jejichž primárním úkolem je správa
společných záležitostí obce. Spravovat si svoje záležitosti zahrnuje proces diskuse a
rozhodování, co je potřebné změnit, který problém řešit a jakým způsobem. Nedílnou
součástí je převzetí odpovědnosti za realizaci rozhodnutí, které se promítne do praxe a
umožní změnu současného stavu. Na cestě za kladnými proměnami lze vytyčit několik
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mezníků: potřeba, výměna názorů, konflikt, diskuse, řešení, konsensus, normy, proměna,
propagace a zpětná vazba. Samospráva žáků vytváří základnu pro plánování, uskutečňování
propagaci, a hodnoceni vlastních nápadů, akcí a projektů.
Při hledání obsahu činnosti žákovských samospráv budou určitě zaznívat tyto otázky:
> Jaké pozitivní změny ve svém okolí by byly potřebné?
>

Co je potřeba zlepšit?

> Co musíme změnit?
^

Je v našich silách změnit všechno?

> Co je v našich silách?
>

Který problém řešit?

> Jak ho vybrat?
>

Která problematika je zajímavá a smysluplná?

^

Který problém má největší šanci na úspěch?

>

Co je potřebné k úspěšnému vyřešení problému?

> Co se dozvíme o sobě?
>

Co musíš udělat, aby se tvůj záměr uskutečnil?

>

Kdo nebo co nám pomůže při řešení?

> Jak požádat o pomoc?
> Na koho se obrátit s prosbou o pomoc?
>

Potřebujeme peníze?

> Jak je získáme?
> Jak zajistit, aby s námi určité osoby spolupracovali?
> Co to přinese společnosti?
^

A co mě samému?

> Co když bude náš projekt neúspěšný?

Svým pojetím má blízko k náplni práce žákovských samospráv tzv. učení službou.
Učení službou představuje aktivní způsob učení, který umožňuje žákům učit se užívat sociální
a osobnostní dovednosti důležité pro společnost, pokračovat v osobnostním růstu a stát se
lepšími občany. Svou podstatou se jedná o projektovou metodu, která integruje znalosti a
dovednosti do dalších oblastí, při čemž důležitý je reálný kontext a zapojení různých subjektů
při dosahování cíle. Učení službou je cesta výchovy a vzdělávání, která ze školních lavic
vychází do ulic a při tom oslovuje kolemjdoucí.
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Na počátku této cesty stojí úkol pro učitele vzbudit u žáků potřebu něčím přispět ve
své škole nebo komunitě. Podaří-li se vyprovokovat děti k uvažování nad tím, co by bylo
potřebné v okolí změnit či zlepšit, kdo potřebuje pomoci a jak, mohou následné aktivity
pomoci ve veřejném životě, ale i podpořit poznávání a osobnostní růst žáků.
Učení službou pomáhá žákům rozvíjet důležité životní kompetence:
•

Posílení vědomostí a dovedností a jejich využití při řešení skutečných problémů.

•

Budování pozitivních přátelství s mnohými dospělými.

•

Poznávání lidí z různého prostředí.

•

Objevování nových zájmů a schopností.

•

Spolupráci a přebírání vedoucí role.

•

Porozumění vzájemnému přátelství.

•

Pochopení hodnoty pomoci a péče o druhé.

•

Možnosti mít kam směřovat tvůrčí energii.

Učitelům je učení službou prospěšné v následujícím:
•

Vytváří smysluplné a blízké vztahy se žáky.

•

Propojuje službu s kurikulem.

•

Podporuje motivaci žáků k učení.

•

Vytváří základ partnerství mezi školou, rodinou a komunitou.

•

Identifikuje vhodné veřejné zdroje.

•

Buduje kolegialitu v učitelském sboru.

•

Pomáhá škole stát se více zřetelnou v obci.

•

Podporuje jejich hrdost, že k této škole náleží.

Učení službou má dobrý vliv na život ve škole a v obci:
•

Vzrůstá sounáležitost mezi mladými lidmi, jejich školou a veřejností.

•

Zlepšuje se školní klima na základě užitečné společné žákovské práce.

•

Vzrůstá veřejná mobilizace pro řešení klíčových témat.

•

Povzbuzuje mladé lidi k pozitivním pohledům na veřejné dění a v silnější podpoře
mládeže a škol.

•

Pomáhá rozpoznávat možnosti, jak se mladí lidé mohou stát cennými členy veřejného
života obce.

•

Vytváří sounáležitost s městem/obcí a vnímáním jejich potřeb.
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(převzato z Učení službou, 2004, s.4)

Řešení adekvátního společenského problému ze světa obklopujícího děti a mládež
vzniká zájem o ostatní, a služba ve prospěch druhých pomáhá pochopit takový postoj jako
něco přirozeného a důležitého. Řešení společenských problémů má žákům odhalit nové úhly
pohledu, vzbudit v nich potřebu stát se víc než pozorovatelem dění kolem sebe, posílit aktivní
postoj a účast. Učení službou směřuje k cílům výchovy aktivního občana, učí žáky stát se
občanem. Takový cíl se očekává i od činnosti žákovských samospráv. Proto značnou část
činností samosprávných orgánů by měly tvořit aktivity a projekty, které se věnují
společenským problémům.
Druhou oblastí, ze které lze čerpat náměty pro práci žákovských samosprávných
orgánů, je každodenní život školy. Organizování a správa věcí spjatých s denním režimem,
kázní ve škole, atmosférou nakloněnou dobrému učení, naplňováním dětských potřeb a
seberealizací. Podívejme se, jak popisuje obsah činnosti žákovského samosprávného orgánu
Hofbauer (2004, s. 27): „Jeho činnost iniciuje a podporuje např. Exkurze a návštěvy
kulturních podniků (divadel, koncertů, knižního veletrhu, historických a kulturních
památek);uměleckou tvořivost (literární porady, divadelní představení, recitační nebo
výtvarné soutěže, výstavy výtvarných prací žáků, besedy se spisovateli a dalšími tvůrci,
pokusy o vlastní literární tvorbu); oddechové a rekreační činnosti(mezitřídní sportovní
soutěže, účast na celoměstských sportovních soutěžích, cyklistické výlety, plesy, masopustní
zábavy aj.). Na základě zájmu se vytvářejí i stabilnější struktury (zájmové kroužky, kluby).“
Zajímavým závěrům týkajících se činnosti žákovských samospráv dospěla česká
Školní inspekce v červnu 2004, kdy provedla v českých školách tematicky zaměřenou
inspekci s názvem Hodnocení výchovy a vzdělávání k lidským právům a toleranci.
Cílem této inspekční sondy bylo zjistit situaci ve třech oblastech výchovy a vzdělávání
sledované tematiky. Inspekční skupina sledovala podmínky pro výchovu a vzdělávání
k lidským právům a toleranci, uplatňování tematiky lidských práv ve výuce a
v mimoškolních aktivitách a v poslední řadě vědomosti, názory a postoje žáků v této
oblasti.K získání potřebných informací byla analyzována vybraná povinná dokumentace
(školní řády, třídní knihy, záznamy z pedagogických rad) i nepovinná dokumentace ( plány
práce škol, záznamy z jednání metodických orgánů, zápisy z třídních schůzek aj.), dále byly
provedeny rozhovory s pedagogickými pracovníky škol, hospitace a dotazníkové šetření
zaměřené na cílovou skupinu žáků.
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Podle této zprávy je žákovská samospráva významným prvkem výchovy
k demokracii, jelikož umožňuje spoluúčast žáků na utváření pravidel jednání a života škol.
Inspekce zjišťovala, zda jsou žákovské samosprávy na školách zřízeny a jak mohou žáci
činností svojí žákovské samosprávy ovlivňovat chod škol.
Žákovská samospráva byla zřízena v polovině sledovaných škol, to znamená zhruba
ve 40 (tematicky plánovaná inspekce proběhla v 81 školách všech krajů ČR, z toho v 61
základních školách a 20 víceletých gymnázií), avšak jen ve dvou pětinách byla hodnocena
jako funkční.
Činnost žákovských samospráv byla sledována najednáních, kde se zaznamenávala
projednávaná témata v šesti kategoriích. Následujíc tabulka vyjadřuje jaká témata činní jádro
jednání žákovských samospráv.

Pořádek a kázeň

90,0%

Podíl žáků na organizaci

87,9%

soutěží

Výzdoba školy

84,8%

Úroveň školního stravování

81,8%

Obsah a způsob výuky

78,8%

Jiné

54,5%

( Hodnocení výchovy a vzdělávání k lidským právům a toleranci, 2004)

Jednání žákovských samospráv se zaměřuje zejména na problematiku chování a
kázně. Velkou měrou se samosprávné orgány podílejí na organizaci školních soutěží, výzdobě
školy a úrovni školního stravování, méně již se zabývají otázkami týkající se obsahu a
způsobu vyučování. Z této sondy vyplývá, že činnost žákovských samospráv pokrývá předně
oblast organizace školního života, pozitivně tak přispívá k budování přátelského a
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podnětného klimatu ve škole. Přesto zůstává s podivem, že žákovské samosprávě na základě
tohoto šetření není připisována funkce při výchově aktivního občana, která jí přirozeně náleží
a pro kterou disponuje dobrým potenciálem.

Podle převažujícího charakteru projednávaných témat se dají schůzky žákovské
samosprávy lze dělit na několik typů:
1. Výchovný (kázeň, pochvaly, šikana...)
2. Informační (novinky v životě školy)
3. Správní (obsah a způsob vyučování...)
4. Administrativní (pravidla, školní řád...)
5. Organizační(organizace kulturních, sportovních a jiných akcí, soutěží...)
6. Vzdělávací(výchova k demokracii a občanství, Deklarace dětských práv... )

Ve snaze zprostředkovat dětem co nejbohatší škálu zkušeností by činnost samospráv
neměla postrádat nic z výše jmenovaných kategorií a starat se zajistit vyvážený obsah.
Ideálním typem je takový, který podle situace reaguje na aktuální podněty, doplňuje je o
nezbytné a zpestřuje novou tematikou.
Velmi často a zcela oprávněně jsou úspěch a kvalita žákovských samospráv hodnoceny
podle činnosti, která je viditelná na veřejnosti. Přestože medializace je neodmyslitelnou
součástí cílů žákovských samospráv, měli bychom si jako vychovatelé stále připomínat, že
není jejím hlavním posláním. Usilujeme-li o proměnu žáků v úspěšnou, sebevědomou,
pozitivně naladěnou mladou generaci, je především třeba věnovat se činnosti, které jim
přináší nové zkušenosti při poznávání sama sebe. Děti by se měly účastí v žákovských
samosprávách projít si praktickou zkušeností, seznámit s řadou poznatků a odnést si do života
nové postoje a hodnoty, na které by mohly navázat při uplatňování svých potřeb ve veřejném
životě.

2.5.4 Jak žákovskou samosprávu ustavit
Předpoklad pro úspěšné působení žákovské samosprávy je zajistit formální podmínky
pro její činnost, promyslet složení samosprávy, zvážit formu voleb, zajistit místo a čas, kde se
bude scházet, obeznámit veřejnost s celým záměrem a žáky s pravomocemi, které role
zástupce představuje a jiné. A přestože nelze než souhlasit, že „Podoby samosprávného
sebeorganizování žáků občanské školy jsou pochopitelně podmíněny jak jejich věkem, tak i
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celou řadou daností a okolností života konkrétni školy.“( Piťha,Helus,1994, s.38), začínáme-li
na škole se samosprávou vůbec poprvé, bude dobré přidržet se při jejím zakládání a
organizaci některých osvědčených postupů.
Na začátek je dobré připomenout, že členy samosprávy jsou všichni žáci školy. Podle
klíče, který je specifický pro jednotlivé školy, jsou žáci jednotlivých tříd voleni nebo
delegováni do rady, či parlamentu, kde zastupují své spolužáky. Prostřednictvím tohoto
orgánu se žáci a studenti mohou obracet se svými návrhy a připomínkami na ředitele školy a
jiné pracovníky.
Podle metodiky uveřejněné na webových stránkách Česká sekce DCI pro iniciování
vzniku žákovských samosprávných orgánů doporučuje určitý postup. Než se začne s celým
projektem, je potřebné vše projednat s panem ředitelem, ředitelkou.

Založení celoškolní žákovské samosprávy může probíhat podle následujících kroků:
•

Vytvoření tříčlenného výboru.

•

Výbor vypracuje návrh, kdy a jak provést volby ve třídách.

•

Třídy volí jednoho mluvčího třídy a jednoho zástupce (tam, kde není jiná tradice).

•

Svolání celoškolního shromáždění všech mluvčích tříd a jejich zástupců.

•

Na shromáždění vypracovat návrh řádu samosprávy.

•

Shromáždění zvolí nejméně tříčlenný výbor, který stojí včele školní samosprávy.
Návrh řádu samosprávy by se měl projednat na celoškolním shromáždění všech žáků,
které by potvrdilo složení hlavního výboru.

•

Shromáždění mluvčích v čele s hlavním výborem vytvoří plán připravovaných akcí.

(Šturma, 2004)

V

roce 2003 pod záštitnou fungujícího projektu „Národního parlament dětí a

mládeže“ se začal rozvíjet program „Participace“, jehož snahou bylo vytvořit celou síť
dětských a mládežnických parlamentů od školních, přes lokální, krajské, k vrcholné
celostátní radě NPDM. Na základě potřeby rozvinout tuto síť vznikla v Institutu základního
vzdělávání ve spolupráci s občanským sdružením Duha metodika pro zakládání parlamentů
dětí a mládeže.
Žákovské a studentské samosprávy, městská mládežnická zastupitelstva, krajská
zastupitelstva mohou vznikat v režii samotných dětí a mládeže, kteří mohou pro svůj cíl
použít následující postup kroků:
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1.Parta lidí (děti a mládež) + dospělý koordinátor
2. Místnost
3.První schůzka:
a) představení se;
b) seznámení se s činností;
c) vytyčení cílů (třeba pomocí metody „brainstroming“);
d) domluva, jak často a kde se scházet;
e) ujištění nejasností a jejich vysvětlení.

4. Medializace
5. Druhá schůzka:
a) představení se,
b) seznámení se s činností,
c) schválení cílů a rozdání konkrétních úkolů,
d) zopakovat, jak často a kde se budeme scházet,
e) zjištění nejasností a jejich vysvětlení.
6. Medializace
(Kožuchová a kol., 2003, s. 9)

Jako podpora vzniku nových dětských a mládežnických orgánů, které se chtějí na
všech úrovních zapojit do celonárodní sítě parlamentů, byl vypracován postup, jak provést
volby v těch subjektech (základní školy, střední školy, nestátní neziskové organizace,
neorganizovaná mládež), které ještě parlament nemají.
Metodika voleb parlamentů pro školy zaujímá následující proces.
1.Seznamte všechny s myšlenkou parlamentu a participace na životě mládeže na
životě společnosti. Mladí lidé by měly mít právo podílet se na řízení škol, neziskové
organizace, připomínkovat, popřípadě podávat návrhy na změnu školního řádu, vnitřního
chodu školy, atd..Mladí lidé se tak učí jednat s vedoucími pracovníky odpovědnosti,
spolupráci, demokratickému myšlení.
2.

Najděte osobu, která je ochotna koordinovat činnost vašeho parlamentu ( výchovný

poradce, školní psycholog, dobrovolník). Koordinátor připraví podmínky pro vznik
parlamentu, svolává schůzky, vyhlašuje volby, na počátku je prostředníkem mezi vedením
školy a dětmi a mládeží.
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3. Doporučuje se volit zástupce ve věku od deseti let. V každém případě dodržujte
stejné ročníkové zastoupení.. Dobře rozvažte, od kterého ročníku budou v prvním parlamentu
zástupci.Poraďte se s pedagogickým sborem a své rozhodnutí zdůvodněte. Pokud se žáci
např.později rozhodnou přibrat do parlamentu nižší ročníky, mělo by být toto rozhodnutí
schváleno parlamentem. Významné slovo má v rozhodování o tom, které ročníky budou
zastoupeny v parlamentě školy i ředitel nebo pedagogická rada, ti mohou stanovit, které
ročníky budou mít v parlamentu nezpochybnitelné místo.
4. Doporučuje se zvolit za každou třídu minimálně jednoho zástupce, počet je možné
změnit podle potřeb školy, je však třeba zachovat rovnováhu hlasů mezi třídami. Záleží
pouze na situaci školy, žádný všeobecný pokyn, kolik zástupců z jedné třídy by mělo být
v parlamentu, neexistuje. Vyslanci by však měli mít pouze jeden hlas za třídu. Pokud by měl
každý z nich jeden hlas, mohlo by se stát, že by hlasovali proti sobě a tudíž by zde nezazněl
hlas třídy (též je třeba zvážit podle konkrétní situace školy, pozn.autora). Mělo by platit,že na
čem se shodne třída, by měli mladí poslanci prosazovat. Pokud třída nezvolí ve volbách
svého zástupce do parlamentu dejte jim ještě jednu šanci a pokud chtějí zopakujte volby,
pokud záměrně nechtějí mít své zastoupení v parlamentu, volby neopakujte. Budou-li později
nespokojeni s chodem školy, musí si uvědomit, že šanci ovlivňovat tyto skutečnosti měli, ale
nevyužili jí.
5.Chce -li se váš školní orgán zapojit do sítě parlamentů NPDP, měly by volby
proběhnout do termínu vyhlášeného radou NPDM(většinou do konce září), neboť po nich
budou muset proběhnout ještě volby do městského parlamentu.
6. Výběr kandidátů by měl proběhnout skutečně volbou mezi vrstevníky. Učitel by
neměl zástupce v žádném případě vybírat podle hodnocení prospěchu. Takový postup je
nedemokratický. Třídní učitel může pomoci koordinovat třídní volby, zveřejnit seznam
kandidátů, kteří s kandidaturou souhlasí a dá hlasovat o jednotlivých kandidátech. Žáci si
sami určí, zda volba proběhne tajně či veřejně.Třídní učitel pak ohlásí jména zástupců třídy
koordinátorovi. Bude-li se hlasovat tajně, je potřebné vyrobit hlasovací lístky a schránka.
Hlasovací lístek bude obsahovat jména kandidátů. Domluví se jednotný způsob, kterým
bude se označí vybraný kandidát.Také je třeba u v é st, za jakých okolností se hlasovací lístek
stává neplatným.
7.Koordinátor svolá první schůzi nově vzniklého parlamentu, kde se zástupci
navzájem seznámí. Vhodné jsou různé typy her a aktivit, které umožní se mezi sebou rychleji
poznat. Parlament si musí zvolit své vedení, tzn. Předsedu a místopředsedy(později se mohou
stát zástupci školy v městském parlamentu). Není-li to nutné je lépe odsunout volbu vedení
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na další schůzky, kdy se děti lépe poznají a nejprve pracovat na vytváření stanov, jednacím
a volebním řádu, které pomohou dětem objasnit v čem spočívá jejich funkce a poslání
parlamentu. Do doby zvolení vedení vede schůzky koordinátor.
8. Dejte žákům možnost navrhnout si jednací řád, stanovy, termíny schůzek
sami. Pozvedne to jejich zájem o práci v parlamentu. Role koordinátora spočívá v tom, že jim
ukáže jak na to, na příkladě práce Poslanecké sněmovny a Senátu nebo obecního
zastupitelstva může demonstrovat princip fungování samosprávných orgánů. Pomoci může
příklad práce již vzniklých parlamentů a samospráv dětí a mládeže.
9. Koordinátor může podávat náměty pro činnost parlamentu, zda budou jeho
nápady brány v potaz záleží na žácích.Neměl by svými názory zasahovat do průběhu jednání.
V každém případě by měl zodpovídat dotazy zástupců a být zárukou, že činnost a aktivity
parlamentu budou respektovat právní legislativu platnou pro tuto zemi.
10.Pokud se objeví další žáci, kteří by chtěli pracovat ve školním parlamentu a nebyli
zvoleni, mohou být přizváni na schůzky, kde budou mít právo poradního hlasu, mohou se
zapojit do diskusí, ale hlasovat nemohou. Jejich návrhy a připomínky budou cennými podněty
pro činnost celého parlamentu.
11.Pokud nebude ve škole zájem o vznik školního parlamentu, pokuste se motivovat
alespoň jednoho žáka, který by měl zájem podílet se na veřejném rozhodování,a který může
zastávat roli zástupce dětského městského parlamentu. Informace o jeho působení v městském
parlamentě může podpořit zájem dalších dětí účastnit se rozhodovacích procesů, a tak
iniciovat školní parlament.
(Kožuchová, 2003, s. 14-15)

Důležitou součástí zakládání samosprávných orgánů jsou volby. S přihlédnutím
k faktu, že účast voleb je základní občanskou povinností, kterou v budoucnosti budou mladí
občané muset řešit, je dobré věnovat volbám zvýšenou pozornost a praktické seznámení
s jejich průběhem a podmínkami zařadit mezi cíle ve vzdělávacím procesu. Školní volby se
mohou stát společenskou událostí pro celou školu.Návod pro žáky, jak prakticky postupovat,
je obsažen v následujících deseti krocích.
••

Nejprve projednej vše s učiteli! Čím víc podpory získáš pro svoje plány a nápady, tím
hladší průběh celé akce lze očekávat!

2.

Potřebuješ stanovit časové období (asi měsíc) obecných voleb. První týden pro
plánování a propagaci, druhý týden věnuj výzkumu, třetí týden proběhnou kampaně a
ve čtvrtém týdnu volby a jejich výsledky.

62

3.

Oznam vedení školy, že se budou konat volby.

4.

Urči data a místo setkání, kde se sejdou děti, které mají zájem kandidovat a ty, které
chtějí pomoci s předvolební kampaní. Rozhodněte se, kolik kandidátů bude povoleno,
jeden nebo dva může být málo a příliš mnoho může zničit celý pokus.

5.

Zkontaktuje místní představitele samosprávy a pozvěte je k debatám do vaší školy.
Místní spolky politických stran mohou též pomoci. Informujte o události v místních
novinách.

6.

Společně vyberte volební systém (od teď jste v otázkách volebního systému experti
vy). Také můžete uplatnit dva systémy zároveň, ale očekávejte dvoje různé výsledky.

7.

Povzbuďte kandidáty prozkoumat volební programy různých politických stran. Na
webových stránkách naleznete spoustu informací a inspirace.

8.

Povzbuďte kandidáty k výrobě plakátů, letáků, manifestů. Rozdávejte je na veřejných
místech školy. Adresujte je i do ředitelny a sborovny.

9.

Požádejte jiné učitele, např. výtvarné výchovy, informatiky, zda by vám pomohli při
vytváření volebních uren, volebních lístků, informačních listů a instrukcí pro volby.

10.

Zorganizujte setkání kandidátů před veřejnosti, kde mohou objasnit svoje postoje a
záměry, které by chtěli jako zvolení představitelé propagovat a čeho by chtěli ve své
pozici docílit.

11.

Volební den. Kontrolujte volby. Ujistěte se, že nedošlo ke korupci!

12.

Sčítání hlasů. Výsledky ohlaste oficiálně před celou školou. Vítězní kandidáti můžou
pronést řeč, ve které se sluší poděkovat jejich podpůrnému týmu a voličům.

(Norris, 2002, s. 42, volně přeložila a upravila P. Machovcová)
Důležité je podle předchozího návodu se přiblížit co nejvíce tomu, jak volby ve
skutečnosti probíhají. Někdo by mohl namítnout, že se jedná jen o hru a iluzi. Čím zábavnější
a pestřejší bude hra na volby (a to platí i pro žákovské samosprávné orgány) pro žáky, tím
větší angažovanost, zájem a zaujetí lze očekávat od dětí. A o to stojí usilovat, neboť každá
pozitivní zkušenost je přínosem k utvrzování občanských postojů.

2.5.5 Funkčnost žákovské samosprávy
Žákovská samospráva se velmi často stává cílem ve výchově k demokracii a
občanství. V rámci této vzdělávací oblasti se rozšiřuje činnost žákovských demokratických
struktur na našich školách. Bohužel pouhý fakt, že se na škole podařilo nebo již několik let
daří udržovat žákovskou samosprávu či školní parlament, neříká mnoho o skutečné úrovni o
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dovednostech a občanských postojích žáků. Podle Hofbauera (2002, s.7):“ ...někdy
nevyrůstají z lokálního prostředí (ze života školy -zařízení volného času-malých obcíměstských částí) a zaměřují se spíše na celá města nebo celostátní problémy; jindy neinspirují
soustavnější činnost; kontrolu plnění vlastních úkolů nebo hodnocení výsledků dosahovaných
mezi dvěma zasedáními; málo se uplatňují také informace o jejich existenci a činnosti
v médiích pro mladé a dospělé.“
Nezřídka se stává, že dětští zástupci se ve školním parlamentu scházejí z navyklého
stereotypu bez většího povědomí, co funkce zástupce obnáší, jaké mají pravomoci, jaké
možnosti jim členství přináší. Stejně tak i povědomí zbylé žákovské veřejnosti o funkci a
smyslu školního parlamentu se může pohybovat na velmi nízké úrovni. Taková situace
nutně vede k znehodnocení, devalvaci školních demokratických struktur na formy formální,
v jistém smyslu povinné bez hlubšího významu. Pedagogové by neměli podléhat dojmu, že
samospráva je všelékem při vytváření demokratického klimatu, naopak žákovská samospráva
je velmi často vyústěním předchozího úsilí všech, kteří o toto zlepšování usilují.
Opět se vracíme k potřebě, aby ze strany učitelů byla žákovská samospráva vnímána
jako součást soustavné a systematické činnosti, která je závislá na intenzitě pedagogického
vedení a jejíž úspěch závisí na vnitřních podmínkách školy. Proto, aby žákovská samospráva
nebyla v organizaci školy jen samoúčelným orgánem, který slouží jako doklad participace
žáků před vnějším hodnotitelem, je žádoucí připravit a zabezpečit podmínky pro její
fungování a činnost.
Na základě diskusí s vedoucími pracovníky základních a středních škol, které
proběhly počátkem 90.1et, vznikl seznam podnětů, které mohou mít vliv na pozitivní
fungování žákovských samospráv. Z nej důležitějších podle Prášilové (2002, s. 24-25)
jmenujme:
•

Míra lidské snášenlivosti a komunikace zde musí hrát primární úlohu.

•

Postavení samosprávy ve škole nesmí být formální, ale funkční.

•

Na škole musí existovat povědomí, že případné problémy budou řešeny bez potíží, že
se žáky bude diskutováno s rovnoprávnými partnery.

•

Při každé vzájemné schůzce mezi samosprávnou a vedením školy se dospěje ke
konkrétnímu závěru, aby vše nevyznělo do ztracena.

•

Ze strany školy bude akceptována myšlenka, že žák má právo vyjadřovat se ke kvalitě
výuky a také se aktivně spolupodílet na řízení školy, že si konkrétní školu zvolil
dobrovolně za účelem svého dalšího vzdělávání se a přípravy na budoucí život.
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•

Ze strany školy bude dán podnět pro vznik žákovské samosprávy, ale nebude se trvat
na jejím vzniku, případně nemusí být v každé třídě, pak se bude postupně role
samosprávy posilovat, až k přechodu na celoškolskou samosprávu.

•

Zástupce třídy v samosprávě školy musí mít neformální autoritu, musí se umět jasně a
srozumitelně vyjadřovat.

•

Pedagogičtí pracovníci by si měli být schopni najít čas najednání se členy samosprávy
vždy, když je členové samosprávy potřebují k řešení problémů.

•

Učitelé budou velmi citliví k tomuto čistě žákovskému orgánu a budou sehrávat spíš
roli pasivních rádců než aktivních vůdců, v každém případě by neměli snižovat práci
žákovské samosprávy a její důležitost.

•

Třídní učitelé budou umět s jistou dávkou respektu k žákům nezaujatě a cíleně poradit
a se samosprávou spolupracovat.

•

Žáci nebudou bráni jako objekty působení dospělých, ale jako aktivní subjekty.

Z praxe denní zkušenosti vyšlo najevo, že úspěšné fungování žákovské samosprávy
se neobejde bez zásahu pedagogů, a to již při vzniku tohoto zřízení (pedagog by se měl stát
iniciátorem) nebo v průběhu jejího působení (pedagog-rádce, pedagog-přichází s náměty,
stimuluje). Na bedrech pedagogů leží nelehký úkol a otázkou je, jestli jsou schopni se ho
zhostit. Ke zdaru akce nestačí jen počáteční nadšení a fakt, že jsme na škole parlament
založili, ale jde především o systematickou práci, pro kterou není lehké čerpat náměty a
dovést snahu dětí při řešení vždy ke konečnému řešení. Schopnost naplnit poslání školních
samospráv se projeví při volbě metod a forem práce, motivace i hodnocení její činnosti.
Těžko obecně stanovit, jaký by měl být podíl učitelů na chodu žákovské samosprávy.
Nejlepší funkcí učitele v žákovských samosprávách se jeví tzv. role animátora. Animátor je
osobou, která inspiruje a rozvíjí iniciativu ve skupině, pomáhá rozvíjet škálu aktivit a umí
nabízet kreativní přístupy při práci. Animátor není autoritativním rádcem, spíše zkušeným
průvodcem, který může navrhovat činnosti skupiny v souladu se zájmy a potřebami členů,
které jim pomáhá odkrývat. Také usnadňuje navazování kontaktů s některými jinými
skupinami, organizacemi, úředním aparátem, pomáhá při propagaci a medializaci činnosti
skupiny. Jak důležitá je role učitele při vedení samosprávy zdůrazňuje Vrána (In Klapal,
2002, s. 25): „Samospráva působí kolektivně v celé žákovské obci a má ovšem vliv i na
každého jedince. Opravdová samospráva však roste jedině z dětí, je projevem života a
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činnosti žáků jako celku. Úkol učitelův je zachytit dětský zájem o společnou práci, citovou
oblast probuzenou soužitím jednotlivců v celku, a věsti je k projevům a formám, jimiž se
samospráva utváří navenek. Dal-li by však učitel dětem jen tyto zevní formy a nevytvořil-li
by při tom vnitřní náplně, byla by to forma bez života a bez ceny. Špatná samospráva je horší
než žádná samospráva.Kdo j í nedovede vytvořiti, nechť j í raději nedělá.“
Přestože nesporně pozitivním faktem je, že v našich krajích není legislativně upravena ani
forma ani obsah, jakým by se měly samosprávné orgány u nás zabývat ( tím je zachována
demokratická podstata ), odborná veřejnost se bude muset v nejbližší době zabývat tématem,
jak prakticky pomoci učitelům, pedagogům při vedení žákovské samosprávy a jak zajistit
jejich další vzdělávání v této oblasti. Chybí nedostatek příkladů, nápadů, námětů, kterými by
se mohly žákovské samosprávy zabývat, skrze které by se mohli její členové osvojovat výše
zmíněné dovednosti.
Kvalita komunikace mezi pedagogy a vedením školy je také podstatným faktorem
ovlivňujícím dobré fungování školních samospráv. Školní parlament by se neměl stát střetem
zájmů mezi ředitelem a učiteli. Neměl by se stát nástrojem učitelů v prosazování vlastních
zájmů proti vedení školy a ani v opačném případě vynucenou povinností učitelů plnících
tento závazek jen z loajality k autoritě. Nechceme-li, aby se participace stala jen formální
součástí procesu řízení školy, nestačí jen seriózní přístup učitelů, víra v její prospěch, aleje
třeba inspirovat ke kreativní činnosti podněty, které mají skutečný význam při správě a
organizaci školního života. Nej větším ohrožením fungování žákovských samospráv je podle
Bíle knihy (2001, s. 24) pokrytecký postoj vůči jejich existenci: „Participace, která je
symbolická, podkopává důvěru mládeže, její víru ve vlastní schopnosti i vůli mládeže
zaujmout plnohodnotné místo.“

Faktory, které oslabují působení žákovských samospráv:
•

Předsudky a nepochopení dospělými.

•

Sym bolické zřizování participačních struktur.

•

Pojetí dítěte jako nezralé osoby.

•

Bagatelizace názorů mladé generace.

•

Nedostatek odvahy a ochoty dětí účastnit se společných aktivit a přebírat
odpovědnost.

•

Špatná volba úkolů.
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•

Zaměření se na příliš obecné úkoly, které nemají naději v rozumném horizontu být
vyřešeny.

•

Nesystematičnost, nedůslednost, nejasné kompetence.

•

Nedostatečná propagace a medializace.

Realizace žákovských samosprávných orgánů se neobejde bez komplikací. Prožívání
neporozumění, překonávání překážek a řešení problémů již patří k údělu samosprávných
struktur, které je však vždy možné využít pro tvořivou práci dětí. Bude v zájmu všech
účastníků školního usilovat o to, aby se žákovská samospráva vyvarovala přinejmenším těm
nástrahám, které jsou dány nepochopením a neochotou ze strany dospělých. Přesto je, jak
dokládají tvůrci programu Občanské školy: „Vždy je třeba čelit reálnému nebezpečí, že
pokusy navodit samosprávné zájmy a aktivity se tak či onak zvrhnou. Např. že se dá
příležitost několika málo “snaživcům", chtějícím se vlichotit učiteli, zatímco většina žákovské
populace bude celý pokus ignorovat; nebo že zformalizovaná jednání na způsobu zasedání
„výboru“, neodpovídající mentalitě dospívajících, ideu samosprávnosti zdiskreditují.
Rozhodně je třeba vycházet z toho, že samosprávné organizování žáků se stává výraznou
součástí života občanské školy jen tehdy, nesnaží-li se napodobovat jednání dospělých, ale
vychází-li z hluboce pochopených potřeb a problémů žáků samotných.“ (Piťha, Helus 1994,
s.38-39)

3. Žákovská samospráva na 1. stupni ZŠ a její možnosti

Z předchozích kapitol a v nich nastíněných tendencí ve vývoji evropské společnosti
vyplynulo, že participace zaujímá v procesu výchovy a vzdělávání významné místo a měla
by se stát nedílnou so u č á stí jeho cílů, obsahů i způsobů práce. Otázkou zůstává, jak ve školní
realitě reagovat na tuto výzvu, jak se vypořádat s požadavky participace a zanést je do denní
praxe.
Následující část se pokusí dát odpověď na otázku, kam se vydat při uplatňování
principu participace a výchovy demokratického občana na prvním stupni základní školy. Jaké
možnosti v tomto ohledu přinášejí samosprávné struktury a jakým způsobem samosprávné
aktivity rozvíjet.
Ve většině případů uvádějí pedagogové, že pro dobré fungování školních samospráv
je nezbytným předpokladem dobrá úroveň komunikačních dovedností žáků, i když zároveň
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připouštějí, že princip samosprávy sám o sobě nabízí možnost tyto dovednosti cvičit a
zdokonalovat, v čemž vidí také jeden z důležitých cílů fungování žákovských samospráv.
Dovednosti skrývající se pod pojmem schopnost dobře komunikovat nejsou v žádném
případě samozřejmým vkladem do výbavy každého dítěte. Naopak dítě je získává v dlouhém
a náročném procesu vzdělávání, kde zásadní úlohu hraje množství příležitostí tyto
dovednosti uplatňovat. Pokud mají žákovské samosprávy sloužit skutečně jako orgány, kde
se děti podílejí na správě a organizaci školního života, musí bezesporu být žáci schopni tyto
dovednosti použít nejen ve vrstevnickém kolektivu, ale i v interakci s dospělými ve škole.
Osvojování nezbytných komunikačních dovedností představuje fenomén linoucí se celým
procesem vzdělávání, který v současné době nabývá na své závažnosti a souvisí s volbou
metod a forem práce ve všech vzdělávacích oblastech.
Právě v oblasti komunikace se rozevírá široké pole uplatnění samosprávných aktivit
již u dětí mladšího školního věku. Tyto děti se vyznačují aktivním zájmem o problémy
spojené s časem stráveným ve škole, respektive v třídním kolektivu. S jistou nadsázkou lze
říci, že svět dítěte, tedy životní prostor, který obsáhne takové dítě svojí životní aktivitou, se
překrývá s prostorem i prostředím školního života.
Cílem učitele by hlavně mělo být podchytit tento zájem a využít ho pro samotný
rozvoj dítěte. Přetvořit původně spontánní zaujetí v nástroj poznávání sebe sama jako
součásti určité sociální skupiny (v tomto případě školní třídy) a poznávání zákonitostí
společného soužití. Zdánlivě banální situace a problémy života třídního kolektivu mohou být
dobrým zdrojem po prvních zkušeností s demokratickými principy v praxi. Mohou se stál
příležitostí pro uplatnění potřeby měnit a zlepšovat podmínky soužití ve třídě i ve škole.
Proto již po několikáté stojí za připomínku, že nelze spoléhat na samosprávu jako na záruční
list nejnovějšího produktu firmy „výchova k demokracii a občanství“, aleje treba využit
možnosti skrze ně se demokracii učit.

3.1 Jednoduché formy samosprávy na prvním stupni ZS
Tradičně jsou žákovské samosprávy rozšířeny na druhém a třetím stupni. Přestože je
jejich význam mezi pedagogickou veřejností doceňován, některé žákovské samosprávy se
jeví z pohledu veřejnosti málo aktivní nebo dokonce neúspěšné. Pozitivní i negativní veřejné
reference vedou k rozkolísanému postoji učitelů a ředitelů a jisté dávce nedůvěry k jejich
skutečným možnostem. Již v předchozích kapitolách jsme se zabývali faktory, které oslabují
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činnost žákovských samosprávných orgánů. Přesto se ještě jednou zmiňme o významu vnitřní
dynamiky samosprávných orgánů.
Jejich úsilí a dobré záměry často ztroskotávají na malé vnitřní dynamice. Větší počet
členů, kteří se aktivně neúčastní plnění vytyčených cílů, skrývají se ve skupině a neplní
úkoly, ke kterým se zavázali, může odkázat původní nadšení k záhubě a rezignaci. Poslání
samosprávy (rozvíjet a kultivovat sociálně-komunikační dovednosti, zakládat občanské
postoje, zvnitřňovat demokratické hodnoty) může být značně oslabeno, nejsou -li její členové
připraveni pracovat v týmu, tedy spolupracovat se svými kolegy. Předpokladem úspěšné
činnosti žákovských samospráv je alespoň minimální stupeň rozvinutí kooperačních
dovedností žáků. Pokud jsou žáci poprvé konfrontováni s nástrahami a problémy skupinové
práce, odrazí se tato nezkušenost v celkovém výsledku. Úroveň dosavadních kooperačních
dovedností každého jedince skupiny je důležitá a významná pro fungování žákovských
samosprávných orgánů. Předpokladem dobré spolupráce je schopnost otevřeně a smysluplně
komunikovat. Komunikace a kooperace se tak stávají dvěmi hlavními východisky pro kvalitní
činnost žákovských samospráv.Z reálných faktorů, které ohrožují fungování žákovských
samospráv, vyplývá potřeba žáky na komplexní činnost v žákovských samosprávných
orgánech připravovat. Jak se ale na práci v samosprávě připravit? Odpověď na tuto otázku by
se mohla stát posláním žákovských samosprávných orgánů a aktivit na prvním stupni základní
školy.
Již v tomto období je rozvíjení kooperace prioritou. Stále významnějším se při
organizaci vzdělávacích a výchovných činností na prvním stupni stává skupinová činnost,
pěstování spolupráce, individuální zodpovědnosti za práci v kolektivu, budování pozitivních
postojů ke společné práci a trénink vyjadřovacích schopností. Žákovské samosprávné orgány
mohou sehrát významnou roli na cestě přiblížit se těmto cílům. Pokud bychom přijali
žákovské samosprávné struktury jako běžnou součást výchovně-vzdělávacího procesu na
prvním stupni základních škol, dala by se v jejich působení na základních školách vymezit
dvě základní období.
První fázi ve vývoji žákovských samosprávných orgánů by představovalo období
shodné s prvním vzdělávacím stupněm a druhá fáze uplatnění žákovských samospráv by
následovala na druhém vzdělávacím stupni základní školy.
Zaměření žákovských samosprávných orgánů na prvním a druhém stupni ZŠ ( „návrh
autorky“):

69

1. Zaměření samosprávných orgánů na prvním stupni ZŠ
Činnost samosprávných orgánů na prvním stupni se zaměřuje na vytváření prostoru
pro poznávání sebe sama, jednotlivce jako člena společnosti, proto navozuje konflikty a
ukazuje cesty jejich řešení, konfrontuje žáky s růzností pohledů a postoju, evokuje pivní
komunikační procesy. Na základě přirozeného zájmu o problémy vznikající v životě malé
sociální skupiny, se zabývá možností uplatnění jedince v organizaci života třídy, hledá
nástroje správy společných věcí. Odkrývá význam řádu a pravidel.
V

prvním období samospravne struktury představují především možnost piimáiní

školy poznávat sám sebe jako člena kolektivu a rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
v

2. Zaměření samosprávných orgánu na druhém stupni ZS
Samosprávné struktury navazuji svoji činnosti na období pivního stupně, rozšiřují
pohled žáka na pojetí jednotlivce v širší společnosti. Seznamuje je s širšími společenskými
problémy, demokratickým uspořádáním společnosti, se způsoby a formami společného
rozhodování. Usiluje o rozvoj participace, zapojení nejen ve škole, ale i v obci, regionu.
Samosprávné orgány na druhém stupni jsou významné při budování kompetencí nutných pio
aktivní a zodpovědnou účast na řešení společenských problémů a při uplatnění osvojovaných
dovedností a schopností v širším společenském kontextu.
První kontakty dětí se samosprávnými aktivitami budou mít rozhodující vliv při
získávání důvěry k ostatním demokratickým formám občanské společnosti. Samospráva na
prvním stupni přináší první pokusy ovlivnit některá rozhodnutí, změnit či zlepšit podmínky
společného soužití a výsledky tohoto úsilí se projeví v porozumění občanských povinnosti
v budoucnosti.Z tohoto důvodu je třeba věnovat žákovským samosprávným aktivitam jiz na
prvním stupni zaslouženou pozornost. První setkávání a první zkušenosti v oblasti
samosprávy budou mít specifický charakter, který vyžaduje větsi důraz na rizem učitelem a
stanovení cílů, které žákům pomohou ovládnout dovednosti nezbytné pro kvalitní účast ve
formách založených na týmové práci. Uplatní se nejrůznější metody a formy, které pomohou
dětem při seznamování s novými poznatky a objevování nových skutečností jako jsou
explorační a simulační metody.
Samospráva dává i menším dětem šanci v plném rozsahu se aktivně podílet na
rozvoji společnosti, i když zpočátku jen na její malé části, která pro tuto věkovou kategorii
představuje cílovou oblast. Síla samosprávných orgánů spočívá ve zprostředkování
smysluplného reálného kontextu a tato zásada by měla být dodržena i při jejich organizování
na prvním stupni. Problémy spojené s organizací života ve třídě, prožíváním vrstevnických
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vztahů a rytmem výchovně vzdělávacího procesu, včetně obsahu i forem výuky bude tvořit
základ pro činnost samosprávy v životě třídy. Jedinečná zkušenost umocněná autentickým
emocionálním prožitkem získaná na základě skutečného zájmu by se měla stát hlavním
výstupem samosprávných aktivit. Jak trefně konstatovali Piťha a Helus (1994, s.37):
-Významnou dimenzí života občanské školy je prožívání konfliktů, kolizí, střetů, kdy se
vyostreným způsobem rozhoduje o tom, co je a není správné, potřebné, spravedlivé a
morální.“ Omezením zájmu o autentické problémy by nebylo možné ilustrovat potřebné
postoje a hodnoty.
U dětí mladšího školního věku se ještě ve velké míře objevuje ochota učit se všemu
novému a zapojovat se do třídních aktivit. V porovnání s dětmi středního a staršího
školního věku, kde již se ve větší míře objevují děti stydlivé nebo antiškolsky naladěné, u
nichž převládá nechuť do všeho organizovaného školou, lze u mladších dětí pozorovat více
ochoty experimentovat. (Helus, 1976) Pozitivní postoje žáků skýtají výhody při volbě metod
i činností. Pro otázku samosprávy dětí na prvním stupni z toho vyplývá, že s největší
pravděpodobností se setká s pozitivním ohlasem a chutí dětí se zapojit do správy a
organizování třídního života.
Přestože jádro činnosti výchovy k demokracii a občanství bude tvořit především
každodenní kontakt učitele s dětmi, jeho vlastní příklad, postoje a způsob řízení třídy, je
vhodné nevyhýbat se formám, které um ožní soustavnou a pravidelnou práci učitele s žáky.
Vzhledem k možnostem a zájmům dětí mladšího školního věku, s přihlédnutím k výše
zmíněným požadavkům a potřebným kompetencím pro úspěšné fungování žákovské
samosprávy se jako výhodné jev í na prvním stupni základní školy pracovat v rámci forem
popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Pořádkové služby

Pořádkové služby jsou v našich zeměpisných šířkách známou a oblíbenou formou
samosprávy. Využívají dětské ochoty přijímat různé role a účastnit se tak v jednoduché
formě na správě a organizaci života ve třídě. Formou plnění určitých povinností se děti učí
odpovědnosti, dochvilnosti, pravidelnosti. Na vlastní kůži zažívají následky lenosti,
zapomínání, vidí jaký má dopad jejich vlastní nespolehlivost na zbylé členy skupiny.
Získávají nej různější pracovní návyky.

Mezi nejčastější pořádkové služby patří: služba na tabuli, služba na zalévání květin,
služba v šatně, třídní pokladník, třídní nástěnkář, referent pro stravování a jiné. Tyto služby
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se stávají rutinou, běžnou součástí pracovního režimu ve třídě, proto by měl učitel společně
s dětmi zajistit principy jejich fungování. Společně s dětmi v rámci výchovy demokratického
občana lze například stanovit způsob střídání ve funkcích, náplň a povinnosti jednotlivých
funkcí, sankce za nedodržení. Součást společného rozhodování o výše zmíněných otázkách
bude proces demokratického výběru, kde si žáci mohou také procvičit praktické dovednosti:
formulování zásad, argumentování, hlasování, kodifikace a jiné.

3.1.2 Třídní samosprávy
Vyšší stupeň organizace třídního života představují třídní samosprávy.V českých
školách se vžila a ustálila struktura, kterou tvoří několik členů samosprávy: předseda třídy,
místopředseda třídy a některé pořádkové služby. Třídní samosprávy našly svoje uplatnění
v průběhu celé základní školní docházky. Žáci jsou do těchto funkcí většinou voleni na
období jednoho školního roku. Předseda je prostředníkem mezi třídním kolektivem a
dospělými pedagogickými i jinými pracovníky školy. Představuje mluvčího a zástupce třídy,
na kterého se obrací učitelé v případě potřeby nebo skrze něj se obracejí žáci na učitele. Za
tímto účelem se několikrát do roka, většinou podle aktuální potřeby, organizují třídnické
hodiny. Na druhém stupni získávají předsedové tříd pravomoc zatupovat třídu na
organizovaných setkáních s ředitelem školy.
Nevýhodou takto organizovaných třídních samospráv na prvním stupni je
neaktuálnost, se kterou se řeší problémy, požadavky a připomínky a také malý prostor pro
otázky a dotazování, který je pro děti na prvním stupni důležitý. Celoroční mandát zástupců
neumožňuje střídat se ve funkcích a zprostředkovat zkušenost mluvčího a zástupce třídy více
dětem. Není přípustné to, co známe z praxe, že služba na květiny se může stát „doživotní“
řeholí žáka, který jí vykonává rok co rok v průběhu celé povinné školní docházky.
Nahlídnout na činnost a poslání třídní samosprávy na prvním stupni jiným než u nás
tradičním pohledem nám umožní příklad způsobu fungování žákovské samosprávy rozšířený
v portugalských školách. Na základě pozorování a studia v rámci studijního pobytu ve
školním roce 2002-2003 zpracovala Petra Machovcová.
Vznik a fungování zástupných žákovských orgánů, které reprezentují žákovskou
veřejnost a umožňují jim podílet se na procesu řízení a správy školy, podléhá ministerskému
nařízení z 20.prosince 2002 nazvané „Estatuto do Aluno do Ensino Nao Superior“, který
stanovuje obecné principy pro reprezentaci žáků, přičemž konkrétní podmínky vzniku
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žákovských zástupných orgánů se řídí vnitřními předpisy každé školy.( Estatuto do Aluno
do Ensino Nao Superio, 2002)
Způsob organizování a reprezentace na obecné úrovni se příliš neliší od polských ani
českých legislativních podmínek, ale nové pohledy přináší praxe portugalských škol
v aplikaci požadavků výchovy k občanství a demokracii. Výchova k občanství (Educagäo
para a cidadania) je integrativní složkou všech výchovně-vzdělávacích oblastí. Promítá se do
oblasti tvorby vzdělávacích programů, jejich cílů, obsahu, metod i hodnocení. Má
mezipředmětový charakter, souvisí s organizačními opatřeními školy, promlouvá do
zpracování řádu školy, do způsobu zajištění volného času dětí, dobrovolného sdružování a do
oblasti vnější komunikace a spolupráce s rodiči a také s představiteli lokální či regionální
samosprávy. Uplatňuje se při navazování styku s jinými školami i nadnárodního charakteru.
Rozvoj výchovy k občanství na primární škole (Escola Primária má 5 ročníků
rozdělených do dvou cyklů, 1.-3.třída, 4.-5.třída) je závislý na zpracování tohoto tématu ve
školních programech, ale doporučuje se s žáky pracovat v tzv. Conselho de turma,
v poradních sborech (volně přeloženo).Tyto poradní sbory představují obdobu českých
třídních samospráv a jsou velmi oblíbenou demokratickou formou v portugalských školách.
S jejich fungováním se lze setkat na všech stupních primární školy. Podle doporučení by
měly zaujímat jednu hodinu týdně ve vyučování. (Educagäo para a cidadania em Portugal,
2006)
Nový pohled a obohacení přístupu k žákovským samosprávám by se dal čerpat
z práce Poradního sboru portugalské školy Solposto. V této škole se žáci seznamují
s poradním sborem již v první třídě. Jednou týdně, nejčastěji v pátek na závěr vyučování
společně s učitelem zasedají ke stolu, aby projednali události uplynulého týdne. Zjevnou
zkušenost s touto diskusní demokratickou formou ukazovalo příjemné osobité vystupování,
které nepostrádalo dětskou spontaneitu a přesto se vyznačovalo vysokou kultivovaností.
Zasedání poradního sněmu má ustálenou podobu. Účastní se ho všichni žáci třídy, kteří jsou
rovnocennými členy rady, v jejichž čele zasedá každý týden nové představenstvo.
Předsednictvo tvoří: Předseda, zástupce, zapisovatel, kteří připravují obsah zasedání a řídí
jeho průběh. Jejich úkolem je nejen připravit osnovu projednávaných témat, úvodní slovo a
poznámky k uplynulému týdnu, ale také řídit diskusi a ze zasedání pořídit závěrečnou zprávu.
Na zasedání se projednávají otázky spjaté se životem třídního kolektivu. Témata
projednávaná na zasedání rad lze rozdělit do tří oblastí:
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1. Hodnocení výuky, obsahu i organizace
Součástí procesu hodnocení uplynulého týdnu je diskuse nad připomínkami dětí,
vyjadřují k tomu, co je zaujalo, co se jim ve vyučování líbilo, co naopak jim vadilo, co by
chtěly změnit a co by opět přivítaly. Během týdne zaznamenávají děti svoje postřehy, návrhy
a připomínky na nástěnku ve třech kategoriích:
•

Co se mi líbilo

•

Co se mi nelíbilo

•

Poznámky a návrhy

Předseda shrnuje obsah výuky a události každého dne v týdnu a žáci komentují na základě
vlastních postřehů jeho průběh.

2. Sebehodnocení
Žáci obdrží archy,ve kterých na jednoduché škále hodnotí svojí školní práci
v jednotlivých kategoriích, hodnotí aktivitu-jak v pracovali v hodinách a účastnili se výuky,
domácí přípravu, organizaci pomůcek a jiné. Žáci prostřednictvím přiřazování jmen do
kategorií-pozitivní, negativní a neutrální hodnotili také svoje chování. Do procesu hodnocení
zasahuje učitel, který podle vlastního uvážení zařadil jednotlivé žáky do příslušných
kategorií. Žák i učitel měli možnost vyjádřit se ke svému rozhodnutí, objasnit, co je k němu
vedlo.

3. Organizace třídního života
V

této části se žáci zabývali problémy, které se objevily v životě třídy za uplynulý

týden. Problémy související se soužitím ve třídě, porušování práv, nedodržováním povinností,
narušováním denního režimu nebo přání a požadavky dětí (hudba o přestávce, přezouvání,
pozdní příchody, výpůjční řád knihovny aj.)

4. Diskusní téma
Diskusní téma tvoří závěr zasedání a má žáky seznámit s aktuálními problémy
místního i celospolečenského charakteru. Předseda a jeho pomocníci jsou vyzváni, aby
zpracovali některé z aktuálních společenských témat jako například o dopravě v místě, o
čistotě a pořádku, dodržování lidských práv aj. Po své prezentaci vyzvou žáky k diskusi,
prezentování vlastních postojů a názorů nebo návrhů, co by se dalo v dané oblasti dělat.
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Stručná charakteristika poradního sboru“ Conselho de turma“
•

Organizační forma samosprávného charakteru, vychází z požadavků výchovy k
občanství.

•

Působí ve všech ročnících základní školy, včetně prvního stupně.

•

Pracuje na úrovni třídy.

•

Je pravidelnou součástí výuky.

•

Schází se pravidelně, nejčastěji v pátek na závěr vyučovacího týdne.

•

Zasedání se účastní všichni přítomní žáci třídy, včetně učitele.

•

Zasedání řídí tříčlenné předsednictvo: předseda, místopředseda, zapisovatel.

•

Úkolem předsednictva je připravit program zasedání, prohlášení týkající se
projednávaných témat a návrhů a řídit průběh zasedání,včetně diskusí

•

Na začátku nového týdne se volí nové předsednictvo.

•

Součástí zasedání je organizace ve třídě, zpravidla se lavice staví ve tvaru písmene
„U“. Včele třídy vznikne prostor pro představenstvo rady.

•

Standardními body program jsou : Hodnocení školní činnosti

•

Sebehodnocení

•

Organizace třídního života

•

Diskusní témata

•

Program zasedání zapíše před zahájením zapisovatel na tabuli.

•

Každý žák si dělá ze zasedání zápis do sešitu.

Pravidelná týdenní obměna dává možnost všem žákům vyzkoušet si roli, která je
v tradičním českém pojetí umožněna jen malému množství žáků. Tím může každý žák
pocítit zodpovědnost za úspěšný průběh zasedání. Každý má možnost ověřit si, co obnáší
příprava zasedání, jeho řízení i kritika ostatních. Žáci, kteří se za normálních okolností diskusí
nezúčastňují, mají v roli předsedy možnost vidět, jakou komplikací je nezájem druhých.
Silným momentem zasedání poradních rad je hodnocení výuky a vlastní sebehodnocení, která
vytvářejí zpětnou vazbu pro žáky i učitele. Témata projednávaná na zasedání vycházejí
z přirozené potřeby dětí a mládeže vyjadřovat se k věcem, které se bezprostředně dotýkají
života. Témata jsou aktuální, a proto je možné u dětí pozorovat vysoký stupeň zaujetí a
emocionální prožívání. Prostor, který poradní orgány vytváří pro prožitky a potřeby žáků,
dotazování a hledání cest společného soužití, pomáhá vytvářet pozitivní vztahy a celkové
klima ve třídě.
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3.1.3 Parlamenty (rady) žáků prvního stupně
Jako inspirace pro zapojení dětí mladšího školního věku do koordinačně náročnějších
samosprávných forem nám ještě jednou poslouží denní praxe ze zahraničí, tentokrát z
polských škol. Informace jsou zpracovány na základě pozorování a studia příslušných
školských dokumentů a vnitřních předpisů během asistenšního pobytu v polské základní škole
ve školním roce 2005-2006.
Zakládání orgánů zastupujících žákovskou veřejnost je v Polsku formální součástí
celoškolní samosprávy. Jejich způsob a řízení je upravován vnitřními předpisy, nejčastěji ve
školním řádu. Z praxe se ukazuje, že žákovská samospráva se uplatňuje v polských školách
především od 4.třídy (u nás odpovídá 5.třídě). Přesto některé školy reagují na výzvu
zapojovat žáky do procesu řízení školy flexibilněji a zabývají se samosprávným
organizováním dětí již na prvním stupni. Jako příklad uvedeme uplatnění „Malé žákovské
samosprávy“ Základní školy č.2 , im. Jerzego Michejdy v polském městě Ustroň při
organizaci a správě školního života.
Členy Malé žákovské samosprávy jsou žáci druhých a třetích tříd, kteří jsou voleni
v rovných, přímých a veřejných volbách stejně jako jejich starší spolužáci do Velké žákovské
samosprávy. Malá samospráva má svého opatrovníka, který koordinuje její činnost. Hlavní
náplní Malé samosprávy je organizování a pořádání vybraných kulturních událostí,
společenských, charitativních a sportovních akcí v průběhu školního roku, o kterých
informuje prostřednictvím časopisu, který sama rediguje. K vybraným aktivitám patří
celoroční akce nazvaná “Pomáháme zvířatům v útulku“, při kterém samospráva koordinuje
sběr potravy, misek, dek, starých matrací a zajišťuje jejich odvoz. U příležitosti oslav Dne
učitelů (14.10.) připravují výzdobu, květiny a poděkování učitelům, zajišťují účast na školní
akademii. Pořádají „valentýnskou poštu“, shromažďují a roznášejí valentýnská přání svých
spolužáků.Také organizují sportovní turnaj pro děti od 1. do 3.tříd a na Den Země (22.dubna)
organizují úklid v okolí školy, sběr odpadků v areálu školy a úpravu hřiště, třídí odpad a
zajišťují sběr recyklovatelného materiálu. V průběhu roku také sbírají pro lesní zvířata
kaštany a žaludy. Práce Malé samosprávy souvisí s cyklem a svátky roku, od kterých se
odvíjí náplň jejich činnosti. Další aktivity žákovských samospráv vyplývají z křesťanského
konceptu pomoci bližnímu, který je u dětí hodně pěstován spolu se solidaritou a citlivostí
k problémům slabších a bezbranných jedinců.
Náplň činnosti Malé samosprávy není ideálně rozvrstvena a ve výčtu aktivit chybí ty,
které by více podporovaly rozvoj aktivní účasti na procesu rozhodování a občanské postoje.
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Přestože se málo objevuje společenská problematika, otázky lidských práv a povinností, málo
poznatků souvisejících s fungováním samosprávy, její jednoduché aktivity, které jsou ve
shodě se zájmy a potřebami dětí prvního stupně, vytváří dobrý odrazový můstek pro budování
důvěry ve smysluplnost práce pro společnost.

3.1.4 Zapojení žáků prvního stupně do celoškolních samospráv
Základním předpokladem pro kvalitní týmovou práci je různost a široká škála pohledů
na danou problematiku. Rozmanitost postojů a úhlů pohledu souvisí se zdravým procesem
řešení společenských otázek. Různorodá skupina vytváří bohaté příležitosti k sociálnímu
učení, nejen mladší se učí od starších, ale i pro starší žáky je to výzva učit se partnersky jednat
s mladšími spolužáky při zohlednění jejich dosavadní možné zkušenosti. Proto zapojování
dětí prvního stupně do celoškolních žákovských samospráv spolu žáky druhého stupně má
svoje oprávnění. U všech členů se tím podporuje výchova k s respektu a toleranci, v širším
kontextu i kulturním odlišnostem. Práce s věkově rozličnou skupinou vyžaduje větší nároky
v otázkách komunikace a spolupráce, pro které je třeba vytvořit dobré zázemí, aby všichni
členové měli příležitost k seberealizaci a vnitřnímu uspokojení.
Vývoj žákovských samosprávných orgánů jsme podle zaměření činnosti rozdělili na
začátku této kapitoly na dvě období. Podle toho lze první fázi, tedy období prvního stupně,
chápat jako fázi přípravnou, rozvojovou, fázi objevovaní, předstupeň, jehož cílem je vytvořit
základy pro týmovou spolupráci, pomoci dětem získat základy dovedností a postojů, které
později budou potřebovat při řešení komplexnějších problémů celospolečenského rozsahu.
Přípravný charakter žákovských orgánů vyžaduje volit takové formy a metody práce, které to
umožňují. Žákovské samosprávy budou hrát roli výukových forem, které si kladou
výchovné a vzdělávací cíle v oblasti rozvoje osobnosti jedince, sebepoznávání, sociálních a
komunikačních dovedností. Specifickým rysem samosprávných aktivit na prvním stupni je
tedy jejich silná pozice ve vzdělávání v oblasti afektivních cílů. Za tímto účelem bude
potřebné prokládat práci žákoských samosprávných orgánů na prvním stupni zahřívacími
aktiviami, metaforickými hrami, simulačními aktivitami a exploračními činnostmi.
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3.2 Projekty s flexibilním obsahem
Velkou oblast pro práci učitele v rámci výchovy a vzdělávání k demokracii a občanství
představuje projektová výuka. Projektový typ činností zaměřený na řešení problémů
společenského významu poskytuje dětem zkušenosti také z oblasti samosprávy.
Učitelé jsou v současné době povzbuzováni využívat v běžné výuce principů
projektového vyučování, integrovat poznatky ve smysluplném kontextu, a tak ve školách čím
dál tím častěji vznikají originální projekty učitelských týmů. Kromě vlastních nápadů mohou
učitelé využít možnosti zapojit se do veřejných programů, které nabízejí učitelům zázemí pro
jejich realizaci. Výhodou veřejných výchovně vzdělávacích projektů je společná struktura,
propracovaná instruktivní metodika, možnost porovnání problémů (často i na mezinárodní
úrovni), které se objevily při realizaci s problémy v jiných školách. Nové možnosti se začínají
objevovat i v oblasti výchovy demokratického občana, kde je nutné podotknout, že stále větší
výběr je nabízen učitelům 2. stupně základní školy.
V následující kapitole představíme projekt „Já, občan“, který může posloužit jako
inspirace pro rozvíjení demokratických a občanských postojů u dětí na 1.stupni základní
školy. Původně byl program zacílen na děti druhého stupně, ale později se zařadil do činnosti
žáků nejen druhého ale i prvního a třetího stupně. Program vznikl ve Spojených Státech
Amerických v Centru pro výchovu k občanství (Center for Civic Education, Calabas,CA)
v rámci projektu My lidé- Projekt občan („We people- Project Citizen“). V r. 1981 se tato
organizace stala nezávislou občanskou iniciativou, která dnes spolupracuje a působí nejen ve
Spojených Státech Amerických, ale i v řadě dalších zemích světa včetně těchto: Argentina,
Austrálie, Bosna a Hercegovina, Kanada, Česká Republika, Ethiopie, Německo, Ghana,
Maďarsko, Izrael, Japonsko, Litva, Mexiko, Nový Zéland, Nicaragua, Polsko, Rumunsko a
Rusko.( Více informací o programech, iniciativách a publikacích Centra pro výchovu
k občanství se lze dočíst na webových stránkách dostupných na http://www.civiced.org/)
V České Republice se Projekt Já, občan objevil poprvé ve školním roce 1997/1998
v rámci programu Výchova demokratického občana připraveného Sdružením pro výchovu
k demokracii a občanství-SVOD. SVOD je držitelem osvědčení o způsobilosti vzdělávacího
zařízení a je oprávněn realizovat vybrané programy v oblasti výchovy demokratického
občana. Kromě vlastních projektů předkládá projekty, které se osvědčily v zahraničí (viz Já,
občan), nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vytváří odborné zázemí
pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání demokratického občana. (Více informací o
aktivitách a projektech SVOD dostupných na http://www.svod-cz.info/)
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3.2.1 Projekt Já, občan - Součást programu Výchova demokratického občan (zastřešující
program SVOD)
Program Já, občan pochází z amerického prostředí, ale za svou již několikaletou éru
existence byl na základě připomínek zkušených českých přizpůsoben českému klimatu a
obohacen o postřehy učitelů, kteří s ním pracovali. Program byl vypracován tak, že odpovídá
dnešním požadavkům vzdělávací koncepce a pokrývá celou průřezovou oblast RVP ZV
„Výchova demokratického občana“, částečně také vzdělávací oblast Člověk a společnost, a
v případě aplikace na první stupeň oblast Člověk a jeho svět.
Program představuje interaktivní způsob učení demokratického občana a vytváří
prostor pro dobrou a zodpovědnou spoluúčast žáků při řešení společenských problémů na
místní i státní úrovni. Pomáhá dětem vidět problematická místa a nedostatky ve svém okolí,
které si zasluhují pozornost, zasadit se o jejich řešení, a proto se obracet na orgány veřejné
správy. Skrze jejich činnost a spolupráci se v nich zakládá důvěra ve funkčnost politického
uspořádání. Řešením aktuálního společenského problému se děti seznamují s podstatou
demokratických principů, pěstují aktivní občanské postoje, vnitřní potřebu pomáhat a spatřují
naléhavost tolerance a respektu mezi lidmi. Během účasti v programu se zvyšují kooperační
kompetence dětí, protože spolupráce je hlavním předpokladem rozvoje projektu.
Projekt je realizován krok po kroku v průběhu jednoho školního roku. Základním
momentem je výběr jednoho (případně více) problému, který má společenský charakter. To
znamená, že aktuálně souvisí s místem, kde děti žijí, dotýká se života ve škole, v obci či
regionu. Program neukládá konkrétní téma, kterým by se žáci měly zabývat, ale nabízí
Postup, strukturu, jak se zhostit řešení vytyčeného problému. Umět vidět, vyhledat a
pojmenovat společenské problémy, svobodně a ochotně se účastnit jejich řešení se stává
jednou z žádaných a zásadních kompetencí demokratického občana.

Jednotlivé kroky programu:
Principem projektu je zasadit do připravované struktury téma, které si žáci demokraticky zvolí
v úvodním rozhodovacím procesu. O tématu na základě různých charakteristik rozhodují děti,
ne učitel, ten jim pomáhá při volbě tématu pomocí úkolů a otázek. Veřejný problém by měl
vybrán tak, aby jeho řešení, které má podobu společného portfolia, bylo v silách a
kompetencích žáků. Práce na projektu může začít krokem 0, který seznámí děti s pojmem
„veřejný problém“.
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1.Problémy kolem nás
První krok zahrnuje diskusi ve třídě o vybraných problémech, se kterými se žáci
seznamují. Žáci jsou rozděleni do 4 skupin. Každá skupina si zvolí několik veřejných
problémů které považuje za závažné a chtěla by je řešit. Žáci uvádí a zaznamenávají svoje
prekoncepty, jejich další znalost se rozšiřuje v diskusích s rodiči a dospělými

2. Výběr problému pro další práci třídy
Pokud již žáci shromáždili dostatek informací, mohou přistoupit k
demokratické volbě tématu.

3.Rozbor problému
Jakmile si žáci zvolí ústřední problematiku, začnou pracovat ve výzkumných týmech
na shromažďování a třídění informací, studují různé informační zdroje, seznamují se
s dosavadním způsobem řešení, pohledy odborníků a s právním pozadím problematiky.
V této části získávají množství praktických dovedností.

4. Hledání a realizace řešení:
V této fázi žáci usilovně pracují na vytváření třídního portfolia, každá skupina
zodpovídá za jednu určenou část.

5. Prezentace
Představení projektu veřejnosti probíhá na základě portfolia. Žáci seznamuji
s průběhem projektu spolužáky ve škole a později na regionální úrovni za účasti přizvaných
hostů probíhá oficiální prezentace.Cílem je nejen informovat o dane problematice, ale i
nastínit možná řešení a obhájit volbu a způsob navrhovaného postupu, které musí být
v souladu s ústavním pořádkem ČR.

6. H odnocení projektu a zhodnocení získaných zkušenosti

Zpětný pohled na průběh ěinnosti a řešení problému je důležitou součástí projektu, od
které se odráží další aktivity v této oblasti. Žáci se snaží pojmenovat problémy, kterých je
třeba se v budoucnu vyvarovat, formulují pozitivní a přínosné jevy, kterými je práce na
projektu obohatila.
Metodický rámec pro činnost na projektu tvoří pracovní sešit, který usnadní dětem
zorientovat se při řešení společenských problémů, studovat, dozvídat se a zaznamenávat
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vytyčenou problematiku. Dozví se zde některé potřebné znalosti (jak citovat text, co je to
svobodný přístup k informacím, orgány samosprávy obce a kraje), ale také je seznamuje
s praktickými dovednostmi (jak psát úřední dopis, jak telefonovat, připravit se na dialog,
organizovat a hodnotit svoji práci) a postoji (odpovědná, aktivní účast). Tento sešit získává
každý účastník úvodních seminářů pro učitele. Ti kteří se rozhodnou aktivně se do projektu
zapojit, získají pracovní sešity pro celou skupinu. Další práce na projektu probíhá již
individuálně. (Další podpůrné metodické náměty „Veřejný problém“, „Kritéria hodnocení
práce žáků“ jsou dostupné k 3.3.2006 na WWW<http://www.iaobcan.info/filosofie programu/filosofie%20programu 2.htm)>
Kladným přínosem projektu je jeho celostátní charakter a možnost výměny zkušeností.
Na webovém rozhraní se setkávají skupiny, třídy a školy, které se do programu zapojily,
zveřejňují zde výsledky svojí práce, mohou se podělit o své úspěchy i problémy.
Celý projekt má vyústění na závěr školního roku, kdy se pořádají školní a oblastní
prezentace jednotlivých projektů. Žáci opět mají možnost rozvíjet svoje interpersonální a
komunikační dovednosti při prezentacích a diskusích s účastníky setkání.
I když se do projektu v letošním roce zapojily převážně třídy druhého stupně a
víceletých gymnázií, témata, která byla vybrána, mohou být inspirací i pro potencionální
zájemce z řad učitelů na stupni prvním. Vybrané problémy tvoří širokou škálu od témat
zaměřených na ekologii, přes problémy urbanistického života, soužití s handicapovanými
jedinci, způsobu trávení volného času, po problémy souvisejícími s patologickými jevy naší
společnosti. (Přehled vybraných problému je dostupný k 3.3.2006 na WWW< http://www.iaobcan.info/zapoiene skolv/zapoiene skolv 2.htm>)
Velkým přínosem programu Já, občan pro organizaci žákovských samosprávných
struktur je jeho zaměření do oblasti, kde u školních samospráv většinou není vyvíjena
dostačující aktivita. Odvážně se pouští do řešení společenských problému, k čemuž právě
tradiční žákovské samosprávy většinou postrádají odvahu. Model řešení společenských
problémů, tak jak je program nabízí, by našel dobré uplatnění při práci žákovských
samospráv, které by se mohly nechat touto strukturou inspirovat.
Nespornou výhodou, kterou projekt dále nabízí, je jeho flexibilní obsah. Proto je
možné využít jeho struktury i při práci s mladšími dětmi. Při určitém zjednodušení, vhodném
výběru tématu a přizpůsobení možnostem dětí prvního stupně, by mohl být projekt dobrým
pomocníkem pro realizaci očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a
aplikaci požadavků průřezové oblasti Výchova demokratického občana.
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Praktické vyústěni projektu, viditelné výsledky práce, jsou faktory, které umocni
význam získaných znalostí, postojů a hodnot během činnosti na projektu. Investované úsilí
se několikrát znásobí, podaří-li se proměnit teoretické poznatky ve skutečné výsledky.
Některé projekty bohužel nedospějí ke zdárnému konci. Přestože každý pokus představuje
nenahraditelnou zkušenost, kde žáci konfrontují a rozvíjí vlastní osobnost, nedokončení
projektu může mít fatální dopad na jejich další aktivitu v zapojování do veřejných problémů.
Předností projektů je, že kultivují komunikační a sociální dovednosti, ale za jistých okolností.
Kvalitní projektová výuka staví na určitém stupni rozvíjených kooperačních dovedností. Malá
zkušenost s týmovou prací se může projevit jako zásadní komplikace pro jeho úspěšné
dokončení. Potřeba připravit žáky na práci ve skupině se jeví jako nezbytná součást všech
samosprávných aktivit zejména na prvním stupni ZŠ, který představuje odrazový můstek pro
kvalitní uplatnění v demokratických strukturách.
V

dnešní době již existuje široká nabídka technik a aktivit, které pomáhají při

poznávání sebe sama, rozvíjí skupinovou dynamiku, kultivují vztahy v kolektivu a vytváří
prostředí důvěry. Je potřebné tyto techniky zařazovat do výchovně vzdělávacího procesu, ale
oprávněné místo mají i v programu žákovských samosprávných struktur, kde budou hrát
aktivizační, terapeutickou nebo explorační roli. Dobrým pomocníkem při výchově
demokratického občana se mohou stát všechny programy, které usilují o harmonický rozvoj
jedince a podporují zdravý osobnostní růst dětí a mládeže.

3.2.2 Připraveni pro život
Takovým projektem, který se objevil i v České republice je program Připraveni pro
život (Skills for Adolescence), který představuje jednu z částí systému vzdělávacích materiálů
asociace Lions-Quest. Opět se tento program zaměřuje na děti navštěvující druhý stupeň
základní školy, přesto se dá z některých jeho částí čerpat při organizaci samosprávných
aktivit na prvním stupni základní školy.
Přínosem pro činnost žákovských samosprávných orgánů není program Připraveni po
život jen ve svém úsilí o podporu zdravého vývoje mladé generace, která se ochotně učí
životním a občanským kompetencím, ale také poskytnutím metodického postupu, jak
zapojovat žáky do reálného života. Tento proces se odbývá jako učení službou druhým lidem.
Program doporučuje realizovat učení službou ve dvou krocích : Realizovat malý projekt

v rámci jednoho týdne a později větší projekt v delším časovém horizontu. Postup v obou
případech bude zahrnovat tyto kroky:
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1. Příprava - vymezení potřeby, rozhodnutí o projektu, plánování projektu
2. Akce - výběr projektu
3. Hodnocení - reflexe
4. Prezentace - prezentace a oslava
Pro úspěšné působení žákovské samosprávy je užitečné hledat všechny způsoby, které
pomohou při řešení aktuálních problémů. Podobně jako u programu Já, občan, se členům
samosprávy nabízí možnost postupovat podle navrhovaného návodu, který je podrobně
popsán v metodické příručce programu, netápat při organizaci a koordinaci její činnosti.
Kvalitní participace se neobejde bez porozumění a osvojení si některých životních postojů a
humanistický hodnot jako jsou: odpovědnost, lidskost, laskavost, zodpovědnost a mnoho
dalších (Lion-Quest-Připraveni pro život, 2003)

3.2.3 Základy demokracie - Odpovědnost
Sdružení pro podporu vývoje výukových materiálů společenských věd TUTOR
vypracovalo na základě adaptace materiálů americké Center for Civic Education, sérii
kurikulárních materiálů nazvaných Základy demokracie (Foundations of demokracy ).Skládá
se ze 4 dílů - Odpovědnost (Responsibility), Pravomoc (Authority), Soukromí (Privacy) a
Právo a spravedlnost (Justice). Řada učebnic pro 4. -5.třídu tvoří ucelenou řada pro výuku
předmětů vlastivěda a občanská výchova. Mohou být používány i ve výuce v ó.třídách.
Obsah učebnic tvoří vyprávění Alenky a Honzy o životě v jejich obci Dubov. Příběhy
pochází z autentického českého prostředí, a tak mohou oslovit dětské čtenáře. Skrze události a
životní situace dětí si žáci osvojují sociální, etické a občanské dovednosti a postoje. Učí se
porozumět společenským pravidlům, hodnotám uznávaným v demokratické společnosti.Děti
jsou systematicky vedeny k používání demokratických nástrojů při řešení konfliktů, které se
nedotýkají jen jejich soukromého života ,ale i dalších členů společnosti. Také je v nich
pěstována vnitřní potřeba účastnit se rozhodovacího procesu a spolupodílet se při
organizování života v obci.
Získávají mnoho praktických poznatků a dovedností, například samy objevují význam
řádu a pravidel, která se učí formulovat a vytvářet. Aktivity a úkoly, které jsou součástí
učebnice učí děti jednat s autoritami, tak aby mohly uplatňovat kulturním způsobem svá
práva. Zároveň je vedou k respektu práv druhých a znalosti pravomoci úředníků a zástupců
veřejné správy. Děti seznamují s základními ústavními normami a zákony ČR. Jsou vedeni
k jejich oceňování jako nezbytných pravidel soužití ve společnosti. Také se dozvídají o
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principu zástupné formy demokracie.V procesu rozhodování se učí nejen spravedlivě
rozhodovat, ale i volit mezi povinnostmi, které jsou v rozporu. Při řešení takových situací si
osvojují určité myšlenkové postupy, které jim mají usnadnit rozhodování. Dalším cílem,
kterého mají děti dosáhnou je řešit problémy efektivně, při tom vyhledávat alternativní
možnosti, kombinovat, zvažovat různé okolnosti, názory a souvislosti tak, aby byla
zachována práva všech.
Učebnice jsou přehledně členěny, v každé lekci jsou formulovány cíle, ke kterým by
měli žáci dospět. Každá lekce kromě vlastního textu obsahuje otázky, úkoly a zadání, které
činí práci s učebnicí atraktivní. Důležitou součástí je práce s textem, která je můstkem k užití
učebnic pro rozvoj čtení s porozuměním v rámci českého jazyka. Rozmanitost úkolů a
aktivit a jejich struktura napomáhá rozvoji kritického myšlení.

3.2.4 Občan a jeho obec
Kromě třech výše zmíněných vzdělávacích programů stojí za zmínku interaktivní
výukový videoprogram Občan a jeho obec, který se na objevil v nabídkách výukových
programů teprve v r.2005 ( Informace o videoprogramu jsou dostupné k 3.3.2006 na WWW
<http://www.DartnprSr7.ech.cz/p obcan.htm» . Obsahově se videoprogram zaměřuje na
témata občanské participace v obci. Pomáhá žákům odpovídat na otázky: co je to obec,
obecní úřad, zastupitelstvo, jaké záležitosti lze vyřídit na obecním úřadě, jak jednat
s úředníkem, jak probíhají volby, jak se účastnit rozhodování ve své obci? Program se skládá
ze čtyř dílů (1.Občan a obec, 2.0bčan na úřadě, 3. Občan na úřadě a 4.0bčan a volby), ktere
obsahují ještě několik částí. Předpokládá kreativní práci učitele nejen při promítání
jednotlivých dílů,ale i při práci s doprovodnými materiály, ty obsahují pracovní listy s náměty
pro scénky, téma diskusí, hry úkoly a otázky vztahující se k promítaným příběhům.
Program byl vytvořen tak, aby žáci nebyli jen pasivními diváky a jeho používání se
tak nestalo jen oddechovým prostředkem ve výuce. Svým rozpracováním usiluje o to, aby se
stal plnohodnotným výukovým materiálem, skrze který žáci přijímají povědomí o způsobu a
smyslu fungování obecní samosprávy, rozvíjí znalosti a dovednosti pro kvalitní zapojení do
občanského života. Aktivní sledování je navozeno otázkami a výzvami, které zapříčiní, že
žáci sledují jeho jednotlivé části s určitým závěrem. Do příběhu je vtahují různé otázky a
úkoly.
Přestože úkoly v pracovních listech jsou zaměřeny na žáky druhého stupné, dobré
uplatnění nalezne videoprogram i při výuce na prvním stupni, zvláště rozhodne-li se učitel
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pomoci žákům při zakládání a práci v nějakém samosprávné žákovské formě. Videomateriál
může posloužit jako ilustrační materiál, který ukazuje, jak funguje samospráva, kdo s e jí
účastní a jakým způsobem. Poskytne žákům mnoho konkrétních informací, které mohou sami
využít v praxi. Vizuální zobrazení pomáhá vytvořit lepší představu o pojmu samospráva a
lépe pochopit pravomoci, které sami v nejrůznějších samosprávných orgánech přijímají.

3.3 Shrnutí
V předchozí části jsme se zaměřili na výčet možností, jak na 1.stupni ZŠ umožnit dětem
podílet se na správě a organizaci života třídy a školy. K tomuto účelu se nabízí několik
možností, které byly uspořádány hierarchicky od jednodušších forem samospiávy na úrovni
správy třídního života po samosprávné formy, které koordinují soužití v celé škole. Zaměřili
jsem se na charakteristiku forem, jejichž fungování je založeno na samosprávném principu.
Mezi takové formy, které lze využívat ve snaze zapojit děti mladšího školního věku do
činností rozvíjejících zodpovědný a aktivní postoj k otázkám společného života patří,
pořádkové služby, třídní samosprávy, parlamenty žáků 1.stupně, celoškolní samosprávy. Jako
zvláštní možnost, která může být realizována nezávisle na existenci žákovských
samosprávných orgánů nebo se může stát součástí náplně činnosti výše zmíněných forem,
uvádíme projekty s flexibilním obsahem.
V současné době je v našem prostředí dostupných několik zahraničních programů, které
byly adaptovány na české podmínky (Já, občan, Připraveni pro život, Základy demokracieOdpovědnost). Kromě nich byl představen i jeden původně český výukový program nazvaný
Občan a jeho obec. Tyto projekty byly popsány a hodnoceny ve snaze inspirovat práci
žákovských samospráv, ale především zdůraznit význam činnosti samosprávných orgánů
v oblasti výchovy demokratického občana. Posílit jejich činnost při výchově budoucího člena
společnosti, který není lhostejný vůči dění v jeho okolí a je ochotný zapojit se do řešení tzv.
společenských problémů. V tomto pojetí představuje řešení společenských problému
dobrovolné úsilí jedince při řešení otázek nadosobní povahy. Jedná se o sféru lidského života,
ve které jsou zanedbávána lidská práva a svobody, otázky správy společného majetku nebo
ochrany a péče znevýhodněných skupin ve společnosti. Předcházející kapitoly chtěly
demonstrovat, že s dětmi mladšího školního věku lze podnikat kroky, které nevedou jen ke
zlepšování individuálních podmínek života jedince, ale směřují ve prospěch harmonického
soužití společnosti, například v obci nebo regionu.
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4. V Ý Z K U M N Á Č Á ST

4.1 Metodologie výzkumu
Hlavním cílem výzkumu diplomové práce bylo zmapovat situaci žákovských
samosprávných struktur v českých školách a zjistit převažující názor na jejich smysl a
fungování z pohledu ředitelů škol. Zorientovat se v problematice samosprávných žákovských
orgánů v prostředí českých škol v době platnosti nové podoby zákona o vzdělávání (zákon
561) a nového národního kurikula (Rámcový vzdělávací program pro Základní vzdělávání) si
vyžádalo několik výzkumných metod.
Jádro výzkumného šetření tvořil dotazník („Význam a funkce žákovských
samospráv z pohledu ředitelů základních škol“) adresovaný ředitelům základních škol
v České republice. Hlavní výzkum byl doplněn dvěma dodatkovými průzkumy malého
rozsahu, jejichž úkolem bylo vytvořit pevnější kontext pro informace získané dotazníkem.
Před zahájením dotazníkového šetření byla vykonána vstupní sonda („Malý orientační
průzkum činnosti žákovských samospráv“) a na závěr proběhlo doplňující šetření- řízená
diskuse s dětmi a mládeží ( „Význam a funkce žákovských samosprávných orgánů z pohledu
mladé generace“).

4.1.1 Cíle výzkumného šetření
Hlavní cíl: Zmapovat situaci žákovských samosprávných struktur v českých školách a

zjistit převažující názor na jejich smysl a fungování z pohledu ředitelů škol i žáků.

Dílčí cíle:
1. Podle typu aktivit stanovit jádro náplně činnosti žákovských samosprávných struktur.
2. Charakterizovat názor ředitelů na význam fungování žákovských samospráv
v základních školách.
3. Charakterizovat postoj mladé generace k fungování žákovských samosprávných
orgánů v porovnání s postoji ředitelů základních škol.
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4.2 Orientační průzkum činnosti žákovských samospráv
Hlavní cíl: Podle typu aktivit stanovit jádro náplně činnosti žákovských samospráv.
Dílčí cíle:
•

Kategorizovat aktivity a činnosti žákovských samospráv ve vztahu k jejich funkci.

•

Zhodnotit přínos aktivit žákovských samosprávných orgánů ve vztahu k cílům těchto
struktur.

Před zahájením dotazníkového šetření na téma funkce a význam žákovských
samospráv, proběhlo malé orientační šetření zaměřené na obsah činnosti těchto struktur.
Prozkoumány byly dvě desítky dostupných zpráv o fungování žákovských samospráv
uveřejněných na webových stránkách českých základních škol. Průzkum obnášel proces
hodnocení úkolů, aktivit, projektů, akcí podle převažující funkce ve výchovně vzdělávacím
procesu. Dále byly vytvořeny cílové kategorie, podle kterých by se dalo stanovit jádro
činnosti samosprávných struktur na českých základních školách.

Vyhodnocení orientačního průzkumu

Činnosti, aktivity, akce a projekty byly tříděny podle funkce do několika kategorií:
1• Informovat -Tato kategorie prezentuje všechny aktivity, které zajišťují tok informací
mezi žáky a ředitelem, mezi školou a obcí. Patří sem informační schůzky, publikování
zpráv o činnosti, využívání informačních médií- vydávání školní novin, používání
školního rozhlasu a také informace na webových stránkách. Tohoto způsobu, jak
informovat veřejnost, využívají všechny zkoumané samosprávy.

2. Pečovat o klima (v tomto případě klima jako soubor nemateriálních podmínek
související se způsobem manažerování školy) - Činnosti žákovské samosprávy
přidělené do této kategorie se dotýkají otázek udržování kázně, dobrých vztahů ve
škole, způsobů a metod vyučování. Konkrétní příklad takto zaměřených aktivit
představuje účast na vytváření školního řádu, pořádkové služby, osvěta o právech a
povinnostech dětí, udělování pochval, schránky důvěry, knihy přání a stížností,
prevence sociálně-patologických jevů a jiné.
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3. Pečovat o materiální zázemí - Do této kategorie byly zařazeny aktivity související se
zařizováním a vybavováním tříd, úpravou interiéru i exteriéru školy (nákup knížek,
zřízení internetové učebny, laboratoře, brigády, úklidové čety, dekorace a úprava tříd i
společných prostor, výstavní koutky aj.)

4. Organizovat společenský život školy - Do této kategorie patří aktivity spjaté
s vytvářením prostoru pro seberealizaci žáků v době školního vyučování i mimo něj a
aktivní způsob trávení volného času. Spadá sem celá řada kulturních, sportovních,
zábavných akcí, kvizů, soutěží, dále diskotéky, oslavy, maškarní bály, výlety aj.

5. Jednat v zájmu společenské potřeby - V této kategorii se nalézají všechny aktivity, které
směřují k zlepšení či řešení společenských problémů. Aktivity zaměřené na zlepšování
podmínek dětí a mládeže v obci, k upoutání pozornosti k potřebám mladé generace,
problémy související s respektem základních lidských práv, svobod, tolerancí a
společenskými hodnotami, problémy životního prostředí. Charitativní sbírky, koncerty,
adopce na dálku, třídění odpadu, sběr, boj proti prodeji alkoholu a tabákových výrobků
mladistvým, vysazování stromů, besídky v nemocnicích, domovech důchodců, účast
v mládežnických samosprávách při městském úřadě jsou spolu s dalším příklady
činností spadající do této kategorie.

Podle množství aktivit v jednotlivých kategoriích vzniklo pořadí, které stanovuje,
které aktivity se nejčastěji objevují v náplni práce žákovských samosprávných orgánů, které
méně často a které zřídka.

Zastoupení aktivit podle funkce v činnosti samosprávných orgánů:
1.-2. místo: Funkce „Informovat“ a „Organizovat společenský život školy“
3. místo: Funkce „Pečovat o materiální zázemí“
4. místo: Funkce „Pečovat o klima“
5. místo: Funkce „Jednat v zájmu společenské potřeby“

Během průzkumu se prokázalo, že všechny výše zmíněné kategorie jsou zastoupeny
v činnostech žákovských samospráv. Jejich rozložení není však rovnoměrné. Převážná většina
žákovských samospráv se zaměřuje na aktivity a činnosti, které spadají do kategorie
»Informování“ a „Organizování školního života“. Žákovské samosprávy se také soustřeďují
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na péči o materiální zázemí, méně aktivit realizovaných žákovskými samosprávami bylo
soustředěno na kategorii „Péče o školní klima“ a nejslabší zastoupení v činnostech
samosprávných orgánů měly akce a projekty, které by se zařadily do kategorie „Jednání
v zájmu společenské potřeby“.
Na základě tohoto výzkumu, ve kterém bylo analyzováno několik desítek zpráv o
činnosti, se hlavní náplní práce žákovských samosprávných orgánů jevilo organizování
zábavných, kulturních a sportovních akcí. Slabé místo představovaly aktivity související
s občanskou angažovaností při řešení společenských problémů. Výzvou pro další část
výzkumu bylo zjistit, jak hodnotí roli žákovských samospráv ve specifických cílových
oblastech ředitelé škol, kterým úkolům přikládají větší a kterým menší význam.

4.3 Dotazník
Hlavní cíl: Zjistit názor ředitelů škol na význam fungování žákovských samospráv
v základních školách.
D ílčí cíle:

•

Zjistit, zda ředitelé škol podporují existenci žákovských samosprávných orgánů.

•

Jaké je rozšíření žákovských samosprávných struktur na českých základních školách.

•

Seznámit se s názorem ředitelů škol na fungování žákovských samosprávných orgánů,
zjistit v čem spatřují smysl jejich činnosti.

•

Zjistit názor ředitelů škol na roli žákovské samosprávy v oblasti participace a výchovy
demokratického občana.

•

Zjistit, zda jsou do samosprávných orgánů zapojováni žáci prvního stupně.

•

Zjistit názor ředitelů škol na zapojování žáků prvního stupně do žákovských
samosprávných orgánů.

Za účelem zjistit současný stav byli osloveni ředitelé českých základních škol, kteří
jsou z podstaty těchto samosprávných struktur v úzkém kontaktu s aktivitami žákovských
samosprávných orgánů, jelikož se domníváme, že ochota ředitelů zabývat se působením
žákovských samospráv se odráží v kvalitě jejich fungování. Úkolem dotazníku bylo zjistit,
jaký názor zaujímají vůči této výchovně vzdělávací formě ředitelé škol a jak je hodnocena
možnost využití samosprávy na prvním stupni ZS.
Nástrojem výzkumu, který byl zaměřen na zjišťování názorů ředitelů škol na
fungování žákovské samosprávy, byl zvolen dotazník. Na přelomu srpna a září 2005 byli
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ředitelé škol v České republice osloveni a požádáni o pomoc v dotazníkovém šetření na téma
Žákovská samospráva. S prosbou o vyplnění dotazníků bylo osloveno více než 1000
základních škol v několika krajích České republiky. Dotazníky byly rozesílány elektronickou
poštou v 5 krajích: v Pardubickém, Jihočeském, Hl.městě Praha, Libereckém a kraji
Vysočina. Dotazník s průvodním dopisem byl rozeslán do 1055 škol (250 v kraji Vysočina,
239 v Jihočeském kraji, 207 v hl.městě Praha, 231 v Pardubickém kraji, 128 škol v kraji
Libereckém). Kvůli nespolehlivosti některých serverů a neaktuálnosti některých emailových
adres nebylo doručeno 230 dotazníků. Z celkového počtu 825 oslovených škol odpovědělo
105. Na základě těchto faktů se návratnost dotazníků pohybuje na hranici 13 %.

4.3.1 Rozbor dotazníku
Dotazník „Žákovská samospráva“ se skládá ze dvou částí. První část -hlavička,
obsahoval informace o respondentovi a druhou část tvořily vlastní otázky. Hlavička dotazníku
obsahovala pět položek zjišťujících základní statistické informace o dotazovaných školách
tak. Zástupci škol byli požádáni, aby vyplnili tyto informace: pohlaví, věk, typ školy podle
zřizovatele, zařazení do stručných demografických kategorií a název kraje, do kterého škola
náleží.
V

druhé části bylo ředitelům položeno 6 konkrétních otázek, které měly za úkol

zjistit, jak hodnotí působení žákovských samosprávných orgánů.

Hlavička

Podle pohlaví byli respondenti rovnoměrně zastoupeni. Dotazníkového šetření se
zúčastnilo 56 žen a 49 mužů, průměrný věk byl 46 let. 100% dotazovaných zastupovalo státní
školy, i když byly osloveny i církevní a soukromé školy.
Nejvíc škol podílejících se na výzkumu se charakterizovalo jako venkovských, ty
činily 27% celkového počtu, 24% bylo škol působících na malém městě, 17% představovaly
městské školy sídlištní, do výzkumu se zapojilo i 14% malotřídních škol, 16% škol městských
neperiferních a 2% škol, které se nezařadily do výše zmíněných charakteristik.
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Podíl typu škol

Městská - centrum

Malotřídní

16%

14%

Městská - sídlištní

17%
Venkovská
27 %

Škola na malém
městě
24 %

Graf č. 1: Podíl zastoupení škol podle demografického charakteru

Dotazníkového šetření se účastnily školy z pěti krajů České republiky
Nejvíce odpovědí došlo z kraje Vysočina, Pardubického a Jihočeského, méně z hlavního
města Prahy a Libereckého kraje.

G raf č.2: Procentuální zastoupení škol v jednotlivých krajích
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4.3.2 Charakteristika jednotlivých otázek
1.
Pro

účely

této

práce

bylo

zásadním

úkolem

zjistit

rozšíření

žákovských

samosprávných orgánů na základních školách v České republice, proto byla ředitelům škol
položena první otázka: Fungovala v minulém školním roce na vaší škole nějaká forma
samosprávného orgánu žáků jako jsou tzv. školní parlamenty, rady předsedů tříd,
žákovské samosprávy atd.(Výběr odpovědí: Ano/ne)

2.

Druhá otázka -Budete podporovat existenci školního parlamentu pro příští školní
rok (Výběr odpovědí:Ano / Ne/ Ještě nejsem rozhodnut/ta)
- se tázala po budoucnosti žákovských samosprávných struktur. Úkolem bylo odhalit, zda
samosprávné orgány mají ve školské praxi perspektivní výhledy. Otázka měla dvojí rozměr.
Zjistit, zda ředitelé škol, na kterých některý z žákovských samosprávných orgánů pracuje,
podpoří jeho další existenci a také, zda ředitelé škol, na kterých samosprávné orgány
nepracují, budou usilovat o jejich vznik.
Cílem první a druhé otázky bylo pokrýt úkol prvního dílčího cíle - zjistit, zda ředitelé
škol podporují existenci žákovských samosprávných orgánů.

3.
V

třetí položce byli zástupci škol pověřeni úkolem vybrat tvrzení, které podle nich

nelépe charakterizuje činnost samosprávy a tedy nejlépe vyjadřuje jejich názor na fungování
žákovských samospráv. Do výběru byly zařazeny pozitivní i negativní charakteristiky:
Pozitivní charakteristiky souvisely s kompetencemi (komunikační, organizační), které
žákovská samospráva může u žáků rozvíjet nebo oblastmi výchovy a vzdělávání, které
žákovská samospráva kultivuje (pozitivní klima, výchova demokratického občana..)
Negativní výroky odpovídaly nejčastějším námitkám pedagogické veřejnosti vůči
žákovským samosprávám.

Vyberte nejvhodnější tvrzení.(Lze zaškrtnout libovolný počet výroků.)
v

Školní parlament je:

□

Příležitost pro vedení školy zjistit názory žáků.
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□

Práce navíc.

□

Příležitost pro žáky naučit se jednat s autoritou, vyjadřovat a prosazovat
svoje názory, argumentovat, přijmout kompromis...

□ „bonzárna“ na učitele.
□

Příležitost

pro

žáky

v praxi

si

vyzkoušet

demokratické

principy

společnosti.
□

Dobře míněná, ale málo podnětná aktivita.

□

Příležitost pro žáky, vedení školy, pedagogy i ostatní pracovníky vytvářet
dobré klima ve škole.

□

Příležitost zainteresovat žáky, přimět je podílet se na dění ve škole,
organizovat kulturní a společenské akce.

□

Blamáž, žáci stejně žádná důležitá rozhodnutí neovlivní.

□

Možnost pro vedení školy vytvářet pravidla soužití, která mají větší
životaschopnost, protože si je žáci sami stanovují.

□

Nevím, co si o tom mám myslet.

4.
v

/ _

^

Čtvrtá otázka - Účastni se zasedání školního parlamentu na vaší škole žáci prvního
stupně (Výběr odpovědi: Ano/Ne) - si kladla za cíl zmapovat stav účasti žáků prvního stupně
v žákovských samosprávných orgánech.

5.
Pátá otázka - Pokud jste odpověděli ne, proč ne - se týkala jen té části respondentů,
kteří na předchozí otázku odpověděli záporně. Ti měli z daného souboru vybrat tvrzení které
by nejlépe odpovídalo příčině, proč žáci prvního stupně nejsou do žákovských
samosprávných orgánů zapojeni. Aby se vyloučila logická příčina, a to, že na škole žádná
forma samosprávy zatím nevznikla byla do výběru zařazena i tato možnost ( Školní parlament
v naší škole zatím nevznikl).
Výběrová škála měla nabídnout možnosti, které by zahrnuly jak objektivní problémy
které mohou pramenit z nezralosti dítěte mladšího školního věku (před staršími spolužáky se
stydí a nezapojují se dojednání, nedokáží se zapojit do diskuse) nebo z nedostatku zkušenosti
se samosprávnými strukturami a účasti na rozhodovacích procesech (Žáci l.st. nemají
potřebné dovednosti, aby se mohli smysluplně účastnit zasedání ŠP, nechápou, jakou
pravomoc jim přináší role zástupce v ŠP). Výběr obsahoval také dvojici možností, která
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odpovídá spíše vidění vnějšího pozorovatele (otázky řešené na zasedání ŠP se jich ještě
netýkají, z praxe se nám neosvědčilo). Skála počítala s možností, že se dotazovaný neztotožní
s žádnou z výše zmíněných možností a z nabízené škály si nevybere (nevím, něco jiného).

6.
V

šesté otázce - Mají mít žáci prvního stupně příležitost učit se, jak se podílet na

společném rozhodování - vyjadřovali dotazovaní svůj názor na způsob zapojení žáků
mladšího školního věku do procesu společného rozhodování. Krajní optimismus představuje
odpověď, která považuje školní samosprávu za ideální způsob (Ano, školní parlament je pro
to ideální) a druhý pól představuje odpověď, která odkládá záměrné působení na žáka v této
oblasti kvůli vývojové nezralosti dětí prvního stupně (Ne, na 2.st. budou mít ještě dost
příležitostí). Třetí odpověď (Ano, ale jinak a jinde než ve školním parlamentu) směřovala
k problematice rozdílné vyzrálosti a zkušenosti zástupců prvního a druhé stupně při
společných jednáních, které mohou být zdrojem problémů a pochybností o smysluplném
zapojení žáků prvního stupně do celoškolních zástupných forem. Pokud dotazovaný nechtěl
využít žádnou z předcházejících možností, mohl zvolit neutrální odpověď (N evím ).

4.3.3 Vyhodnocení dat dotazníku
1.otázka - Fungovala v minulém školním roce na vaší škole nějaká forma
samosprávného orgánu žáků jako jsou tzv. školní parlamenty, rady předsedů tříd,
žákovské samosprávy atd.
Některá z podob žákovských samosprávných orgánů se objevila ve většině
dotazovaných škol. 67% respondentů uvádí, že v školním roce 2004/2005 pracoval ve škole
žákovský samosprávný orgán. Na jedné třetině (33% dotázaných) škol zatím samosprávná
struktura žáků nevznikla.
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Graf č.3: Žákovské samosprávy na základních školách ve školním roce 2004/2005

2.otázka - Budete podporovat existenci školního parlamentu pro příští školní rok?
Na tuto otázku měli odpovědět všichni dotazovaní, včetně těch, kteří uvedli, že na
jejich škole žákovský samosprávný orgán zatím nevznikl. 78% dotazovaných uvedlo, že
podpoří žákovskou samosprávu v následujícím školním roce tj. 2005/2006. (viz graf č. 4)
100%

respondentů, kteří v předchozím bodě uvedli, že na jejich škole pracuje

žákovská samospráva, její činnost podpoří i v následujícím školním roce. Ti respondenti, kteří
uvedli, že na jejich škole ještě samospráva nepracuje, se rozdělili svými stanovisky do třech
kategorií podobného procentuálního zastoupení. Nejméně účastníků ( 29%) odpovědělo
negativně, 34 % odpovědělo souhlasně a nejvíce - 37% respondentů bylo nerozhodnutých.
(viz graf č. 5)

Ještě nevím 12%

Graf č. 4: Podpora žákovských samospráv o ředitelů škol v následujícím školním roce
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NE

29%

Graf č. 5: Podpora vzniku žákovských samospráv na školách, kde v minulém roce nepůsobily

3. položka - Vyberte nejvhodnější tvrzení. (Lze zaškrtnout libovolný počet výroků.)
Dotazovaní vybírali podle svého názoru a zkušenosti tvrzení, která charakterizují
význam žákovských samospráv. Účastníci byli pozitivně nakloněni významu samosprávných
orgánů. Nejvíce ředitelů škol souhlasilo s tvrzením, že žákovská samospráva představuje
příležitost informovat je o názorech a postojích žákovské veřejnosti a skoro stejný počet se
shodl na tom, že je to způsob, jak zainteresovat žáky, přimět je se zajímat a také aktivně tvořit
školní život, zejména v oblasti organizační. Třetí nejlepší preference měl výrok-Samospráva
je příležitost pro žáky naučit se jednat s autoritou, vyjadřovat a prosazovat svoje názory,
argumentovat, přijmout kompromis a jiné. Oceňovali její význam ve sféře osvojování sociálně
komunikačních dovedností a praktických občanských dovednostech.Také docenili možnosti,
které zároveň žákům, vedení školy, všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
umožňuje vytvářet dobré klima ve škole.
Méně již oceňovali roli samosprávy při vytváření pravidel soužití, která mají větší
životaschopnost, protože šije žáci sami stanovují. Samosprávě nepřičítali zásadní význam při
praktickém osvojování demokratických principů.
V

žádném případě ředitelé nesouhlasili, že by samospráva byla místem žalování a

donášení na učitele. Domnívali se, že samospráva iniciuje podnětné aktivity a není jen
samoúčelným orgánem, který patří do výčtu školních projektů před vnějším hodnotitelem.
Nesouhlasili s výrokem, že by byla samospráva podvodným projektem a že by nebylo
umožněno dětem demokraticky se na řízení školy podílet a ovlivňovat rozhodnutí o jejím
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fungovaní. Menší počet účastníků spatřoval v organizovaní samosprávy práci, která je nad
rámec jeho normálních povinností.
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Graf.č. 6: Charakteristika žákovských samospráv podle dotazovaných

Legenda:

Školní parlament je:

1. Příležitost pro vedení školy zjistit názory žáků.
2. Práce navíc
3. Příležitost pro žáky naučit se jednat s autoritou, vyjadřovat a prosazovat svoje názory,
argumentovat, přijmout kompromis...
4. „bonzárna“ na učitele.
5. Příležitost pro žáky v praxi si vyzkoušet demokratické principy společnosti,
6. Dobře míněná, ale málo podnětná aktivita.
7. Příležitost pro žáky, vedení školy, pedagogy i ostatní pracovníky vytvářet dobré klima
ve škole.
8. Příležitost zainteresovat žáky, přimět je podílet se na dění ve škole, organizovat
kulturní a společenské akce.
9. Blamáž, žáci stejně žádná důležitá rozhodnutí neovlivní.
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10. Možnost pro vedení školy vytvářet pravidla soužití, která mají větší životaschopnost,
protože šije žáci sami stanovují.
11. Nevím, co si o tom mám myslet.

4.otázka - Účastní se zasedání školního parlamentu na vaší škole žáci prvního stupně?

Více než polovina dotazovaných (53%) uvedla, že v žákovském samosprávném
orgánu (školní parlamenty) pracují i žáci mladší, z prvního stupně základní školy, ve zbylém
počtu škol zástupci prvního stupně v samosprávně školy nezasedají. Aby nedošlo ke
zkreslení údajů, jakým podílem jsou zastoupeni žáci prvního stupně v žákovských
samosprávách, tím, že v negativních odpovědích jsou zahrnuty ty školy, kde žádná
samospráva doposud nevznikla, byl tento bod doplněn dál otázkou číslo 5.

Graf č 7' Účast žák^ prvního stupně ve školních parlamentech

5. o tázk a - Pokud jste o d p o v ě d ě li ne, proě ne?
47% dotazovaných uvedlo, že žáci prvního stupně se neúčastní zasedání žákovské
.i .
riúvodem ie, že na jejich škole nepracuje žádná forma samospráva ani
samosprávy. Hlavním uu

pro žáky druhého stupně.To znamená, že ve většině škol (78%), kde existnje žákovská
,
, x , , se jej
ieiích zasedání i žáci prvního stupně. Pouze ve 14 školách
samosprava,
účastni
-ír-ni řediteli
zastupovaných dotazovanými
teaueu jie žákovská samospráva záležitostí pouze žáků druhého
. r c w ln u čen ím žáků prvního stupně, byly uváděny tyto důvody -žáci l.st.
stupně. Pracovala-h s vyloučenu

,4
nhv se mohli smysluplně účastnit zasedání SP, nedokáží se
nemají potřebné dovednosti,
aoy
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zapojit do diskuse a předchozí praktická zkušenost ukázala, že to není nejlepší způsob.
Dotazovaní uvedli i několik málo jiných specifických důvodů (např. oddělené budovy), které
jim neumožňují zapojit žáky prvního stupně dojednání samosprávy. Téměř žádné odpovědi
byly zaznamenány na tyto otázky:
Otázky řešené na zasedání ŠP se jich ještě netýkají.
Před staršími spolužáky se stydí a nezapojují se dojednání.
Nechápou, jakou pravomoc jim přináší role zástupce v ŠP.
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Graf č. 8: Důvody neúčasti žáků prvního stupně v žákovské samosprávě
Legenda:
1. Školní parlament v naší škole zatím nevznikl.
2. Žáci l.st. nemají potřebné dovednosti, aby se mohli smysluplně účastnit
zasedání ŠP.
3. Otázky řešené na zasedání ŠP se jich ještě netýkají.
4. Před staršími spolužáky se stydí a nezapojují se do jednání.
5. N edokáží se zapojit do diskuse.
6. Nechápou, jakou pravomoc jim přináší role zástupce v ŠP.
7. Z praxe se nám neosvědčilo.
8. Nevím.
9. (něco jiného)
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ó.otázka - Mají mít žáci prvního stupně příležitost učit se, jak se podílet na společném
rozhodování?
Poslední položená otázka se týkala názoru ředitelů na formu účasti dětí prvního stupě
v procesu společného rozhodování ve škole. Skoro všichni souhlasí s tím, aby se na
rozhodování podíleli.Účast mladších školních dětí v celoškolních samosprávných orgánech se
setkala s pozitivními ohlasy. 72% dotazovaných hodnotí školní parlament jako ideální
příležitost pro podílení se na rozhodování ve škole. Méně než 30% si však myslí, že by se
měly využívat jiné formy zapojení žáků prvního stupně při správě a řízení školy.
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3
Výrok

č.:

Graf č 9: Názory na účast žáků prvního stupně na procesu společného rozhodování

Legenda:
1. Ano, školní parlament je pro to ideální
2. Ne, na 2. stupni budou mít ještě dost příležitostí
3. Ano, ale jinak a jinde než ve školním parlamentu
4. Nevím

Z výsledků dotazníkového šetření lze dojít k závěru, že ředitelé škol jsou pozitivně
nakloněni existenci žákovských samosprávných orgánů na základních školách. Uspokojivým
výsledkem je i jejich rozšíření na školách. Tyto formy existují ve dvon třetinách
. u škol
XI 1 ao iesi S
f* absolutní
podpoře svojí činnosti. Ve školách, kde se zatím
dotazovaných
»c
a
<xinx íum
fnrmvj ustanovit, je situace nerozhodná, část ředitelů podporuje
nepodařilo samospravne
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jejich fungování, zhruba stejná část váhá a také podobné procento ředitelů její existenci
nepodporuje.
Osvětová činnost v oblasti podpory práv dětí a výchovy demokratického občana má
stále větší přínos pro řízení škol. Ředitelé hodnotili samosprávné orgány převážně pozitivními
výroky. Podle jejich názoru sehrává samospráva důležitou roli při zprostředkovávání
informací a vysoce oceňují, že se skrze tyto orgány dostávají k jejich uším názory a
připomínky dětí. Pozice, kterou ředitelé škol zaujímají, odpovídá stále progresivnějšímu
chápání práva dětí být vyslyšeny v otázkách, které se jich bezprostředně týkají. Tento postoj
již více není vymáhán vnějším tlakem, ale sami ředitelé škol jsou si vědomi, že je nezbytným
předpokladem dobrého soužití ve škole a při budování prostředí otevřenému učení se.
Z analýzy činnosti, která proběhla dříve než dotazníkové šetření, bylo zjevné, že takové
aktivity, které pomáhají zlepšovat informovanost ve škole, přináší novinky o školním dění,
záměry do budoucna, informace o plánovaných akcích a dalším vývoji ze strany ředitelů
k žákovské veřejnosti, jsou bohatě rozvinuty. Vedení školy využívá školních samospráv pro
lepší a efektivnější komunikaci, pro orientaci v názorech, potřebách a zájmech svých žáků.
Pokud bude školní samospráva fungovat ve škole za účelem výměny informací, bude tak
prospěšná při naplňování práv dětí i efektivní komunikaci mezi jednotlivými subjekty ve
školách.
Ředitelé vysoce hodnotili význam práce žákovských samospráv při organizaci
kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, které vytvářejí nepřeberně pestrou
náplň samospráv na školách. Bohaté zkušenosti, kreativita, pestrost, zábavný a relaxační
charakter, to jsou rysy aktivit, které souvisejí s organizováním, zjišťováním, vymýšlením
kulturně společenských aktivit, které přinesly výsledky úvodní sondy.
Negativní výtky k smyslu a fungování žákovských samospráv, které pocházely
z denní praxe jednotlivých učitelů se nepotvrdily. Ředitelé škol nesdílí názor, že by žákovské
samosprávy narušovaly atmosféru školy, že by byly nástrojem, který je zaměřen proti nim
samým. Připouštějí, že řídit ji, je časově namáhavé, že její činnost vymáhá od učitelů kromě
ochoty věnovat s e jí mnoho jiné práce. Také vyjádřili nesouhlas s tvrzením, že její působení
je jen formální, a naopak se domnívají, že její činnost pfináší zajímavé podněty v otázkách
soužití ve školním prostředí. Velká část se neztotožnila s názorem, že by samospráva
fungovala ve školách formálně a okázale. Podle jejich uvážení je formou živou a funkční,
která dává do rukou dětí velké možnosti, které jsou brány v potaz všemi dospělými a
případné námitky a názory jsou zohledňovány při správě školy.
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Podle souhlasného vyjádření ředitelů mají žáci, učitelé, všichni, kdo zasahují do
školního života, možnost podílet se na tvorbě pozitivního školního klimatu. Dotazovaní
nebyli tak pevného přesvědčení, že by školní samospráva tím, že umožňuje žákům zasahovat
např. do tvorby školních řádů pomáhala vytvářet fungující pravidla dobrého soužití. Z
analýzy činnosti vyplynulo, že tento typ aktivit nebývá často v náplni práce samosprávných
orgánů zastoupen. Práce samospráv, která by upravovala či zasahovala do výchovného
procesu, řešila by otázky kázně, dodržování pravidel a péče o klima ve smyslu nemateriálních
podmínek zasahováním do výchovného procesu, není ani podle průzkumu činností příliš
frekventovaným typem. V tomto bodě připisovali ředitelé samosprávě menší roli než
například v oblasti osvojování praktických občanských dovedností. V té vysoce oceňovali
sociální prostor, který vytváří pro užívání důležitých občanských kompetencí. Zajímavé je, že
z výzkumu obsahu činnosti bylo zřejmé, že aktivity, které by umožnily intenzivní trénink
těchto dovedností, nebyly tak hojně zastoupeny. Ještě méně přisuzovali dotazovaní ředitelé
samosprávě funkci, která by umožňovala žákům v praxi seznámit se s demokratickými
principy. Činnost samospráv by musela iniciovat takové aktivity, které by umožňovaly
kontakt s nimi, a zastoupení takových úkolů v náplni práce samospráv není podle úvodní
sondy nijak početné.
Z postojů, které dotazovaní zaujímali k postavení a roli žákovských samosprávných
orgánů na základních školách, lze říci, že jsou ředitelé českých škol kdo dobře obeznámeni
s činností školních samospráv i s jejich aktivitami.Přínos a význam žákovských
samosprávných orgánů spatřují v těch oblastech, které tvoří hlavní náplň a zaujímají
dominantní místo v činnostech samospráv. Ředitelé jsou si vědom i přínosu žákovských
samospráv i v oblastech, které nejsou tak význam ně zastoupeny, ale nestaví se k jejich
významu tak progresivně. Jednoznačně považují samosprávu za význam ný prvek ve výchově
a vzdělávaní a odmítají postoje, které jejich význam snižují a zlehčují.

Kladný přístup lze pozorovat i v zapojování žáků prvního stupně do procesů správy a
řízení školy. 78% škol, které podporují žákovské samosprávy, dávají v jejich orgánech
příležitost i žákům prvního stupně. Ze zkušenosti vyplývá, že nejčastěji žákům 4.,5. tříd, ale
tato problematika nebyla prošetřena. Velká část ředitelů se dokonce domnívá, že zástupnická
forma školního parlamentu,(u nás nejrozšířenější orgán samosprávy) poskytuje ideální
příležitost, jak děti tohoto věkového období do procesů správy, organizace a řízení školy
zapojit. Někteří si myslí, že vhodnější je hledat jiné formy zapojení žáků prvního stupně do
správních procesů než jsou školní parlamenty. Pozitivním jevem bylo, že ředitelé nespatřují
ve snaze zpřístupnit tuto sféru učení žákům prvního stupně nic neoprávněného a nesmyslného.
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4.4 Řízená debata: Smysl a fungování žákovské samosprávy z pohledu mladé generace
Cíl: Charakterizovat postoj mladé generace k fungování žákovských samosprávných orgánů
v porovnání s postoji ředitelů základních škol.

D ílčí cíle:

•

Zjistit, zda dosavadní zkušenosti dětí s působením žákovské samosprávy jsou
pozitivní či negativní.

•

Zjistit, v kterých oblastech spatřují význam činnosti žákovských samospráv.

•

Porovnat, zda se tyto oblasti shodují s pojetím ředitelů základních škol.

Podobnému průzkumu názorů jako ředitelé škol byla podrobena i zástupci mladé generace.
Pro zjišťování názorů dětí byla vybrána metoda debaty, kterou řídila dospělá osoba podle
předem připravených otázek. Děti měly za úkol vyjádřit s k podobné problematice jako
ředitelé škol v dotazníkovém šetření, proto skladba otázek kopírovala dotazníkový formulář.
Otázky nebyly adresovány konkrétním osobám, byly předloženy jako obecný problém, ke
kterému se měl vyjádřit, každý kdo chtěl, při čemž bylo respektováno právo neodpovídat.
Do řízené debaty byla vybrána skupina dětí různého věku, tak aby byly zastoupeny
různé typy škol a tím vytvořen předpoklad pro širokou škálu zkušeností s žákovskou
samosprávou.Výběr dětí měl být proveden tak, aby mezi nimi nepanovala nedůvěra a ostych.
Proto se řízené diskuse zúčastnili členové oddílu organizace dětí a mládeže MOP. Debata
byla zaznamenávána na magnetofonový pásek, později analyzována a zaznamenána.
Debaty se zúčastnilo 5 dětí různého věku: Rudolf 9 (ZŠ), Honza 11 (ZŠ) Michala 15
(sedmileté gymnázium), Míša 16 (obchodní akademie), Roman 18 (střední průmyslová škola).
V

úvodu debaty byly dotazovaným položeny otázky, které měly odhalit dosavadní

zkušenost dětí s žákovskou samosprávou, s přihlédnutím na zkušenost ze základní školy.
Všichni se setkali ve své školní praxi s žákovským zástupným orgánem. Všichni dotazovaní
se setkali s některou formou žákovské samosprávy. Uváděli různá pojmenování (žákovská
samospráva, školní parlament, či rada předsedů).
Dále měli stručně charakterizovat působení tohoto orgánu.Ve většině případů
popisovali samosprávu jako orgán, jehož členové (zástupci tříd) inform ovali ve třídách o
aktuálním děni v živote školy, předávali jim informace, ktere se dozvěděli bezprostředně od
ředitele školy. Považovali tento druh činnosti za kladný a užitečný jev, i když bylo
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podotknuto, že informace stejného druhu jim zprostředkovával i třídní učitel. V těchto
orgánech též mohli podávat svoje připomínky a návrhy, ale v běžné praxi tak nikdo nečinil.
V druhé části debaty byly dětem položeny otázky, které byly součástí dotazníků adresovaných
ředitelům základních škol v České republice.

4.4.1 Vyhodnocení řízené debaty
1.První otázka, zdaje žákovská samospráva příležitost pro vedení školy zjistit názory žáků,
byla 4x zodpovězena kladně, jen jeden z dotazovaných vyjádřil pochybnosti, že by žáci byli
ochotni svoje názory otevřeně zveřejňovat, jelikož může dojít k nedorozumění a následně
k osobním problémům mezi žáky a učiteli. Skupinka se shodla na tom, že je lepší své názory
vyjadřovat písemnou formou, například ve formě petice, ale nevěřili v ochotu vedení školy se
jejími připomínkami zabývat.
2.Na otázku, zda představuje žákovská samospráva práci navíc, odpovídali, že pro žáky spíš
ne, zasedání jim umožní „ulít se“ z pravidelného vyučování, nepochybovali o tom, že se
vybraní žáci účastní zasedání dobrovolně, i když velký zájem o členství v takových uskupení
mezi jejich vrstevníky není. Celkově se shodli, že ani pro učitele není provozování žákovské
samosprávy velkým zatížením, jelikož se jich příliš netýká a jeho činnost jde mimo jejich
zájem. Podíl práce na fungování žákovských samospráv přiznali ředitelům a jejich
zástupcům.
3.Celá skupinka souhlasila s tvrzením, že práce ve školní samosprávě představuje příležitost
pro žáky naučit se jednat s autoritou, vyjadřovat a prosazovat své názory, argumentovat,
přijmout kompromis.
4. Naopak s tvrzením, že žákovská samospráva je „bonzárna“ na učitele nesouhlasili, i když
se donášení na učitele může objevit. Z jejich zkušenosti vyplývá, že se osobní věci na
zasedáních žákovské samosprávy neřeší, jako důvod udávali, že pokud by někdo donášel,
podstupoval by riziko, že by se to daný učitel dozvěděl. Problémy tohoto typu se na zasedání
mohou objevit v případe, jedna -li se o konflikt učitele s celou tndou.
5.V případě otázky, jestli žákovská samospráva představuje příležitost pro žáky
v praxi si vyzkoušet demokratické principy společnosti, reagovali skepticky. Vyjádřili
nejistotu, zda vůbec mezi žáky a učiteli lze jednat na základě demokratických zásad. Jeden
z dotazovaných považoval řízení školy za zastaralé a označil přístup vedení školy k žákům
za totalitní.
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6.Dále měli dotazovaní odpovědět, co si myslí o tvrzení, že žákovská samospráva je dobře
míněná, ale málo podnětná aktivita. Toto tvrzení se dočkalo souhlasných komentářů. Podle
mladých dotazovaných se na zasedání žákovské samospráva řeší spousta podnětů, ale jen
málokdy jsou vidět skutečné výsledky a dojde k praktickým závěrečným opatřením.
7.K tvrzení, že školní samospráva je příležitost pro žáky, vedení školy, pedagogy i ostatní
pracovníky vytvářet dobré klima ve škole uváděli pochybnosti, zda naopak vztahy mezi
těmito subjekty nejsou činností samosprávných orgánů narušovány a zneklidňovány.
8. Naopak souhlasili, že samosprávné orgány jsou příležitost zainteresovat žáky, přimět je
podílet se na dění ve škole, organizovat kulturní a společenské akce. Vzpomínali některé
školní akce, ale překvapivě nebyl výčet extrémně početný.
9.Tvrzení, že žákovská samospráva je blamáž a žáci stejně žádná důležitá rozhodnutí
neovlivní, mělo souhlasnou odezvu.
10.Rozpačité odpovědi vyvolala poslední ze série otázek, zda žákovská samospráva
představuje možnost pro vedení školy vytvářet pravidla soužití, která mají větší
životaschopnost, protože šije žáci sami stanovují. Podle dotazovaných si žáci nemají ve
škole možnost stanovovat pravidla soužití, jsou již daná, a na jejich podobu nemá školní
samospráva vliv.

Na závěr se dotazovaní mladí shodli, že podle jejich dosavadní zkušenosti je
posláním žákovských samospráv přísun informací žákům o životě školy o kulturních akcích,
změn ve vybavení a zlepšování hmotných podmínek školy. Cítili rozpor mezi příležitostí
uplatňovat svoje návrhy, přednášet poznámky, podílet se na organizaci školního života, kterou
samosprávné orgány skýtají, a kterou učitelé otevřeně deklarují a realitou vzdálenou těmto
ideálům. Byl vysloven názor, že žákovská samospráva je zástěrkou, tváří se jako demokracie,
dává možnost, ale vše je závislé na vztahu učitelů k žákům. Dotazovaní žáci se domnívají, že
kvalita práce školní samosprávy je závislá na osobnosti ředitele, který se její činností zabývá.
Přesto mladí lidé nepovažují úsilí žákovských samospráv za zbytečné či marné. V hypotetické
situaci, že oni sami by byli ředitelé škol, by chtěli, aby na jejich škole podobný žákovský
orgán fungoval, protože jejich zájmem by byla spokojenost mezi žáky a učiteli, jejichž vztah
je podle nich bezprostředně protikladný.
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4.5 Závěrečné zhodnocení
Porovnáme-li výsledky dotazníku zadaného ředitelům škol, nalézáme v postojích
k samosprávných orgánů styčné body, ale i místa, kde se pohledy generací různí. Z obou
názorových stran se potvrdila role žákovských samosprávných orgánů při přenosu informací
a komunikaci mezi vedením školy a žáky. Připomínky dětí odhalily, že informace, které jsou
tlumočeny jsou mnohdy neaktuální, zástupci často opakují známé okolnosti. Taková situace
může vést u žáků k podrývání důvěry ve funkčnost samosprávných orgánů.
Mladí lidé také cítí sílu samosprávných orgánů při trénování praktických dovedností.
Setkávání s dospělou v řídící roli vyžaduje podle jejich mínění takové dovednosti používat.
Bezmála naprostá většina ředitelů nesouhlasila s tvrzením, že fungování samospráv je
falešná hra, ve které se žákům snaží vštěpit názor, že mají svoje práva, ale ve skutečnosti je
nemohou uplatnit, jejich názory nemají vliv na rozhodování vedení školy. Z reakcí dětí se
dalo usuzovat, že právě tak hodnotí význam samosprávy ve škole. Pociťovaly rozpor mezi
deklarovanými ideály a skutečností. Ani v uplatňování demokratických zásad nepřipisovaly
samosprávě velký význam. Vztah žáků a učitelů se jim zdál natolik problematický, že mezi
nimi nelze jednat s absolutní důvěrou na základě partnerství.
Úsilí prosazovat svoje potřeby a připomínky skrze tyto orgány hodnotili jako
nežádoucí, rušivé a rizikové pro prospěch každého jedince. Činnost žákovských samospráv
neodsoudily jako absolutně marnou, ale její činnost raději spatřovali při řešení otázek
školního režimu, projednávání praktických otázek každodenního školní práce (Náhrada
odpadlých hodin, výuka v určité učebně, odchody ze školy o volné hodině...).
Celkový postoj ředitelů škol vyjadřoval pozitivní hodnocení působení žákovských
samospráv ve školním prostředí.Nejen že kladně hodnotili možnosti žákovských samospráv,
ale zastávali názor, že žákovské samosprávné orgány s svou činností blíží stanoveným
ideálům. Děti v praktické rovině pochybovali, zda skutečně mohu proklamované pravomoci,
které jim demokratické struktury nabízejí uplatnit.
Zajímavým projevem při zadávání otázek byl zájem dotazovaných, kteří se nespokojili
se strohými odpověďmi ano či ne. Měli potřebu relativizovat, specifikovat svoje odpovědi,
podávat vysvětlení. Z tohoto přístupu lze usuzovat na hluboký zájem dětí o otázky
uplatňování demokratických zásad ve školním prostředí, potřebu na ně odpovídat a zabývat
se jimi, hledat rovnováhu ve vztahu učitel a žák.
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Závěr
Naplnit potřebu každého člověka úspěšně se zapojit do života, zorientovat se ve
společenských hodnotách, nalézt prostor pro vlastní uplatnění, pociťovat vnitřní uspokojení a
zároveň se vyvarovat nástrahám, které na něho číhají v soudobém světě, je důležitým
posláním současné výchovy a vzdělávání. Snaha zprostředkovat mu takové poznatky a
nástroje, které by mu pomohly naplnit tuto potřebu stojí také za úsilím této práce.
Ve snaze reflektovat nároky společnosti, nacházející se v procesu vývoje významně
ovlivněném vytvářením nově pojatého evropského prostoru, se rámcem diplomové práce stala
výchova demokratického občana. Ta se jeví z perspektivy budoucího vývoje Evropy jako
cesta, která sbližuje mladého člověka se společností. Jak docílit tohoto „sbližování“ ve
výchově a vzdělávání, je předmětem zkoumání diplomové práce nazvané Žákovská
samospráva a její možnosti na 1.stupni ZS.
Úvod diplomové práce byl věnován otázce participace a její role v životě evropského
člověka. Vzbudit u mladé generace potřebu zapojit se do řešení společenských otázek,
podílet se na správě a organizaci veřejného života prostřednictvím veřejných institucí a
mechanismů, tedy motiv participace, se prolínal všemi zbylými kapitolami. Analýzou
společensko-politického vývoje byly sledovány změny v pojetí participace a nárůst potřeby
začleňovat děti a mládež do řídících procesů. Proměna postojů k této problematice byla
ovlivněn některými historickými mezníky ve vývoji evropské společnosti, vyvrcholila
přijetím Úmluvy o právech dítěte. Potřeba angažovaného přistupuje stále aktuální
problematikou, která se odráží v dokumentech zabývající se pojetím a rolí mladé generace
v evropských demokratických společnostech. Tradiční formu participace žáků při správě a
organizaci života v českých školách představují žákovské samosprávné orgány . Jejich
tradice a význam byl připomenut v historickém vývoji.
Významné dokumenty, které upravuji otázku participace mladé generace byly použity
jako východiska při hodnocení, jakou pozornost věnuje česká společnost této otázce zejména
v oblasti výchovy a vzdělávání. Lze říci, že rozvoj participace v Čechách má dobré
legislativní zázemí. Stal se součástí Koncepce státní politiky do r.2007. Reálné výsledky
tohoto záměru můžeme spatřovat v pojetí nového školského zákona, který zmiňuje otázku
vzniku žákovských samosprávných struktur. Explicitně stanovuje, že zakládání žákovských
samosprávných struktur je součástí práv žáků a zároveň zdůrazňuje, že povinností ředitelů je
věnovat těmto strukturám náležitou pozornost, zohledňovat návrhy a připomínky školní
žákovské veřejnosti a respektovat názor žáku vyjádřeny skrze tyto organy. Tento krok se jeví
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v porovnání s nedávnou minulostí, kdy žákovské samosprávy nebyly pod ochranou žádného
formálního opatření, jako pozitivní přínos při vytváření demokratického prostředí na našich
školách. Takové pojetí je také dobrým základem pro další zlepšování situace v oblasti
uplatňování dětských práv. Zároveň můžeme kladně hodnotit i to, že zákonná úprava
zachovává demokratickou podstatu těchto orgánů. Není tedy povinností vedení školy je
zakládat, aleje právem závislým na dobrovolném rozhodnutí žáků je zakládat. Otázka
formálně vzniklých žákovských samosprávných orgánů byla nastíněna rozborem
žákovských samospráv v polském vzdělávacím systému. Hodnocení takto vzniklých
samospráv by bylo nutné provést na základě významnějšího šetření, jehož závěry by
prospěly při stanovování podmínek funkčnosti žákovských samospráv. V tomto směru má
bádání slabé místo a negativní hodnocení formálně vzniklých samospráv, které a priori
uplatňuje by bylo třeba podpořit na základě kvalitního výzkumu.
Dalším významným dokumentem, který výrazně přispívá k celkovému pojetí
samosprávných orgánů v našich školách je Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání. Pojetím a obsahem průřezové oblasti Výchova demokratického občana, která je
povinnou součástí vzdělávacího programu, vytváří prostor pro žákovské samosprávy a jejich
činnosti v rámci povinného vyučování. Hodinová dotace, kterou má tato průřezová oblast
k dispozici, umožňuje učitelům získat potřebné časové nároky pro práci s žákovskou
samosprávou.
Žákovské samosprávné orgány zasahují do několika cílových oblastí výchovy a
vzdělávání, mají bohaté možnosti ve zprostředkovávání rozličných poznatků, dovedností a
postojů. Nachází svoje uplatnění i na 1.stupni základních škol. Některé způsoby zapojení dětí
mladšího školního věku do procesu demokratického řízení byly popsány a zhodnoceny.
S jakou podporou se však setkává žákovská samospráva v praxi, ze strany těch, kterých se
bezprostředně týká, to je otázka, která bude mít rozhodující vliv při naplňování jejích
možností.
Proto náplní výzkumu v praktické části bylo zjistit, jak jsou žákovské samosprávy
přijímány ze strany ředitelů českých škol, jaký smysl a význam jim připisují a jaký je jejich
názor na jejich uplatnění na 1.stupni ZŠ. Další problematiku, na kterou se výzkum zaměřil byl
obsah činnosti našich žákovských samospráv, její jádro a vyhodnocení, zda aktivity a
projekty žákovských samospráv odpovídají jejich možnostem.
Ředitelé škol prokázali, že přijímají tyto struktury z velmi osvícených pozic. Připisují
žákovským samosprávám pozitivní význam, negativní ohlasy byly minimální. S podporou
ředitelů škol se žákovské samosprávy stávají nezanedbatelnou součástí řízení a organizace
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života škol. Jejich těžiště práce se zatím zaměřuje zejména do oblasti kulturních a
společenských aktivit, i když ředitelé škol jim připisují význam i v jiných sférách.
V některých oblastech, zejména při cíleném řešení společenských problémů, bude třeba posílit
působení žákovských samospráv tak, aby byl skutečně naplňován jejich potenciál při
výchově demokratického občana.
Osvětová stanoviska ředitelů škol nepotvrdily děti a mládež. Jejich možnosti a
význam při správě a řízení školy nejsou zdaleka tak doceňovány jako v postojích ředitelů.
Bezprostřední zkušenost, kterou s působení žákovské samosprávy mladá generace má
nevyznívá ve prospěch smysluplného fungování.
Domnívám se, že celková rozpačitost souvisí s náplní práce žákovských samospráv,
s výběrem a aktivit a projektů, se kterými se žáci ve svých zkušenostech setkávají.
Očekáváme-li aktivní přístup dětí a mládeže, angažovanost a zájem o problémy společného
soužití, měly by právě samosprávné orgány jít příkladem takovou činností, která by tyto
charakteristiky splňovala. Takové působení žákovských samospráv se neobejde bez pomoci,
opatrovníků, koordinátorů, učitelů, dospělých zodpovědných za výchovu a vzdělávání dětí a
mládeže. Zaměření a způsob řešení vhodných aktivit má vliv na to, zda žáci nabudou
přesvědčení o smysluplnosti účasti při řešení společných problémů.
Je dobře, že ředitelé škol jsou ochotni věnovat potřebný prostor i svoji pozornost
žákovským samosprávným orgánům, ale aby u dětí vznikla skutečná důvěra v demokratické
principy bude třeba více promýšlet, pomáhat řídit a iniciovat činnost žákovské samosprávy.
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ANOTACE:

Předmětem diplomové práce je význam a poslání žákovských samosprávných orgánů
v českých základních školách a jejich možnosti na 1.stupni ZŠ. Cílem je obhájit jejich roli v
procesu participace dětí a mládeže ve společnosti, při uplatňování dětských práv, rozvíjení
občanských dovedností a zodpovědného postoje v procesu společného rozhodování.
Zkoumány byly historicko společenské tendence ve vývoji participace mladé generace,
metodické materiály a názory veřejnosti na samosprávné organizování dětí a mládeže. Ze
závěrů vyplývá, že žákovské samosprávné orgány hrají významnou roli při budování
kompetencí demokratického občana v současné Evropě. Je třeba posílit jejich působení v
oblasti efektivního řešení společenských problémů. České pedagogické prostředí vytváří
dobré legislativní zázemí pro žákovské samosprávy, také ředitelé škol jsou nakloněni jejich
působení.

SUMMARY:

This piece of work is based on the issue of pupil’s self management bodies, their
understanding and function in Czech Primary schools environment with emphasis on the
grade 1 to 5. The goal of the thesis is to state their role in the process of youth generation
participation in the society, in exercising children’s rights, in development of citizen’s skills
and in responsible attitude in the process of common decision making. There were several
issues explored, such as social-historical tendencies it the development of youth participation
methodical sources and public opinion on the topic of pupil’s self management bodies. As the
research shows they are important in improving democratic competencies of the nowadays
European citizen. The role of the pupil’s self management bodies need to be reinforced in
effective solving of social tasks. Czech educational environment creates challenging
background for the pupil’s self management bodies; even the school directors support them
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Nejlépe vyhovující odpověď prosím zřetelně označte. V případě vyplnění elektronickou
formou například zvýrazněním počátečního písmene zvolené odpovědi tučně , nebo za
vybranou odpovědí udělejte X, nebo vytiskněte, zakroužkujte a pošlete v obálce. Věřím, že si
poradíte.

Pohlaví vyplňujícího:
Věk vyplňujícího: 39
v

^

Škola:

statni

soukromá-------------- eífkevní

Typ školy:

městská v centru

městská-sídlištní

venkovská---------------malotřídní

škola na malém městě
......................................

Kraj, do kterého škola spadá: Pardubický

1. Fungovala v minulém školním roce na vaší škole nějaká forma samosprávného orgánu
žáků jako jsou tzv. školní parlamenty, rady předsedů tříd, žákovské samosprávy atd.
(Pro zjednodušení se dále užívá jen označení šk o ln í parlam ent.)
Ano
2. Budete podporovat existenci školního parlamentu pro příští školní rok?
Ano

3. Vyberte nejvhodnější tvrzení.(Lze zaškrtnou libovolný počet výroků.)
Školní parlament je:
□ Příležitost pro vedení školy zjistit názory žáků.
a —Práce navfer
□ Příležitost pro žáky naučit se jednat s autoritou, vyjadřovat a prosazovat svoje
názory, argumentovat, přijmout kompromis...
e —„Bonzárna“ na učitele.
□ Příležitost pro žáky v praxi si vyzkoušet demokratické principy společnosti.
□ Dobře míněná, ale málo podnětná aktivita.
□ Příležitost pro žáky, vedení školy, pedagogy i ostatní pracovníky vytvářet
dobré klima ve škole.
□ Příležitost zainteresovat žáky, přimět je podílet se na dění ve škole,
organizovat kulturní a společenské akce.
a —Blamáž, žáci stejn ě žádná důležitá rozhodnutí neovlivní.

□

Možnost pro vedení školy vytvářet pravidla soužití, která mají větší
životaschopnost, protože si je žáci sami stanovují,
a —Nevím, co si o tom mám myslet.

4. Účastní se zasedání školního parlamentu na vaší škole žáci prvního stupně?
Ano

(od 5.třídy)

5. Pokud jste odpověděli ne, proč ne?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školní parlament v naší škole zatím nevznikl
Žáci l.st. nemají potřebné dovednosti, aby se mohli smysluplně účastnit
zasedání ŠP
Otázky řešené na zasedání ŠP se jich ještě netýkají
Před staršími spolužáky se stydí a nezapojují se do jednání
Nedokáží se zapojit do diskuse
Nechápou jakou pravomoc jim přináší role zástupce v ŠP
Z praxe se nám neosvědčilo
Nevím
(něco jiného)..............................................................................

6. Mají mít žáci prvního stupně příležitost učit se, jak se podílet na společném
rozhodování?
□ Ano, školní parlament je pro to ideální příležitost
a —Ne, na 2.stupni ZS budou mít j eště dost možností se podílet na společném
rozhodování
a —Ano, ale jinak a jinde než ve školním parlamentu
9 -------1NT a i fyi *n mi *
t v

,

Samorzqd uczniowsky-příklad žákovské samosprávy formálního charakteru

Jiné legislativní okolnosti působení žákovských samospráv v polském systému
výchovy a vzdělávání se staly předmětem pro pozorovnání žákovské samosprávy v praxi.
Formální je nazvaná proto, že nevychází z potřeb a zájmů žáků škol, ale z formálních pokynů
pro řízení školy. Z předchozí skutečnosti bylo známé, že samospráva se podílí pestrým
způsobem na organizaci života ve škole. Zajímavé bylo zjisti, jakým způsobem samosprávný
orgán dosahuje veřejných úspěchů a společenské prestiže.

Cíl: Jak žákovská samospráva dosahuje vysoké úrovně veřejné prezentaci a realizovaných
akcí.

Pozorování činnosti polské žákovské samosprávy

Z průběhu zasedání žákovské samosprávy byl pořízen videozáznam, který byl posléze
studován a analyzován. Při pozorování aktivní činnosti žákovské samosprávy na zasedání
v polské základní škole byly sledovány tyto dílčí cíle :
•

Jaké náměty k projednávání se objevily.

•

Kdo podával návrhy, zda opatrovník či dětští zástupci.

•

Jak se uplatňovaly demokratické zásady při jednání.

•

Jak charakterizovat postoj žáků k roli představitele žákovské samosprávy (Poslední
dílčí cíl byl sledován nejen během zasedání, ale i v řízené debatě s dětmi.)

Podle zákonu o systému vzdělávání z r. 1991 je školní samospráva jedním ze
společných orgánu v systému řízení školy. To znamená, že zakládání žákovských samospráv
je povinné. Z denní praxe polských škol je zřejmé, že se jedná o běžně přijímanou skutečnost.
Školní samospráva funguje v Základní škole 86 v polském Krakově od počátku 90.1et Podle
statutu základní školy číslo 86 v Krakově se žákovská samospráva ustanovuje na základě
voleb, ve kterých jsou voleni zástupci z 4. až 6. tříd. (pozn.v Polském vzdělávacím systému
nastupují povinnou školní docházku děti ve věku 6-ti let, tento ročník je označován číslicí 0,
tzv. „Zeróvka“, která je organizována jako předškolní příprava v rámci školy mateřské nebo
základní. Z tohoto uspořádání vyplývá posun oproti ČR, do polské 4.třídy chodí stejně staří
žáci jako do české 5.třídy.

Volby se vyhlašují každoročně a hlasuje v nich každý žák od 4.třídy. Z každé třídy jsou
jmenováni tři kandidáti, kteří postupují do voleb. Před samotnými volbami jsou vyzváni, aby
vytvořili svoji volební kampaň v podobě plakátů či oznámení ve školním rozhlase.
V stanovený den se konají volby, kandidát s největším počtem hlasů se stane předsedou
žákovské samosprávy. Ve statutu školy je stanoveno, že předsedou může být pouze žák
posledního, tedy šestého ročníku. Situace, že by největší počet hlasů získal žák z jiného
ročníku se stává velmi řídce, takový případ nastal v loňském roce. Největší počet hlasů
získala žákyně z 5.třídy, na svoji funkci rezignovala s odůvodněním, že má šanci uspět ještě
v následujícím roce, i když vedení školy bylo ochotné diskutovat o případné změně ve
statutu školy.
Žákovská samospráva se schází několikrát v roce podle potřeby a aktuální situace.
V prvním semestru školního roku 2005/2006 se samospráva sešla dvakrát, poprvé na začátku
školního roku po skončení voleb do školní samosprávy a podruhé na konci prvního pololetí
při příležitosti klasifikační porady pedagogů, kde jeden bod diskuse je věnován činnosti
školní samosprávy.
Zasedání svolává učitel, který je za fungování školní samosprávy zodpovědný, je mu
přidělena funkce opatrovníka. Samosprávu svolává na základě ohlášení, která jsou
zveřejňována ve školním rozhlase. Samospráva může žákovskou veřejnost též oslovovat
pomocí radiového vysílání. Členové samosprávy si sami vybírají svého opatrovníka z řad
učitelů. Kromě učitele pečovatele je za fungování samosprávy zodpovědný ještě tzv.
pedagog, který má funkci pedagogicko-psychologického poradce. Na velkých školách
pracuje kromě pedagoga ještě školní psycholog, který také spolupracuje s žákovskou
samosprávou. Důvodem svolání samosprávy bylo plánování dalších čísel školního časopisu.
Dne 31.1.2006 se na konalo zasedání žákovské samosprávy. Na začátku zasedání provedla
učitelka pověřená opatrovníkem samosprávy prezenci, ve které zjišťovala přítomnost
reprezentantů jednotlivých tříd, nezávisle na jejich počtu. Zápisem ze zasedání byl pověřen
jeden člen samosprávy. Prvním bodem diskuse bylo podávání návrhů na téma do školního
časopisu. Jednotlivá čísla časopisu jsou vždy zasvěcena určitému tématu, na příklad
Vánocům. Každá třída byla povinna předložit jeden návrh a stanovit termín, do kterého
noviny s touto tématikou budou vydány. Následovala zdlouhavá část zasedání, kdy se
zástupci tříd pokoušeli vymyslet nějaký námět. Nakonec se podařilo harmonogram vydávání
školního časopisu stanovit a pro každou třídu nalézt téma. Během diskuse nad náměty se
zástupci dostali do konfliktu s oběmi přítomnými pedagogickými opatrovníky, kteří odmítali
téma, se kterým přišli žáci šestých tříd.

Téma „Krakowia versus Wisla“ o dvou největších fotbalových klubech v Krakově, má
dozajista kontroverzní nádech. Příznivci obou znepřátelených klubů prosluli vandalismem a
chuligánstvím. Bohužel se na toto téma nerozvinula dlouhá diskuse, neboť dva přítomní
učitelé - opatrovníci, zavrhli toto téma argumentem, že námět již byl přednesen na minulém
zasedání a i když zůstal bez realizace, náměty nelze opakovat. Dalším problematickým
námětem byla událost kolem zřícení výstavní haly v polských Katovicích v lednu 2006, kde
zahynulo více než 60 osob. „Katovická tragedie“ též nenalezla pochopení u opatrovníků
samosprávy, kteří považovali tento námět hodný lítosti a soucitu žáků, ale obávali se, že by
mohl být znevážený publikováním ve školním časopise.V prvním semestru vyšlo jedno číslo
školního časopisu, věnované svátku sv. Ondřeje. Tímto svátkem končí období před Adventem
a tradičně se tento svátek slaví tanečními zábavami a diskotékami.
Na schůzce byla přednesena další témata, která se podle komentářů již také stala
námětem starších čísel školního časopisu, ty však narozdíl od tématu Krakowia versus Wisla
našly uplatnění.Takový postup se neshoduje s demokratickými principy, které by se měly při
jednání zástupců samosprávy respektovat, a které by měly demokratické orgány jako je školní
samospráva reprezentovat. Z celkového počtu čtrnáct návrhů pro obsah školních novin, bylo
osm přijato (Valentýn, Naše domácí zvířata, Den žen, Hudební hity, Sportovní rekordy,
Velikonoce, Apríl, Den d ě tí), neujalo se šest (Wisla versus Krakowia, Tragédie v Katovicích,
móda, Jaro, Nejoblíbenější učitel, Sportovci). Stanovena byla také data, ke kterým jednotlivá
čísla školních novin budou vycházet. Třída, která nesplní svoji povinnost, bude potrestána
poznámkou.
Další projednávanou záležitostí bylo organizace Valentýnské pošty. Promocí této akce
byly pověřeny dívky z 6.tříd, které budou informovat o roznášení valentýnek ve školním
rozhlasu a též zodpovídají za schránku, která bude umístěna na chodbě školy.
V tomto roce byly polské školy obeslány ministerským oběžníkem, který informoval a
apeloval na větší pozornost v otázkách dodržování práv dětí podle Úmluvy o právech
dítěte.Tato problematika byla též zařazena do programu zasedání školní samosprávy a
druhým bodem schůzky bylo zjistit porušování práv žáků ve škole, která jsou stanovena ve
školním statutě. Za tímto účelem byly rozdány karty papíru, na které měly děti zapsat právo,
které bylo porušeno,v jaké třídě a na jakém předmětu ( viz. práva žáků Szkoly podstawowej
Nr 86). Karty byly anonymně odevzdány. Připomínky, stížnosti ani poznámky k tomuto
tématu nenásledovaly. Po projednání těchto dvou bodů se školní samospráva rozešla.

N ajednání se projednávaly celkem čtyři náměty, tři vzešli ze stran dospělého opatrovníka a
jeden ze strany dětí. Přínos opatrovníka k diskusi je jednou z jeho rolí, která byla v tomto
případě splňována. K jeho úkolům patří také povzbuzovat mladé představitele samosprávy,
aby sami přicházeli s nápady a připomínkami, tento úkol byl na zasedání zanedbán.
Mnohé činnosti spjaté s řízením zasedání promlouvaly o dlouhodobé zkušenosti. Objevily se
aktivity , které podporují hladký průběh zasedání (hlasování, zápis z jednání, diskuse na
téma, pověření úkolem a jiné). Tato zkušenost nebyla viditelná při uplatňování
demokratických zásad. Průběh diskuse byl řízen učitelem, nikoli dětským zástupcem,
kterému bylo role příslušela. Způsob vedení byl direktivního rázu. Opatrovník do
rozhodování zástupců příliš často zasahoval svými názory nebo rozhodnutími, uchýlil se i
k drobným manipulacím, které znemožnily svobodně uplatnit připomínky a návrhy žáků,
argumentovat a objasňovat svoje stanovisko.Direktivní způsobem projednávání otázek a
problémů organizace školního života neumožňoval žákům kreativně pracovat se zapojením
vlastní invence.Ale umožnilo dojít rychle k závěrům, vypracování pracovního plánu,
Kázeňské prostředky pochvaly a poznámky sehrály roli při přijetí zodpovědnosti..Žáci jsou
postaveni do rolí pasivních účastníků, kteří pomáhají realizovat některé projekty, školní
akce a aktivity. Během zasedání nebyl ponechán velký prostor pro realizaci vlastních potřeba
a návrhů dětským zástupcům, ale dospěl ke konstruktivním závěrům důležitým při plnění
zadaných úkolů

Řízení diskuse - Postoj pošlých žáků k roli představitele žákovské samosprávy

Pozorování zasedání školní samosprávy bylo doplněno kratší diskusí s jejími
představiteli, kteří s e jí účastnili dobrovolně již bez přítomnosti svého opatrovníka. Debata
měla pomoci odhalit, jak žáci hodnotí svoje postavení zvoleného zástupce v hlavním orgánu
žákovské samospráv.

Cíl: Zjistit osobních postoj zástupců polské školní samosprávy k funkci člena samosprávy.
Dílčí cíle:
•

Jaký osobní přínos má pro zástupce práce ve školní samosprávě

•

Jaké jim přináší výhody a nevýhody.

•

Jaké pravomoci zástupce školní samosprávy využívám.

Debatu řídila dospělá osoba podle předeni připravených otázek, které byly a Druhou
část debaty byla založena, na bodech dotazníkovém šetření pro ředitele českých základních
škol, na který podobným způsobem odpovídali zástupci českých dětí a mládeže. Otázky byly
předkládány zúčastněním jako námět k zamyšlení, ke kterému v případě, že chtěli vyjádřili
svůj názor.
Diskuse se zúčastnilo 6 zástupců žákovské samosprávy, čtyři děvčata z šestých tříd a
dvě děvčata ze čtvrtých tříd. Všechny zástupkyně šestých tříd pracují v žákovské samosprávě
již třetí rok, dívky ze čtvrtých tříd jsou v této funkci teprve prvním rokem.
Na první otázku zda jsou rády, že byly vybrány do žákovské samosprávy všechny bez
zaváhání odpověděly kladně. Jako důvody uváděly prestiž, kterou jim tato funkce přináší
v očích spolužáků i při hodnocení učiteli.
Souhlasily, že práce ve školní samosprávě jim přináší určité výhody, ze kterých
jmenovaly:
•

Možnost něco udělat

•

Společně se scházet

•

Ostatní jim věří

•

Nenudí se

•

Zabíjí čas

•

Jejich jména jsou viditelně napsaná na veřejných místech

V

případě nevýhod uváděly, že je práce v samosprávě pro ně příjemností a jedinou

nevýhodou je, že je to práce časově náročná.
Na otázku jaké pravomoci jako zástupci žákovské samosprávy mají, odpovídaly, že
mohou pomáhat při organizování školních akcí, provádět dozory na chodbách, provádět
hlášení do školního rozhlasu, připravovat spolu s opatrovníkem nástěnku .
Z odpovědí žáků byla vědomá hrdost na funkci zástupce v orgánu, kde reprezentují
své spolužáky. Zvolení do samosprávy jim přineslo osobní uspokojení a určitou prestiž.
Tohoto důvodu je pro ně činnost v samosprávě důležitá a velmi si jí cenní.

