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Anotace  

PAVLÍKOVÁ, J. Role učitele v německé celodenní škole. Praha: Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 198 s. Disertační práce.  

 

Disertační práce zkoumá roli učitele v německé celodenní škole, jako 

specifické vzdělávací instituci s mnoha charakteristickými znaky. V teoretické 

části je popsán kontext role učitele v německé celodenní škole. Je definována 

celodenní škola v Německu a popsány její charakteristiky. Stručně je nastíněna 

historie celodenního vzdělávání v Německu a také současný vývoj v jednotlivých 

spolkových zemích. V teoretické části je dále vymezena sociální role, role učitele a 

shrnuty dosavadní poznatky o profesi učitele v německé celodenní škole. 

Empirická část řeší otázku obrazu role učitele v německé celodenní škole, její 

charakteristiky a kontextu, ve kterém se odehrává. Výzkumné šetření je 

realizováno kvalitativní strategií, metodou zakotvené teorie. Konkrétním 

výsledkem výzkumného šetření je substantivní zakotvená teorie role učitele 

v německé celodenní škole. Ta je dále srovnávána se stávajícími teoriemi role 

učitele. 

 

Klíčová slova: role učitele, německá celodenní škola, zakotvená teorie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 

PAVLÍKOVÁ, J. The Rolle of the teachen in German all-day school. Praha: Faculty of 

Education, Charles University in Prague, 2011. 198 pp. Doctoral Thesis.  

 

The doctoral thesis examines the role of the teacher in German all-day 

school, as a specific educational institution with many representative features. The 

theoretical part describes the context of the role of the teacher in the German all-

day school. It is defined all-day school in Germany and described its 

characteristics. 

The doctoral thesis briefly outlines the history of all-day school in Germany as 

well as current history in each of the German lands. The theoretical part further 

defines social role, role of teachers and summarizes current knowledge on the 

profession of teacher in the German all-day school. The empirical part tackles the 

qusetion of the role of the teacher in the German all-day school, its characteristics 

and the context in which it takes place. 

The research is carried out qualitative strategies, using grounded theory. A 

concrete result of the research is grounded substantive theory of the role of 

teachers in the German all-day school. It is also compared with existing theories of 

the role of teachers. 

 

Keywords: role of teachers, German all-day school, grounded theory.  
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1. Úvod 

Německé celodenní školy lze povaţovat za fenomén vzdělávací politiky Spolkové 

republiky Německo posledních deseti let. Diskuse o celodenním vzdělávání v Německu 

začala sice jiţ v 50. letech, ovšem myšlenku plošného zavedení celodenních škol přineslo 

aţ v 90. letech Fórum o vzdělávání (Forum Bildung), jako moţné řešení problémů ve 

vzdělávání (zejména v souvislosti se špatnými výsledky německých ţáků ve srovnávací 

studii PISA). Před volbami v roce 2002 měly všechny politické strany jako jeden ze svých 

cílů v oblasti vzdělávací politiky podporu zřizování celodenních škol. Celodenní školy se 

začaly plošně zřizovat v roce 2003 a v současné době tvoří 41,7 % všech škol ve Spolkové 

republice Německo. 

Celodenní škola není samostatným typem vzdělávací instituce v německém 

vzdělávacím systému. Německý vzdělávací systém je silně diferencován, vedle tzv. 

Grundschule (základní škola primárního stupně), která je hlavním typem vzdělávací 

instituce v primárním stupni vzdělávání, existuje naopak na niţším sekundárním stupni 

několik typů škol, které diferencují ţáky podle výkonu a podle jejich aspirace na výši 

vzdělání – Haputschule (hlavní škola), Realschule (reálná škola), Gesamtschule
1
 

(integrovaná škola), Gymnasium (gymnázium). Všechny tyto vzdělávací instituce se, 

pokud splní podmínky (viz kap. 2.1 a 2.2), mohou stát celodenní školou. Rovněţ speciální 

školy se mohou stát celodenní školou. Celodenní škola je tedy definována jako forma 

vzdělávací instituce naplňující specifické výchovně-vzdělávací cíle prostřednictvím 

charakteristických prostředků.  

Společným cílem vzdělávání v celodenní škole je vytvořit prostředí, kde se ţáci učí 

nepřetrţitě celý den z rozmanitých vzdělávacích podnětů, bez ohledu na to, zda právě 

probíhá hodina německého jazyka, volnočasová aktivita deskové hry, zda ţáci pracují ve 

školní čajovně, nebo zda si navzájem pomáhají při vypracovávání domácích úkolů. Tento 

nepřetrţitý proces učení má být smysluplně rozvrţen („rytmizován“) do školního dne tak, 

aby se střídaly fáze koncentrace a intenzivní práce na úkolu s fázemi odpočinku a 

                                                
1 V překladu tohoto pojmu se odborníci různí. Zatímco Česko-německý pedagogický slovník (POLÁKOVÁ, 
NELEŠOVSKÁ 2000, s. 148) uvádí překlad „obecná škola“, Německo-anglicko-český pedagogický slovník 
(SEEBAUER, MAŇÁK 1999, s. 55) upřednostňuje překlad „jednotná škola“. V publikaci Školní vzdělávání v Německu 
(JEŢKOVÁ, KOPP, JANÍK 2008, s. 63) je vyuţíván překlad „souhrnná škola“. V tomto textu vyuţívám Rýdlova 
překladu (RÝDL 2003, s. 165) „integrovaná škola“, neboť nejlépe vystihuje obsahovou stránku pojmu (jedná se o školu, 
která integruje/sdruţuje 3 nejfrekventovanější typy škol niţšího sekundárního stupně ve snaze zamezit negativním vlivům 
oddělení ţáků podle výkonnosti do různých vzdělávacích institucí).  
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volnočasového vyţití. Celodenní škola se snaţí o vytvoření příznivého klimatu. Důleţité 

je, aby se ţáci ve škole cítili dobře, aby bylo bez problémů moţné společné souţití (i 

vzájemné učení) ţáků s různým sociálním zázemím, různého vyznání i kulturních hodnot. 

Škola se snaţí v maximální míře zapojit ţáky do rozhodování o ţivotě ve škole, zároveň se 

otevírá místní komunitě, spolupracuje s ní a obohacuje tak učení i školní ţivot. Celodenní 

školy čerpají z reformní pedagogiky (viz kap 2.3), kde lze najít kořeny různých 

specifických prvků výchovně-vzdělávacího procesu v celodenní škole.  

Celodenní školy však nejsou zřizovány pouze jako reakce na výsledky PISA studie, 

mají reflektovat další potřeby (společenské, politické, kulturní), které se objevily v druhé 

polovině dvacátého století v německé společnosti. Celodenní škola má řešit potřebu mnoha 

rodin, kde jsou intenzivně zaměstnáni oba rodiče, případně kde dítě vychovává rodič - 

samoţivitel. Přičemţ v Německu není ve „středních a vyšších vrstvách“ běţné, aby děti a 

mladiství pobývali v odpoledních hodinách doma sami bez dozoru. Celodenní škola má 

také nahradit „problematickou“ náplň volného času dětí za smysluplné volnočasové a 

vzdělávací aktivity. Má dětem a mladistvým poskytnout vytrácející se příleţitosti pro 

sociální učení. Celodenní škola má zajistit všem ţákům dostatek času na učení a maximální 

individuální podporu pro učení. Reaguje tak mj. na rostoucí počet ţáků se specifickými 

potřebami učení. Jak jsem jiţ zmínila, celodenní škola má také poskytnutím dostatku času 

pro učení ţákům řešit problém špatných výsledků PISA studie, které jsou mnohdy 

spojovány s diferencovaným vzdělávacím systémem. Má odstranit nerovnost ve vzdělávání 

způsobenou rozdíly v sociálním zázemí jednotlivých ţáků. Má pomoci ţákům s jiným 

mateřským jazykem (ţákům imigrantů, příslušníkům národnostních menšin apod.), kteří 

mívají problémy s komunikací. Konečně má celodenní škola kompenzovat nestejnou 

nabídku kulturních podnětů a jiných volnočasových aktivit v různých regionech Spolkové 

republiky Německo. Celodenní škola má v konečném důsledku vyřešit otázku nerovného 

přístupu ke vzdělávání a umoţnit všem ţákům přiměřenou socializaci. (více viz 

HOLTAPPELS 1995) 

Celodenní škola je tedy velmi specifickou institucí, která má rozšířené výchovně-

vzdělávací cíle, které realizuje prostřednictvím svých specifických nástrojů. Jedná se tedy 

o instituci v německém vzdělávacím systému zcela výjimečnou, která klade vysoké nároky 

na pedagogické pracovníky, jenţ pedagogické cíle celodenní školy naplňují. Proto je velmi 

důleţité zkoumat podrobně profesi učitele, jeho roli při vzdělávání na celodenní škole a 

jeho úkoly, které při výkonu své profese plní. 
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Tato disertační práce má zejména výzkumný charakter, teoretická část obsahuje 

pouze nezbytné poznatky k pochopení problematiky celodenního vzdělávání a celodenních 

škol v Německu – práce se zaměřuje na zkoumání prostředí, které český výzkumník nezná 

a vstupuje do něj jako „cizinec“ (DISMAN 2008). Poznává tedy realitu aţ při vstupu do 

terénu, nesnaţí se v předstihu zjistit co nejvíce teoretických informací, které později 

ověřuje. Tento můj postoj odpovídá kvalitativní strategii výzkumu, kterou jsem pro své 

výzkumné šetření zvolila jako základní přístup a dále rozpracovala při tvorbě zakotvené 

teorie, kterou jsem zvolila jako metodu tvorby a analýzy dat. 

Postoj „cizinec“ byl navíc jediným moţným, neboť problematika celodenního 

vzdělávání není ani v německém odborném tisku nijak rozsáhle zpracována a zaměřuje se 

spíše na popis a zpracování různých výzkumných záměrů. Teoreticky je rozpracována 

pouze v nemnoha monografiích, ze kterých tato práce čerpá. Poměrně objemné portfolio 

dalších titulů je z větší části zaměřeno praxeologicky.  

Tato disertační práce má několik cílů, v rovině intelektuální, v rovině praxeologické 

i v rovině personální. Základním cílem této disertační práce je vytvořit komplexní pohled 

roli učitele v německé celodenní škole z hlediska daných specifických podmínek a vztahů 

této vzdělávací instituce. Konkrétním výsledkem mého výzkumného šetření pak bude 

substantivní teorie role učitele v německé celodenní škole. Kromě těchto cílů práce shrnuje 

poznatky o německé celodenní škole jako instituci, která dosud v českém pedagogickém 

prostředí nebyla příliš popsána a nabízí i moţnosti inspirace pro český vzdělávací systém.  

Předmětem mého výzkumu je tedy role učitele v německé celodenní škole, její 

specifické charakteristiky a podmínky, ve kterých se odehrává. Jako výzkumný problém 

byly zvoleny „činnostní projevy role učitele v podmínkách německé celodenní školy“. 

Výzkumný problém byl rozpracován do několika konkrétních výzkumných otázek, které 

uvádím v kapitole 3 a poté reflektuji v kapitole 5. 

V první kapitole objasňuji svou motivaci k danému tématu i k řešení zvoleného 

výzkumného problému. Uvádím základní sociokulturní souvislosti vzniku celodenních 

škol a vymezuji jejich výchovně-vzdělávací záměr. 

Ve druhé kapitole se věnuji teoretickému kontextu vzdělávání v německých 

celodenních školách. V kap. 2.1 uvádím v chronologickém pořadí několik definic a 

ilustruji tak vývoj pojmu celodenní škola. V kapitole 2.2 popisuji charakteristické znaky 

vzdělávání v celodenní škole. Uvádím několik základních přístupů, které mají nastínit 
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specifika vzdělávání v celodenní škole s ohledem na profesi učitele. V kap. 2.3 shrnuji 

nejvýznamnější milníky historie celodenního vzdělávání. Je moţné tak sledovat, jak se 

celodenní vzdělávání i jednotlivé jeho specifické prvky vyvíjely. V pozadí je téţ moţné 

sledovat, jak se mohla vyvíjet role učitele v jednotlivých historických obdobích. V kap. 2.4 

charakterizuji současný vývoj celodenních škol v jednotlivých spolkových zemích. 

Uvádím údaje z aktuální statistiky, které pomohou pochopit rozdíly v celodenním 

vzdělávání mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Tato kapitola má také zdůvodnit výběr 

jedné konkrétní spolkové země pro realizaci mého výzkumného šetření, s ohledem na 

homogenitu získaných dat v rámci jednoho vzdělávacího systému konkrétní spolkové 

země. V kap. 2.5 prezentuji stručné srovnání celodenních škol v Německu a „celodenního“ 

vzdělávání v několika dalších spolkových zemích. Snaţím se zde ukázat, jaké se 

celodenním školám v Německu dostává pozornosti od vědecké obce, veřejnosti i politické 

sféry. Celkově je problematice celodenního vzdělávání v Německu věnován velký prostor, 

zatímco v některých dalších zemích není celodenní škola jako specifická instituce nijak 

řešena. V kap. 2.6 věnuji pozornost sociální roli, z které odvozuji pracovní definici role 

učitele vyuţité v této práci. Dále prezentuji některé konkrétní teorie role učitele a popisuji 

dosavadní stav poznatků v oblasti role učitele v německé celodenní škole. 

V kap. 3 rozpracovávám podrobně cíle výzkumného šetření a výzkumné otázky. 

Dále prezentuji metodologii výzkumného šetření. Zaměřuji se na přesný popis postupu 

výzkumného šetření – včetně metod tvorby dat a jejich analýzy v jednotlivých fázích 

výzkumného šetření. V popisu výzkumného vzorku se věnuji stručné charakteristice 

vybraných škol a zároveň uvádím důleţité informace
2
 o jednotlivých učitelích, kteří byli 

do výzkumu zapojeni.   

V kap. 4 prezentuji výsledky svého výzkumného šetření. V kaţdé podkapitole 

věnuji pozornost jedné dimenzi role učitele v německé celodenní škole, přičemţ prezentuji 

výsledek axiálního kódování a zpětně zakotvuji tyto data v praktických příkladech (terénní 

zápisy, rozhovory, informace získané z dokumentů). V kapitole 4.2 prezentuji výsledek 

poslední fáze tvorby zakotvené teorie – vzniklou substantivní teorii. V kap. 4.3 pak 

srovnávám vzniklou teorii s vybranou teorií role učitele. 

                                                
2 Za důleţité informace povaţuji aprobaci učitele a délku jeho praxe, míru a způsob jeho zapojení do celodenních 
vzdělávacích aktivit a dále jeho postoj k celodennímu vzdělávání. 
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Závěr je věnován zodpovězení výzkumných otázek a shrnutí zjištěných poznatků o 

roli učitele v německé celodenní škole. 

Hlavním očekávaným přínosem práce je získání celistvého přehledu o roli učitele 

v německé celodenní škole a úkolech, které učitel při výkonu své profese plní. V teoretické 

rovině má práce přiblíţit českému pedagogickému prostředí německou celodenní školu 

jako specifickou instituci, která můţe poskytovat data o „rozšířené podobě“ edukačního 

procesu. V praktické rovině přináší práce slovníček frekventovaných pojmů, které jsou 

spojeny s celodenním vzděláváním v Německu. Celodenní škola můţe nabídnout inspiraci 

pro český vzdělávací systém, který má jako takový k celodennímu vzdělávání blízko 

realizací odpolední péče o ţáky prostřednictvím školních druţin a klubů, nabídkou 

zájmových krouţků i běţnou odpolední výukou.  
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2. Teoretický kontext 

V této kapitole se budu věnovat popisu výzkumného pole a definování klíčových 

konceptů výzkumného šetření. Vzhledem k tomu, ţe německé celodenní školy nejsou 

v českém pedagogickém prostředí příliš známé, povaţuji za nutné zasadit výzkumný 

problém do širšího kontextu celodenního vzdělávání ve Spolkové republice Německo. 

V textu shrnuji dosavadní poznatky o výzkumném poli. 

V úvodu kapitoly definuji pojem celodenní škola (ve vývoji od první definice aţ 

k definici v současné době uznávané), charakterizuji specifické znaky vzdělávání 

v německých celodenních školách. Vymezuji zásadní milníky historie německých 

celodenních škol. Ve zvláštní podkapitole se věnuji současnému vývoji celodenních škol, 

konkrétně pak popisuji vývoj ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, kde jsem 

prováděla své výzkumné šetření. Vzhledem k tomu, ţe výzkum byl realizován pouze 

v jedné spolkové zemi, pro srovnání krátce charakterizuji stav celodenního vzdělávání 

v ostatních spolkových zemích. Krátký pohled věnuji celodennímu vzdělávání mimo 

Spolkovou republiku Německu, z důvodu uvedení problematiky do širšího kontextu.  

Ve druhé části této kapitoly definuji pojem sociální role a prezentuji vybrané 

současné teorie o roli učitele. Protoţe v německém pedagogickém prostředí není výzkumu 

role učitele celodenních škol věnována pozornost, doplňuji tuto kapitolu o současný stav 

poznání profese učitele v celodenní škole související s rolí učitele. 

2.1 K definici pojmu celodenní škola  

Celodenní vzdělávání v Německu procházelo dlouholetým vývojem a neustálými 

diskusemi (viz kap. 2.3). Vymezení pojmu celodenní škola se začalo formovat aţ ve druhé 

polovině 20. století a společně s diskusí o specifikách celodenního vzdělávání procházel 

pojem celodenní škola rozsáhlými proměnami. Přesnou definici pojmu, kterou by 

respektovala jak vědecká obec, tak také politická sféra a veřejnost, se podařilo ustanovit aţ 

v roce 2003 a v současné době se podle tohoto vymezení řídí většina spolkových zemí.  

V této kapitole uvádím všechny relevantní definice pojmu celodenní škola 

v chronologickém řazení. Jejich vyznění odráţí spíše organizační rámec celodenního 

vzdělávání, zcela chybí vymezení charakteru celodenního vzdělávání (filosoficko-
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konceptuální rámec). Charakteru vzdělávání v německé celodenní škole věnuji 

samostatnou kapitolu (viz kap. 2.2). 

Pojem celodenní škola (Ganztagsschule) se poprvé pokusili definovat účastníci 

konference Institutu pro pedagogiku UNESCO v Hamburku v listopadu roku 1961. Podle 

závěrečné zprávy z konference byly vymezeny tři hlavní typy škol vzdělávajících ţáky po 

celý den: otevřená škola (Offene Schule), celodenní škola (Ganztagsschule) a škola 

s celodenní péčí (Tagesheimschule).  

Otevřená škola (Offene Schule) měla splňovat kriterium dobrovolné účasti na 

odpoledních aktivitách. Zatímco v tomto typu školy mělo dopoledne (5 – 6 vyučovacích 

hodin) probíhat běţné vyučování (s povinnou účastí všech ţáků), odpolední aktivity měly 

být dobrovolné, se zaměřením na pomoc při vypracovávání domácích úkolů, vzdělávací 

kurzy a volnočasové aktivity. Škola měla ţákům nabízet moţnost společného stravování. 

(Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule 1962) Otevřená škola je velmi podobná 

současné celodenní škole III. typu (viz dále – současná definice).  

Druhý typ školy definovaný ve zprávě z konference jako celodenní škola 

(Ganztagsschule) předpokládá povinnou účast ţáků na dopoledním i odpoledním bloku 

aktivit. Rozvrh všech aktivit je rytmizován
3
 s ohledem na biologické potřeby dětí. Na 

niţším stupni trvá dopolední blok od 8:00 hodin do 12:00 hodin, odpolední blok od 14:30 

hodin do 16:00 hodin. Na vyšším stupni trvá dopolední blok od 8:00 hodin do 12:30 hodin 

a odpolední blok od 14:30 hodin do 16:30 hodin. Do vyučování jsou integrovány písemné 

domácí úkoly tak, aby ţákům na doma zůstávalo jiţ pouze ústní opakování, samostatné 

bádání či příprava pomůcek na další den. (Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule 

1962) Rozdíl v chápání celodenní školy na začátku 60. let a v současné době je značný. 

Vyjma toho, ţe celodenní škola je zde prezentována jako jeden z typů škol nabízejících 

celodenní vzdělávání a v současné době je pojem celodenní škola chápán jako nadřazený 

různým typům těchto škol, zpráva z konference zcela opomíná společné stravování, 

volnočasové či zájmové aktivity, změněné formy výuky (např. věkově smíšené skupiny, 

projektové vyučování apod.) a reformně pedagogické prvky, bez kterých celodenní škola 

v dnešním pojetí nemůţe plnit své funkce.  

Třetím definovaným typem je škola s celodenní péčí (Tagesheimschule). Zpráva 

z konference uvádí: „Tato forma školy vzdělávající ţáky po celý den se orientuje na 

                                                
3 Rhytmisierung, die – viz slovníček 
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potřeby rodičů a ţáků – čas strávený dětmi ve škole lze rozšířit o mimovýukové aktivity 

před vyučováním (od 7:30 hodin do 8:00 hodin), po vyučování (od 16:00 hodin do 17:00 

hodin, příp. od 16:30 hodin do 17:30 hodin) a během polední přestávky. V polední 

přestávce pak mají ţáci moţnost společného stravování, mohou odpočívat (u ţáků 1. a 2. 

ročníku se doporučuje spánek), případně si hrát. Ţáci vyšších ročníků se mohou v tomto 

čase věnovat svým zájmům v různých krouţcích a volnočasových aktivitách. Účast na 

zájmových činnostech je dobrovolná (práce na zahradě, čtení, stolní hry, filatelie a výměna 

známek apod.), v případě, ţe si ţáci zvolí kurz (psaní na stroji, jízda na kole, první pomoc 

apod.), zavazují se k povinné účasti v delším časovém úseku. Pro tyto aktivity musí být 

uzpůsobena budova školy.“ (Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule 1962, s. 29) 

Tento typ školy vykazuje některé znaky celodenních škol současnosti a částečně odpovídá 

také charakteru vzdělávání v celodenních školách. 

I přes tyto poměrně přesné definice, které vymezily, zda edukační aktivity jsou 

závazné, či povinné, které rovněţ popsaly těţiště práce v jednotlivých typech škol a časově 

ohraničily pobyt ţáků ve škole, se v praxi vyskytovaly mnohé přechodné formy mezi 

půldenní a celodenní školou. Vymezení pojmů zatím nebylo povaţováno za závazné, školy 

uzpůsobovaly koncepci svým vlastním potřebám a podmínkám. To vedlo odborníky 

k dalším pokusům o přesnější definování celodenní školy.  

Jednou z významných a odborníky často uváděných definic, je vymezení pojmu 

celodenní škola Obecně prospěšnou společností pro školy s celodenní péčí (Gemeinnützige 

Gesellschaft Tagesheimschule) z roku 1972. Celodenní školy byly redefinovány jako 

„školy, které své výchovně vzdělávací funkce plní jako v dopoledních, tak také 

v odpoledních hodinách. Pobyt ve škole je pro ţáky povinný zpravidla od 8:00 hodin do 

16:00 hodin. Domácí úkoly jsou integrovány do výuky. Ţáci by měli mít moţnost 

společného stravování.“ (Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule 1972, s. 1, 

citováno podle HOLTAPPELS 2006, s. 5) Tato definice tedy shrnuje jakousi minimální 

charakteristiku celodenní školy – celodenní péče, integrace domácích úkolů do vyučování, 

nabídka společného stravování. Výše uvedené vymezení je však pouze obecné, v rámci 

definice z roku 1972 byly konkretizovány tři typy škol vzdělávajících ţáky po celý den: 

minimální celodenní škola (Minimalform der Ganztagsschule), škola s konzistentní péčí 

(Konsequente Ausgestaltung) a škola s celodenní péčí (Tagesheimschule).  

Minimální celodenní škola (Minimalform der Ganztagsschule) nabízí ţákům 

rozmanité odpolední aktivity – dvě odpoledne jsou věnována vyučování, ostatní odpoledne 
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jsou nabízeny různé kurzy, vzdělávací a volnočasové aktivity a zájmové krouţky. 

Podmínkou je, aby dopolední a odpolední aktivity byly koncepčně provázány. Je vhodné, 

aby ţákům byla poskytnuta moţnost společného stravování. 

Škola s konzistentní péčí (Konsequente Ausgestaltung) si klade za cíl pečlivě 

vyváţit dopolední i odpolední aktivity tak, aby školní den byl vhodně rytmizován. Účast na 

všech celodenních vzdělávacích aktivitách je povinná po všechny dny v týdnu, ale ţáci 

mohou si volit z různých druhů činností. V tomto typu celodenní školy je zpravidla 

zajištěno společné stravování. 

Škola s celodenní péčí (Tagesheimschule) má podobnou charakteristiku jako výše 

popsaná škola s konzistentní péčí, odlišuje ji však „potřebnost“. Tyto školy mají být 

zřizovány v sociálně problémových oblastech se zvýšenou potřebou doplňkové 

institucionální péče o děti a mládeţ. (viz Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule 

citováno podle BARGEL, KUTHE 1991, s. 12) 

Uvedené typy škol nezahrnují moţnost dobrovolné účasti ţáků na některých 

celodenních vzdělávacích aktivitách, coţ při znalosti slabých stránek dobrovolné účasti 

ţáků na odpoledních aktivitách lze označit za racionální. 

V roce 1990 navrhli Neumann a Ramseger, aby celodenní školou mohly být 

nazývány pouze školy, které splní následující tři podmínky
4
: 

 „Péče o ţáky je zajištěna po všechny dny v týdnu od 8:00 hodin nejméně do 15:30 

hodin, přičemţ ţáci mají povinnost účastnit se celodenních vzdělávacích aktivit 

povinně alespoň ve třech dnech v týdnu, v ostatních dnech se mohou aktivit 

účastnit dobrovolně; 

 pro všechny zájemce má být zajištěno společné stravování – teplé polední jídlo – po 

všechny dny v týdnu; 

                                                
4 Autoři tohoto vymezení pojmu celodenní škola odlišili i další formy celodenního vzdělávání: celodenní třídy 

v půldenních školách (Ganztagszüge an Halbtagsschulen) – tyto třídy jsou dále organizovány podle výše uvedených 

podmínek; školy s celodenní péčí (Tagesheimschulen) – jsou definovány jako školy, které nenabízejí komplexní nabídku, 

nýbrţ pouze doplňkové aktivity pro některé ţáky; rozšířené půldenní školy (Erweiterte Halbtagsschulen) – dnes 

celodenní školy III. typu jsou zařazeny do vedlejší kategorie z důvodu dobrovolné účasti ţáků na celodenních 

vzdělávacích aktivitách, přičemţ není moţná rytmizace, nejsou tedy splněny výše uvedené podmínky. (NEUMANN, 

RAMSEGER citováno podle BARGEL, KUTHE, 1991, s. 13) 
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 dopolední a odpolední aktivity mají být v koncepčním souladu.“ (NEUMANN, 

RAMSEGER 1990, citováno podle BARGEL, KUTHE, 1991, s. 13) 

Ve stejném období prezentoval vlastní vymezení pojmu celodenní škola Appel
5
. 

Nejprve rozlišil stupně celodenního vzdělávání, přičemţ nejniţším stupněm měla být 

kombinace školy a (školní) družiny (Kombination von Schule und Hort) na primárním 

stupni vzdělávání, kde druţina můţe být zařízením připojeným ke škole, nebo samostatnou 

institucí zajišťující péči o ţáky několika škol. Školní druţina má zajišťovat péči o ţáky od 

začátku školní docházky do 12 let věku. Dalším stupněm celodenní péče o ţáky měla být 

rozšířená půldenní škola (erweiterte Ganztagsschule), která poskytuje nejen péči o ţáky, 

ale i další doplňkové aktivity, jako např. pomoc při vypracovávání domácích úkolů, 

individuální podpůrné aktivity – doučování apod. Nejvyšším stupněm škol s celodenní péčí 

měla být celodenní škola (Ganztagsschule). Tyto školy Appel dále klasifikuje na 

celodenní školy III. typu (Offene Ganztagsschule), celodenní školy I. typu (Gebundene 

Ganztagsschule) a školy s celodenní péčí (Tagesheimschule). (APPEL 1990) Celodenní 

škola I. a III. typu jsou shodné s definicí z roku 2003, naopak vymezení pojmu škola 

s celodenní péčí vychází u vymezení pojmů z roku 1972 a akcentuje její potřebnost.  

Nejnovější vymezení pojmu celodenní škola vytvořila dne 27. 3. 2003 Stálá 

konference ministrů školství (Kultusministerkonferenz)
6
 v souvislosti se započatou 

reformou vzdělávacího systému za účelem přesné charakteristiky škol, které budou 

podporovány v programu „Budoucnost vzdělávání a péče o děti“ (Zukunft Bildung und 

Betreuung)
7
. Ten měl přispět k vybudování infrastruktury pro zřizování celodenních škol. 

Byl schválen spolkovou vládou společně s jednotlivými spolkovými zeměmi dne 12. 5. 

2003. 

Definice vychází ze starších vymezení celodenního vzdělávání, čerpá zejména 

z Appelovy klasifikace celodenních škol (viz výše APPEL 1990), snaţí se ponechat prostor 

pro zvláštnosti vzdělávacích systémů jednotlivých spolkových zemí, z toho důvodu je 

vymezen spíše organizační rámec. Celodenní školy jsou v současné době závazně 

                                                
5 Prof. Stefan Appel je předsedou Sdruţení celodenních škol, v rámci kterého na této definici pracovala speciálně 
vytvořená pracovní skupina. 

6 Často uváděno pod zkratkou KMK, viz dále v textu „definice KMK“. 

7 Více o programu "Zukunft Bildung und Betreuung" dostupné na webových stránkách Spolkového ministerstva pro 
vzdělávání a vědu http://www.bmbf.de/de/3735.php; často uváděn pod zkratkou IZBB, viz také dále v textu. 
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definovány jako školy, které v primárním (ISCED1) a niţším sekundárním (ISCED 2) 

stupni vzdělávání splňují minimálně následující podmínky:  

 „Ţáci musejí mít moţnost účastnit se komplexní nabídky celodenních vzdělávacích 

aktivit nejméně tři dny v týdnu, nejméně 7 hodin (7x60 minut);  

 ţáci, kteří se účastní celodenních vzdělávacích aktivit, musejí mít moţnost 

společného stravování v polední přestávce; 

 odpolední aktivity musejí být koncepčně v souladu s dopoledními aktivitami a 

musejí být organizovány v úzké spolupráci vedením školy, které za ně nese 

odpovědnost.“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

2006, s. 4)  

Tyto podmínky tedy určují školám minimální rozsah celodenních vzdělávacích 

aktivit, přičemţ je velice důleţitá koncepční provázanost odpoledních a dopoledních 

aktivit, neboť teprve při splnění této podmínky je celodenní škola schopna plnit své 

výchovně-vzdělávací úkoly. V definici celodenních škol jsou rozlišeny tři moţné 

organizační formy: 

„Celodenní škola I. typu (Gebundene Ganztagsschule), kde všichni ţáci jsou 

povinni účastnit se komplexní nabídky celodenních vzdělávacích aktivit nejméně tři dny 

v týdnu, nejméně 7 hodin (7x60 minut). 

Celodenní škola II. typu (Teilgebundene Ganztagsschule), kde se komplexní 

nabídky celodenních vzdělávacích aktivit účastní pouze určitá část ţáků (např. pouze niţší 

ročníky, určité třídy z vícečetného ročníku), a to nejméně tři dny v týdnu, nejméně 7 hodin 

(7x60 minut). 

Celodenní škola III. typu (Offene Ganztagsschule), kde je účast ţáků na 

celodenních vzdělávacích aktivitách dobrovolná. Nabídka edukačních aktivit v rámci 

celodenního vzdělávání musí být pro ţáky zajištěna po nejméně tři dny v týdnu, nejméně 7 

hodin (7x60 minut). Ţáci, kteří se přihlásí na určitou aktivitu, ji však poté musejí 

navštěvovat povinně nejméně jedno pololetí.“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder 2006, s. 5)  

Legislativní rámec je tvořen výše uvedenými základními organizačními 

podmínkami. Je pak v kompetenci kaţdé školy, aby tento rámce naplnila svou vlastní 
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pedagogickou koncepcí, která bude odráţet specifický charakter celodenního vzdělávání 

(viz kap. 2.2) a výchovně-vzdělávací záměr celodenního vzdělávání.  

V německé odborné pedagogické literatuře, která není přímo zaměřena na 

celodenní školy, jsou celodenní školy definovány jako „školy, v nichţ ţáci tráví celý den, 

coţ zpravidla znamená čas od 8:00 (9:00) hodin ráno do 16:00 (17:00) hodin odpoledne. 

Mimo vyučování a společné stravování (oběd) jsou ţákům nabízeny volnočasové aktivity a 

doplňková pedagogická péče (jako např. pomoc při vypracovávání domácích úkolů). 

Rozlišuje se mezi celodenní školou I. typu (Gebundene Ganztagsschule), kde zůstávají do 

odpoledních hodin jen někteří ţáci, a to dobrovolně, a celodenní školou III. typu (Offene 

Ganztagsschule), kde je účast na odpoledních aktivitách pro všechny ţáky povinná. 

Celodenní školy jsou v současné době propagovány jako strategie k odstranění socio-

kulturně podmíněného znevýhodnění a zároveň proti tradičnímu dominantnímu systému 

půldenních škol.“ (TENORTH, TIPPELT 2007, s. 267-268)  

V české odborné pedagogické literatuře není pojem celodenní škola vymezen. 

Definováno bylo celodenní vyučování jako „způsob organizace školního ţivota, zaloţený 

na celodenním časovém rozvrhu činností ţáků. Zahrnuje kromě vyučování také 

individuální přípravu ţáků, vypracovávání domácích úkolů a další činnosti zájmové, 

sportovní a praktické.“ (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, 2003) Takto definovaný 

pojem poměrně přesně vymezuje výchovně-vzdělávací záměr celodenních škol. 

Z hlediska teoretického (nikoliv organizačně-technického) vymezují celodenní 

vzdělávání dva modely – tzv. aditivní model a tzv. integrovaný model. V aditivním 

modelu je dopolední výuka pro všechny ţáky povinná, odpoledních edukačních aktivit se 

účastní pouze určitá část ţáků. Odpolední aktivity mají spíše volnočasový charakter, často 

se jedná o sportovní či výtvarné činnosti, pomoc při vypracovávání domácích úkolů, nebo 

běţnou dětskou hru. Pedagogickými pracovníky v odpolední části školního dne zpravidla 

nejsou učitelé, nýbrţ sociální pedagogové, praktikanti studující vysoké školy 

pedagogického zaměření, studenti středních škol či pomocná síla z řad rodičů, dalších 

příbuzných ţáků, či dobrovolníci. Aditivní model bývá označován jako Offene 

Ganztagsschule – celodenní škola III. typu. (viz HOLTAPPELS 1995; 2006; APPEL 

2009) 

Naopak v integrovaném modelu se dopolední i odpolední výuky se musejí účastnit 

všichni ţáci dané školy. Celodenní vzdělávací aktivity musejí být dobře koncepčně 
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provázány – výuka, hra, volný čas, volitelné předměty i individuální podpora ţáků a další 

aktivity mají být rovnoměrně rozvrstveny v rámci celého školního dne. Tento model vede 

také k lepší spolupráci všech pedagogických pracovníků zodpovědných za edukační 

proces, neboť se po celý den střídají hodiny vedené učiteli s hodinami vedenými ostatními 

pedagogickými pracovníky. Lépe daří rytmizovat školní den a zařazovat časově náročnější 

projekty i práci ve věkově heterogenních skupinách. Integrovaný model bývá označován 

jako Gebundene Ganztagsschule – celodenní škola I. typu. (viz HOLTAPPELS 1995; 

2006; APPEL 2009) 

Pro zajímavost uvádím dále definici, která se vymyká jinak podobným 

organizačním vymezením celodenních škol a celodenní školu popisuje spíše podle jejích 

pedagogických cílů: „Celodenní škola je organizovaná instituce, která nezávisle na 

fluktuaci ţáků a učitelů naplňuje určené úkoly a funkce. Na rozdíl od půldenní školy je zde 

kladen zvýšený důraz na: a) individuální podporu různě nadaných ţáků, b) volnočasové 

aktivity vedoucí k podnětnému trávení volného času, c) doplnění výchovné funkce rodiny 

a její moţná částečná kompenzace.“ (HOLTAPPELS H-J. 2004) Tímto vymezením 

shrnuje Holtappels významné specifické charakteristiky, které by měla naplňovat kaţdá 

celodenní škola a které nejsou obsaţeny v zákonném rámci (viz výše – definice roku 

2003). Významným specifickým charakteristikám vzdělávání v celodenní škole bude 

věnována následující kapitola. 

2.2 Charakteristika vzdělávání v celodenní škole - specifika 

V následující kapitole budu věnovat pozornost charakteristickým znakům 

vzdělávání v německých celodenních školách. Kaţdá škola implementuje charakteristické 

znaky podle svého uváţení s cílem naplnit výchovně-vzdělávací záměr celodenního 

vzdělávání (viz kap. 1). Charakteristické znaky celodenního vzdělávání nejsou v odborné 

literatuře uváděny jednotně, školy čerpají při tvorbě vlastní pedagogické koncepce 

z různých zdrojů, proto se mohou v implementaci charakteristických znaků odlišovat. 

Uvádím několik významnějších teoretických přístupů vymezení charakteristických znaků 

celodenního vzdělávání. 

Původní charakteristické znaky celodenní školy vymezila v roce 1968 Německá 

rada pro vzdělávání (Deutsches Bildungsrat). Formulovala tyto znaky jako očekávání, 

které má celodenní škola plnit na rozdíl od školy půldenní. Vzdělávání má být podle 

Německé rady pro vzdělávání efektivnější neţ na běţných školách, neboť celodenní škola 
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má více času na diferenciaci a individualizaci prostřednictvím podpůrných a rozšiřujících 

aktivit. Namísto zadávání domácích úkolů má škola integrovat procvičování a rozšiřování 

učiva (coţ je jinak smyslem domácích úkolů) do výuky ve škole. Celodenní škola má 

ţákům poskytnout intenzivnější estetickou výchovu (hudební i výtvarné aktivity) a 

dostatečné sportovního vyţití. Škola má ţáky také vést k tomu, aby svůj volný čas v 

budoucnu plánovali a trávili rozumně
8
. Tím, ţe ţáci pobývají ve škole i v odpoledních 

hodinách, mají více příleţitostí navazovat vzájemné vztahy „bez ohledu na sociální vrstvu, 

ze které pocházejí“, získávají zkušenosti se sociální komunikací. Se změněným 

charakterem výuky vzniká více prostoru k spolupráci mezi ţáky a učiteli, cílem je 

vytvoření příznivého sociálního klimatu. Ţáci jsou vedeni k participaci a přebírání 

spoluzodpovědnosti, výchova demokratického občana probíhá převáţně prakticky 

v průběhu různých aktivit. Akcentována je mj. poradenská funkce školy. (viz Deutsches 

Bildungrat 1970, s. 13)  

Výše uvedené charakteristiky jsou spíše poţadavky, které Německá Rada pro 

vzdělávání vymezila za účelem poskytnout experimentálním školám oporu při tvorbě 

vlastní pedagogické koncepce (viz kap. 2.3.).  

Moderní teorie celodenního vzdělávání se soustředí jak na organizační 

charakteristiky, tak také na specifické znaky. Jiţ nevymezuje (na rozdíl od Rady pro 

vzdělávání) úkoly a pedagogické cíle celodenní školy, spíše uvádí nástroje, kterými těchto 

cílů bude moţné dosáhnout.  

Aby bylo moţné kvalifikovat školu jako celodenní, naplňující cíle edukačního 

modelu celodenní škola, musí podle Appela splňovat devět podmínek. Tyto se týkají jak 

organizačního rámce, tak také charakteru celodenního vzdělávání. 

1. Škola musí zajistit nepřetržitou celodenní péči o žáky nejméně ve čtyřech dnech 

v týdnu, každý den nejméně 7 hodin (7x60 min). Oproti tomuto poţadavku 

pokládá definice KMK za dostačující tři odpoledne v týdnu. Problémem při snaze 

naplnit tuto podmínku bývá nesouhlas rodičů s prodlouţeným vyučování v pátek 

s ohledem na víkendový program rodiny. Podle Appela by tedy vyjma pátečního 

odpoledne měla po všechny ostatní dny v týdnu probíhat výuka. To je však 

problematicky realizovatelné z pohledu ředitele, který se snaţí jedno odpoledne 

ponechat volné pro další vzdělávání učitelů, pedagogické konference a porady. 

                                                
8 V době, kdy byla tato doporučení vydávána, se jednalo převáţně o problém naduţívání televizní zábavy. 
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Ovšem pokud se škola snaţí vytvořit školní společenství, je poţadavek na čtyři 

odpoledne v týdnu oprávněný.  

2. Další podmínkou je možnost společného stravování ve škole. Kaţdý ţák, který 

chce obědvat ve škole, musí mít tu moţnost.  

3. Dopolední a odpolední aktivity musejí být v koncepčním souladu.  

4. Charakter vzdělávání v celodenní škole vyţaduje alternativní formy vyučování – 

tedy např. projektovou výuku, otevřené vyučování, heterogenní skupinovou práci 

apod.  

5. Obvykle zadávané domácí úkoly a individuální podpora ţáků mají být integrovány 

do vyučování. 

6. Ţáci se ve škole mají cíleně učit smysluplnému plánování a trávení společného 

či individuálního volného času.  

7. Škola by měla být vybavena odpovídajícím způsobem pro všechny aktivity, které 

organizuje. Mělo by zde být dostatek místností, které je moţné vyuţívat po celý 

den.  

8. Organizace dopoledních i odpoledních aktivit je koordinována týmem pedagogů 

(kteří se rovněţ starají o to, aby aktivity byly v koncepčním souladu se školním 

vzdělávacím programem a aby rozloţení pedagogických pracovníků do dopoledne 

a odpoledne bylo smysluplné), odpovědnost nese vedení školy. 

9. Musí být zachována kontinuita dopolední a odpolední péče. Učitelé by se tedy 

měli zapojovat do všech celodenních vzdělávacích aktivit (i v odpoledních 

hodinách). To však nevylučuje zapojení externích odborníků a rodičů do ţivota 

školy k zajištění pestré vzdělávací nabídky. (viz APPEL 2009, doplněno J. P.) 

Appelovu charakteristiku celodenního vzdělávání je moţné srovnat
9
 s podmínkami, 

které uvádí Ipfling jako zásadní pro naplnění výchovně-vzdělávacího záměru celodenní 

školy. 

Ipfling definoval v roce 1989 devět základních předpokladů, které má celodenní 

škola naplňovat. Prvním předpokladem je 
1)

rozložit vzdělávací aktivity do celého dne. 

Nemělo by tedy docházet k tomu, ţe v dopolední části dne bude probíhat pouze vyučování 

                                                
9 Obě charakteristiky vznikly na přelomu 80. a 90. let, přestoţe zde jsou citovány z novějších zdrojů. 
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a v odpolední části budou ţákům nabízeny pouze volnočasové aktivity. Takovou 

disproporci Ipfling nepřipouští, škola by se měla snaţit o 
2)

rytmizaci školního dne. 

3)
Procvičovací úlohy mají být integrovány do vyučování, písemné domácí úkoly nesmí 

být ţákům zadávány, maximem práce ţáků doma je krátké ústní opakování. V polední 

přestávce má škola pro ţáky zajistit 
4)

společné stravování a 
5)

odpočinkové aktivity (jako 

je např. neorganizovaná hra, relaxace, v první a druhé třídě na prvním stupni se navrhuje 

spánek, pokud to ţáci potřebují). Škola má zajistit 
6)

pestrou nabídku volnočasových 

aktivit a zájmových skupin. Pro speciální aktivity by měl být ve škole přítomen 
7)

sociální 

pedagog, doporučuje se vyuţít zájmu 
8)

rodičů a umoţnit 
9)

participaci externích 

odborníků na určitou problematiku. (viz IPFLING, citováno podle BARGEL, KUTHE 

1991)  

Zatímco Appel se tedy orientuje spíše na organizační vymezení celodenní školy, 

Ipfling uvádí důleţité podmínky pro naplnění výchovně-vzdělávacího záměru celodenní 

školy, jako je participace mnohých aktérů na edukačním procesu, pestrá nabídka 

celodenních vzdělávacích aktivit i zapojení sociálního pedagoga jako pomocníka učitelů i 

ţáků. Ipflingova charakteristika se dnes objevuje velmi často jako zdroj pedagogické 

koncepce konkrétních škol a je povaţována za určité minimum, které by celodenní škola 

ve své koncepci měla splňovat. 

Appel později rozpracoval svou charakteristiku vzdělávání v celodenní škole, kde 

se zaměřil spíše neţ na organizační, na specifické prvky celodenního vzdělávání. Povaţuji 

za vhodné uvést tuto charakteristiku, neboť ji vnímám jako nejvíce komplexní, věnuje 

prostor tzv. rytmizaci, která se v dřívějších textech neobjevovala a také akcentuje 

metodicko-didaktickou stránku celodenních vzdělávacích aktivit.   

1. Intenzivní využití času – celodenních škola by měla poskytovat ţákům čas navíc
10

, 

který bude efektivně naplněn rozmanitými činnostmi zaměřenými na hru, učení, 

získávání zkušeností v praxi, rozvíjení dovedností a postojů, sociální učení apod. 

2. Rozmanitost profesí ve škole – na edukačním procesu se mají podílet nejen 

učitelé/pedagogové, sociální pracovníci, školní psychologové, ale také rodiče, 

odborníci z praxe, duchovní a mnozí další tak, aby byla zajištěna odbornost a 

propojení s praktickým ţivotem. Nestačí však pouze zapojení všech těchto aktérů, 

                                                
10 Zeit für mehr – „Čas navíc“ je mottem jednoho z dílčích programů Investičního programu „Budoucnost vzdělávání a 
péče o děti“, který podporuje transformaci celodenních škol na úrovni jednotlivých zemí. 
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důraz má být kladen na spolupráci všech těchto pedagogických i nepedagogických 

pracovníků v zájmu dítěte a v souladu s koncepcí školy. 

3. Participace – pro fungování celodenní školy je důleţitá aktivní spoluúčast všech 

aktérů na ţivotě školy, učitelé, ţáci i rodiče se mají podílet na rozmanitých 

činnostech spojených s provozem celodenní školy i s realizací celodenních 

vzdělávacích aktivit, coţ upevňuje jejich osobní vztah ke „své škole“ a pocit 

sounáleţitosti. 

4. Učební plán – počty hodin v jednotlivých předmětech jsou na celodenních školách 

shodné počtem hodin na konvenčních školách, a to zejména z toho důvodu, aby 

nedocházelo k přetíţení ţáků výukou. Hodiny v předmětech mohou být navýšeny 

pouze za účelem procvičování (cvičné hodiny). Výuku mají obohacovat nově 

vytvořené předměty projektového charakteru (výchova ke zdraví, školní první 

pomoc, mediace konfliktů, environmentální výchova, regionální výchova apod.).  

5. Stravování – kaţdá škola musí odpovídajícím způsobem zajistit společné 

stravování ţáků a vést je při tom ke zdravému ţivotnímu stylu a vhodnému chování 

v souladu se společenskou normou a koncepcí školy (odlišují se např. církevní 

školy). 

6. Volnočasové aktivity – mnoţství výuky a volnočasových aktivit musí být vyváţené 

tak, aby nedocházelo k přetíţení ţáků výukou, ani zanedbávání plnění 

předepsaných standardů. Škola má navíc zajistit vhodné prostředí pro rozmanité 

aktivity a při organizaci volnočasových aktivit vést ţáky ke smysluplnému trávení 

volného času. 

7. Domácí úkoly – edukační model celodenní škola je moţné nazvat „školou bez 

domácích úkolů“. (APPEL 2009, s. 78) Jedním z důvodů vzniku celodenních škol 

je fakt, ţe mnozí rodiče nemohou svým dětem při plnění domácích úkolů pomáhat, 

coţ prohlubuje sociální nerovnost ve vzdělávání. Ţáci přicházející ze školy 

v pozdním odpoledni by navíc neměli být zahlceni další školní prací. 

8. Podpůrné aktivity – celodenní škola se specializuje na individuální podporu ţáků, a 

to nejen ţáků specifickými potřebami učení, ţáků z rodin imigrantů s jazykovými 

problémy a podporu nadaných ţáků, ale podporu všech ţáků s ohledem na jejich 

zájmy, na jejich schopnosti a dovednosti. Celodenní škola má rozvíjet ţáka podle 

jeho moţností a potřeb. Tím, ţe tyto ţáky dokáţe diagnostikovat a v návaznosti na 
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diagnózu jim poskytne dostatek času pro učení a zvládání úkolů, mohou být ve 

vzdělávání úspěšnější, neţ by byli na běţné škole.  

9. Formy výuky – edukační model celodenní škola je zaloţen na postojích reformní 

pedagogiky – akcentuje činnostní učení, učení spojené s praxí, systematické učení 

v souvislostech, mezipředmětové vazby, samostatné učení a získávání kompetence 

k učení, procvičování i prohlubování učiva při volnočasových aktivitách, 

individuální potřeby a zájmy ţáka, výuku v projektech. Celodenní škola by měla 

tyto reformní prvky implementovat do své pedagogické koncepce. 

10. Školní klima – dobré vztahy mezi ţáky, učiteli a rodiči jsou důleţitým 

předpokladem pro správné fungování celodenní školy. Tím, ţe učitelé a ţáci jsou 

v kontaktu delší dobu během dne a podílí na rozmanitých mimovýukových 

aktivitách, formální autorita učitele zeslabuje a musí tedy volit nové formy 

vzájemné komunikace a interakce. Jedním z efektů celodenního vzdělávání má být 

pozitivní dopad volnočasových aktivit vedených učiteli na vztahy učitel-ţák, 

budování důvěry mezi ţáky a učitelem a příznivější podmínky pro učení.  

11. Rytmizace – všechny aktivity nabízené ţákům během školního dne mají být 

rovnoměrně rozvrstveny tak, aby se vhodně střídaly fáze koncentrace a relaxace. 

Škola tímto způsobem vychází vstříc potřebám dítěte, předchází stresu z častého a 

rychlého střídání poměrně krátkých (45 min.) vyučovacích hodin, snaţí se ţákům 

poskytnout dostatek času na odpočinek a občerstvení. Vyučovací hodiny mohou být 

spojovány do dvouhodinových bloků, mezi nimiţ jsou delší přestávky (trávené 

ţáky často venku). Některé školy prodluţují pouze přestávky mezi hodinami, jiné 

školy volí delší vyučovací hodiny (60 aţ 75 minut), aby se průběh hodiny 

odehrával v klidnějším tempu, aby bylo moţné realizovat i náročnější výukové 

aktivity a jejich potřebnou reflexi, aby učitel mohl pozornost v hodině rozvrstvit 

mezi jednotlivé ţáky, aby mohly být integrovány domácí úkoly do výuky apod. (viz 

APPEL 2009, upraveno a doplněno J. P.) 

V průběhu 90. let rozvíjejí odborníci teorie celodenního vzdělávání precizněji. 

Jedním z hlavních teoretiků 90. let a současnosti je Holtappels
11

, který na základě poznatků 

                                                
11 Prof. Heinz-Günter Holtappels je jedním z předních odborníků na celodenní školy v Německu, působí na Institutu pro 
výzkum vývoje ve školství na Technické univerzitě v Dortmundu. Garantuje a vede mnoho celostátních výzkumných 
projektů, ustanovil teorii celodenních škol v Německu. 
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z  empirických výzkumů vymezuje výchovně vzdělávací záměr celodenních škol a 

prostředky k jeho naplnění – týkající se individuální podpory ţáků, učební kultury, 

rozmanitých doplňkových vzdělávacích aktivit, volnočasových a zájmových aktivit, 

utváření školního společenství a participace různých aktérů (HOLTAPPELS 2006).  

Individuální podpora žáků je povaţována za základní cíl celodenního vzdělávání, 

neboť celodenní škola má dostatek času na intenzivní práci se ţáky i mimo učební plán 

(v porovnání s půldenními školami). Formy, kterými můţe být individuální podpora 

realizována, jsou různé. Od speciálních hodin pro výkonnostně homogenní skupiny 

(vedených učitelem nebo samotnými ţáky), tutorií (starší ţáci „vyučují“ mladší ţáky), přes 

věkově smíšené projekty, aţ po pomoc externích odborníků (z univerzit a praxe). 

Teoreticky patří do této kategorie také domácí úkoly, jejich integrace do výuky, případně 

speciální hodiny vyhrazené pro vypracovávání domácích úkolů ve škole.  

Čas, který má celodenní škola pro výuku, by měl být dostačující, aby bylo moţné 

významně proměnit kulturu učení ve prospěch ţáků. Příznivou kulturu učení vytvářejí 

podle Holtappelse učitelé, kteří realizují dílčí výukové jednotky tím, ţe namísto frontální 

transmise poznatků nabízejí ţákům příleţitosti k učení. Metody a formy výuky se mají 

smysluplně střídat, heuristické metody jsou upřednostňovány před pasivními formami 

výuky. Rovněţ diferenciace výuky tak, aby učitel nepracoval s celou třídou zároveň, ale 

rozděloval úlohy z hlediska obtíţnosti, příp. zájmu ţáků, pomáhá vytvořit příznivou 

kulturu učení.  

S kulturou učení významně souvisí oblast, kterou Holtappels vymezuje jako 

rozmanité doplňující vzdělávací aktivity (projekty, kurzy, pracovní skupiny). V jejich 

realizaci vidí moţnost objevit zájmy a nadání ţáků (HOLTAPPELS H-G. 2006). Tento typ 

vzdělávacích aktivit má výrazně motivační charakter a umoţňuje ţákům vidět uţitek ze své 

práce v reálném světě (v případě aktivit, jejichţ výsledky jsou prezentovány na veřejnosti, 

či implementovány do běţného ţivota, nebo pomáhají ostatním ţákům ve škole)
12

.  

Dále Holtappels vymezuje volnočasové a zájmové aktivity, které se podstatně liší 

od výše uvedených doplňujících vzdělávacích aktivit. Jejich primárním posláním není 

vzdělávat, hlavním cílem je výchova k rozumnému plánování a trávení volného času. 

                                                
12 Zejména projekty, které mají uţitek pro občany mimo školu – znovu zprovoznění místní hvězdárny, výtvarné dílny pro 
seniory, japonský klub, informační broţura o historii úzkokolejné ţelezniční dráhy v regionu, školní zdravotník, mediátor 
konfliktů apod. 
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Škola ukazuje ţákům, jak smysluplně proţívat volný čas, co znamená aktivní odpočinek, 

ţáci se učí různé relaxační techniky, získávají nové záliby.  

Na rozdíl od půldenních škol má celodenní škola dostatek času také na to, aby 

utvářela vlastní školní společenství, vzbuzovala pocit přináleţitosti a formovala u ţáků 

pozitivní vztah k vlastní škole i k sobě navzájem. V celodenních školách je třeba tento 

aspekt podporovat, neboť sloţení ţáků je velmi pestré (národnostní i sociální skladba) a 

existuje zde zvýšené nebezpečí xenofobního chování. Školní společenství by mělo být 

zaloţeno na vzájemném respektu všech aktérů edukačního procesu ve škole, na společných 

pravidlech a rituálech
13

. Tím, ţe ţáci tráví v celodenní škole většinu dne, se předpokládá 

snazší navazování přátelských vztahů a jejich rozvíjení v rámci. Ţáci získávají mnohem 

větší prostor pro sociální a interkulturní učení. 

Posledním pedagogickým cílem celodenních škol, který uvádí Holtappels, je 

participace různých aktérů na ţivotě školy. Tento cíl lze rozdělit do několika oblastí. 

První z nich je podpora participace žáků, která rozvíjí pocit přináleţitosti, podporuje 

éthos školního společenství, doplňuje výchovu demokratického občana o její praktickou 

stránku. Druhou oblastí je participace rodičů (rodinných příslušníků ţáků). Tím se však 

nerozumí pouze běţná participace na výchově dítěte v případě problémů ve škole, či 

zastupování konkrétní třídy v rodičovské samosprávě (sdruţení rodičů). Participace rodičů 

v celodenní škole je mnohem obsáhlejší a jejím cílem je obohatit edukační proces o odlišný 

způsob výchovného působení i o nová témata (např. volnočasových aktivit). Mimo jiné se 

pak škola snaţí rodičům poskytnout čas, který by mohli strávit se svým dítětem v odlišné 

situaci (neţ je běţné doma), coţ můţe být pro jejich vztah přínosné.  

Třetí oblastí je participace institucí a organizací, případně externích odborníků. 

Cílem této participace je, podobně jako u participace rodičů, co nejvíce obohatit a 

zkvalitnit edukační proces. Participujícími jsou: „sociální pedagogové a pedagoţky, 

vychovatelé a vychovatelky, odborníci z oblasti péče o mládeţ, sportu, hudby, kultury, 

umělci a experti z různých vědních oborů. Ti přinášejí do celodenní školy své odborné 

znalosti, praktické zkušenosti a rozmanité metody učení.“ (viz HOLTAPPELS 2005; 2006) 

Teoretické přístupy různých odborníků ke vzdělávání v celodenní škole shrnují 

základní specifické znaky a charakteristiky, které by celodenní škola měla splňovat, aby 

                                                
13 Rituály (jako např. schůzka celé školy před začátkem nového týdne, ranní/závěrečný kruh, oslavy a mnohé další) jsou 
významným pomocníkem při udrţování „řádu“ ve školním společenství. 
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naplnila svůj výchovně-vzdělávací záměr. Tyto teoretické charakteristiky determinují 

v mnoha směrech profesi učitele v celodenní škole, neboť se týkají jeho výchovně-

vzdělávací činnosti. Zahrnují nové činnosti, se kterými se učitel na běţné půldenní škole 

v Německu nesetkává, kladou na učitele nové a vyšší nároky. To, zda a jak se učitel do 

všech výše uvedených specifických činností zapojuje, bude předmětem mého zkoumání 

(viz. v kap. 4). 

2.3 Historie a kořeny specifických prvků celodenních škol 

Protoţe primárním zaměřením této práce je role učitele v německé celodenní škole, 

přiblíţím historii této instituce pouze ve třech významných milnících. I přes omezený 

prostor, který mohu historii věnovat, si jsem vědoma, ţe jde o důleţitý aspekt, který 

formoval i současnost. Zároveň se znalostí kořenů můţeme dobrat podstaty celodenního 

vzdělávání, která je aktuální a platná i dnes.  

Historií celodenních škol v Německu se zabývali zejména dva badatelé. V 60. letech 

zveřejnil svou disertaci Lohmann
14

, který jako první zpracoval rozsáhlejší přehledovou 

historicko-srovnávací studii o vývoji celodenních škol v Německu (resp. v Prusku). 

Srovnával tento vývoj s některými jinými anglosaskými zeměmi (např. Velkou Británií) i 

východními zeměmi (SSSR). Zabýval se velmi podrobně zejména tradicí tzv. školy 

s rozděleným vyučováním (die Schule mit geteilter Unterrichtszeit) a jejím přerodem v tzv. 

školu půldenní. Zmapoval kořeny novodobé (moderní) celodenní školy, které viděl 

v poválečném vývoji a tíţivé sociální situaci. Druhým odborníkem na historii německých 

celodenních škol, který publikoval svou studii jako monografii v roce 1993, je Ludwig
15

. 

Pohlíţí kriticky na Lohmannovu práci a přináší vlastní teorii o kořenech celodenních škol 

v reformně-pedagogickém hnutí na začátku 20. století. Dále se zabývá novodobou historií 

celodenní školy od 60. let. Ve svých nejnovějších pracích (viz LADETHIN, REKUS 2005; 

COELEN, OTTO 2008) nastínil reformu vzdělávání po roce 2000 a shrnul důvody 

masového zřizování celodenních škol. Texty obou autorů jsou i dnes povaţovány za klíčové 

pro pochopení historických souvislostí.  

                                                
14 Dr. Joachim Lohmann zahájil svou vědeckou práci jiţ v 60. letech a věnoval se zejména historii celodenních škol. Byl 

prvním odborníkem, který popsal historii celodenního vzdělávání v Německu. 

15 Prof. Harald Ludwig je teoretikem celodenního vzdělávání, aktualizoval a revidoval Lohmannovy poznatky o historii 
celodenního vzdělávání, dále se zabývá charakteristickými prvky celodenního vzdělávání a jejich historickým kontextem. 
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V následující části práce uvádím stručný přehled o vývoji celodenních škol, 

okolnostech jejich vzniku v různých etapách historie a kořenech jednotlivých specifik 

celodenního vzdělávání.  

2.3.1 Od tradiční celodenní školy – ke škole půldenní  

V německém vzdělávacím systému byla „celodenní škola“ tradiční organizační 

formou vzdělávání aţ do konce 19. století. Tento typ celodenní školy nazval Lohmann 

školou s rozděleným vyučováním (die Schule mit geteilter Unterrichtszeit), neboť 

vyučování bylo rozděleno na dopolední a odpolední část. Dopolední vyučování trvalo 3-4 

hodiny, poté následovala polední přestávka 2 hodiny, po které se ţáci vraceli zpět do 

školních lavic na 2 vyučovací hodiny. (LOHMANN, 1965) Časová struktura vyučování se 

tak podobala běţnému rozvrhu práce řemeslníků, kteří mezi dopolední a odpolední prací 

trávili čas se svou rodinou při obědě a odpočinku. Tato celodenní škola nesplňovala 

poţadavky na dnešní celodenní školu, vyučování mělo charakter předávání poznatků, 

akcentováno bylo pamětní učení. Jak ve své stati k teorii celodenní školy uvádí Rekus, 

celodenní škola byla v této době především tzv. vyučovací školou. (REKUS in 

LADETHIN, REKUS 2005, s. 292) Ludwig tuto organizační formu školy označuje za 

tradiční celodenní školu (die traditionelle Ganztagsschule), která na počátku 20. století 

zanikla a nahradila ji v poválečných letech moderní celodenní škola (die moderne 

Ganztagsschule). (LUDWIG 2007) 

Na konci 19. století se vznesla vlna kritiky na tuto formu vzdělávání z důvodu 

přetěţování dětí. Kvůli rozdělenému vyučování musely děti na venkově zvládnout 

poměrně dlouhou cestu do školy a ze školy denně dvakrát, coţ jim ubíralo sil, které měly 

zbývat pro pomocné práce v zemědělství. K této zátěţi patřila denně také příprava do školy 

a domácí úkoly.  Jako reakce na všeobecnou nespokojenost s děleným vyučováním bylo 

zavedeno vyučování bez polední přestávky. Ve městech byly děti s postupnou 

industrializací zapojovány do náročné práce v továrnách (a přispívaly tak nezanedbatelnou 

měrou k obţivě rodiny). Nebylo však únosné, aby děti zvládaly denně pracovní povinnosti 

i školní docházku a k tomu přípravu do školy, domácí úkoly apod. Tradiční celodenní 

škola byla znovu kritizována za přetěţování dětí, coţ postupně vedlo ke zrušení odpolední 

výuky. Ovšem problém tak vznikl na vyšších stupních škol, kde bylo běţné, ţe ţáci 

učením strávili i 40 hodin týdně. Tento problém byl vyřešen zkrácením vyučovací hodiny 

tak, aby všechny předměty bylo moţné zvládnout během dopoledne (LOHMANN 1965, s. 
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28). Zatímco tedy byla do roku 1911 v historickém Prusku běţná nejméně 

padesátiminutová vyučovací hodina, postupem času se délka vyučovací hodiny na všech 

stupních škol ustálila na 45 minutách. Jak Lohmann konstatuje, zavedení zkrácené 

vyučovací hodiny mělo mj. za cíl v podstatné míře usnadnit vyučování na vyšším stupni a 

„zeštíhlit“ objem učiva. Výuka měla trvat v zimních měsících od 8:00 hodin do 13:30 

hodin, v letních měsících od 7:00 hodin do 12:30 hodin. Pobyt ve škole tak byl omezen na 

5,5 hodiny. Toto opatření se zpočátku se týkalo pouze vyšších stupňů škol, ale postupně se 

rozšiřovalo na všechny školy nejen v tehdejším Prusku, ale v celém Německu. Jak však 

upozorňuje Ludwig, škola se tak omezila na pouhé vyučování a částečně ztrácela 

výchovnou funkci, zatímco v anglosaských zemích se vyvíjela moderní celodenní škola 

obohacená o nové úkoly – výchovné, sociálně pedagogické, sociálně politické, didaktické a 

další. (viz LOHMANN 1965; LUDWIG 1993; LUDWIG in LADETHIN, REKUS 2005; 

LUDWIG 2007; LUDWIG in COELEN, OTTO 2008). Zmíněná „půldenní škola“ 

převládla ve dvacátém století v celém Německu a teprve po roce 2000 se začínají plošně 

zavádět opatření, která péči o ţáky podstatně rozšiřují
16

.  

2.3.2 Reformně-pedagogické hnutí a kořeny specifických pedagogických 

prvků 

Vedle hlavního proudu vývoje německých škol jako půldenních, se na počátku 20. 

století začaly rozvíjet alternativní koncepce vycházející z reformní pedagogiky, akcentující 

výchovnou funkci školy. Tyto reformní koncepce měly významný vliv na vývoj moderní 

celodenní školy, pro kterou byly inspirací a filosofickým východiskem.
17

 V reformě-

pedagogických koncepcích lze najít kořeny mnoha specifických prvků dnešních 

celodenních škol.  

Na prvopočátku stál Hermann Lietz se svým plánem moderní celodenní školy. 

Přestoţe sám Lietz nehovoří explicitně o celodenní škole, jeho myšlenky se jí velmi blíţí: 

                                                
16 Nejen celodenní školy, ale také rozšíření péče o ţáky v půldenních školách – „Program 13+“ a “Spolehlivá půldenní 
škola“ (Verlässliche Halbtagsschule) 

17 Přestoţe Ludwig tvrdí, ţe „dlouhou dobu přetrvávalo v německé pedagogice přesvědčení (v závislosti na zveřejněné 
výsledky disertační práce Lohmanna), ţe intenzivnější přemýšlení o celodenní edukaci v Německu jako alternativě 

k půldenním školám započali teprve v době poválečné krize Lina Mayer-Kuhlenkampffová a Herman Nohl. Nová bádání 
ukázala, ţe historie moderní celodenní školy má své kořeny v reformě-pedagogickém hnutí v letech 1890-1940“ 
(LUDWIG in LADETHIN, REKUS 2005, s. 261), Lohmannova práce, kterou tímto Ludwig podrobuje kritice, však 
přináší jiný pohled. Lohmann se domnívá, ţe: „reformní pedagogika nepřispěla do takové míry k organizační a 
didaktické proměně školy. Její těţiště leţelo v oblasti metodiky.“ (LOHMANN 1965, s. 84) Přesto vidí u některých 
reformních pedagogů (Hermann Lietz, Georg Kerschensteiner, Paul Oestreich) klíčové myšlenky, významné pro vznik a  
vývoj moderní celodenní školy. 
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„V okolí všech německých měst, která mají více neţ 200 000 obyvatel, by měla být 

vytvořena nezastavěná zóna s dětskými hřišti, parky, zahradami a lesy. V této zóně by 

měly být zaloţeny denní venkovské ústavy, popř. lesní ústavy pro děti se zhoršeným 

zdravotním stavem. Dopoledne se budou děti účastnit vyučování a budou pracovat na 

úkolech, v poledne dostanou oběd, odpoledne si budou hrát na louce, pracovat na zahradě 

nebo v dílně. Večer se vrátí zpět do rodiny.“ (LIETZ 1934, s. 22 a s. 25 citováno podle 

LOHMANN 1965, s. 86).  Jednalo se pouze o návrh, který zůstal neuskutečněn. Lietz se 

v praxi úspěšně věnoval vedení venkovských výchovných ústavů
18

. Lietzovy výchovné 

ústavy zavedly za účelem efektivnějšího propojení vzdělávání a výchovy rytmizovaný 

rozvrh školního, dne „ve kterém se propojovalo vyučování s tělesnými činnostmi 

sportovními i řemeslnými, s formami hudebně-uměleckého vzdělávání.“ (LUDWIG in 

LADETHIN, REKUS 2005, s. 263) Dále Lietz akcentuje význam školního společenství a 

poskytuje ţákům a učitelům prostor pro rozvíjení jejich vzájemných vztahů.  

Na Lietze navázal Ernst Kapff, který zdůrazňuje výchovnou funkci celodenní školy, 

volá po nové koncepci vzdělávání, která by odpovídala proměně společnosti. Přeje si, aby 

škola úzce spolupracovala s rodinou jak při výchovných úkolech, tak také při vzdělávání. 

Vzdělávání a výchova by se měly odehrávat v prostředí blízkém přírodě (tzv. „poloviční 

internát“). Kapff zavádí prvky, které jsou pro současnou celodenní školu samozřejmé – 

zajištění školního stravování, podpora při domácích úkolech (speciálně vyhrazené hodiny), 

individuální podpora ţáků (speciálně vyhrazené hodiny), vytvoření pestrého školního 

ţivota, do kterého jsou aktivně zapojeni rodiče. (viz LUDWIG in HOLTAPPELS 1995; 

LUDWIG in LADETHIN, REKUS 2005; LUDWIG 2007; LUDWIG in COELEN, OTTO 

2008) 

Hnutí lesních škol a škol v přírodě bylo přínosné jako inspirace pro moderní 

celodenní školu z hlediska komplexního pohledu na výchovu a vzdělávání v jiném neţ 

městském prostředí. Na konci 19. století byly zdravotně slabší děti umisťovány na několik 

týdnů do ozdravného zařízení, kde jim však nebyla poskytována odpovídající výchovně-

vzdělávací péče. To bylo důvodem vzniku lesních škol, které na tuto potřebu reagovaly. 

První koncepci vytvořil lékař Adolf Baginsky, zamýšlel školu v roce 1881 zřídit v okrajové 

části Berlína, jeho ţádosti však nebylo vyhověno. Teprve v roce 1904 byla v  Berlíně (v 

Charlottenburgu) zřízena lesní škola městským školním radou Hermannem Neufertem a 

                                                
18 Více o problematice německých venkovských výchovných ústavů viz KASPER 2008 
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radou pro zdravotnictví Bernhardem Bendixem. Ideje, které mohly inspirovat pozdější 

moderní celodenní školu, se týkají zejména přirozeného prostředí, ve kterém se výchova 

vzdělávání odehrávají, blízko přírodě, v souladu s fyzickými potřebami dítěte – zdravou 

stravou, dostatkem pohybu, střídáním odpočinkových a pracovních fází, dostatkem 

moţností pro aktivní odpočinek apod. V podmínkách této školy, určené pro zdravotně 

oslabené děti, byla důleţitým prvkem individualizace a samostatné učení. Existovaly tu 

totiţ velké rozdíly ve zvládání učiva jednotlivými ţáky. Vzhledem k tomu, ţe děti byly ve 

škole dlouhodobě, nabízela škola širokou škálu volnočasových aktivit – ruční práce všeho 

druhu, sport a hra, četba, divadlo, hudba, výstavy, kurzy (např. kurz první pomoci, který je 

také v současné době v celodenních školách velmi oblíben). Škola vyuţívala pomoci 

rodičů, jejich participace byla velmi rozvinutá. Také ţáci participovali na ţivotě školy 

formou ţákovské samosprávy. Zejména se dbalo na vytváření dobrých vztahů mezi učiteli 

a ţáky, ve škole panovala příjemná atmosféra. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o ţáky 

nemocné, bylo cílem je nestresovat a připravit zajímavý a pestrý program, při kterém by 

pobíhala výchova i vzdělávání. Základy celodenní školy poloţila tato škola, kdyţ byla 

v roce 1910 prohlášena školou pro všechny ţáky (nejen pro ty s chatrným zdravím) a 

probíhající po celý rok (nejen v létě, kdy byly ozdravné pobyty pro ţáky obvyklé). Dalšími 

teoretiky hnutí lesních škol byly Karl Krause, Eduard Edert a Wilhelm Krause. (viz 

LUDWIG in LADETHIN, REKUS 2005, s. 266-268) 

Hnutí pracovních škol bylo rovněţ přínosné pro koncepci celodenních škol, na 

které se podíleli zejména dva odborníci – Georg Kerschensteiner a Paul Oestreich. Paul 

Oestreich byl podobně jako Lietz nakloněn celodenní formě vzdělávání dětí. Ve své 

koncepci, která nebyla realizována, upřednostňuje školu trvající do pozdního odpoledne – 

zahrnující v sobě hru, odpočinkové fáze, společný oběd apod. Ţáci se mají naučit 

„pracovat“, trénovat paměť a myšlení, poznat nástroje efektivního učení, poznat 

zákonitosti pracovního i společenského ţivota, naučit se přijímat zodpovědnost za svá 

rozhodnutí. „Ke všemu tomu je potřeba času, mnoho času, proto musí být vyţadováno 

rozšíření doby věnované pobytu dětí ve škole.“ (OESTREICH s. 35 citováno podle 

LOHMANN 1965, s. 88)
19

  

I přes to, ţe reformě-pedagogické hnutí poloţilo ideové základy pro rozvoj 

celodenních škol, v období do konce druhé světové války nebyla myšlenka celodenních 

                                                
19 Více o koncepci školy Paula Oestreicha viz OESTREICH 1923 
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škol výrazně rozvíjena (včetně konkrétního pojmu Ganztagsschule). Odborná diskuse, 

která přímo hovoří termínu celodenní škola, začala teprve v poválečném období na začátku 

padesátých let. 

2.3.3 Poválečný vývoj moderní celodenní školy 

Po druhé světové válce byly ideje celodenního vzdělávání motivovány zejména 

poválečnou sociální krizí. Mnoho dětí ztratilo jednoho nebo oba rodiče, rodiny měly 

problém se zajištěním obţivy, společenské morální hodnoty byly válkou devalvovány a 

výchova dětí v takové situaci byla velmi problematická. Z tohoto období pocházejí dvě 

nejvýznamnější koncepce celodenního vzdělávání. Jak uvádí Lohmann, sociální pedagoţka 

Lina Mayer-Kulenkampfová vycházela z tíţivé situace poválečné rodiny: z vysokého počtu 

neúplných rodin, častého zaměstnání ţen a návazného sociálnímu strádání dětí, hladovění, 

ztráty přirozené dětské radosti a jejich fyzického i psychického přetíţení. Škola měla podle 

Mayer-Kulenkampfové nahradit dětem „teplo domova“, jistotu a pocit přináleţitosti. 

(LOHMANN 1965, s. 110) Mayer-Kulenkampfová si představuje celodenní školu jako tzv. 

školu s celodenní péčí (Tagesheimschule), která poskytuje péči děti po celý den a zároveň 

nahrazuje sociální sluţby pro mládeţ.  

Vedle Mayer-Kulenkampfové se celodenní školou zabýval Hermann Nohl. Ten vidí 

význam celodenní školy především v její výchovné funkci a upozorňuje na morální rozklad 

společnosti po válce. Jeho plán celodenní školy čerpá z reformě-pedagogických koncepcí 

20. a 30. let. (viz LOHMANN 1965; LUDWIG in HOLTAPPELS 1995; LUDWIG 2007)  

Lohmann uvádí, ţe však teprve 50. léta přináší zásadní posun v rozvoji celodenních 

škol v Německu. Stále více se rozvíjela diskuse, úvahy o pozitivech a negativech 

celodenního vzdělávání. V roce 1954 byla zaloţena první experimentální celodenní škola 

v Regensburgu, o rok později se experimentální celodenní školou stalo Herderovo 

gymnázium v Kasselu a na tyto první experimentální školy navázaly mnohé další. 

Zajímavé však je Ludwigovo zjištění, ţe v polovině 60. let bylo na území Spolkové 

republiky Německo pouze 50 celodenních škol. Z těchto experimentálních škol pocházejí 

první empirická data o fungování celodenních škol, které byly vyuţity jako podklady pro 

diskusi.  

V roce 1955 byla zaloţena Obecně prospěšná společnost pro školy s celodenní péčí 

(Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule). Společnost zaštítila diskusi o celodenních 

školách, podporovala experimenty, přinášela data z empirických výzkumů těchto 
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pokusných škol, vydávala časopis Die Tagesheimschule (od roku 1961 čtvrtletně) a 

pořádala konference. (viz LOHMANN 1965; LUDWIG in LADETHIN, REKUS 2005; 

LUDWIG in COELEN, OTTO 2008) Obecně prospěšná společnost pro školy s celodenní 

péčí pracuje v současné době jako Sdruţení celodenních škol (Ganztagsschulverband ) a 

svou činností se jen málo liší od původního zaměření Obecně prospěšné společnosti pro 

školy s celodenní péčí – sdruţuje celodenní školy, podporuje transformaci půldenních škol 

ve školy celodenní, pořádá kongresy a konference, vydává odborný časopis, realizuje 

výzkumy a všeobecně podporuje rozvoj myšlenky celodenního vzdělávání správným 

směrem
20

.  

V 50. letech, kdy byl v Německu zaveden pětidenní pracovní týden a analogicky se 

začalo uvaţovat o zavedení pětidenního vyučovacího týdne, se o celodenní škole 

diskutovalo jako o jedné z moţností, jak překonat problémy plynoucí z chybějících 

„sobotních hodin“ a nedostatku času na zvládnutí učiva. Problémy mohly být 

kompenzovány plošným zavedením celodenní školy, která by poskytla dostatek času na 

zvládnutí celého penza učiva. Této moţnosti však nebylo vyuţito a problémy byly 

překonány reorganizací školního roku. (viz LUDWIG in LADETHIN, REKUS 2005) 

V roce 1961 se konala konference Institutu pro pedagogiku UNESCO v Hamburku, 

jejímţ hlavním tématem bylo celodenní vzdělávání. Výstupy z konference znamenaly 

podstatný přínos pro teorii celodenních škol.  Definicí byly odlišeny pojmy Ganztagsschule 

a Tagesheimschule, byly shrnuty důvody pro vznik celodenních škol (pedagogické, 

sociální), byly vymezeny tři hlavní formy celodenního vzdělávání (viz kap 2.1) a byly 

stanoveny nové výzkumné otázky, které je třeba empiricky ověřit. Jedna ze sekcí se 

zabývala pedagogickými pracovníky v celodenních školách a stanovila podmínky, které by 

měli pedagogové a vychovatelé v celodenních školách splňovat. Mimo jiné vzešlo ze sekce 

doporučení na zařazení teorie celodenních škol do přípravného vzdělávání učitelů na 

pedagogických fakultách, v institutech dalších vzdělávání a během pedagogických praxí 

(resp. tzv. referendariátu
21

). Této konference se jako zástupce Československé republiky 

                                                
20 „správným směrem“ – viz např. prohlášení Klause Fischera na konferenci Sdruţení celodenních škol v Hannoveru 

v roce 2008, kdy se členové Sdruţení ze Severního Porýní Vestfálska postavili proti zřizování tzv. „light verzí“ 

celodenních škol a lobovali za kvalitu celodenního vzdělávání 

21 Označení pro povinnou dvouletou praxi před ukončením studia na pedagogické fakultě. 
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účastnil dr. Rudolf Opata
22

, který ve své sekci referoval o celodenním vzdělávání 

v Československu. (viz Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule 1962) 

V období reformy vzdělávání v letech 1965-1975 vydala Německá rada pro 

vzdělávání (Deutsches Bildungsrat) dvě doporučení, kterými podpořila zřizování 

celodenních škol (viz Deutsches Bildungsrat 1970). V této době se hovoří o přílišné vnější 

diferenciaci v německém vzdělávacím systému (rozdělení ţáků do hlavních a reálných 

škol, gymnázií) a z toho plynoucích důsledků pro edukaci, zejména pak pro sociální učení 

ţáků. Jako důvody pro zřizování celodenních škol byly v tomto období uváděny zejména 

rovné šance na vzdělání a podpora nadaných ţáků. (viz LUDWIG in HOLTAPPELS 1995; 

Deutsches Bildungsrat 1970) Proto Německá rada pro vzdělávání podpořila zřizování tzv. 

integrovaných škol (Gesamtschule), kde je vzdělávání diferencováno vnitřně. Integrované 

školy měly být podle doporučení Rady pro vzdělávání zřizovány jako celodenní školy.  

Přestoţe v současné době toto nařízení jiţ neplatí
23

, statistiky ukazují tradici 

celodenních integrovaných škol. Podíl celodenních integrovaných škol tvoří 82% 

z celkového počtu 579 integrovaných škol (v celé SRN). V některých spolkových zemích 

je to více neţ 95% (Bádensko - Württembersko, Meklenbursko Přední Pomořansko, Berlín, 

Severní Porýní Vestfálsko, Sársko). Ludwig hodnotí toto období jako příznivé pro 

celodenní vzdělávání, kdy se celodenní školy rozšířily, zřizována byla kromě celodenních 

integrovaných škol také celodenní gymnázia a na významu získaly celodenní pomocné 

školy. (LUDWIG 2007) 

Reforma vzdělávání však nebyla tak úspěšná, jak se zdálo na začátku. Celodenních 

škol nepřibývalo a vnější diferenciace přetrvávala, integrovaná škola se ujala pouze jako 

čtvrtý typ školy, vedle hlavní školy, reálné školy a gymnázia. (viz LUDWIG in 

HOLTAPPELS 1995) Ve vzdělávání se projevila ekonomická situace státu. V polovině 70. 

let vydalo Ministerstvo školství spolkové země Šlesvicko - Holštýnsko zprávu o nejstarší 

experimentální celodenní škole Gymnáziu Hanse Geigera, kde její autor Kahnt v úvodu 

píše: „Není pochyb o tom, ţe nadšení z celodenních škol opadlo. Ještě před pěti lety se 

plošné zřízení mnoha celodenních škol zdálo poměrně snadno realizovatelné, ale nyní se 

                                                
22 Více o jeho pojetí celodenního vzdělávání v Československu viz kap. 2.5. 

23 Např. ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko bylo doporučení zakotveno ve školském zákoně aţ do roku 2006: 
„Integrované školy jsou zpravidla vedeny jako školy celodenní.“ V roce 2006 se změnou zákona rozhodlo Ministerstvo o 
tom, ţe intergované školy stejně jako ostatní všeobecně vzdělávací školy budou ţádat o povolení zřízení celodenního 
provozu. Na integrované školy, které jiţ celodenními školami jsou, se toto nařízení nevztahuje. (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung 2006, s. 52) 
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tento cíl stále více vzdaluje. Důvodem není, ţe by se celodenní škola neosvědčila, ale 

nehodí se do současných napjatých ekonomických podmínek. Upozornění ministra financí 

na problémy s financováním celodenních škol však můţe přinést i pozitivní výsledky – 

školy budou nuceny přemýšlet nad vynakládáním finančních prostředků ve prospěch 

pedagogické efektivity.“ (KAHNT 1977, s. 12)  

Od konce 80. let se mnoho pedagogů snaţilo oţivit ideu celodenního vzdělávání 

prostřednictvím empirických výzkumů, kdy se zjišťoval např. zájem veřejnosti o celodenní 

vzdělávání (viz výzkum Bargela a Kutha z roku 1981, dalšími výzkumy akceptace 

celodenních škol veřejností se v 90. letech zabýval dále např. Holtappels, který dále 

rozvíjel teorii celodenních škol). Do dalšího rozvoje celodenních škol, zasáhlo sjednocení 

Německa, které podle některých autorů (Burk, Appel, Ludwig) omezilo finanční 

prostředky vyhrazené pro zřizování celodenních škol. Proto vznikaly jakési „mezistupně“, 

která Ludwig popisuje jako „Školy na cestě k moderní celodenní škole“. Ty však 

nesplňovaly všechny znaky celodenní školy, hlavně z důvodu chybějících finančních 

prostředků a kvalita vzdělávání v souladu s výchovně-vzdělávacím záměrem celodenní 

školy nebyla dostatečná. (LUDWIG in COELEN, OTTO 2008) 

2.4 Současný vývoj celodenního vzdělávání v Německu 

Na konci 90. let byla německými odborníky reflektována potřeba reforem ve 

vzdělávání. V roce 1999 byla vytvořena platforma pro odborné diskuse o vzdělávání 

v Německu Fórum o vzdělávání (Forum Bildung)
24

. Fórum přineslo 12 doporučení, mezi 

kterými byly poţadavky, které můţe v kontextu německého vzdělávacího systému
25

 

reflektovat v podstatě pouze celodenní škola. Jedním z doporučení, které přímo podporuje 

zřizování celodenních škol, je bod č. 2 - Individuální podpora. „Celodenní školy hrají 

v Německu ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi nepříliš důleţitou roli, přestoţe 

vytvářejí zejména pro mladší děti příznivější podmínky pro individuální podporu. 

Celodenní školy (dostupné pro všechny děti na primárním a niţším sekundárním stupni 

v přiměřené vzdálenosti od místa bydliště) mohou výrazně přispět ke zkvalitnění školního 

vzdělávání především díky svým výchovným, metodickým i časovým a organizačním 

moţnostem. Mohou také přispět k rozvoji nadání a podpoře v učivu zaostávajících ţáků.“ 

                                                
24 Více o činnosti fóra a vývoji diskusí viz WALTEROVÁ 2006; JEŢKOVÁ, JANÍK, KOPP 2008 

25 Na běţných školách stále přetrvává pouze dopolední výuka, ţáci tráví ve škole čas max. do 13:30 hodin, vyučování je 
sloţeno z několika za sebou jdoucích čtyřicetipětiminutových hodin a krátkých přestávek. 
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(Forum Bildung 2002, s. 12) Podobně další doporučení mohou být realizována pouze 

v podmínkách rozšířených časových moţností školy: např. bod č. 4 – Učit se přebírat 

zodpovědnost (školní samospráva, participace ţáků), bod č. 7 – Kompetence pro 

budoucnost (program Učit se učit, rozvíjení metodické kompetence), bod č. 9 – Zabraňovat 

exkluzi (rovné příleţitosti ke vzdělávání), bod č. 10 – Vzdělávání imigrantů (specializace 

celodenních škol na ţáky s migračním zázemím), bod č. 11 – Otevření školy (participace 

sociálních partnerů celodenních škol, síťování škol). (viz FORUM BILDUNG 2002) 

Walterová uvádí, ţe „realizace doporučení a priorit v dalším krátkém období po jejich 

zveřejnění je postupná a probíhá paralelně na centrální úrovni i na úrovni spolkových zemí. 

S částečnou odezvou pokračuje experimentální fáze budování celodenních škol.“ 

(WALTEROVÁ 2006)  

V období na přelomu tisíciletí začala nejintenzivnější fáze rozvoje celodenních 

škol. Zveřejnění výsledků mezinárodních srovnávacích výzkumů (PISA, TIMMS) 

způsobilo v roce 2001 v Německu šok. Jako vyspělý západní stát Německo zcela propadlo 

a začalo ještě intenzivněji hledat způsoby, jak reformovat vzdělávací systém, aby jeho ţáci 

dosahovali lepších výsledků. Fórum o vzdělávání přispělo svými doporučeními k 

prvnímu plošnému zřizování celodenních škol v historii. Spolková vláda společně 

s jednotlivými spolkovými zeměmi schválila 12. 5. 2003 investiční program „Budoucnost 

vzdělávání a péče o děti“ (Zukunft Bildung und Betreuung)
26

, který měl přispět 

k vybudování infrastruktury pro zřizování celodenních škol. K dispozici byla dána částka 

čtyři miliony euro, které měly být vyčerpány spolkovými zeměmi do roku 2007, tato lhůta 

byla bez navýšení finančních prostředků prodlouţena do 31. 12. 2009. Všechny peníze 

měly být vyuţity na podporu celodenního vzdělávání – vybudování nových celodenních 

škol, transformace půldenních škol ve školy celodenní, rozšíření stávajících celodenních 

škol, institucionální podporu celodenních škol, výzkum celodenních škol apod. V roce 

2003 byla Stálou konferencí ministrů školství pro potřeby programu konkrétně definována 

instituce celodenní škola (viz kap. 2.1), coţ lze povaţovat za jeden z významných přínosů 

investičního programu. Program také přispěl k rychlému navýšení počtu celodenních škol. 

Statistiky uvádějí navýšení podílu celodenních škol na všech všeobecně vzdělávacích 

školách aţ o 40%. Zatímco v některých spolkových zemích byl podíl celodenních škol na 

všech všeobecně vzdělávacích školách v roce 2002 pouze 10% (Hamburk), zvýšil se tento 

                                                
26 Více o programu "Zukunft Bildung und Betreuung" dostupné na webových stránkách Spolkového ministerstva pro 
vzdělávání a vědu <http://www.bmbf.de/de/3735.php> 
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podíl na 36%. Největší rozdíl je pak uváděn u spolkové země Sársko, které před zavedením 

programu mělo 23,9% celodenních škol a v roce 2005 to bylo 67,8% (v současné době má 

Sársko 91,2% celodenních škol). Pokud analyzujeme data z celé Spolkové republiky 

Německo, pak efekt programu nebyl tolik znatelný v roce 2005, podíl celodenních škol 

v celém Německu se navýšil pouze o 10% (na 28,3%). Počty celodenních škol však rostly 

postupně a poslední data z roku 2008 ukazují, ţe počet celodenních škol se konečně blíţí 

jedné polovině všech všeobecně vzdělávacích škol primárního a sekundárního stupně
27

. 

V současné době směřuje rozvoj celodenních škol ke zvýšení kvality (namísto kvantity 

upřednostňované v předchozím období), neboť zatím ne všechny školy naplňují výchovně-

vzdělávací záměr celodenního vzdělávání.  

2.4.1 Severní Porýní Vestfálsko
28

 

V následujícím textu se pokusím stručně nastínit strategii rozvoje celodenního 

vzdělávání v jednotlivých spolkových zemích. Podrobněji se budu aktuálnímu vývoji 

celodenních škol věnovat na příkladu spolkové země Severní Porýní Vestfálsko, kde jsem 

realizovala svůj výzkum. 

Jestliţe rok 2002 označíme za začátek „nové vlny“ celodenních škol, pak lze 

konstatovat, ţe Severní Porýní Vestfálsko patřilo na počátku k zemím se spíše niţším 

procentuálním podílem celodenních škol (10,2%). Sice byly v této spolkové zemi 

zakládány mnohé experimentální celodenní školy jiţ ve druhé polovině 20. století, 

nejednalo se však o příliš častý jev. V roce 2002 bylo v Severním Porýní Vestfálsku pouze 

637 celodenních škol. Od začátku investičního programu začala spolková země 

systematicky čerpat dotace a tato soustavnost přinesla úspěch, neboť v roce 2008 mělo 

Severní Porýní Vestfálsko nejvíce celodenních škol z celé spolkové republiky Německo – 

v absolutním počtu 3 732 celodenních škol. Procentuální podíl stoupl od roku 2002 o 50 

procent, na 60,9%. (data viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder 2007) 

K tomuto výsledku přispěla velkou měrou strategie výzev Ministerstva pro školu a 

další vzdělávání spolkové země Severní Porýní Vestfálsko. V první vlně v roce 2003/2004 

vytvořilo ministerstvo výzvu „Otevřená celodenní škola na primárním stupni“ (Offene 

                                                
27 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2007 a 2010 

28 České ekvivalenty německých názvů spolkových zemí SRN viz Encyklopedický institut ČSAV 1993. 
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Ganztagsschule im Primarbereich), která finančně podpořila všechny základní školy 

primárního stupně, jeţ se transformovaly v celodenní školu III. typu. Edukační proces zde 

zajišťuje škola ve spolupráci se sociálními partnery, pro ţáky je docházka do odpoledního 

bloku výuky nepovinná a za účast na odpoledních aktivitách je vybírán poplatek, který je 

v souladu s cílem zajistit rovné šance na vzdělání odstupňován podle příjmů rodičů. 

Problémy, které tento typ přináší, shrnul Klaus Fischer, předseda Porýnsko-Vestfálské 

sekce Sdruţení celodenních škol: „Odpolední aktivity probíhají doplňkově k vyučování a 

způsobují jakýsi dualismus, který rozděluje školní den na dvě odlišné části. Navíc je 

odpolední péče o ţáky často zajišťována dalšími pedagogickými pracovníky, učitelky 

nejsou nuceny propojovat dopolední a odpolední aktivity, jak by to mělo být zakotveno ve 

školním vzdělávacím programu. Škola se pak vzdává moţnosti vytvořit novou koncepci 

školního dne, která by podporovala vhodné klima a kulturu učení.“ (FISCHER 2008, s. 

173) Domnívám se tedy, ţe tento typ celodenní školy se bude do budoucna muset vyrovnat 

s problémy, které přináší dobrovolná účast ţáků na odpoledních aktivitách. Rozvoj těchto 

škol bude zřejmě směřovat ke zkvalitnění a vyšší atraktivitě odpoledních vzdělávacích 

aktivit a tedy k zajištění vyšší účasti ţáků. 

Druhou výzvu „Vlna kvality pro hlavní školy“ (Qualitätsoffensive Hauptschule) 

vyhlásilo ministerstvo v roce 2005. V tomto typu škol začalo rychle ubývat ţáků, neboť 

rodiče nepovaţovali vzdělání z hlavní školy za dostatečné a přáli si své dítě umístit na 

reálnou školu, kde ţáci mohou dosáhnout vyššího vzdělání. Tento trend vedl ke zrušení 

mnoha hlavních škol. Ministerstvo se rozhodlo tyto školy podpořit, protoţe jejich význam 

je ve vzdělávacím systému nezanedbatelný právě z důvodu zajištění kvalitní péče o méně 

úspěšné ţáky, kteří potřebují individuální přístup a podporu. Program podporuje 

transformaci hlavních škol v celodenní školy I. typu, tedy s povinnou účastí na celodenních 

vzdělávacích aktivitách pro všechny ţáky. Pro usnadnění transformace poskytuje program 

finanční prostředky na 30% nárůst počtu učitelů v těchto školách
29

. (viz FISCHER 2008)  

Třetí výzvou ministerstvo podporuje ostatní typy škol na niţším sekundárním 

stupni. Do roku 2011 mohou reálné školy, integrované školy a gymnázia vyuţít nabídky 

finančních prostředků na 20% navýšení počtu učitelů při transformaci v celodenní školu I. 

typu. Povolení přeměny je vázáno podmínkou mít v dosahu alespoň jednu školu stejného 

typu, která není celodenní školou, aby ţákům zůstala moţnost volby. (viz FISCHER 2008) 

                                                
29 Domnívám se, ţe právě taková opatření ukazují, ţe práce učitele je pro kvalitu celodenních škol rozhodující. 
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Pro gymnázia se tato výzva stala téměř nutností, neboť reforma G8 zkrátila dobu docházky 

na gymnázium z devíti na osm let, při zachování standardů (tedy i objemu učiva). V době, 

kdy jsem realizovala svůj výzkum, se neustále diskutovalo o tom, jakým způsobem je 

moţné překonat problémy plynoucí ze sníţení časové dotace na zvládnutí gymnaziálního 

vzdělání. Dvě moţnosti, které připadaly v úvahu, byly transformace v celodenní školu, 

nebo rozšíření výuky na sobotní dopoledne. Respektuhodné je podle mého názoru, ţe 

vůbec nebyla diskutována moţnost pouze prodlouţit výuku do odpoledních hodin bez 

rytmizace a potřebných inovací vzdělávání. Klasická odpolední výuka, na rozdíl od 

rytmizace dne na celodenní škole, totiţ ţáky neúnosně přetěţuje a zvyšuje objem na úkor 

kvality.  

Těmito programy motivuje ministerstvo mnoho škol k transformaci v celodenní 

formu, přičemţ nabízí ještě dva podpůrné programy, které školy mohou vyuţít ke zlepšení 

svého vybavení, např. odpočinkových zón, pohybových zón, nákup sportovních potřeb, 

pomůcek k volnočasovým aktivitám apod. („Program 1000 škol“) a moţnost zvolit si, zda 

20-30% nárůst personálu budou pouze učitelská místa, nebo zda škola zaplatí externím 

odborníkům, kteří obohatí výuku či volnočasové aktivity („Program Peníze nebo Místo“).
30

  

Všechna tato opatření podporují nejen kvantitativní nárůst celodenních škol, ale 

rovněţ kvalitu, která je podmínkou získání finančních prostředků a školy se k jejímu 

zajištění zavazují v ţádosti o podporu. 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Severním Porýní Vestfálsku celkem 3.732 

celodenních škol (60,9% z celkového počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního 

stupně a speciálních škol) – z toho 2.651 základních škol primárního stupně (81,1%), 322 

hlavních škol (45,7%), 23 hlavních škol (4,1%), 29 gymnázií (4,6%), 210 integrovaných 

škol (96,3%) a 462 speciálních škol (63,8%). V Severním Porýní Vestfálsku navštěvuje 

celodenní školy 493.387 ţáků (25,4% všech ţáků navštěvujících školy primárního a 

niţšího sekundárního stupně a speciální školy). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder 2010) 

                                                
30 Více viz vyhlášky vztahující se k těmto výzvám: Ministerium für Schule und Weiterbildung. Vyhláška 11-02, č. 24. 
Geld oder Stelle – Sekundarstufe I. 31. 7. 2008. Ministerium für Schule und Weiterbildung. Vyhláška  12-63, č. 2. 
Ganztagsschulen in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I/Neue erweiterte Ganztagshaupt- und 
Ganztagsförderschulen. 25. 1. 2006. 
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2.4.2 Bádensko-Württembersko 

Do roku 2006 byly celodenní školy zřizovány pouze na základě tzv. doloţené 

potřeby
31

 (viz FEES in LADETHIN, REKUS 2005). Dne 20. února 2006 schválilo 

ministerstvo školství, mládeţe a sportu Bádenska-Württemberska program „Výstavba a 

rozvoj celodenních škol v Bádensku-Württembersku“, do kterého se mohly zapojit 

všechny veřejné základní školy primárního stupně, všeobecně vzdělávací školy prvního 

sekundárního stupně i speciální školy. Cílem programu bylo vytvořit síť škol, díky které by 

mělo kaţdé dítě moţnost navštěvovat celodenní školu
32

. Tohoto cíle má být dosaţeno do 

začátku školního roku 2014/2015. (viz Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg 2011; ROLLE, KESBERG 2008a)  

V Bádensku-Württembersku existují dva typy celodenních škol – „celodenní škola 

se speciálním pedagogickým a sociálním cílem“ a „celodenní škola jako dobrovolná 

nabídka“. Celodenní škola se speciálním pedagogickým a sociálním cílem odpovídá podle 

definice KMK celodenní škole I. typu, je povinná pro všechny ţáky dané školy, v rozsahu 

minimálně 4 dny v týdnu od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Celodenní škola jako dobrovolná 

nabídka odpovídá podle definice KMK celodenní škole III. typu. Účast je pro ţáky 

dobrovolná, po přihlášení na určitou celodenní vzdělávací aktivitu je však účast na aktivitě 

povinná po dané období (jedno pololetí). Škola musí nabízet ţákům celodenní vzdělávací 

aktivity v rozsahu nejméně 4 dny v týdnu od 8:00 hodin do 15:00 hodin. (viz Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2011; ROLLE, KESBERG 2008) 

V ţádostech o získání statutu celodenní školy je vedle pedagogické koncepce 

posuzována také vhodná rytmizace školního dne. Ve školním roce 2008/2009
33

 bylo 

v Bádensku-Württembersku 915 celodenních škol (22,1% z celkového počtu všech škol 

primárního i niţšího sekundárního stupně a speciálních škol
34

) – 228 základních škol 

primárního stupně (8,9%), 355 hlavních škol (29,2%), 73 reálných škol (15,3%), 150 

gymnázií (33,8%), 3 integrované školy (100%), 260 speciálních škol (45,1%). Celodenní 

školy navštěvovalo v daném školním roce 279 771 ţáků (24,4% všech ţáků navštěvujících 

                                                
31 Škola, která ţádá o status celodenní školy, musí doloţit, ţe se nachází v sociálně-problémovém regionu a celodenní 
vzdělávání ţáků by mělo přínos pro řešení těchto problémů. 

32 Taková síť škol by měla umoţnit všem dětem rozhodnout se, zda si zvolí školu celodenní, či školu půldenní. Obě školy 
by pak měly být v přiměřeném dosahu od bydliště dítěte (za pouţití veřejné či školní dopravy). 

33 V této kapitole vycházím z nejnovějších dat uveřejněných dne 30. 4. 2010, pojednávajících o stavu celodenního 
vzdělávání ze školního roku 2008/2009 (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2010). 

34 Konečný cíl ministerstva ve školním roce 2014/15 je 40%. 
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školy primárního a niţšího sekundárního stupně a speciální školy). (viz Sekretariat der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.3 Bavorsko 

Bavorsko začalo se zřizováním celodenních škol ve školním roce 2002/2003. 

V současné době existují v Bavorsku dva typy celodenních škol. Celodenní škola I. typu, 

jak je v Bavorsku nazývána, však formálně odpovídá podle definice KMK spíše celodenní 

škole II. typu (povinná je pouze pro určitou skupinu ţáků, konkrétně pro jednu třídu 

ročníku). Škola nabízí ţákům moţnost navštěvovat v jednom ročníku buď třídu polodenní, 

nebo třídu celodenní. Celodenní vzdělávací aktivity jsou na těchto školách oproti 

poţadavkům KMK rozšířeny na 4 dny v týdnu od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Školní den je 

rytmizován, vyučování probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. Mezi další 

celodenní vzdělávací aktivity patří samostudium, sportovní, výtvarné a hudební aktivity, 

individuální podpora ţáků, volnočasové aktivity. (viz Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung München 2010; ROLLE, KESBERG 2008b) 

Druhým typem celodenní školy je „škola s celodenní nabídkou“, která odpovídá 

celodenní škole III. typu podle definice KMK. Účast na odpoledních aktivitách je pro ţáky 

dobrovolná. Škola musí nabízet celodenní vzdělávací aktivity nejméně ve čtyřech dnech 

v týdnu. Ţáci si vyberou, ve kterých dnech se budou celodenních vzdělávacích aktivit 

účastnit, poté je jejich docházka povinná po celý školní rok. Tento typ celodenní školy je 

určen pro ţáky niţšího sekundárního stupně, tedy od 5. do 10. ročníku. Školní den se 

skládá z dopoledního vyučování, po nemţ následuje společné stravování, asistence při 

vypracovávání domácích úkolů, individuální podpora ţáků, volnočasové aktivty (viz 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 2010; ROLLE, 

KESBERG 2008b) 

Cílem zemské vlády je do roku 2012/13 vytvořit plošnou nabídku celodenních škol 

I. typu na základních školách primárního stupně, na hlavních školách, reálných školách a 

gymnáziích. Podle regionálních potřeb i poptávky ze strany rodičů mohou být zřizovány i 

celodenní školy III. typu. (viz Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

München 2010) 

V Bavorsku bylo v roce 2008/9 celkem 969 celodenních škol (24,1% z celkového 

počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního stupně a speciálních škol) – 326 

základních škol primárního stupně (13,5%), 328 hlavních škol (29,6%), 131 reálných škol 
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(30,8%), 105 gymnázií (25,7%), 1 integrovaná škola (50%), 187 speciálních škol (51,7%). 

Celodenní školy navštěvovalo v daném školním roce 59 080 ţáků (4,6% všech ţáků 

navštěvujících školy primárního a niţšího sekundárního stupně a speciální školy). (viz 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.4 Berlín 

Berlín započal se zřizováním celodenních škol ve školním roce 2004/2005. Tento 

proces navázal na konceptuální transformaci odpolední péče o ţáky (tzv. školních druţin) 

na základních školách primárního stupně ve východních oblastech Berlína. Za prioritu byla 

povaţována úplná transformace půldenních primárních škol v celodenní školy, nebo školy 

s rozšířenou odpolední péčí
35

 Cílem plošného zavedení celodenního vzdělávání je zvýšení 

kvality vzdělávání. (Der Senat von Berlin 2005; ROLLE, KESBERG 2008c) 

Berlínské celodenní školy jsou v souladu s definicí KMK, existují zde všechny tři 

typy škol, převaţují však celodenní školy III. typu (s volitelnou účastí na celodenních 

vzdělávacích aktivitách). Celodenní vzdělávací aktivity jsou nabízeny oproti definici KMK 

ve čtyřech dnech v týdnu. (Der Senat von Berlin 2005; ROLLE, KESBERG 2008c) 

V Berlíně bylo ve školním roce 2008/2009 celkem 619 celodenních škol (79% 

z celkového počtu všech škol primárního stupně, integrovaných škol a speciálních škol) – 

418 základních škol primárního stupně (96,8%), 52 integrovaných škol (98,1%), 79 

speciálních škol (85,9%). Celodenní školy navštěvovalo v daném školním roce 122 688 

ţáků (43,5% všech ţáků navštěvujících školy primárního stupně, integrované školy a 

speciální školy). V Berlíně nejsou ţádná celodenní gymnázia, celodenní reálné ani 

celodenní hlavní školy. (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder 2010) 

2.4.5 Braniborsko 

Braniborsko podporuje výstavbu celodenních škol na primárním stupni základních 

škol i na niţším sekundárním stupni. V primárním vzdělávání je cílem transformovat 

nejméně jednu třetinu celodenních škol ve školy celodenní, na niţším sekundárním stupni 

škol je cílem transformovat jednu polovinu škol ve školy celodenní. Braniborsko jako 

                                                
35 Ve školním roce 2008/2009 bylo 96,8% všech primárních škol transformováno ve školy celodenní. 



46 

 

jediná spolková země zavádí celodenní vzdělávací aktivity také na vyšším sekundárním 

stupni (na většině škol). (viz Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 2010) 

V Braniborsku existují tři typy celodenních škol, v souladu s definicí KMK. 

Všechny typy celodenních škol nabízejí celodenní vzdělávací aktivity buď ve třech dnech 

v týdnu v délce trvání 8 hodin, nebo ve čtyřech dnech v týdnu v délce trvání 7 hodin. Pro 

celodenní školu III. typu platí, ţe celodenní vzdělávací aktivity jsou pro ţáky nepovinné 

(ani po přihlášení k dané aktivitě). (viz ROLLE, KESBERG 2008d) 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Braniborsku celkem 419 celodenních škol 

(49,4% všech škol primárního stupně, gymnázií, integrovaných škol a speciálních škol) – 

208 základních škol primárního stupně (41,4%), 48 gymnázií (48%), 31 integrovaných 

škol (72,1%) a 73 speciálních škol (59,8%). Celodenní školy navštěvovalo v daném 

školním roce 72 067 ţáků (38,9% všech ţáků navštěvujících školy primárního stupně, 

gymnázia, integrované školy a speciální školy). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.6 Brémy 

V Brémách vznikaly první celodenní školy jiţ v sedmdesátých letech, v době 

experimentálního zřizování celodenních škol. Později zde byly v 90. letech zřizovány tzv. 

školy s celodenní péčí, ve kterých byly celodenní vzdělávací aktivity dostupné pro určitou 

skupinu ţáků (podobné celodenním školám II. typu). V současné době jsou zřizovány 

celodenní školy plošně na všech typech škol primárního a niţšího sekundárního stupně. 

(viz ROLLE, KESBERG 2008e; Senatorin für Bildung und Wissenschaft; Senatorin für 

Bildung und Wissenschaft 2008) 

Do roku 2005 byl v Brémách upřednostňován aditivní model celodenních škol 

primárního stupně (tedy zejména celodenní školy III. typu), po dvouletých zkušenostech 

s touto formou celodenního vzdělávání se ukázala jako vhodnější integrovaná forma 

(celodenní školy I. a II. typu). V současné době by tedy všechny celodenní základní školy 

primárního stupně měly být vedeny jako integrované
36

. (viz ROLLE, KESBERG 2008e; 

Senatorin für Bildung und Wissenschaft; Senatorin für Bildung und Wissenschaft 2008) 

                                                
36 Tato zkušenost je opačná, neţ např. ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, kde celodenní základní školy 

primárního stupně jsou zřizovány jako celodenní školy III. typu. Důvodem má být snaha o nepřetěţování ţáků. Toto 
opatření mnozí učitelé kritizují, neboť podle nich nemá smysl zapojovat do celodenních vzdělávacích aktivit jen některé 
ţáky ze třídy.  
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Celodenní školy nabízejí ţákům odpolední péči tři- aţ pětkrát týdně od 8:00 do 

16:00 hodin. Na primárním stupni jsou tedy všechny celodenní školy provozovány jako 

celodenní školy I. typu (účast na celodenních vzdělávacích aktivitách je povinná pro 

všechny ţáky), ţáci se rovněţ musejí účastnit školního stravování. Celodenní školy na 

niţším sekundárním stupni jsou školy vedeny jako celodenní školy I. typu (povinná účast 

na všech odpoledních aktivitách), nebo jsou určeny povinné aktivity a mimo tyto pak 

nabízeny ještě další volitelné činnosti, jako např. projekty apod. Jedná se zejména o 

gymnázia, integrované školy a školní centra
37

. (viz ROLLE, KESBERG 2008e; Senatorin 

für Bildung und Wissenschaft; Senatorin für Bildung und Wissenschaft 2008) 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Brémách provozováno 51 škol jako celodenních 

škol
38

 - z tohoto počtu bylo 21 základních škol primárního stupně, 10 hlavních škol, 10 

reálných škol, 11 gymnázií, 15 integrovaných škol a 1 speciální škola. Celodenní školy 

navštěvovalo ve školním roce 2008/2009 v Brémách 11 828 ţáků. (viz Sekretariat der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.7 Hamburk 

Všechny školy primárního i niţšího sekundárního stupně v Hamburku mohou být 

podle tamního školského zákona vedeny jako celodenní školy. Speciální celodenní školy 

jsou zpravidla vedeny jako celodenní školy I. typu, naopak celodenní gymnázia mají být 

vedena jako celodenní školy III. typu. Preferována je transformace hlavních škol ve školy 

celodenní. (viz ROLLE, KESBERG 2008f) 

Všechny typy celodenních škol mají poskytovat péči o ţáky ve čtyřech dnech 

v týdnu od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Jeden den v týdnu je určen konferencím a dalšímu 

vzdělávání pedagogů, vyučování končí v 13:00 hodin. Na celodenním gymnáziu je pak 

stanovena výuka (pro 7. - 10. ročník) ve třech dnech v týdnu v délce osm vyučovacích 

hodin, ve dvou dnech v týdnu v délce pět vyučovacích hodin. Pedagogická koncepce 

celodenních škol musí vytvářet podmínky pro rytmizaci. (viz ROLLE, KESBERG 2008f) 

                                                
37 Školní centrum je sdruţení všech typů škol (HS, RS, GY) – blízkost škol a podobná pedagogická koncepce, stejný 
zřizovatel, kaţdá škola má svého ředitele a je samosprávná. Je zde zajištěna snazší prostupnost systémem vzdělávání 
v případě nutnosti přejít na jiný typ školy. 

38 Procentuální podíl v datech KMK není uveden z důvodu chybějících dat. Plán rozvoje školství v Brémách (Bremer 
Schulentwicklungsplan) uvádí, ţe celodenní školy I. typu navštěvuje 13,2% ţáků ze všech ţáků navštěvujících všeobecně 
vzdělávací školy primárního a niţšího sekundárního stupně. Dále Plán rozvoje školství v Brémách uvádí, ţe 12,9% ţáků 
prvního stupně navštěvuje celodenní školu I. typu. (Senatorin für Bildung und Wissenschaft 2008) 
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Ve školním roce 2008/2009 bylo v Hamburku celkem 172 celodenních škol (43,5% 

z celkového počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního stupně a speciálních škol) 

– z toho 33 základních škol primárního stupně (15,0%), 26 hlavních škol (37,7%), 16 

reálných škol (29,1%), 72 gymnázií (96,0%), 17 integrovaných škol (44,7%) a 32 

speciálních škol (71,1%). Celodenní školy navštěvovalo v daném školním roce 

v Hamburku 68 414 ţáků (45,2% všech ţáků navštěvujících školy primárního a niţšího 

sekundárního stupně a speciální školy). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.8 Hesensko 

Hesenské ministerstvo školství představilo v roce 2008 svůj cíl v realizaci 

celodenního vzdělávání – podle plánu ministerstva by mělo mít kaţdé dítě moţnost 

navštěvovat celodenní školu (škola by měla být v dosahu od jeho bydliště).  Hesensko 

směřuje spíše k dobrovolné účasti ţáků na odpoledních aktivitách, převaţují celodenní 

školy III. typu, existují však oba typy celodenního vzdělávání (s dobrovolnou i povinnou 

účastí na celodenních vzdělávacích aktivitách). (viz FEES in LADETHIN, REKUS 2005) 

„Kooperativní celodenní školy III. typu“ poskytují péči o ţáky pět dní v týdnu od 

7:30 hodin do 17:00 hodin, v pátek nejméně do 14:00 hodin. Nabízejí ţákům rozmanité 

celodenní vzdělávací i volnočasové aktivity. Účast je pro ţáky nepovinná. Na 

kooperativních celodenních školách primárního stupně III. typu je podporována je úzká 

spolupráce se školními druţinami a jinými organizacemi, které zajišťují odpolední aktivity 

pro ţáky. Pro ţáky by odpolední péče na prvním stupni základních škol měla být vţdy 

nepovinná. Na školách niţšího sekundárního stupně mají být podporovány aktivity, které 

rozvíjejí u ţáků kulturní, sociální, sportovní, praktické, jazykové a kognitivní dovednosti. 

Pro ţáky by měly být tyto aktivity rovněţ spíše nepovinné. (viz ROLLE, KESBERG 

2008g) 

„Kooperativní celodenní školy I. typu“ poskytují péči o ţáky pět dní v týdnu od 

7:30 hodin do 17:00 hodin, v pátek nejméně do 14:00 hodin. Nabízejí ţákům v odpoledním 

bloku jak povinnou výuku, tak také rozmanité celodenní vzdělávací i volnočasové aktivity. 

Na rozdíl od škol primárního a niţšího sekundárního stupně, které by měly upřednostnit 

nepovinnou účast ţáků, se mají speciální školy transformovat ve školy celodenní 

s povinnou, či částečně povinnou účastí ţáků. (viz ROLLE, KESBERG 2008g) 
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Ve školním roce 2008/2009 bylo v Hesensku celkem 531 celodenních škol
39

 – 

z toho 203 základních škol primárního stupně, 217 hlavních škol, 209 reálných škol, 182 

gymnázií, 81 integrovaných škol a 158 speciálních škol. V Hesensku navštěvovalo 

v daném školním roce celodenní školy 176 856 ţáků. (viz Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.9 Meklenbursko-Přední Pomořansko 

V Meklenbursku-Předním Pomořansku mohou být v celodenní školy 

transformovány všechny školy na primárním i niţším sekundárním stupni, preferovány 

jsou celodenní školy III. typu s nepovinnou účastí ţáků.  Na primárním stupni mají 

celodenní školy úzce spolupracovat se školními druţinami, jeslemi a školkami, se 

sdruţeními poskytujícími péči o ţáky. Nabídka celodenních vzdělávacích aktivit má být 

přizpůsobena poptávce (rodičů a jejich dětí). Tzv. regionální školy
40

, dále hlavní školy, 

reálné školy, spojené hlavní a reálné školy, integrované školy mohou být transformovány 

v celodenní školy v „přiměřené míře“, naopak je ţádoucí, aby většina speciálních škol 

nabízela celodenní vzdělávání. (viz ROLLE, KESBERG 2008h) 

Pro všechny formy celodenního vzdělávání (celodenní školy I., II. a III. typu) pak 

platí, ţe nabídka celodenních vzdělávacích aktivit musí být po ţáky dostupná ve čtyřech 

dech v týdnu od 8:00 hodin do 16:00 hodin, jeden den v týdnu pak postačí péče o ţáky do 

14:00 hodin. Pro celodenní školy primárního stupně III. typu platí, ţe doba péče o ţáky 

podléhá přání rodičů. (viz ROLLE, KESBERG 2008h) 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Meklenbursku-Předním Pomořansku celkem 

221 celodenních škol (37,8% z celkového počtu všech škol primárního i niţšího 

sekundárního stupně a speciálních škol) – 14 základních škol primárního stupně (4,3%), 40 

gymnázií (55,6%), 19 integrovaných škol (95,0%) a 26 speciálních škol (25,2%). 

V Meklenbursku-Předním Pomořansku navštěvovalo v daném školním roce celodenní 

školy 36 825 ţáků (31,3% všech ţáků primárního i niţšího sekundárního stupně a 

speciálních škol). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

2010) 

                                                
39 Procentuální podíl v datech KMK není uveden z důvodu chybějících údajů o půldenních školách. 

40 Speciální typ školy niţšího sekundárního stupně typický pro danou spolkovou zemi. 
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2.4.10 Dolní Sasko 

Podle školského zákona Spolkové země Dolní Sasko mohou být všechny 

všeobecně vzdělávací školy vedeny jako celodenní školy II. nebo III. typu. Hlavním 

zájmem ministerstva je transformovat v celodenní zejména hlavní školy. Naopak speciální 

školy nemohou být uznány jako celodenní školy, neboť podpůrná vzdělávací opatření jsou 

běţně rozdělena do dopolední i odpolední části školního dne. (viz ROLLE, KESBERG 

2008i) 

Na celodenních školách jsou nabízeny celodenní vzdělávací aktivity v několika 

dnech v týdnu – zpravidla ve čtyřech dnech v týdnu (existují však také školy, kde aktivity 

jsou organizovány pouze ve třech dnech v týdnu). (viz ROLLE, KESBERG 2008i) 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Dolním Sasku celkem 655 celodenních škol
41

 – 

z toho 139 základních škol primárního stupně, 282 hlavních škol, 102 reálných škol, 130 

gymnázií, 28 integrovaných škol a 95 speciálních škol. V Dolním Sasku navštěvovalo 

v daném roce celodenní školy 170 975 ţáků. (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.11 Porýní-Falc 

Záměrem zemské vlády v Porýní-Falci je nabídnout moţnost celodenního 

vzdělávání ve všech typech škol primárního, niţšího i vyššího sekundárního stupně 

vzdělávání tak, aby kaţdé dítě mělo celodenní školu v dosahu v dosahu od svého bydliště 

dítěte. Prioritou je budování celodenních škol na primárním stupni a (po reformě 

gymnaziálního vzdělávání) rovněţ na gymnáziích
42

. Mimo to však mohou být vedeny 

všechny všeobecně vzdělávací školy niţšího sekundárního i vyššího sekundárního stupně 

jako celodenní. (viz ROLLE, KESBERG 2008k) 

V Porýní-Falci existují dva typy celodenních škol – celodenní škola ve formě 

nabídky (celodenní školy III. typu) a celodenní škola s povinnou účastí (celodenní škola I. 

typu). Pomocné školy jsou vedeny jako celodenní školy I. typu. Celodenní péče má být 

zajištěna po čtyři dny v týdnu od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Mohou být rovněţ zřizovány 

                                                
41 Procentuální podíl v datech KMK není uveden z důvodu chybějících údajů o půldenních školách. 

42 V případě, ţe gymnázium není celodenní školou a brání se úplné transformaci, pak by škola měla transformovat 
alespoň jednu třídu v ročníku jako celodenní. 
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celodenní třídy v jinak půldenním škole (celodenní škola II. typu). (viz ROLLE, 

KESBERG 2008k) 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Porýní-Falci celkem 571 celodenních škol 

(35,3% z celkového počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního stupně a 

speciálních škol) – z toho 220 základních škol primárního stupně (22,3%), 100 hlavních 

škol (58,5%), 37 reálných škol (31,6%), 41 gymnázií (28,7%), 16 integrovaných škol 

(64,0%) a 119 speciálních škol (84,4%). V Porýní-Falci navštěvovalo v daném školním 

roce celodenní školy 61 276 ţáků (14,5% všech ţáků primárního i niţšího sekundárního 

stupně a speciálních škol). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder 2010) 

2.4.12 Sársko 

Sárské ministerstvo školství si klade za cíl ponechat rodičům i ţákům moţnost 

volby při výběru vzdělávací dráhy a celodenní péči staví na dobrovolné účasti ţáků. 

V Sársku proto neexistují celodenní školy I. typu s povinnou účastí všech ţáků. Program je 

zde nazýván jako „dobrovolná celodenní škola“. Podle školského zákona mohou být 

všechny školy (všechny stupně i typy školy) vedeny jako celodenní. Podmínkou je 

dobrovolná účast ţáků. (viz ROLLE, KESBERG 2008l) 

V Sársku existují tři modely celodenního vzdělávání. Model 1 – standardní aditivní 

model (viz kap. 2.2) celodenní péče o ţáky do nejméně 16:30 hodin denně. Péče o ţáky 

musí být zajištěna i o prázdninách (mimo 26 volných dní v roce). Účast ţáků po přihlášení 

na celodenní vzdělávací aktivitu je z organizačních i pedagogických důvodů povinná 

nejméně po dobu jednoho pololetí. Model 2 – jedna třída v ročníku vedená v celodenním 

modu s cílem efektivní rytmizace. Péče o ţáky musí být zajištěna i o prázdninách (mimo 

26 volných dní v roce). Účast ţáků je po přihlášení do celodenní třídy povinná po dobu 

jednoho školního roku (organizačních i pedagogických důvodů). Model 3 – kooperativní 

model, spojení celodenní školy s Péče o děti a mládeţ (Jugendhilfe). Ţákům jsou ve 

spolupráci s Péčí o mládeţ nabízeny celodenní vzdělávací a volnočasové aktivity 

v odpoledních hodinách. (viz ROLLE, KESBERG 2008l) 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Sársku celkem 281 celodenních škol (91,2% 

z celkového počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního stupně a speciálních škol) 

– z toho 151 základních škol primárního stupně (95%), 31 gymnázií (88,6%), 18 

integrovaných škol (94,7%) a 26 speciálních škol (63,4%). V Sársku navštěvovalo 
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v daném školním roce celodenní školy 12 757 ţáků. (viz Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.13 Sasko 

Cílem ministerstva školství je, aby do roku 2015 byly celodenní školy dostupné ve 

všech regionech spolkové země. Podle školského zákona mohou být jako celodenní školy 

vedeny všechny všeobecně vzdělávací školy sekundárního stupně od 5. do 10. ročníku. Na 

školách speciálních mohou být obdobně jako celodenní vedeny také třídy primárního 

stupně. Odpolední aktivity mohou být organizovány ve spolupráci s externími 

organizacemi. Na primárním stupni vzdělávání pokračuje odpolední péče ve školních 

druţinách. Škola má zabezpečit péči o ţáky nejméně po dobu 7 hodin, ranní péče začíná od 

6:30 hodin, příp. od 7:00 hodin. Školní den trvá do 16:00 hodin, příp. do 17:00 hodin. (viz 

ROLLE, KESBERG 2008m)  

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Sasku celkem 1.410 celodenních škol (95,3% 

z celkového počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního stupně a speciálních škol) 

– z toho 830 základních škol primárního stupně (98,6%), 127 gymnázií (88,8%) a 146 

speciálních škol (91,8%). V Sasku navštěvovalo v daném školním roce celodenní školy 

194.783 ţáků (69,4% všech ţáků primárního i niţšího sekundárního stupně a speciálních 

škol). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.14 Sasko-Anhaltsko 

Smysl celodenní péče vidí ministerstvo školství v Sasku-Anhaltsku v rozšíření 

vzdělávací nabídky s cílem poskytnout ţákům prostřednictvím celodenních škol 

individuální podporu ve vzdělávání. Tento závazek mají naplňovat především celodenní 

školy sekundárního stupně. Jako celodenní mohou být vedeny i školy primárního stupně. 

V roce 2008 bylo cílem ministerstva zdvojnásobit počet celodenních škol, a to z prostředků 

IZBB. (viz ROLLE, KESBERG 2008n)  

Celodenní škola poskytuje ţákům vzdělávací obsahy ve stejném rozsahu, jako škola 

polodenní s tím rozdílem, ţe tento vzdělávací standard tvoří na celodenní škole pouze 

jádro, které je doplněno o celodenní vzdělávací aktivity. Celodenní vzdělávání by nemělo 

denně překročit 8 hodin, nemělo by však mít menší časovou dotaci neţ 7 hodin po tři dny v 

týdnu. V případě celodenních škol I. typu lze část výuky přesunout do odpoledních hodin, 

domácí úkoly vţdy musejí být integrovány do vyučování. (viz ROLLE, KESBERG 2008n)  
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Ve školním roce 2008/2009 bylo v Sasku-Anhaltsku celkem 206 celodenních škol
43

 

– z toho 18 základních škol primárního stupně, 17 gymnázií, 3 integrované školy a 115 

speciálních škol. V Sasku-Anhaltsku navštěvovalo celodenní školy v daném školním roce 

30216 ţáků. (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2010) 

2.4.15 Šlesvicko-Holštýnsko 

Cílem celodenního vzdělávání je nabídnout ţákům atraktivní vzdělávání. Škola se 

má stát „otevřeným domem učení a ţivota“. Nezbytností je změna učební kultury, která 

umoţňuje podporovat individuální nadání ţáků. Ministerstvo podporuje vznik celodenních 

škol III. typu. Tyto celodenní školy pak mají spolupracovat s externími partnery 

k vytvoření zajímavé a kvalitní nabídky celodenních vzdělávacích aktivit. (viz ROLLE, 

KESBERG 2008o) 

V oblastech s vysokým podílem imigrantů podporuje ministerstvo vznik 

celodenních škol I. typu s cílem poskytnout ţákům intenzivnější podporu. Zároveň je 

podporována integrace různých typů škol sekundárního stupně do jedné vzdělávací 

instituce. (viz ROLLE, KESBERG 2008o) 

V této spolkové zemi existují všechny typy celodenních škol, v současné době 

(2008) je podporován vznik zejména celodenních škol III. typu. Délka pobytu v celodenní 

škole by neměla denně přesáhnout 8,5 hodiny. Na celodenních školách III. typu by měly 

být volnočasové aktivity organizovány nejméně ve třech dnech v týdnu. Vzdělávací 

mimovýukové aktivity mohou být v rámci rytmizace intergovány také do dopoledního 

bloku vyučování, a to i v celodenních školách III. typu. 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Šlesvicku-Holštýnsku celkem 366 celodenních 

škol (35,4% z celkového počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního stupně a 

speciálních škol) – z toho 118 základních škol primárního stupně (22,5%), 43 hlavních 

škol (32,3%), 43 reálných škol (45,7%), 50 gymnázií, 80 integrovaných škol (64,0%) a 71 

speciálních škol. V Šlesvicku-Holštýnsku navštěvovalo v daném školním roce celodenní 

školy 60 677 ţáků (20,2% všech ţáků primárního i niţšího sekundárního stupně a 

speciálních škol). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

2010) 

                                                
43 Procentuální podíl v datech KMK není uveden z důvodu chybějících údajů o půldenních školách. 
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2.4.16 Duryňsko 

Do celodenního vzdělávání jsou v Duryňsku zapojeny všechny školy, které 

vzdělávají ţáky od 2 do 16 let. Východiskem pro celodenní vzdělávání je dobrovolnost a 

spolehlivost. Celodenní školy jsou tedy vedeny především jako celodenní školy III. typu. 

Existují však také celodenní školy I. typu (zejména úzce zaměřená gymnázia či speciální 

školy). (viz ROLLE, KESBERG 2008p) 

Na celodenních školách je pro všechny ţáky povinná odpolední výuka (v případě, 

ţe je zařazena v rozvrhu), pro ţáky přihlášené k celodenním vzdělávacím aktivitám je pak 

povinná také individuální podpora (podpůrné hodiny) a volitelné předměty, nepovinné pak 

jsou volnočasové aktivity. Nabídka celodenních aktivit má rozsah cca 35 hodin v týdnu, 

denně tedy 7 hodin. Nadále existují školní druţiny. (viz ROLLE, KESBERG 2008p) 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v Duryňsku celkem 707 celodenních škol (77,9% 

z celkového počtu všech škol primárního i niţšího sekundárního stupně a speciálních škol) 

– z toho 470 základních škol primárního stupně (100%), 23 gymnázií (23,7%), 5 

integrovaných škol (71,4%) a 90 speciálních škol (100%). V Duryňsku navštěvovalo 

v daném roce celodenní školy 79 087 ţáků (51,7% všech ţáků primárního i niţšího 

sekundárního stupně a speciálních škol). (viz Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder 2010) 

2.5 Celodenní školy v Evropě – stručný přehled 

 Při zdůvodnění potřebnosti celodenních škol vycházejí němečtí odborníci i 

politická sféra z předpokladu, ţe se svým systémem půldenních škol je Německo 

v evropském kontextu téměř raritou (viz např. APPEL 2009). V této kapitole nastíním 

stručný přehled o celodenním vzdělávání ve vybraných evropských zemích s cílem zasadit 

německé celodenní školy do evropského kontextu. 

 Celodenní vzdělávání se odehrává v mnoha evropských zemích na běţných 

školách, paralelní instituce, kde jedna by vzdělávala ţáky v půldenním reţimu a druhá 

v reţimu celodenním, jako je v Německu a dalších německy mluvících zemích, nejsou 

příliš časté. Vyplývá to zřejmě ze zvyklosti, kdy v některých evropských zemích ţáci jiţ 

tradičně tráví ve škole většinu dne. Naopak v Německu bylo po dlouhou dobu běţné, ţe 

ţáci opouštějí školu v 13:30 hodin, celodenní škola je tedy stále ještě specifickou institucí. 
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Lze konstatovat, ţe nejdelší tradici v Evropě mají celodenní školy ve Francii. 

V roce 1882 byla tehdejším ministrem pro vzdělávání zavedena povinná školní docházka, 

která byla realizována na jako celodenní vzdělávání. Moţná právě díky této dlouholeté 

tradici neexistuje pro celodenní školu ve francouzštině ţádný výraz. Celodenní škola je zde 

něco samozřejmého, běţného. Přesto se ve Francii o čase tráveném ţáky ve škole 

diskutuje, avšak ne v kontextu výuky ţáků v odpoledních hodinách, nýbrţ o rozdělení 

hodin v rámci školního dne a o jeho koncepci. (LADETHIN, REKUS 2005) 

Celodenní škola ve Francii je v prvé řadě politickým, teprve pak pedagogickým 

konceptem. Tato tradice má své kořeny v době Třetí republiky a vzešla z odmítání vlivu 

církve na rodinu, vzdělávání a výchovu. „Výstavba předškolní celodenní péče a školního 

celodenního vzdělávání je důsledek především politických, ve druhém plánu pak 

pedagogických úvah. Zároveň je nutné vidět tyto hlavní body vzdělávací politiky jako 

pilíře politiky zaměřené na podporu rodiny.“ (ALLEMANN-GHIONDA in LADETHIN, 

REKUS 2005, s. 74) 

Celodenní docházka je ve Francii obvyklá od 2 let věku do maturity v 18 či 19 

letech. Ţáci nemají v evropském průměru více výukových hodin týdně, neboť toto 

vyrovnají školní prázdniny, které jsou ve Francii velmi dlouhé. Výuka ve školách začíná 

v 8:00 hodin a končí většinou v 16:30 hodin. Ţáci primárního stupně jsou podle potřeby 

rodiny zaopatřeni i po tomto čase. Přestávka na oběd je většinou mezi 12. a 14. hodinou. 

V době, kdy není přímá výuka, se o ţáky stará specializovaný personál, dále jsou 

k dispozici výchovní poradci a asistent učitele. Specializovaný pedagogický personál 

výrazně ulehčuje práci učitelům, kteří se nemusejí tolik věnovat ţákům v mimo výukovém 

čase. Ţáci ve škole vypracovávají domácí úkoly a připravují se na výuku. (viz 

LADETHIN, REKUS 2005; HÖHMANN, HOLTAPPELS 2006; COELEN, OTTO 2008) 

Velká Británie zavedla povinnou školní docházku v roce 1870, avšak teprve v roce 

1920 byla tato docházka rozšířena jako povinně celodenní. V současné době „pro všechny 

školy platí, ţe výuka je rozdělena do celého dne.“ (LADETHIN, REKUS 2005, s. 76) 

Školy nabízejí společné stravování.  

Celodenní škola byla v Anglii zavedena z jiných důvodů neţ ve Francii, kde se 

jednalo převáţně o politické důvody a snahu omezení vlivu církve na rodinu. Anglie se 

snaţila omezit dopad průmyslové revoluce na děti, neboť tyto byly místo vzdělávání často 

vyuţívány pro náročnou práci v továrnách. Dále měla škola zmírnit jejich zaostalost. 
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Souhrnně lze označit důvody vzniku celodenních škol v Anglii za důvody sociální. 

(LADETHIN, REKUS 2005) 

Školní den zahrnuje většinu pracovní doby dospělých, přičemţ pracovní den trvá od 

9:00 hodin do 17:00 hodin a školní den končí přibliţně o jednu aţ dvě hodiny dříve. Tento 

čas zahrnuje převáţně výuku. Polední přestávka trvá od 30 do 90 minut. (LADETHIN, 

REKUS 2005) 

Problémem v tomto systému zůstávají doplňkové aktivity pro ţáky – sportovní 

aktivity, kulturní aktivity, dohled při vypracovávání domácích úkolů, volnočasové aktivity. 

V současné době se diskutuje o potřebě rozšíření mimovýukového času ve škole. 

„Podobný systém však předpokládá, ţe pro tyto aktivity budou k dispozici učitelé, kteří by 

je organizovali a dohlíţeli na ţáky.“ (LADETHIN, REKUS 2005, s. 95) Přestoţe by 

zavedení nabídky aktivit vyřešilo mnohé problémy (tělesná kondice ţáků, rozvoj jejich 

volnočasových zájmů, dohled při vypracovávání domácích úkolů), neexistuje zatím 

prostředek, který by učitele motivoval k výše uvedené činnosti. (viz LADETHIN, REKUS 

2005; HÖHMANN, HOLTAPPELS 2006; COELEN, OTTO 2008) 

V Itálii existuje celodenní škola souběţně se školou dopolední. „V období fašismu 

byla běţná dopolední školní docházka, která byla v souladu se státem propagovanou 

sociální politikou ‚ţen na plný úvazek‘ a mnohonásobných matek. Po pádu reţimu začaly 

diskuse o celodenním vzdělávání, které dosáhly svého vrcholu v osmdesátých letech. Idea 

má kořeny v reformní pedagogice.“ (LADETHIN, REKUS 2005, s. 79) Na začátku 

osmdesátých let byla potřeba celodenních škol obhajována z hlediska reformních tendencí 

a metodicko-didaktických inovací, v souladu s harmonickým rozvojem jedince (tělesně, 

duševně, kulturně a socializačně), z hlediska jeho začlenění do komunity. V polovině 

devadesátých let došlo k částečnému zakotvení celodenních škol v zákoně. V současné 

době nepatří celodenní školy k prioritám vzdělávací politiky. 

Na primárním stupni vzdělávání můţe být vyučování organizováno jako pouze 

dopolední, nebo jako kombinace dopoledních a odpoledních aktivit. Týdenní hodinová 

dotace je minimálně 27 hodin. V odpoledních hodinách mohou být ţákům nabízeny další 

aktivity, přičemţ maximální týdenní hodinová dotace nesmí přesáhnout 40 hodin. Společné 

stravování škola zajistit nemusí, ţáci se mohou stravovat v domácím prostředí. Na niţším 

sekundárním stupni je týdenní hodinová dotace minimálně 29 hodin, školy by měly k tomu 

navíc nabízet další vzdělávací aktivity v rozsahu cca 4 hodiny týdne. Tyto další vzdělávací 
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aktivity se mají řídit poţadavky rodičů a jejich dětí. Aktivity, ke kterým se ţáci přihlásí, se 

pak stávají součástí jejich vzdělávacího plánu a jsou pro ně v daném školním roce povinné. 

Škola nemusí nabízet moţnost společného stravování. (viz DÖBERT, HÖRNER, KOPP, 

REUTER 2010) 

Italské celodenní školy řeší po roce 2003 problém s financováním, neboť byl zrušen 

zákon, který „dofinancování“ těchto škol upravoval. Budoucnost celodenních škol v Itálii 

není jasná, bude pravděpodobně záleţet na kaţdé škole, zda získá další finanční prostředky 

z jiných neţ státních zdrojů. (viz COELEN, OTTO 2005) 

Finský vzdělávací systém je v kontextu této práce zajímavý tím, ţe byl 

projektován podle německého vzdělávacího systému a zahrnoval tedy i dopolední školy. 

Tento systém byl pro tehdy agrární zemi (rodinné farmy, kdy všichni členové rodiny 

pracují „doma“) velmi vhodný. S rozvojem průmyslu však zůstávalo stále více dětí 

v odpoledních hodinách doma bez dozoru, a bylo tedy nutné hledat řešení. Pulkkinen 

v roce 1996 upozornil na mnohá rizika spojená s delším pobytem dětí doma bez dozoru 

(deprese, nebezpečí drogové závislosti, chození za školu apod.). (viz COELEN, OTTO 

2005) Zpočátku byla v některých obcích odpolední péče zajišťována prostřednictvím 

organizování odpoledních aktivit.  

V roce 2001 byl spuštěn pilotní program MUKAVA, který cíleně reaguje na 

chybějící kompetence ţáků – např. sociální a komunikativní. Tento program zavádí tzv. 

integrovaný školní den, který je specifický svým uspořádáním. „Nejvýznamnější částí 

projektu MUKAVA je uspořádání časového rozvrhu do tzv. integrovaného školního dne. 

Tento termín se vztahuje k nové učební kultuře - k různým aktivitám učebním, 

volnočasovým, k dozoru nad dětmi i kooperaci s mimoškolními partnery. Školní den 

obsahuje stravování v podobě teplého oběda, přičemţ ţáci jsou pod dozorem učitelů. … 

Integrovaný školní den je dosaţen po reorganizaci školní práce, čímţ je dosaţeno velké 

časové flexibility.“ (COELEN, OTTO 2005, s. 85) 

Na Islandu začíná školní den na primárním a sekundárním stupni vzdělávání mezi 

osmou a devátou hodinou ranní a končí v 15:00 hodin, pro starší ţáky i v 17:00 hodin. Ţáci 

na primárním stupni mají v týdnu 30 vyučovacích hodin, ţáci v pátém, šestém a sedmém 

ročníku mají 35 vyučovacích hodin v týdnu, ţáci v osmých a devátých ročnících pak 27 

vyučovacích hodin. Odpolední vyučování je tedy z hlediska počtu vyučovacích hodin 

nutností. (viz DÖBERT, HÖRNER, KOPP, REUTER 2010) 
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V Rakousku existují celodenní školy podobně jako v Německu (i typy celodenních 

jsou podobné, s povinnou a dobrovolnou účastí ţáků). Budování celodenních škol však 

postupuje mnohem pomaleji. Program na podporu celodenních škol zde začal v roce 2001, 

v minulém století byly celodenní školy zřizovány spíše experimentálně, v současné době 

mají jiţ určitou politickou podporu a rovněţ poptávka veřejnosti po těchto školách roste. 

Ve srovnání s Německem se však nejedená o podporu tak razantní a tedy ani zřizování 

celodenních škol není nijak plošné. Dlouhodobým cílem je dosáhnout 20% zastoupení 

celodenních škol. 

Výše zmíněné vzdělávací systémy jsou zajímavé svou rozmanitostí a odlišností, 

byly vybrány záměrně, neboť tak poskytují rozsáhlejší obraz různorodých forem 

celodenního vzdělávání.  

Zatímco ve Francii byly tedy důvody vzniku politické, v Anglii se jednalo o 

sociální potřebu, v Itálii vzešla celodenní škola z reformně pedagogických idejí, ve Finsku 

naopak z aktuální potřeby působit na chybějící nebo nedostatečné kompetence dětí a 

mládeţe. V Německu vznikly celodenní školy kombinací různých podnětů, především však 

jako reakce na stávající změny ve společnosti, změny dětí a mládeţe, připojily se také 

politické snahy, které v celodenních školách vidí řešení „tragických“ výsledků 

mezinárodních srovnávacích studií. Rakousko pak kopíruje ve svém zdůvodnění 

potřebnosti celodenních škol Německo. 

Všechny uvedené systémy poskytují určitou formu celodenního vzdělávání – 

ovšem opět se velmi liší. Francouzský a anglický systém jsou zaměřeny na odpolední 

výuku v běţné formě vyučovacích hodin. Italský systém zavádí i jiné vzdělávací aktivity, 

finský systém zcela mění uspořádání školního dne, předpokládá rozvoj jedince při 

rozmanitých ne nezbytně výukových činnostech.  

Německý vzdělávací systém je odlišný v tom, ţe celodenní školu přesně definuje a 

vymezuje kriteria (viz definice KMK, kap. 2.1), která by měla kaţdá taková škola splňovat. 

Tato kriteria spolu se specifiky celodenního vzdělávání (viz kap. 2.2) by měla zajistit 

určitou míru kvality celodenního vzdělávání tak, aby nebylo zaloţeno pouze na běţných 

vyučovacích hodinách, aby ţákům byly nabízeny v průběhu dne rozmanité příleţitosti 

k učení, aby byla rozvíjena samostatnost, aby aktivně participovali na svém vzdělávání, 

aby vzdělávání odpovídalo poţadavkům na novou kulturu učení, rozvíjeny byly především 
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postoje a dovednosti a mnohé další. Poţadavky KMK naplňuje z výše uvedených systémů 

pouze finský projekt MUKAVA.  

Vzdělávací systém České republiky nelze hodnotit jako celodenní, přestoţe 

splňuje některé prvky celodenního vzdělávání (na primárním a niţším sekundárním stupni 

vzdělávání). Na primárním stupni vzdělávání nabízejí mnohé školy péči o ţáky do 

odpoledních hodin ve školní druţině. Aktivity ve školní druţině nebývají vzdělávací, spíše 

se jedná o činnosti relaxačního charakteru. Odpolední péče není obsahově propojena 

s odpolední výukou. Vypracovávání domácích úkolů zbývá většinou „na doma“. Ţáci 

mohou v rámci podle aktuální nabídky školy navštěvovat odpoledne zájmové krouţky, 

které tak částečně doplňují volnočasovou nabídku školní druţiny o neformální vzdělávání.  

Na druhém stupni základní školy (na niţším sekundárním stupni) se péče o ţáky formou 

školní druţiny jiţ většinou nenabízí. Ţáci mohou navštěvovat zájmové krouţky, pokud je 

škola organizuje. Některé školy zabezpečují odpolední program pro ţáky druhého stupně 

formou školního klubu. Na niţším sekundárním stupni bývá zařazena do rozvrhu hodin i 

odpolední výuka. Opět není vyřešena otázka domácích úkolů, které ţáci vypracovávají aţ 

po příchodu ze školy.  

České školy mají oproti celodenním školám v Německu velkou výhodu 

v zavedeném systému školního stravování a podávání vyváţené stravy stanovené předpisy. 

Školy mají navíc oproti německým celodenním školám většinou upokojivé materiální 

zázemí pro realizaci celodenních vzdělávacích aktivit. České školy naopak neřeší zásadní 

pedagogicko-psychologické otázky prodlouţeného pobytu dětí ve škole, konkrétně 

koncepční a tematické propojení dopoledních a odpoledních aktivit, rovnoměrnost 

rozvrstvení odpočinkových a pracovních fází během školního dne a otázku domácích 

úkolů (a tím také přetěţování ţáků po příchodu domů).  

Otázkou celodenního vzdělávání v českém vzdělávacím systému se zabýval dr. 

Rudolf Opata (OPATA 1973). V jeho díle je patrná inspirace tehdejšími myšlenkami 

německých pedagogů o celodenním vzdělávání. Sám se účastnil také konference Institutu 

UNESCO v Hamburku (viz kap. 2.1), kde referoval o stavu celodenního vzdělávání 

v Československu. Podle protokolu z konference referoval o několika pokusných 

celodenních školách, které v Československu existovaly, a vyslovil myšlenku o jejich 

plošném zavedení v rámci reformy československého vzdělávacího systému do roku 1980. 

(Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule 1962) Ve skutečnosti se rozšířil pouze 

Opatův druhý model – školy s odpolední péčí formou školních druţin. Tento systém pak 
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přetrvává dodnes a je otázkou, zda by bylo vhodné a (z hlediska finančního) moţné vyuţít 

materiálního zázemí k zavedení „úplné celodenní školy“ s komplexní nabídkou 

celodenních vzdělávacích aktivit.  

2.6 Koncept sociální role 

Tato práce není zaměřena na celodenní školy obecně, ale na roli učitele, a to ve 

specifických podmínkách německé celodenní školy, jejíţ znaky a historii jsem 

v předchozích kapitolách nastínila. Nezbytné je však také vyjasnit koncept role, respektive 

sociální role a pak jej uvést do souvislosti s profesí učitele. 

Původ slova „role“ nalezneme v latinském slově „rotullus“, které označovalo 

rotující předmět. Ve středověku bylo slovo vyuţíváno pro pojmenování role papíru na 

psaní. Teprve v 17. století vyuţil tento pojem Andreas Gryphius v přeneseném významu 

divadelní role. Ve dvacátém století rozšířili američtí vědci pojem role o sociologický 

význam. Významný americký antropolog Ralph Linton definoval roli jako „očekávaný 

způsob chování vázaný na určitý sociální status“. (Sociologický slovník 1996, s. 943) 

Z hlediska sociální psychologie role „vyjadřuje ‚veřejnou‘ osobu, na veřejnosti vystupující 

osobu, která se podřizuje určitým společenským standardům nebo očekáváním, jeţ jsou na 

ni v určitých situacích kladena. […] Role jsou tedy poţadavky, které jsou na jedince 

kladeny zvenčí a kterým se více či méně přizpůsobuje.“ (NAKONEČNÝ 1998, s. 504)  

Role učitele je moţné podle klasifikace S. F. Nadela řadit mezi „získané nerelační 

role vyjadřující úkol“ (Sociologický slovník 1996, s. 944), tedy role, kterou člověk 

nezískává svým narozením, není vázána na příbuzenské vztahy a je spojena s určitou 

předepsanou pracovní činností. Takový druh role můţeme označit za roli profesní.  

Podle Hewstona a Sroeba je pak chování v této roli „definováno jako ty stránky 

pracovního výkonu, které jsou explicitně očekávány a odměňovány“. (HEWSTONE, 

STROEBE 2006, s. 624) U učitelů se jedná o očekávání ze strany ţáků, vedení školy, 

kolegů a rodičů (viz Arbeitsgruppe Soziologie, citováno podle MILLER 1997, s. 86), dále 

se jedná o očekávání ze strany veřejnosti a vzdělávací politiky.  

U celodenních škol jsou očekávání ze strany vzdělávací politiky a veřejnosti ještě 

vyšší (v porovnání s půldenními školami) z důvodu intenzivní propagace této vzdělávací 

instituce (a také z důvodu jejího plošného financování z rozpočtu). Očekávání jsou pak 

směřovaná zejména k profesi učitele, a tedy lze konstatovat, ţe tato očekávání vymezují 
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jeho roli. Tento předpoklad dále rozpracovávám v kap. 2.6.1, kde volím definici role 

učitele, kterou vyuţiji ve svém výzkumném šetření. 

2.6.1 Role učitele 

V následující kapitole se budu zabývat rolí učitele v teoretické rovině. Uvedu různé 

přístupy k roli učitele – roli učitele v českém pojetí Vašutové, role učitele v německém 

pojetí Meyera a Millera a dále se budu zabývat stávajícími poznatky o učiteli v německé 

celodenní škole. Toto teoretické vymezení by mělo přispět k objasnění současného stavu 

poznání o roli učitel obecně a také o profesi učitele v německé celodenní škole. 

V českém pedagogickém kontextu se sociálními rolemi učitele významně zabývala 

Vašutová
44

. Vycházela při tom z vlastního výzkumu repertoáru činností učitelů 

realizovaného v rámci „Výzkumného záměru Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání 

učitelů v evropském kontextu v letech 1999-2003“. Vašutová pak předkládá model 

sestávající ze sedmi diferencovaných rolí učitele:  

1. Role poskytovatele poznatků a zkušeností zahrnuje oblast vyučování, která 

v tomto pojetí představuje nejen transmisi poznatků, ale rovněţ „zprostředkování 

zkušeností“. 

2. Role poradce a pozorovatele shrnuje několik dílčích oblastí – učitel v rámci této 

role připravuje ţákům vhodné podmínky a prostředky pro učení, zároveň je 

poradcem při učebních i výchovných problémech, dohlíţí na chování ţáků. 

3. V roli projektanta a tvůrce učitel plánuje výuku (v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu), připravuje výukové aktivity a vytváří či shromaţďuje pro ně vhodné 

didaktické pomůcky. 

4. Role diagnostika a klinika předpokládá diagnostickou činnost a případnou 

intervenci v oblasti vzdělávací potřeb ţáků, v oblasti vztahů ve škole a třídě i 

v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Učitel v této roli rovněţ působí 

jako konzultant a poradce pro rodiče.  

                                                
44 Doc. Jaroslava Vašutová působí na PdF UK a je přední českou odbornicí na otázky učitelské profese, vysokoškolské 
pedagogiky a standard profese učitele. 
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5. Role reflektivního hodnotitele zahrnuje hodnotící i evaluační činnost. Součástí 

této role je posuzování vzdělávacích výsledků ţáků, evaluace edukačního procesu, 

pedagogická sebereflexe, reflexe kurikula. 

6. V roli třídního a školního manažera učitel vykonává administrativní a správní 

činnosti, organizuje výukové i mimovýukové akce pro ţáky, vede třídu. 

7. Role socializačního a kultivačního modelu vychází z osobnosti učitele, který 

„zosobňuje model hodnot, poskytuje vzorec kultivovaného a etického chování a 

mezilidských vztahů“. (VAŠUTOVÁ 2004, s. 81) 

Vašutová ve svém výzkumu oddělila jednotlivé role podle činností, které učitel 

v rámci dané role vykonává.  

V německé pedagogice se rolemi učitele z hlediska repertoáru jeho činností 

zabývali přední pedagogové na profesi učitele Meyer (MEYER 1999) a Miller (MILLER 

citováno podle MEYER, VOGT 1997).  

Meyer vytvořil inventář činností učitele. Z uvedeného seznamu zde uvádím výběr 

relevantních poloţek. Učitel hodnotí ţáky a jejich práci, je poradcem, komunikuje se ţáky, 

kolegy a rodiči, kontroluje přítomnost ţáků ve výuce, koriguje ţáky, má suplovací 

povinnost, navštěvuje nemocné ţáky, navštěvuje rodiče, opravuje práce, organizuje 

porady, organizuje setkání pro rodiče, organizuje třídní výlety a exkurze, plánuje výuku, 

připravuje vyučování, půjčuje ţákům učebnice a další školní pomůcky, rozhoduje o 

vzdělávání ţáků, účastní se porad, upomíná ţáky, vede kartotéky, seznamy, vede třídní 

administrativu, vede třídu, vypracovává a předkládá tematické plány, vystavuje 

vysvědčení, vytváří si důvěru, vytváří vztahy a další (MEYER s. 47-48) 

Meyer repertoár činností nijak nekategorizuje ani netřídí. Uvádí prostý výčet zjištěný 

empirickým výzkumem na běţných půldenních školách. 

Oproti Meyerovi neuvádí druhý významný německý pedagog Miller inventář činností, 

nýbrţ činnosti prováděné učitelem kategorizuje, a tak poskytuje podklad pro vymezení rolí 

učitele v německé škole:  

1. Vyučování 

2. Výchova („neexistuje vyučování bez výchovy“ s. 95) 

3. Hodnocení 

4. Konzultace (poskytování rad) 

5. Inovace („podílení se učitelů na reformě kurikula“ s. 96) 
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6. Organizace 

7. Opravování (toho, co bylo při výchově pokaţeno, rozuměj: sociálně pedagogická 

činnost). (MILLER citováno podle MEYER, VOGT 1997, s. 96) 

Z výše uvedeného výčtu přístupů ke zkoumání role učitele je zřejmé, ţe koncepce 

jednotlivých autorů se velmi odlišují. Shodným prvkem je zkoumání rolí na základě 

repertoáru činností učitele. Tuto ověřenou strategii pro svůj výzkum volím rovněţ a 

popisuji ji dále v kap. 3 Metodologie výzkumu. 

Pro potřeby svého výzkumu i této disertační práce role učitele nevnímám v souladu 

s mnohočetným pojetím rolí Vašutové, naopak roli učitele vnímám v souladu s definicí 

sociální role podle Lintona jako očekávaný soubor chování spojený s určitým sociálním 

statusem. Tato očekávání jsou pak vymezena aktéry, kteří zasahují do edukačního procesu 

na celodenní škole. 

Domnívám se také, ţe učitel vědomě hraje v rámci své profese pouze jednu roli. 

Tuto roli zřejmě vnitřně diferencuje a je si vědom toho, kterých oblastí se jeho role dotýká 

i repertoáru činností, kterými naplňuje očekávání s jeho rolí spojená.  

Pro potřeby svého výzkumu i tohoto textu tedy pracovně vymezuji roli učitele 

v celodenní škole takto: role učitele v celodenní škole je diferencovaný a 

charakteristický soubor očekávání ze strany žáků, vedení školy, kolegů, rodičů, ze 

strany veřejnosti a vzdělávací politiky, který je naplňován v chování, jednání a 

činnostech, které učitel v celodenní škole uskutečňuje v různých oblastech své profese 

daných specifickou charakteristikou této instituce.  

2.6.2 Učitel v německé celodenní škole 

Téma profese učitele v německé celodenní škole není v německé pedagogice příliš 

zpracováno. Zabývali se jí v kontextu celodenního vzdělávání Wallreabestein 

(WALLREABENSTEIN 2004), a to pouze v teoretické rovině bez realizace empirického 

výzkumu, a také Hempe-Wankerl (HEMPE-WANKERL 2005), který v rámci popisu 

Brémského pracovního modelu popsal v teoretické rovině pracovní povinnosti učitele 

v celodenní škole tak, jak jsou určeny školským zákonem v Brémách. Oba tyto modely 

pomohou v teoretické rovině přiblíţit roli učitele v německé celodenní škole. 

Wallrabestein popisuje proměnu role učitele od tradiční role učitele k nové roli 

učitele. V tradičním modelu role učitele je podle Wallrabesteina jeho cílem „splnění 
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zadaných úkolů“ – od toho se odvíjí činnosti, které učitel v rámci své tradiční role 

vykonává. Je „zprostředkovatelem vědění“ pro homogenní skupiny ţáků. Realizuje tedy 

transmisivní model výuky. Identita učitele je tedy zaloţena na jeho odborných znalostech a 

je omezena úkoly, které jsou mu přidělovány. Učitel v tomto modelu nemá příliš moţností 

k vlastní angaţovanosti, týkající se vyučování, i ostatních činností ve škole, „plní zadané 

úkoly“. Z hlediska vývoje je učitel „omezen předepsanou metodikou“. Pokud bychom roli 

učitele hodnotili podle interakce s okolím, pak je učitel v tomto tradičním modelu spíše 

osamocen, práce v týmu nebývá častá. Učitel příliš nespolupracuje ani s rodiči, jeho role se 

s jejich rolí nijak neprotíná, v některých případech „můţe stát v opozici“. Z hlediska 

otevřenosti k okolí je učitel velmi omezen, protoţe „škola se příliš okolnímu prostředí 

neotevírá“. Z hlediska moci je učitel subjektem, který zadává úkoly, určuje podmínky, 

hodnotí a „na základě hodnocení provádí selekci ţáků podle výkonů“. Odpovědnost ţáků 

za vlastní učení se v tomto modelu nepřipouští. Tuto roli označuje Wallrabestein jako 

„předepsanou roli“ (WALLRABESTEIN 2004, s. 123) 

V novém pojetí role učitele je podle Wallrabesteina cíle učitelovy práce „utváření 

školy jako učící se organizace“. Vedle zprostředkovatele poznání je učitel mnohem více 

„moderátor a koordinátor žákova učení“. Identita učitele je zaloţena nejen na jeho 

odborných znalostech, je třeba rozvinutých „sociálních dovedností a metodicko-

didaktických dovedností“. Učitel se orientuje na procesy (nikoliv pouze na výsledky 

učení) a vede k tomu i své ţáky. Rozvíjen je pocit „sounáležitosti se školou a třídou“. 

Škola, která je v tomto modelu popisována, se otevírá okolnímu prostředí, proto učitel 

spolupracuje s ostatními učiteli v týmu, externími odborníky a rodiči. Role učitele se 

prolíná s rolí rodiče, rozvíjena je „spolupráce namísto opozice“. Rozhodnutí jsou přijímána 

po diskusi jako „konsensus všech zúčastněných“. Z hlediska moci je učitel subjektem, 

který „podporuje vlastní odpovědnost žáků za učení“, ustupuje ze své mocenské pozice, 

připravuje pouze “vhodné podmínky pro učení“, snaţí se o „sociální integraci všech 

žáků“. Tuto roli označuje Wallrabestein jako „roli aktivizující“. (WALLRABESTEIN 

2004, s. 124)  

Vnímám, ţe toto nové pojetí role učitele je v německé školní realitě reprezentováno 

právě činností učitele v celodenní německé škole. Právě ta můţe učiteli poskytovat 

podmínky, v kterých lze aktivizující role realizovat. 

Hempe-Wankerl definoval povinnosti učitele na základě analýzy Brémského 

pracovního modelu. Tímto opatřením stanovil Brémský senátor pro vzdělávání a vědu 
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počet hodin, které musejí učitelé ve škole strávit plněním svých povinností
45

. Tento čas je 

rozdělen na povinnosti výukové a mimovýukové, celkově činí 38 hodin týdně
46

. Z tohoto 

nařízení Hempe-Wankerl odvodil povinnosti učitele v německé (brémské) celodenní škole.  

Mezi povinnosti učitele v celodenní škole patří plánování výuky a její následná 

reflexe, kam zahrnuje přípravu vyučovacích hodin, opravování prací ţáků, podporu ţáků 

při vypracovávání individuálních úkolů a konzultace se ţáky. Dále týmová spolupráce 

s kolegy, která představuje spolupráci nejen s kolegy učiteli, ale také ostatními 

pedagogickými pracovníky, spolupráci s rodiči a externími odborníky ve škole. Tato 

povinnost zahrnuje také spolupráci se sociálními pedagogy ve škole. Učitel se podílí na 

rozvoji školy prostřednictvím účasti na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

implementací nových poznatků do praxe, případně napomáhá rozvoji školy svými nápady 

na inovaci koncepce školy. Sám vytváří nové programy individuální podpory žáků a 

vytváří k nim vzdělávací materiály a didaktické pomůcky. Učitel participuje na 

organizaci školy vedením třídní dokumentace, organizací výuky, účastí na pedagogických 

radách školy, účastí ve vedení školy, případně další aktivní participací na školním ţivotě 

(např. také společným stravováním se ţáky
47

 apod.). (HEMPE-WANKERL 2005) 

Tento výčet povinností učitel v celodenní škole klade důraz spíše na administrativní 

činnosti, které jsou kvantifikovatelné a hodnotitelné. Povinnosti jsou popsány poměrně 

obecně, nezahrnují specifickou práci, kterou učitel na celodenní škole vykonává. Proto 

tento model není vyuţitelný jako teorie o roli učitele v německé celodenní škole.  

Nároky kladené na učitele v německé celodenní škole se zabýval v teoretické 

rovině Holtappels, kdyţ vychází z jím formulovaných specifických znaků celodenního 

vzdělávání (viz kap. 2.2). „Vzhledem k výchovným funkcím celodenní školy a odlišnému 

uspořádání školního ţivota vykazují sociální role pedagogických pracovníků jiné 

segmenty, neţ je tomu v běţných školách. Vedle vyučování totiţ učitel v celodenní škole 

plní mnohé další úkoly – diagnostické, poradní, organizační a koordinační, realizuje 

                                                
45 Učitelé v celodenních školách v jiných spolkových zemích nemají povinnost zůstávat ve škole mimo stanovený rozvrh 
vyučování (včetně celodenních vzdělávacích aktivit). Tak se stává, ţe někteří učitele jsou ve škole většinou odpoledne a 

jiní pouze v dopoledních hodinách – následkem toho pak učitelé nemohou efektivně spolupracovat v týmu, neboť se 
nesetkávají, navíc tato disproporce v některých školách způsobuje vzájemnou nevraţivost učitelů a neochotu podílet se 
na realizaci celodenních vzdělávacích aktivit.  

46 Do tohoto času se započítává 21 hodin (28x45 min) výukové povinnosti a 14 hodin ostatních pracovních povinností ve 
škole. Zbývající čas 10,7 hodin je ponechán jako volně vyuţitelný učitelem (i mimo školu). Celkově činí týdenní 
pracovní doba učitele 45,7 hodin. 

47 V tomto pracovním modelu jsou učiteli např. na společné stravování se ţáky vyhrazeny 2,5 hodiny týdně. 
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zúčastněnou podporu ţákům a další. Profese učitele v celodenní škole vyţaduje tedy mimo 

základní odborné a oborově didaktické způsobilosti nepochybně také následující sociálně 

pedagogické dovednosti: znalosti moţností a způsobů sociálně-pedagogické intervence, 

dovednosti potřebné pro diagnostiku dílčích problémů i celistvého pohledu na daný jev, 

poradní dovednosti, repertoár metod pro individuální podporu ţáků a vnitřní diferenciaci 

vyučování, v neposlední řadě pak dobře rozvinutou kooperativní kompetenci a schopnost 

pracovat v týmu.“ (HOLTAPPELS 2005) 

Profesí učitele v německé celodenní škole se dále z hlediska psychologického 

zabýval Weiss, který v 70. letech zkoumal přetíţení učitelů v německých celodenních 

školách (konkrétně na pokusných školách). Uvádí, ţe „celodenní škola vyţaduje 

spontánního dynamického učitele, kooperativní typ, který si je vědom nutnosti pracovat 

v týmu, kreativního a sociálně vyspělého jedince, který povaţuje učení za důleţité, za 

stejně významné však povaţuje sociální chování a kreativitu.“ (WEISS 1976, s. 49)  

Weiss vychází z předpokladu, ţe výuka na celodenní škole se odehrává ve zcela 

jiných psycho-sociálních souvislostech, neţ výuka na škole půldenní. Učitel tráví se ţáky 

více času (je s nimi v různých situacích v různých částech dne), zákonitě tedy dochází ve 

srovnání s běţnými půldenními školami k více problémům (vzniklým např. vzájemnou 

interakcí či porušením kázně). Na celodenních školách se navíc koncentrují ţáci se 

specifickými potřebami učení, ţáci z rodin s niţšími příjmy, ţáci s rodin imigrantů apod., 

které učitel musí integrovat a vytvořit z nich fungující skupinu, coţ pro něj můţe být podle 

Weisse velmi obtíţné. „Sociální, psychické a emocionální potřeby ţáků hrají v celodenní 

škole mnohem významnější roli, neţ tomu vůbec můţe být v běţné půldenní škole. To 

vyţaduje vedle vysoké odbornosti učitele také jeho sociální kompetence.“ (WEISS 1976, s. 

45) 

Weiss ze svého výzkumu vyvozuje, ţe počet učitelů, kteří by svým profilem byli 

vhodní pro celodenní školu, je relativně malý. A zůstává pro něj otázkou, jak dlouho jsou 

učitelé schopni vydrţet v tak náročném povolání. (WEISS 1976) 

Naopak Wunder
48

 přináší optimistický pohled na profesi učitele, kdyţ konstatuje, 

ţe „teprve na celodenní škole dojde učitelská profese svého naplnění. Zde jsou prověřeny a 

vyčerpány její moţnosti. Celodenní škola je něčím víc neţ jen rozšířením dopoledního 

                                                
48 Dr. Dieter Wunder je odborníkem na profesi učitele v německé celodenní škole, nezabývá se jeho rolí, ale zkoumá 

jednotlivé aspekty profese učitele z pozice ředitele školy. Nabízí ve své monografii pohledy mnoha odborníků na profesi 
učitele v německé celodenní škole z mnoha pohledů. 
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vyučování. Poskytuje nové podmínky pro pedagogickou práci s dětmi a mládeţí, a to jak 

časově, tak také obsahově.“ (WUNDER 2008, s. 40) 

3. Metodologie výzkumu 

Tato kapitola je věnována metodologické stránce výzkumného šetření. Na začátku 

formuluji cíle výzkumného šetření, výzkumný problém, postup při formulaci výzkumných 

otázek i výzkumné otázky samé. Dále se věnuji volbě kvalitativní strategie výzkumu a 

volbě metody zakotvené teorie. V hlavní části této kapitoly popisuji metody tvorby dat a 

techniky analýzy dat současně s popisem postupu výzkumného šetření. V návaznosti na 

tento popis objasňuji proces vzorkování a definuji vybraný vzorek škol a učitelů, kteří byli 

zapojeni do mého výzkumného šetření.  

3.1 Cíle výzkumu, výzkumný problém a formulace výzkumných 

otázek 

Cíle výzkumného šetření byly stanoveny podle Maxwellovy typologie
49

 

výzkumných cílů. Intelektuálním cílem mého výzkumného šetření (tedy takovým, který 

přispěje k rozšíření teoretické poznatkové základny vědního oboru pedagogiky) je 

prozkoumat roli učitele v německé celodenní škole a poskytnout o ní komplexní obraz, 

v daných specifických podmínkách a vztazích – vytvořit zakotvenou teorii o roli učitele 

v německé celodenní škole. Druhým intelektuálním cílem, který se objevil aţ v průběhu 

mého výzkumného mého výzkumného šetření, bylo porovnat roli učitele v německé 

celodenní škole s teoriemi o roli učitele a případné odlišnosti vysvětlit s ohledem na 

specifika instituce, ve které učitel německé celodenní školy svou roli hraje. Praktickým 

cílem mého výzkumného šetření (tedy takovým, který směřuje k praxi a můţe být v praxi 

vyuţit) je ukázat, které činnosti reprezentují roli učitele v německé celodenní škole a které 

tyto činnosti by mohly být učiteli v českých školách vyuţity pro zkvalitnění jejich práce ve 

školách. Vedlejším praktickým cílem výzkumného šetření je ukázat učitelům v českém 

pedagogickém prostředí německou celodenní školu jako instituci, která poskytuje mnoho 

inspirativních prvků v rovině organizace vyučování a učení ţáků, či v rovině vytváření 

příznivého učebního klimatu. Cílem personálním (tedy takovým, který je přínosem pro 

výzkumníka) je pak prozkoumat instituci celodenní škola, neboť mne jako výzkumnici i 

                                                
49 viz MAXWELL 2005, citováno podle Šeďová in ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ 2007 



68 

 

učitelku velmi zajímá a vidím v ní obrovský inspirativní potenciál, který můţe být 

přínosem pro mou budoucí pedagogickou praxi. Zároveň si v souvislosti v institucí 

celodenní škola kladu mnohé osobní i odborné otázky, které mi výzkumné šetření pomůţe 

zodpovědět. 

Jako téma prezentovaného výzkumného šetření jsem tedy zvolila roli učitele 

v německé celodenní škole, kterou specifikuji do výzkumného problému „Činnostní 

projevy role učitele v podmínkách německé celodenní školy“. 

Protoţe se jedná o výzkumný problém, který je nový, dosud neprozkoumaný a ani 

tématem role učitele v německé celodenní škole se výzkumná komunita v Německu 

nezabývá, má prezentované výzkumné šetření explorativní charakter. Podle Hendla 

v rámci explorativního výzkumu „prozkoumáváme nové téma, abychom se o něm co 

nejvíce dozvěděli. … Úkolem výzkumníka je navrhnout formulace otázek, jeţ je nutné 

zodpovědět v budoucnu v rámci rozsáhlejšího a systematického výzkumu. Explorativní 

výzkum má být kreativní, flexibilní a zohledňovat všechny neočekávané jevy. Jde v něm 

také o první pokusy navrhnout nové koncepty a základy teorie.“  (HENDL 2008, s. 36-37) 

Výzkumný problém jsem rozpracovala do několika výzkumných otázek, které byly 

formulovány ještě před započetím výzkumného šetření. Jedná se o tři základní otázky: 

1. Jaké jsou charakteristiky role učitele v německé celodenní škole? 

2. Kterými činnostmi je role učitele v německé celodenní škole reprezentována? 

3. V jakých podmínkách a vztazích se role učitele v německé celodenní škole 

odehrává? 

První otázka se orientuje na popis typických znaků role učitele v německé 

celodenní škole. Druhá otázka pak směřuje k činnostním charakteristikám role, tedy tomu, 

které činnosti učitel v německé celodenní škole při své profesi vykonává. Třetí otázka 

sleduje kontext role učitele v německé celodenní škole. 

V pozdější fázi práce na výzkumném šetření, kdy jsem jiţ měla hotovou 

interpretaci dat a vytvořenou zakotvenou teorii jsem se rozhodla porovnat vzniklou teorii 

se stávajícími teorie o roli učitele. Formulovala jsem tedy doplňující výzkumnou otázku: 

4. Jaké jsou rozdíly mezi rolí učitele v německé celodenní škole a obecně 

přijímanou teorií o roli učitele (na běžné škole) a čím jsou zapříčiněny? 
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Výzkumné otázky byly řešeny postupně, neboť mezi nimi existuje jistá návaznost. 

V první fázi výzkumného šetření se věnují zodpovězení prvních třech otázek směřujících 

k obrazu role učitele, v další fázi pak řeším čtvrtou otázku.  

3.2 Kvalitativní strategie výzkumného šetření 

Vzhledem k povaze výzkumného problému jsem se rozhodla vyuţít kvalitativní 

strategii výzkumu. Výzkumné pole celodenních škol je poměrně dobře prozkoumáno 

německými odborníky, v současné době jsou realizovány jak kvalitativní, tak kvantitativní 

studie. Profesí učitele se však němečtí odborníci nezabývají a vzhledem ke specifikům této 

vzdělávací instituce a neprobádané oblasti role učitele je vhodné výzkumné šetření 

realizovat kvalitativně. Tuto moji volbu potvrzují i Strauss s Corbinovou: „Kvalitativní 

metody se uţívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichţ toho ještě 

moc nevíme. Mohou být také pouţity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o 

nichţ uţ něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu 

detailní informace, které se kvantitativními metodami obtíţně podchycují.“ (STRAUS, 

CORBINOVÁ 1999, s. 11) Cílem takového výzkumu je pak „vytváření nových hypotéz, 

nového porozumění, vytváření teorie.“ (DISMAN 2000, s. 286)  

3.3 Metoda zakotvené teorie 

Metoda zakotvené teorie je „strategie, jak vyvinout teorii přímo z existujících dat, 

bez pouţití jakýchkoliv předem připravených kriterií pro to, která data mají být vybrána. 

Jedná se o vyvinutí teorie ryze induktivním procesem, bez pomoci předem připravených 

hypotéz.“ (DISMAN 2000, s. 299) Vyuţívá se v kvalitativním výzkumu, který se snaţí 

zachytit jevy v jejich procesuálnosti, ne pouze v určitém momentu. 

Volba metodologie se řídí cíli výzkumného šetření a výzkumnou strategií. Při 

plánování designu prezentovaného výzkumného šetření jsem hledala metodu, která by mi 

umoţnila vytvořit komplexní obraz o roli učitele v daných specifických podmínkách a 

vztazích. Design zakotvené teorie vede k tomuto cíli několikanásobným kódováním 

(otevřeným, axiálním a selektivním) a promyšleným kódovacím paradigmatem 

(podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání a interakce a následky), které podněcuje 

výzkumníka právě k objevování vztahů, podmínek a vazeb mezi proměnnými. Výhodu 

zakotvené teorie vidím v přesně propracovaném postupu vedení výzkumného procesu.  
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3.4 Metody tvorby dat 

 V souladu se zvolenou kvalitativní strategií jsem ke tvorbě dat vyuţila metod 

nejčastěji
50

 vyuţívaných právě v kvalitativním výzkumu – metodu nestrukturovaného a 

polostrukturovaného rozhovoru, metodu zúčastněného pozorování a metodu sběru 

dokumentů (a jejich pozdější analýzy). V jednotlivých fázích výzkumu byly zastoupeny 

všechny výše uvedené metody, avšak v různé míře (viz kap. 3.5). Metodu pozorování jsem 

realizovala v průběhu celého pobytu v terénu. Z pozorování jsem pořizovala terénní 

zápisky, případně komentované terénní zápisky. Rozhovory jsem vedla s řediteli škol 

(případně se zástupci ředitele), s učiteli, se ţáky a s dalšími pracovníky, kteří se ve škole 

v době výzkumného šetření podíleli na různých aktivitách. Zpočátku se jednalo spíše o 

nestrukturované rozhovory, později, kdyţ jsem ověřovala své domněnky v rámci tvorby 

zakotvené teorie, jsem do rozhovorů cíleně zařazovala konkrétní otázky, jednalo se tedy o 

seminstrukturovaná interview. Rozhovory byly většinou zaznamenávány na diktafon. O 

nahrávání jsem respondenta vţdy informovala a zeptala se, zda s nahráváním souhlasí. 

Většina respondentů souhlasila. Pouze dva respondenti tento postup odmítli. Rozhovor 

s těmito dvěma respondenty jsem zaznamenávala písemně v německém jazyce, poţádala 

jsem respondenty o delší čas a případné zopakování klíčových myšlenek. Všechny 

rozhovory jsem poté přepisovala do českého jazyka.  

V průběhu výzkumného šetření jsem shromaţďovala všechny relevantní 

dokumenty týkající se práce učitele v německé celodenní škole. Pro příklad uvádím: 

pedagogickou koncepci školy, přehled zapojení učitelů do volnočasových aktivit, rozvrhy 

hodin, dokumenty ke koordinování školní zdravotnické sluţby a mediace konfliktů, 

metodický pokyn k provedení metodického dnu a mnoho dalších. Tyto dokumenty jsem 

analyzovala kvalitativně, tedy kódováním. 

 Přestoţe v české pedagogické literatuře se setkáváme většinou se zakotvenými 

teoriemi zaloţenými na datech z rozhovorů, vyuţití více zdrojů není vyloučeno. Odkazuji 

se v tomto případě na Šeďovou, která uvádí: „Ačkoli je někdy zakotvená teorie je 

ztotoţňovaná s analýzou hloubkových rozhovorů, v metodologické literatuře se klade 

důraz na mnohazdrojový sběr dat. Datový korpus tak můţe obsahovat přepisy rozhovorů, 

záznamy z pozorování, dokumenty atd. (ŠEĎOVÁ in ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ 2007, s. 87) 

                                                
50 Jak také konstatují Disman (DISMAN 2000) a Švaříček (ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ 2007). 
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3.5 Popis výzkumného šetření  

V této podkapitole popisuji současně (avšak s jasným odlišením) proces sběru dat 

(někdy je označován jako proces tvorby dat či pořizování vzorků) a proces analýzy dat, 

neboť obě fáze jsou v designu zakotvené teorie propojeny. Jak potvrzují Straus a 

Corbinová, „shromaţďování a analýza údajů jsou vzájemně úzce provázané procesy a je 

nutné je střídat, protoţe analýza ovlivňuje pořizování vzorků údajů.“ (STRAUS, 

CORBINOVÁ 1999, s. 40)  

3.5.1 Předvýzkumná fáze 

Předvýzkumná fáze nebyla plánována jako součást tohoto výzkumného šetření, 

jednalo se pouze o seznámení s výzkumným polem celodenní školy. V souladu 

s charakterem kvalitativního výzkumu však povaţuji za nutné zde krátce shrnout, které 

poznatky jsem měla před vstupem do terénu v rámci tohoto kvalitativního šetření. 

V předvýzkumné fázi jsem v roce 2007 realizovala krátké návštěvy ve školách ve spolkové 

republice Sasko, kde jsem pozorovala organizaci celodenního vzdělávání a měřila na 

daných školách klima. Získané poznatky však byly pouze na orientační úrovni. Zjistila 

jsem, ţe celodenní škola je, podobně jako i ostatní školy, závislá na práci učitele. Zde 

ovšem s tím rozdílem, ţe pokud učitel nedělá svou práci dobře, ţáci stráví ve škole 

dvojnásobek času, který není efektivně vyuţit. Z hlediska času je také třeba dodat, ţe 

pokud učitel není dostatečně kreativní a nápaditý, čas navíc, který škola poskytuje, je pro 

ţáky spíše ubíjející. Po těchto zjištěních jsem se začala více zajímat o roli učitele 

v německé celodenní škole. Zajímalo mne, co všechno učitel na celodenní škole dělá a jaký 

to můţe mít vliv na vzdělávání a spokojenost dětí na této škole.  

Ve fázi předvýzkumu jsem také zjistila, ţe celodenní školy v tzv. nových 

spolkových zemích se rozvíjejí na bázi odpolední péče, která byla obvyklá před 

sjednocením Německa, nejdená se tedy o „čistou formu“ původní celodenní školy. Díky 

tomuto zjištění směřovala moje volba spolkové země do západních spolkových zemí 

s dlouhodobou tradicí celodenního vzdělávání. 

3.5.2 První fáze výzkumného šetření 

V této první fázi výzkumu jsem se rozhodla zkoumat dvě školy – jednu školu 

primárního stupně (celodenní školu III. typu) a jednu školu niţšího sekundárního stupně – 
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reálnou školu (celodenní školu I. typu). Jedná se o případy takřka na opačném pólu 

celodenního vzdělávání, čímţ jsem se snaţila zjistit, zda je můj směr volby vzorku správný 

– tedy, ţe role učitele se můţe lišit podle typu celodenní školy a podle stupně vzdělávání.  

Zároveň jsem sledovala, které zdroje mi přinesou nejvíce údajů o roli učitele 

(zejména údaje o činnostech) a které metody sběru dat budou proto nejvhodnější. Zjistila 

jsem, ţe nejvíce dat o činnostech spojených s prací učitele mi přináší pozorování učitele 

během celého školního dne (pozorování konkrétního učitele i pozorování více učitelů 

v různých fázích školního dne) a následný rozhovor s ním, který mi poskytuje příleţitost 

znovu se zeptat na činnosti, které vykonával, na jejich četnost, jeho postoj k těmto 

činnostem, zda tyto činnosti provádějí i jiní učitelé na této škole apod. Poměrně velký 

prostor jsem zpočátku ponechávala samotnému vyprávění učitelů, coţ bylo velmi přínosné, 

protoţe mne tato data navedla do dalších dimenzí role učitele, jako např. rituály během 

společného stravování. 

Pozorování na prvních dvou školách mi přineslo informace o odlišnostech při 

realizaci jednotlivých charakteristických prvků celodenního vzdělávání. Začala jsem se 

přiklánět k myšlence, ţe kaţdá škola zřejmě realizuje prvky celodenního vzdělávání podle 

svých moţností. Platnost tohoto předpokladu by vedla k různému zapojení učitelů do 

různých činností ve škole, a to by pak ovlivňovalo jeho roli. Ověřila jsem tuto svou 

domněnku technikou peer de-briefingu (která je citována jako technika zajištění 

důvěryhodnosti – viz ŠVAŘÍČEK in ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ 2007) u vědeckých 

pracovníků Institutu pro výzkum vývoje ve školství. Moje domněnka se potvrdila. Přestoţe 

podle prof. Holtappelse existuje pedagogická koncepce celodenního vzdělávání (viz kap. 

2.2), školy ji implementují podle svých moţností, a tak mezi nimi vznikají rozdíly. 

Naplnění pedagogické koncepce není zakotveno v definici celodenního vzdělávání (viz 

kap. 2.1), a proto není pro školy zcela povinné. Tato zjištění mne přiměla k re-konstrukci 

výzkumného vzorku. Mimo poţadavku na zastoupení všech typů celodenních škol a všech 

druhů škol v německém vzdělávacím systému, bylo dalším kriteriem, zda se vybraná škola 

zaměřuje na určitý charakteristický znak pedagogické koncepce celodenního vzdělávání. 

Zjistila jsem také, ţe rozhovor s ředitelem přináší poměrně nekritické údaje, které je 

třeba pozorováním ověřit. V první škole jsem trávila hodně času se ţáky v rámci 

vyučování, mohla jsem se neformálně ptát také ţáků, od nichţ jsem získala informace o 

charakteru činnosti a jejich subjektivním vnímání role učitele. Na škole druhého stupně 

jsem naopak hledala ţáky, kteří mají zkušenost jak se školou celodenní, tak v minulosti se 
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školou půldenní. Snaţila jsem se zjistit, zda vnímají nějaký rozdíl v práci učitele na 

půldenní a celodenní škole a z toho pak odvodit oblasti, na které bych se měla při 

sledování role učitele v celodenní škole zaměřit.  

Analýzu dat jsem v první fázi prováděla otevřeným kódováním. „Otevřené 

kódování je část analýzy, která se zabývá označování a kategorizací pojmů pomocí 

pečlivého studia údajů. […] Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na 

samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly, a 

také jsou kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných.“ (STRAUS, CORBINOVÁ 

1999, s. 43) Označovala jsem jevy pomocí pojmů, které tyto jevy reprezentují. Později 

jsem seskupovala příbuzné pojmy poskytující údaje o určitém aspektu práce učitele 

v celodenní škole.  

3.5.3 Druhá fáze výzkumného šetření 

 Ve druhé fázi výzkumného šetření jsem se věnovala školám z nově 

konstruovaného vzorku. Do nového vzorku jsem zahrnula jednu hlavní školu, jedno 

gymnázium, jednu integrovanou školu a jednu speciální školu. Vrátila jsem se také na 

reálnou školu, na které jsem prováděla šetření v první fázi a kde mi další šetření 

poskytovalo stále nová data. Do nově vytvořeného výzkumného vzorku jsem zahrnula 

primární školu z první fáze výzkumu. Protoţe mi tato škola však neposkytovala jiţ příliš 

nových informací, rozhodla jsem se oslovit další primární školu. Podle kriteria 

vytvořeného v první fázi projektu jsem tyto školy vybírala mimo jiné také podle toho, zda 

se zaměřují na určitý charakteristický prvek pedagogické koncepce celodenního 

vzdělávání. Školy jsem vybírala s ohledem na co největší variabilitu, neboť ve fázi 

otevřeného pořizování vzorků je cílem „odhalit co nejvíce významných kategorií s jejich 

vlastnostmi a dimenzemi“. (STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 135 

 Metodologie sběru dat se výrazně nelišila od metodologie sběru dat v první fázi. 

Hlavním zdrojem dat bylo zúčastněné pozorování, během kterého jsem prováděla terénní 

zápisy, případně komentované terénní zápisy s poznámkami ke vznikající teorii. Druhým 

hlavním zdrojem dat byly nestrukturované, nebo semistrukturované rozhovory s učiteli, 

které tato pozorování doplňovaly. Vedlejším zdrojem dat byly nestrukturované rozhovory 

s řediteli škol, ţáky a dalšími pracovníky zapojenými do edukačního procesu na celodenní 

škole. Tyto informace slouţily zejména jako doplňkové a většinou se vztahovaly k situaci, 

kterou jsem v rámci pozorování sledovala a ke které bylo třeba získat doplňující informace, 
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názory aktérů apod. Data jsem doplnila sběrem a studiem co moţná nejpestřejší relevantní 

dokumentace. 

 Analýzu dat jsem prováděla i v této fázi pomocí otevřeného kódování. V jeho 

průběhu jsem získávala kategorie, vyvíjelo se také pojmenování jednotlivých kategorií. 

Paralelně jsem v datech cíleně vyhledávala vlastnosti těchto kategorií. Pracovala jsem také 

s dimenzemi jednotlivých kategorií, ty však nepřinášely mnoho nového pro vznikající 

teorii. Dimenze vyuţívám k popisu příkladů z praxe tam, kde je to relevantní. 

Proces sběru dat a analýza probíhaly střídavě několikrát za sebou, u většiny škol se 

kategorie začaly nasycovat, přestala jsem získávat nové informace. Přesto jsem se rozhodla 

ověřit nasycenost kategorií role učitele na dalších dvou školách – na jednom gymnáziu a 

jedné hlavní škole. Sběr dat a následná analýza přispěly novou informací k dílčím 

vlastnostem jedné kategorie role učitele, v ostatních případech se kategorie shodovaly. 

Přistoupila jsem tedy k další fázi tvorby zakotvené teorie. 

3.5.4 Třetí fáze výzkumného šetření 

 Ve třetí fázi byly jiţ vytvořené kategorie a v průběhu axiálního kódování byly tyto 

kategorie vnitřně rozvíjeny, byly také rozvíjeny vztahy mezi nimi. Jak popisují Straus a 

Corbinová, „axiální kódování je soubor postupů, pomocí nichţ jsou údaje po otevřeném 

kódování znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi 

kategoriemi. To se činí v duchu kódovacího paradigmatu, které zahrnuje podmiňující 

vlivy, kontext, strategie jednání a interakce a následky.“ (STRAUS, CORBINOVÁ 1999, 

s. 70) 

 V úvodu jsem pracovala s daty získanými v rámci otevřeného kódování. Hledala 

jsem podle kódovacího paradigmatu vztahy mezi kategoriemi – tedy příčinné podmínky (v 

případě role učitele se většinou jednalo o organizaci vzdělávání na dané celodenní škole), 

kontext (v případě role učitele zejména kdy a jakým způsobem je daný jev realizován, 

druhy realizace daného jevu), intervenující podmínky (v případě role učitele se jednalo o 

osobu realizující danou kategorii – tedy učitele, případně další osoby), strategie (v případě 

role učitele se jednalo o strategii jednání v daném kontextu) a následky (v případě role 

učitele jak můţe daná strategie jednání v kontextu ovlivnit edukační proces v celodenní 

škole). 
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 Práce s daty byla doprovázena jejich ověřováním v terénu. Výběr vzorku byl 

v této fázi prováděn v souladu s poţadavky na pořizování vzorků při axiálním kódování. 

„Při vztahovém a variačním pořizování vzorků při axiálním kódování se na dimenzionální 

úrovni snaţíme nalézt v údajích co nejvíce rozdílů.“ (STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 

138) Zaměřila jsem se na datový materiál, který jsem znovu zkoumala s ohledem na 

dimenze konkrétních kategorií. Pro ověření jsem se znovu vydala do terénu. Nevybírala 

jsem jiţ školy, protoţe kategorie byly v této fázi poměrně přesně určeny. Volila jsem 

konkrétní učitele v daných školách, které jsem při práci sledovala. Výběr byl prováděn ve 

spolupráci s gatekeeperem
51

, neboť jsem potřebovala vybrat učitele s konkrétní 

charakteristikou, která se týkala zejména objemu účasti na aktivitách v rámci celodenního 

vzdělávání. Takto jsem zjišťovala kontext a intervenující podmínky daného jevu, 

v návaznosti na tyto dva parametry pak strategie a následky. 

 Jako hlavní metodu sběru dat jsem vyuţila opět pozorování s pořizováním 

komentovaných terénních zápisů, přesto většina dat pocházela z druhé fáze výzkumného 

šetření. Ve větší míře jsem vyuţila dokumenty, jejichţ sběr jsem realizovala ve druhé fázi. 

V této fázi jsem získávala dokumenty cíleně – např. konkrétní přehled o vytíţenosti 

jednotlivých učitelů v rámci volnočasových aktivit apod.  

 Analýzu dat jsem prováděla axiálním kódováním, porovnáváním případů – v rámci 

studia dokumentů, terénních poznámek a přepisů rozhovorů. Analýzu jsem za stálého 

kontaktu s výzkumným polem prováděla opakovaně do té doby, aţ se v paradigmatických 

modelech u jednotlivých jevů přestaly objevovat nové proměnné. Na základě tohoto 

„nasycení“ mohl být proces axiálního kódování se uzavřen. 

                                                

51
 Tzv. gatekeepers (dveřníci) jsou „osoby umoţňující výzkumníkům pobyt v terénu a přístup k zajímavým jedincům a 

skupinám.“ Hendl upozorňuje, ţe „informace o pouţitých ‚dveřnících‘ jsou důleţité pro posouzení dosaţených výsledků 

a při úvahách o jejich přenositelnosti…“ (HENDL 2008, s. 149) Německé školy jsou pro kvalitativního výzkumníka 

poněkud „oříšek“, neboť nejsou příliš otevřené terénní práci výzkumníka, o níţ není předem (před vstupem do terénu) 

informován ředitel, nebo jeho zástupce. Proto mi velmi pomohlo, ţe původní gatekeeper (č. 1 – na úrovni školy), kterým 

byl většinou ředitel (aţ na první dva případy), po splnění své funkce uvedení výzkumníka do terénu pověřil touto činností 

vţdy jednoho z učitelů školy (č. 2 – na úrovni profese učitele). Tento gatekeeper mi byl nápomocen při terénní práci a 

zároveň ponechal větší volnost mému terénnímu výzkumu. 
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3.5.5 Čtvrtá fáze výzkumného šetření 

 Čtvrtá fáze odpovídá fázi selektivního kódování a je sledem několika kroků. Na 

konci tohoto procesu vzniká zakotvená teorie. Jak uvádí Strauss a Corbinová, cílem této 

fáze vědecké práce je „systematicky rozvinout (dosavadní analyzovaný materiál) do 

takového obrazu reality, který bude pojmový, srozumitelný a hlavně zakotvený.“ 

(STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 87)  

Postup tvorby teorie začíná vytvořením určením centrální kategorie. V případě 

mého výzkumného šetření se centrální kategorie objevovala jiţ od začátku výzkumného 

šetření. Centrální kategorii je třeba určit podobně jako ostatní kategorie, tedy její vlastnosti 

a dimenze. „Jakmile jsou určeny vlastnosti centrální kategorie, dalším krokem je uvedení 

ostatních kategorií do vztahu k centrální kategorii, čímţ se z nich stanou pomocné 

kategorie.“ (STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 92) Vztahy jednotlivých kategorií 

k centrální kategorii jsem pak prováděla podobně jako ve třetí fázi, pomocí 

paradigmatického modelu. „Uvádění ostatních kategorií do vztahu k centrální kategorii se 

opět provádí pomocí paradigmatu – podmínečné vlivy, kontext, strategie, následky. Je 

třeba tedy určit, které kategorie označují které části paradigmatu.“ (STRAUS, 

CORBINOVÁ 1999, s. 92) 

 V této fázi realizace mého výzkumného šetření jsem však zjistila, ţe selektivní 

kódování nebude moţné dokončit z důvodu nemoţnosti umístit kategorie do předepsaného 

kódovacího paradigmatu
52

. Všechny vzniklé kategorie se vztahovaly k dimenzi role 

učitele, nebylo však moţné rozhodnout, která kategorie reprezentuje určitou proměnnou 

v paradigmatu. Vycházela jsem dále tedy z podstaty metodologie zakotvené teorie a z cíle 

selektivního kódování, kdy je třeba uspořádat kategorie do subkategorií centrální kategorie 

podle určitého pragmatického vztahu. (viz STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 92) Toto 

paradigma jsem pro své potřeby definovala ve vztahu k činnostní charakteristice role 

učitele. U jednotlivých kategorií jsem vyhledávala pouze činnosti týkající se učitele (viz 

tabulky dimenzí role učitele v kap. 4.1), které jsem uspořádala kolem dané kategorie. Tyto 

činnosti dále reprezentovaly jednotlivé kategorie, které se poté jiţ neobjevovaly.  

                                                
52 Za předpokladu, ţe výzkumník se jiţ od začátku svého výzkumu nesnaţí kategorie pojmenovávat a cíleně vyhledávat 

tak, aby vyhovovaly při selektivním kódování kódovacímu paradigmatu (čímţ by byl při svém bádání ovlivněn a hrozilo 
by riziko chybného zakotvení), povaţuji umístění rozsáhlejších výzkumných dat do předepsaného paradigmatu za 
zjednodušující. 
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Určení kategorií v axiálním kódování tedy slouţilo k analýze činnostní struktury 

role učitele, v selektivním kódování pak byly vyuţity jiţ pouze tyto činnostní 

charakteristiky k vytvoření substantivní teorie.  Činnosti prováděné učitelem jsem 

v selektivním kódování znovu seskupila podle jejich vzájemných vztahů a zobecnila na 

teoretickou úroveň. Tak vznikla substantivní teorie o roli učitele v německé celodenní 

škole zakotvená v datech. 

3.6 Vzorkování a popis sledovaných případů 

Výzkumné šetření jsem realizovala od září do listopadu ve školním roce 2008/2009 

ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Můj pobyt byl financován ze stipendia 

Německé akademické výměnné sluţby (DAAD) pro mladé vědce. Po zkušenosti se 

spolkovou zemí Sasko, kde je vznik celodenních škol velmi ovlivněn existencí školních 

druţin v době rozděleného Německa a celodenní školy zde začaly vznikat aţ na začátku 

nového tisíciletí, jsem záměrně zvolila zemi, kde celodenní školy mají tradici, nejsou 

ovlivněny dřívějším reţimem a mají necharakterističtější podobu (vycházím z definic 

celodenní školy a charakteristik vymezených v pedagogických koncepcích celodenního 

vzdělávání). Tato volba byla schválena také mým poradcem v mnoha otázkách, předním 

odborníkem na filosofii a organizaci celodenních škol Prof. Heinzem Günterem 

Holtappelsem z Institutu pro výzkum vývoje ve školství na Technické univerzitě 

v Dortmundu. Potvrdil, ţe celodenní školy mají v Severním Porýní Vestfálsku nejdelší 

tradici (i v mém výzkumu je škola se čtyřicetiletou tradicí, původně pokusná škola z roku 

1968) a největší zastoupení (s celkovým počtem 3.732 celodenních škol, které tvoří podíl 

60,9% všech škol primárního a niţšího sekundárního stupně). Spolkové ministerstvo této 

země realizuje významné mnoţství podpůrných opatření pro zvyšování počtu a rozvoj 

celodenních škol (viz kap. 2.4.1). V této spolkové zemi jsou rovněţ dobré podmínky pro 

vědce, kteří chtějí realizovat výzkum na poli celodenních škol, neboť je zde výzkumné 

pracoviště Institut pro výzkum vývoje ve školství na Technické univerzitě v Dortmundu 

specializující se zčásti pouze na celodenní školy, spolupracuje na longitudinální 

kvantitativní studii o celodenních školách. 

Vzorkování bylo v rámci tohoto výzkumného šetření prováděno v souladu se 

zvolenou kvalitativní strategií výzkumu – tedy teoretické vzorkování. Jak popisuje Hendl, 

„v kvalitativním výzkumu nejsou jednotky nebo případy výzkumu ‚výběrovými 

jednotkami‘ a nejsou tak vybírány. Jednotlivé případy jsou voleny, jako kdyţ výzkumník 
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volí nový experiment.“ (HENDL 2008, s. 149) Hendl dále ukazuje, ţe vzorkování má 

v kvalitativním výzkumu (tzv. teoretické vzorkování) zcela odlišné charakteristiky od 

statistického výběru vzorku v kvantitativním výzkumu. Při teoretickém vzorkování nejsou 

předem známé znaky základního souboru, ani jeho rozsah. Výběr se provádí několikrát 

souběţně s analýzou získaných dat nebo v její závislosti do té doby, neţ je dokončena 

teoretická saturace. (HENDL 2008) Podmínka teoretické saturace je pak naplněna, jestliţe 

data nepřináší jiţ ţádné nové informace pro vznikající teorii, které by mohly přispět k její 

změně. (viz ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ 2007; HENDL 2008; STRAUS, CORBINOVÁ 1999) 

  V rámci teoretického vzorkování lze rozlišit několik strategií výběru vzorku (viz 

HENDL 2008). V této práci a při vyuţití designu zakotvené teorie byla zvolena graduální 

konstrukce výzkumného vzorku, která právě ze zakotvené teorie vychází. „To znamená, 

ţe vzorek není tvořen v jednom momentě, nýbrţ je v souladu s cirkulární logikou 

v průběhu sběru dat a její analýzy stále rozšiřován a redefinován. Výzkumník se znovu a 

znovu ptá, jaká další skupina případů by mohla vzhledem k jeho problému přinést nějaké 

nové informace.“ (ŠEĎOVÁ in ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ 2007, s. 73) 

 Postupy pořizování vzorků byly pro design zakotvené teorie poměrně přesně 

vymezeny Straussem a Corbinovou a „řídí se logikou a cíli tří základních typů kódování“ 

(STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 135). V první fázi kódování se výzkumník snaţí získat 

co nejvíce příleţitostí k odhalení základních kategorií, důleţitá je zde rozmanitost 

respondentů („záměrné vyhledávání údajů o kategoriích, systematický postup podle 

seznamu ‚kdo vejde do dveří‘“), která můţe vést k náhodnému objevení nového analyticky 

významného pojmu. Straus a Corbinová upozorňují, ţe v tomto procesu je důleţitá 

teoretická citlivost výzkumníka a porovnávání případů. Ve fázi axiálního kódování se 

výzkumník nesnaţí o výběr případů s ohledem na hledání kategorií. Naopak se snaţí 

nasytit tyto kategorie, zjistit vztahy mezi nimi, jejich vlastnosti apod., podle proměnných, 

se kterými výzkumník při axiálním kódování pracuje. „Při vztahovém a variačním 

kódování se snaţíme nalézt v údajích co nejvíce rozdílů.“ Vzorkování pak můţe probíhat 

náhodně, ale také záměrně, „na základě teoreticky významných pojmů“ (STRAUS, 

CORBINOVÁ 1999, s. 139). Výběr vzorku pro selektivní kódování je v souladu 

s charakterem této činnosti záměrné. Případy mají slouţit k ověřování teorie a do ní 

zahrnutých dat. (STRAUS, CORBINOVÁ 1999) 
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Postupovala jsem při výběru vzorku podle návodu Strausse a Corbinové. První dvě 

školy byly vybrány na základě doporučení, jednalo se o školy v mém vzorku označené 

PRIM1  a INTG7, které byly jiţ dříve zapojené do různých výzkumů a jejich vedení bylo 

ochotné umoţnit mi realizovat první část výzkumného šetření. Prvotním gatekeeperem zde 

byl výzkumný pracovník Institutu pro výzkum rozvoje ve vzdělávání na Technické 

Univerzitě v Dortmundu, který zprostředkoval se školami kontakt a představil mne 

ředitelům těchto škol.  

V průběhu této fáze výzkumného šetření jsem realizovala sběr dokumentů, 

neformální rozhovory s učiteli, ţáky, vedením školy a zúčastněná pozorování 

s pořizováním terénních zápisků. Zjistila jsem, ţe role učitele (a tedy i hledané kategorie) 

se odvíjí od činností, které učitel v celodenní škole provádí a tyto činnosti jsou pak dané 

specifickou organizací jednotlivých druhů a typů celodenních škol.
53

 Na základě tohoto 

zjištění jsem pak posupovala ve vzorkování výběrem typických případů tak, aby ve 

výsledném vzorku byly zastoupeny všechny typy celodenních škol (tedy celodenní škola I., 

II. a III. typu – viz kap. 2.1) a rovněţ všechny druhy vzdělávacích zařízení poskytujících 

v německém vzdělávacím systému vzdělání na primárním a niţším sekundárním stupni 

vzdělávání (tedy základní škola prvního stupně, pomocná škola primárního a sekundárního 

stupně, hlavní škola, reálná škola, gymnázium, integrovaná škola – viz kap. 1), kaţdý 

alespoň jedenkrát.  

 Při následné realizaci první fáze výzkumného šetření jsem také zjistila, ţe přestoţe 

existují určité charakteristické prvky pedagogické koncepce celodenního vzdělávání, které 

by kaţdá škola měla splňovat, lišil se způsob realizace těchto prvků u prvních dvou škol a 

toto se opakovalo i dvou následujících škol. Kaţdá škola realizovala určité charakteristické 

prvky zdánlivě příkladně a jiné zdánlivě formálně. Zařadila jsem proto jako další kriterium 

výběru výzkumného vzorku i způsob realizace charakteristických prvků celodenního 

vzdělávání. Přičemţ toto jsem posuzovala podle vlastního vyjádření školy, na který prvek 

                                                
53 Podobně, jako popisují Straus a Corbinová jednu ze strategií výběru vzorku na počátku sběru dat: „Tento postup 

(systematický postup od jedné osoby nebo místa ke druhé a hledání údajů o případech, událostech apod., které označují 

kaţdou kategorii, a jejich porovnávání) jsme pouţili při výzkumu role vrchních sester při udrţování plynulého chodu 

práce v nemocnici. Protoţe jsme toho zpočátku o nemocnicích, které jsme hodlali navštívit, ani o jejich vrchních sestrách 

mnoho nevěděli, jednoduše jsme postupovali od jednoho oddělení ke druhému a trávili určitou dobu s kaţdou vrchní 

sestrou, která s námi byla ochotna spolupracovat. Nakonec jsme zjistili, ţe organizační struktura kaţdého oddělení je jiná, 

coţ nám dalo dobrý základ pro porovnávání jednotlivých sester.“ (STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 137) 
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se zaměřuje. Touto deklamací jsem se však při realizaci výzkumného šetření nenechávala 

ovlivnit, poslouţila mi pouze jako kriterium výběru. 

  Straus a Corbinová však upozorňují, ţe při pořizování vzorku je „také důleţitá 

konzistence. Konzistence zde znamená, ţe údaje o kaţdé kategorii jsou shromaţďovány 

systematicky.“ (STRAUS, CORBINOVÁ 1999, s. 133) Konzistenci jsem se snaţila zajistit 

pomocí předem naplánovaných způsobů tvorby dat. Tedy, snaţila jsem se data o kaţdé 

kategorii získávat stejným způsobem – rozhovory s učiteli, vedením školy, ţáky a dalšími 

aktéry školního ţivota (s rodiči), sběrem dokumentů relevantních pro práci učitele 

v celodenní německé škole a zúčastněným pozorováním ve vyučování i při 

mimovýukových aktivitách, v přestávkách a době odpočinku atd. Pro zajištění konzistence 

mi také pomohlo, ţe jsem se do škol vracela a s odstupem času mohla chybějící informace 

doplnit.  

 Ve fázi axiálního kódování byly vybrány školy do vzorku a dále jsem pokračovala 

s výběrem konkrétních učitelů podle různých kriterií (podle toho, zda se zapojují do všech 

aktivit v rámci celodenního vzdělávání či nikoliv, podle předmětů, podle věku), abych 

mohla sledovat roli učitele v určitých kontextech, vztazích a podmínkách. S výběrem 

učitelů mi podle mnou stanovených kriterií pomáhal gatekeeper na dané škole. Srovnávala 

jsem jednotlivé učitele, coţ mi pomáhalo odhalit vlastnosti jednotlivých kategorií. V této 

fázi jsem vyuţívala také srovnávání s daty ve školních dokumentech, které mi poskytovaly 

objektivní informace o stavu „má být“ ve srovnání se stavem „je“. Ve fázi selektivního 

kódování probíhal výběr vzorku jiţ pouze k ověřování teorie, čerpala jsem z rozhovorů a 

také z dalších autentických dokumentů týkajících se práce učitele.  

Je velmi důleţité popsat konkrétní školy pro ilustraci podmínek, ze kterých 

zakotvená teorie vzniká. Z důvodu zachování etické korektnosti výzkumu, uvádím místo 

názvu školy pouze její kód a charakteristiku. Vedle popisu školy uvádím dále také krátkou 

charakteristiku
54

 zejména těch učitelů, které jsem ve větší míře zapojila do výzkumu – se 

kterými jsem realizovala rozhovor a zároveň pozorovala jejich výuku. Během školního dne 

jsem se však setkávala s mnoha dalšími učiteli, které jsem pozorovala při práci a data 

získaná tímto pozorováním jsem zahrnula do výzkumu. V této kapitole však nebudu 

konkrétněji uvádět jejich charakteristiku s ohledem na délku textu. 

                                                
54 S důrazem na znaky, kterými se odlišují od ostatních kolegů. 
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Základní škola primárního stupně v menším městě (dále jen PRIM1) je 

celodenní školou III. typu (nepovinná účast na odpoledních aktivitách) od roku 2003/2004. 

Velikost – 180 ţáků, 4 ročníky, 8 tříd. Odpolední aktivity navštěvuje více neţ polovina 

ţáků. Škola zabezpečuje péči o děti od 7:30 hodin ráno do 16:00 hodin odpoledne. 

Vyučování trvá od 8:00 hodin do 13:15 hodin, resp. do 12:30 hodin. Pro všechny ţáky, 

kteří se účastní odpoledních aktivit, je zajištěno společné stravování. V odpoledním bloku 

se střídá pomoc s domácími úkoly, běţná dětská hra a volnočasové aktivity. Odpolední 

péči zabezpečují vychovatelky a praktikantky, učitelé se zapojují pouze do vedení 

volnočasových aktivit.  

Učitelka P. je aprobovaná pro primární vzdělávání, ve škole PRIM1 vyučuje 3. a 4. 

ročník (délka praxe 9 let). Do celodenních vzdělávacích aktivit se nezapojuje, podle jejích 

slov mají na tyto aktivity ţáci svoje vychovatelky. Ráda však spolupracuje 

s pedagogickými pracovníky, kteří dohlíţejí na vypracovávání domácích úkolů. 

V celodenním vzdělávání vidí velkou nespravedlnost, neboť se dopoledních aktivit účastní 

pouze někteří ţáci (podle jejích slov jsou to právě ţáci, kteří by to úplně nepotřebovali, 

naopak ţáci, kterým by to pomohlo, se neúčastní, neboť rodiče to povaţují za zbytečné). 

Praktikantka S. je na škole zaměstnána v rámci referendariátu a v současné době 

pracuje na pozici asistentky ve třídě učitelky P. Vidí v celodenní škole velkou příleţitost 

pro učitele ve vlastní organizaci vyučování, v aplikaci reformě pedagogických prvků, ve 

spojování tříd apod. Výuka na celodenní škole jí vyhovuje, v odpoledních hodinách 

pomáhá s domácími úkoly a ráda by vedla některou z volnočasových aktivit. Po ukončení 

referendariátu chce hledat pracovní místo na celodenní škole. 

Ředitel B. učí na škole PRIM1 od začátku své pedagogické praxe (v délce 26 let). 

Je aprobovaným učitelem pro primární stupeň vzdělávání. Celodenní školu vnímá jako 

společenství dospělých a dětí, kteří se společně podílejí na vzdělávacím procesu, vzájemně 

se od sebe učí, vytvářejí příznivou kulturu učení. Škola je podle jeho slov jako rodina, kde 

jsou všichni přátelsky přijímání. Jeho vize je zaloţena na aplikaci prvků reformní 

pedagogiky a široké spolupráci s externími partnery. Snaţí se ţákům poskytnout co nejvíce 

rozmanitých příleţitostí k učení a rozvíjet talent (u některých ţáků by to vzhledem 

k rodinným poměrům nebylo jinak moţné). Proto se volnočasové aktivity v této škole 

zaměřují na umělecké činnosti – hudební, výtvarné, dramatické apod.  
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Základní škola primárního stupně ve větším městě (dále jen PRIM2) je 

celodenní školou III. typu (nepovinná účast na odpoledních aktivitách). Škola vzdělává 

ţáky ve 4 ročnících, v 5 třídách. Odpolední aktivity navštěvuje cca 40 ţáků z celkového 

počtu 100 ţáků.  Vyučování začíná v 8:00 hodin a končí zpravidla v 12:30, resp. 13:15. 

Odpolední blok aktivit začíná v 11:30 a postupně se připojují ţáci, kteří mají více neţ 4 

vyučovací hodiny. Odpolední blok končí v 16:00 hodin, v pátek v 15:00 hodin. Pro 

všechny ţáky účastnící se odpoledních aktivit je připraveno společné stravování. V době 

po obědě ţáci vypracovávají pod vedením pedagogických pracovníků domácí úkoly, od 

13:30 jdou nabízeny krouţky. Učitelé se do odpoledních aktivit téměř nezapojují. 

Ředitelka T. je aprobovanou učitelkou pro primární vzdělávání. Ve své škole 

vyučuje ve 4. ročníku a mimo vedení školy koordinuje také celodenní vzdělávací aktivity 

(délka praxe 18 let). V celodenní škole vidí velkou příleţitost jak poskytovat ţákům 

znalosti a dovednosti prostřednictvím reálných záţitků z praktického ţivota. Proto se 

maximálně snaţí o zapojení externích odborníků do školního ţivota a také vyuţívá nabídek 

místních organizací. Zároveň vnímá celodenní školu jako školu výchovnou, která má 

doplňovat výchovnou funkci rodiny. S týmem svých učitelů vytvořila koncepci 

demokratické výchovy, škola byla uznána jako škola přátelská k přírodě, ve školní jídelně 

jsou podávány zdravé pokrmy, stoluje se podobně, jako by ţáci stolovali doma s rodinou. 

Ředitelka navíc prezentuje všechny osvědčené nápady na různých kongresech a 

konferencích, působí jako poradkyně pro další celodenní školy v transformačním procesu.  

Učitelka F. je aprobovanou učitelkou pro primární stupeň. Vyučuje ve škole 

PRIM2 ve 3. a 4. ročníku předměty jako je religionistika, etická výchova, výchova ke 

zdraví apod. Střídá se s ředitelkou a další učitelkou. Během své krátké praxe pracovala na 

jedné půldenní primární škole (délka praxe 5 let). Do odpoledních vzdělávacích aktivit se 

nezapojuje, snaţí se ale vyuţít dopolední čas k realizaci různých aktivit pro ţáky (např. 

jablečný den). Pozitiva celodenní školy vidí v posílení výchovné funkce školy. 

Speciální škola ve velkém městě (dále jen SPEC3) je celodenní školou III. typu 

(nepovinná účast na odpoledních aktivitách) od roku 2007/2008. Škola vzdělává celkem 

140 ţáků s různými poruchami učení v 11 ročnících, moţnost navštěvovat odpolední 

aktivity mají ţáci 1. – 6. ročníku. Dopolední vyučování trvá od 8:25 hodin nejpozději do 

13:40 hodin, u niţších tříd zpravidla do 11:55, resp. 12:55 hodin. Odpolední péče začíná v 
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12:00 hodin obědem, za celý odpolední blok odpovídá tým ze spolku „Die Falken“
55

. 

Učitelé se do odpolední péče zapojují jen velmi zřídka, převáţně formou vedení krouţků. 

Odpolední blok má několik částí – ţáci v době po obědě vypracovávají domácí úkoly pod 

dohledem dvou pedagogických pracovnic, dále se ţáci účastní různých kurzů a krouţků, 

páteční odpoledne je věnováno specifickým aktivitám, exkurzím apod. Odpolední blok 

končí v 15:30 hodin. 

Učitel F. je aprobován k výuce na primárním stupni vzdělávání, speciální 

pedagogika. Na škole SPEC3 působí jiţ 10 let, do té doby působil na speciální škole pro 

handicapované ţáky (délka praxe 18 let). Celodenní vzdělávání vnímá jako příleţitost, 

která však zůstává kvůli nedostatku finančních prostředků nevyuţita. Podle jeho názoru by 

měla být celodenní škola povinná pro všechny ţáky a čas strávený ve škole by měl být 

dobře rytmizován. Škola SPEC3 je podle jeho slov „light-verzí“ celodenní školy, kdy se 

pouze někteří ţáci účastní volnočasových aktivit odpoledne, bez přílišné návaznosti na 

dopolední vyučování a bez dostatečného vybavení. Sám se účastní celodenních 

vzdělávacích aktivit vedením volnočasových krouţků a dělá to pro děti velmi rád bez 

ohledu na organizační problémy. Nevnímá však, ţe by jeho vztah s dětmi byl díky těmto 

aktivitám přátelštější, snaţí se přátelsky působit na všechny ţáky ve škole, neboť to podle 

jeho slov tito ţáci velmi potřebují.  

Učitel H. je aprobován k výuce přírodovědných předmětů, vyučuje fyziku a 

matematiku. Na škole SPEC3 působí po celou dobu své pedagogické praxe (v délce 22 

let). Do celodenních vzdělávacích aktivit se zapojuje vedením volnočasové aktivity 

ţelezniční modelářství. Na celodenní škole oceňuje zejména moţnost ukázat ţákům své 

záliby a zájmy a předávat jim tyto zkušenosti, coţ by v rámci běţné výuky nemohl. Vnímá, 

ţe vztah se ţáky, kteří navštěvují jeho volnočasovou aktivitu, je přátelštější (a to se 

projevuje i v běţné výuce). Díky svým zkušenostem, snaze naučit ţáky něco zajímavého o 

modelářství a společným tvůrčím úspěchům si od ţáků (podle svých slov) získal 

„kvalitativně jiný druh respektu“.  

Učitelka N. je aprobovaná učitelka prvního stupně se zaměření na speciální 

pedagogiku. Během své pedagogické praxe vyučovala převáţně na speciálních školách pro 

handicapované ţáky (délka praxe 16 let). Do odpoledních aktivit se nezapojuje, specifické 

                                                
55 Die Falken – německý zájmový spolek, který působí v mj. v oblasti práce s mládeţí.  
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prvky celodenního vzdělávání se snaţí implementovat do dopoledního vyučování. Ráda 

vymýšlí pro ţáky různé rituály, které stmelují jinak velmi nesourodou třídu.  

Hlavní škola v menším městě (dále jen HLAV4) je celodenní školou I. typu 

(povinná účast všech ţáků v celodenním vzdělávání) od roku 2006/2007. Školu navštěvuje 

348 ţáků, pracuje zde 46 učitelů a učitelek. Škola integruje ţáky s různým stupněm 

postiţení za spolupráce odpovídajícího počtu pedagogických asistentů. Celodenního 

vzdělávání se prozatím účastní ţáci 5. – 7. ročníku. Vyučování začíná v 8:15 hodin a končí 

v 15:50 hodin. Vyučování probíhá jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách, nabídka 

zájmových aktivit je zatím omezená, probíhá v polední přestávce. V odpoledních hodinách 

jsou zařazeny speciální hodiny pro vypracovávání domácích úkolů a individuální podporu 

ţáků.  

Učitelka U. nastoupila do školy HLAV4 ve školním roce 2007/2008 za účelem 

provedení organizačních změn v procesu transformace půldenní školy ve školu celodenní, 

vykonává funkci zástupkyně ředitele pro transformaci školy. Před nástupem do školy 

HLAV4 pracovala jako koordinátorka transformačních procesů hlavních škol (délka praxe 

13 let). Je aprobovaná k výuce na primárním stupni vzdělávání (speciální pedagogika) a 

vyučuje hlavní předměty v 5. integrovaném ročníku. Celodenní školy vnímá velmi 

pozitivně, upozorňuje však, ţe celodenní škola neznamená prodlouţení vyučování do 

odpoledních hodin. V rámci proměny školy se snaţí implementovat nerůznější opatření ke 

zpestření školního dne, vyváţení fází koncentrace a relaxace (právě pracuje na prodlouţení 

vyučovacích hodin) a vytvoření co nejširší, avšak kvalitní nabídky celodenních 

vzdělávacích aktivit. Sama vede pro ţáky např. polední volnočasovou aktivitu a v současné 

době
56

 inspiruje ostatní kolegy při reorganizaci společného stravování (stolování třídních 

skupin).  

Hlavní škola v problémové okrajové čtvrti velkého města (dále jen HLAV5) je 

celodenní školou I. typu (povinná účast všech ţáků v celodenním vzdělávání) od roku 

1989/1990, celodenního vzdělávání se účastní všechny ročníky, avšak v různé intenzitě (5. 

-7. roční 5 dní v týdnu, 8. ročník 3 dny v týdnu, 9. – 10. ročník 2 dny v týdnu). Školu 

navštěvuje 310 ţáků, ve škole je zaměstnáno 20 učitelů, 2 sociální pedagoţky. Škola 

zajišťuje péči o ţáky od 7:30 hodin do 16:00 hodin. Vyučování je rozloţeno do celého dne, 

                                                
56 V době, kdy byl výzkum prováděn. 
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přičemţ v odpoledních hodinách probíhají téměř výhradně mezipředmětové projekty 

v heterogenních skupinách a individuální podpora ţáků. 

Ředitelka L. je aprobovaná pro výuku ekonomických a společenskovědních 

předmětů, v rámci své funkce však jiţ téměř nevyučuje a soustřeďuje se na vedení školy a 

organizací celodenních vzdělávacích aktivit. Celodenní vzdělávací aktivity povaţuje na 

daném typu školy (hlavní škole) za nutnost, neboť jen tak je podle jejích slov moţné 

zajistit výchovnou funkci školy – zejména pak v oblastech s vysokým počtem ţáků z rodin 

imigrantů a sociálně znevýhodněných ţáků, kde se právě škola HLAV5 nachází. Pro 

zajištění výchovné funkce školy zaměstnává několik učitelů s kvalifikací pro primární 

stupeň vzdělávání, kteří podle jejího názoru dovedou lépe zacházet se ţáky se specifickými 

potřebami učení a mohou pomoci také kolegům s metodiko-didaktickou stránkou 

vyučování. Učitele z prvního stupně vnímá také jako studnici nápadů pro různé inovativní 

projekty a další aktivity. Dále však upozorňuje, ţe otázka celodenní školy se netýká pouze 

vzdělávání ţáků, ale stejnou měrou také konkurenčního boje škol – o hlavní školy není 

dlouhodobě zájem a pokud škola nenabídne něco navíc, můţe jí hrozit zrušení. Proto se 

ředitelka snaţí neustále inovovat vzdělávací aktivity, rozšiřovat spolupráci s externími 

partnery a nabízet ţákům rozmanité atraktivní příleţitosti pro učení.  

Učitelka D. je aprobovaná pro výuku na primárním stupni vzdělávání, kde také 

několik let vyučovala. Jiţ dva roky vyučuje na škole HLAV5 (délka praxe 8 let), kde je 

hlavní iniciátorkou proměny školy. Podle slov ředitelky dokáţe k inovacím motivovat také 

své kolegy. Podle svých slov ráda spolupracuje se sociálními pedagogy zaměstnanými ve 

škole. Vyučuje předměty německý jazyk a literaturu a dějepis. Na celodenní škole nachází 

pouze samá pozitiva, rizika je podle ní moţné „při troše snahy“ velmi rychle eliminovat. 

Celodenní školu vnímá jako příleţitost, kterou škola můţe vyuţít podle svého ve prospěch 

ţáků.  

Učitel S-K. je aprobovaný pro výuku německého jazyka a literatury, vyučuje také 

přírodovědné předměty a angaţuje se v projektové výuce v odpoledních hodinách. Před 

nástupem na školu HLAV5 působil na několika jiných hlavních školách (délka praxe 12 

let). Celodenní škola je podle jeho slov škola, která vychovává ţáky novými prostředky, 

nenásilnou formou. Oceňuje moţnost korigovat chování ţáků prostřednictvím tzv. 

tréninkového programu. 
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Učitelka R. je aprobovaná pro výuku anglického jazyka a na škole HLAV5 vyučuje 

jiţ 15 let (délka praxe 17 let). V rámci celodenních vzdělávacích aktivit se zapojuje do 

podpůrného vyučování a vede některé kurzy pro tutory. Celodenní školu nevnímá nijak 

pozitivně. Sice podle jejích slov existují nesporné výhody celodenního vzdělávání, coţ 

ovšem znamená mnoho práce navíc pro učitele, která není nijak oceněna. Přesto na 

celodenní škole vyučuje ráda.  

Reálná škola ve velkém městě (dále jen REAL6) je celodenní školou I. typu 

(povinná účast všech ţáků v celodenním vzdělávání) od roku 1966. Zároveň se jedná o 

školu církevní (katolickou). Škola má čtyři paralelní třídy v kaţdém ročníku (5. - 10. 

ročník), ve škole vyučuje cca 40 učitelů. Vyučování trvá od 8:10 hodin do 16:00 hodin, 

ţáci mají denně 8 hodin výuky, zájmové aktivity mohou provozovat v polední přestávce.  

Ředitel H. je aprobovaný k výuce matematiky a fyziky. Na škole REAL6 působí 

od začátku své pedagogické praxe (v délce 20 let). Ředitel vysvětluje poslání „své“ 

celodenní školy: „V roce 1966 měl tehdejší biskup z E.tu filosofii, ţe děti z dělnických 

rodin nemají šanci dojít k maturitě, protoţe za a) rodiče nepošlou děti do takové školy, 

neboť mají strach, ţe jim nebudou moci sami pomoci s učením, za b) děti nemohou doma 

dělat domácí úkoly, protoţe rodiče jim s nimi nemohou pomáhat a také bylo doma málo 

místa. Při tehdejších bytových poměrech nebylo místo pro dětský pokoj, ani pro vlastní 

pracovní místo. Biskup chtěl, aby se k maturitě dostalo více dětí z dělnických rodin a v roce 

1966 zaloţil ve čtvrti K. Gymnázium A. S. A proč Tagesheim? Mělo to následující důvody: 

Biskup vycházel z toho, ţe ţáci nemohou doma pracovat, protoţe nebudou mít ţádnou 

podporu. Takţe biskup řekl, ţe ţáci by měli být v celodenní školní péči, aby mohli 

vypracovávat domácí úkoly, aby se měli na koho obrátit o pomoc, všechno to, co doma 

nemohli mít. Takţe by se dalo říct, ţe se jednalo o celodenní školu. Biskup však zcela 

záměrně pouţíval pojem Tagesheim, čímţ chtěl říci ‚zde jste celý den doma‘. Jsme něco 

jako druhý domov, doplňujeme rodiče. A proto se u nás ještě dnes v souladu s celodenní 

výchovou velmi usilovně pokoušíme zapojit rodiče do našeho školního ţivota.“ Ředitel 

konstatuje, ţe výhodou školy s jiným neţ státním zřizovatelem je moţnost rozšířit počet 

hodin pro různé předměty podle potřeby a zajistit tak ţákům dostatečnou podporu při 

vzdělávání. 

Učitelka W. je aprobovaná pro výuku německého jazyka a literatury, na škole 

REAL6 vyučuje od ukončení referendariátu (délka praxe 3 roky). Do celodenních 
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vzdělávacích aktivit se nijak nezapojuje, ani nevede volnočasové aktivity. Soustředí se 

pouze na výuku ţáků. Podle svých slov zatím nedokáţe posoudit výhody a nevýhody 

celodenní školy. Při pozorování v jejích hodinách byla znatelná nervozita začínajícího 

učitele, měla problémy s kázní, drţela si od ţáků odstup a nedokázala získat od ţáků příliš 

respektu. 

Učitelka K. je aprobovaná pro výuku religionistiky, etiky a předmětu vedení 

domácnosti. Na škole vyučuje po celou dobu své pedagogické praxe 26 let. V rámci 

celodenních vzdělávacích aktivit se věnuje organizování poledních volnočasových aktivit, 

připravuje pro ţáky adaptační kurzy. Ráda učí v niţších ročnících a pomáhá ţákům při 

přechodu z primárního na sekundární stupeň (podle pozorování se k dětem chová velmi 

mateřsky, oslovuje je i na chodbách o přestávkách a zajímá se o jejich problémy). Výhodu 

celodenní školy (zejména pak církevní) vidí v moţnosti spolu se vzděláváním také 

vychovávat ţáky a vést je k hodnotám, na coţ (podle jejích slov) nebývá na půldenních 

školách tolik času. 

Integrovaná škola ve větším městě (dále jen INTG7) je celodenní školou I. typu 

(povinná účast všech ţáků v celodenním vzdělávání) od roku 1975. Školu navštěvuje 1400 

ţáků a pracuje zde 110 učitelů. Výuka začíná v 8:00 hodin a trvá do 15:30 hodin. 

V odpoledním vyučování se ţáci účastní certifikovaných kurzů vedených rodiči nebo 

volnočasových aktivit či přírodovědných projektů, popř. běţné výuky. Speciální hodiny 

jsou vyhrazeny pro podpůrné hodiny a vypracovávání domácích úkolů. 

Zástupce ředitele R. je aprobovaný k výuce anglického jazyka, společenských věd 

a dějepisu. Všechny tyto předměty také na škole INTG7 vyučuje, zároveň vykonává 

funkci zástupce ředitele pro koordinaci celodenních vzdělávacích aktivit a kooperaci 

s veřejností. Na škole působí po celou dobu své praxe (v délce 23 let), byl jedním 

z iniciátorů zavedení prodlouţených vyučovacích hodin. Rozpracoval metodiku spolupráce 

s rodiči, která škole pomáhá koordinovat práci rodičů ve škole (při vedení celodenních 

vzdělávacích aktivit a dalších činnostech), realizuje rovněţ školení pro zapojené rodiče. Na 

celodenní škole nejvíce oceňuje podmínky, které poskytuje učitelům pro práci – 

prodlouţené vyučovací hodiny, moţnost spolupráce s mnoha externími partnery, nutnost 

inovace výuky, diferenciace apod. Nevýhody celodenního vzdělávání jiţ nevnímá, neboť 

konstatuje, ţe na škole INTG7 se podařilo všechna rizika spojená s celodenním 

vzděláváním eliminovat. 
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Učitelka Z. je aprobovaná k výuce německého jazyka a literatury, na škole INTG7 

vyučuje pouze čtyři roky. V průběhu své pedagogické praxe (v délce 20 let) vyučovala na 

několika reálných a hlavních školách. Zapojuje se do celodenních vzdělávacích aktivit 

zejména organizováním různých projektových dnů pro ţáky a licenčních kurzů. Dále se 

účastní hodin, kdy ţáci ve škole vypracovávají domácí úkoly. Porovnává celodenní školu 

s ostatními půldenními školami, kde působila a uvádí mnoho výhod, které z celodenního 

vzdělávání pro ţáky plynou. Nejvíce oceňuje dostatek času, který jí škola poskytuje pro 

podporu všech ţáků. Jako negativní hodnotí vývoj školy INTG7. Vnímá, ţe škola vyvinula 

svou koncepci, evaluovala ji a nyní ji jiţ povaţuje za „hotovou“. Změny podle jejího 

názoru nejsou příliš vítány, kdyţ stávající systém funguje, coţ ji velmi mrzí. 

Učitel S. je aprobovaný k výuce dějepisu, zeměpisu a anglického jazyka. Na škole 

INTG7 učí pět let, před nástupem na celodenní školu vyučoval dva roky na půldenní 

reálné škole (celková délka praxe 7 let). Do celodenních vzdělávacích aktivit se zapojuje 

zřídka, účastní se projektů. Těţiště své práce vidí v individualizované práci se ţáky během 

vyučování a ve vedení přírodovědných kurzů integrujících více přírodovědných předmětů 

dohromady. Celodenní školu vidí jako příleţitost pro ţáky, ovšem vnímá také její finanční 

náročnost. 

Gymnázium ve velkém městě (dále jen GYMN8) je přechodovou formou 

celodenní školy – jedná se o celodenní školu II. typu (povinná účast všech ţáků pouze na 

některých aktivitách z celodenního vzdělávání, zájmové aktivity jsou dobrovolné). 

V současné době vzdělává toto gymnázium cca 1300 ţáků, počet učitelů se je cca 100. 

Odpoledních nepovinných aktivit se účastní 95% ţáků. Vyučování začíná v 8:00 hodin a 

končí v 16:00 hodin. Celodenní vzdělávání je charakterizováno významným podílem 

individualizované výuky, otevřeným a podpůrným vyučováním, zastoupeny jsou 

v odpoledním bloku také volnočasové aktivity. 

Učitel L. je aprobovaný k výuce anglického jazyka, vyučuje zejména na niţším 

sekundárním stupni vzdělávání. Během své pedagogické praxe (v délce 11 let) vyučoval na 

několika půldenních školách. Zapojuje se aktivně do organizace celodenních vzdělávacích 

aktivit, vede volnočasovou aktivitu zaměřenou na pěstitelství pokojových rostlin a 

zahrádkaření, stará se se svou skupinou ţáků o výzdobu školy. Výhodu celodenní školy 

vnímá zejména v moţných organizačních a metodicko-didaktických inovacích výuky, 

které je moţné realizovat právě díky času navíc. Jako riziko vidí časovou náročnost profese 
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učitele v celodenní škole. Uvádí, ţe aţ bude mít rodinu, nebude se moci ţákům věnovat 

v odpoledních hodinách tak často, jako doposud.  

Venkovské gymnázium (dále jen GYMN9) je celodenní školou I. typu (povinná 

účast všech ţáků v celodenním vzdělávání) od roku 1968. Škola vzdělává cca 1200 ţáků, 

pracuje zde 80 učitelů. Škola je celodenní školou I. typu, ovšem pouze některé dny 

v týdnu. Ţáci si vybírají jednu nebo dvě odpolední volnočasové aktivity (úterý/středa), 

v některých dnech je realizována individuální podpora ţáků (ţáci jsou vyučováni 

v menších skupinkách, někdy podle výkonnosti, jindy ve třídních skupinách). Podpůrná 

výuka je realizována v hlavních písemných a jazykových předmětech. Vyučování začíná 

v 8:00 hodin a končí v 16:20 hodin. 

 Zástupkyně ředitele H-G. je aprobovaná k výuce německého jazyka a literatury. 

Tento předmět vyučuje zejména na vyšším sekundárním stupni vzdělávání. Polovinu svého 

pracovního úvazku věnuje koordinaci celodenních vzdělávacích aktivit. Během své 

pedagogické praxe (v délce 24 let) vyučovala na několika půldenních školách 

sekundárního stupně vzdělávání, více neţ 15 let vyučuje na škole GYMN9. Výhodu 

celodenního gymnázia vidí zejména v tom, ţe se nesnaţí pracovat s „elitou“ jak je to podle 

jejích zkušeností běţné na půldenních gymnáziích (ţáci, kteří nestačí tempu, přecházejí na 

jiné typy škol – reálné a hlavní školy). Snahou celodenního gymnázia je poskytnout 

maximální podporu všem ţákům, s cílem „udrţet“ je v tomto typu vzdělávání co nejdéle. 

Nevýhodu vidí v některých učitelích, kteří se do celodenních vzdělávacích aktivit 

nezapojují a pro tento typ vzdělávání se podle jejích slov „vůbec nehodí“. 

 Učitel N. je aprobovaný k výuce společenskovědních předmětů, vyučuje zejména 

politologii a dějepis. Během své pedagogické praxe (v délce 25 let) vyučoval stále na 

celodenní škole GYMN9. Zapojuje se do organizace celodenních vzdělávacích aktivit, 

nabízí volnočasové aktivity sportovního charakteru, které patří k jeho osobním zájmům 

(např. lakros). Své působení na celodenní škole povaţuje za smysluplné. Rád 

zprostředkovává ţákům aktivity, o které se osobně zajímá a ke kterým by jinak neměli 

přístup. Jako riziko, se kterým se musí celodenní škola potýkat, vnímá právě učitele, kdyţ 

popisuje, jak někteří učitelé přátelské prostředí celodenní školy svým přístupem narušují 

(zdůvodňuje to jejich pasivitou, neochotou udělat něco navíc pro ţáky, soustředěním pouze 

na předmět namísto na komplexní pojetí vzdělávání ţáků).  
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Učitel D. není aprobovaný učitel, původní profesí je divadelní herec a reţisér. 

Dalším vzděláváním získal oprávnění vyučovat na sekundárním stupni vzdělávání. Během 

své pedagogické praxe (v délce 10 let) vyučoval pouze na škole GYMN9, vyučuje 

předměty německý jazyk a literatura, dramatická výchova a divadelní věda. Do 

celodenních vzdělávacích aktivit se zapojuje velmi rád, vede volnočasové aktivity 

zaměřené právě na divadlo a výtvarné umění, ale také sportovní aktivity. Velmi se mu líbí 

myšlenka celodenní školy, oceňuje většinu specifik celodenního vzdělávání. Myslí si, ţe 

díky přátelskému klimatu celodenní školy, má se ţáky výborné (aţ neformální) vztahy.  

Učitelka V. je aprobovaná k výuce předmětů matematika a tělesná výchova pro 

sekundární stupeň vzdělávání. Tyto předměty na škole GYMN9 také vyučuje. Během své 

pedagogické praxe (v délce 21 let) vyučovala na různých typech škol sekundárního stupně 

vzdělávání (zejména na půldenních školách). Zapojuje se aktivně do realizace celodenních 

vzdělávacích aktivit, vede volnočasové aktivity sportovního charakteru. V celodenní škole 

oceňuje zejména rytmizaci a prodlouţení vyučovacích hodin na 60-70 minut (vzhledem 

k charakteru svých předmětů). Nevnímá, ţe by její úloha učitelky byla odlišná od role 

učitelky v běţné půldenní škole, jediným rozdílem jsou podle jejího názoru podmínky 

edukačního procesu, které vnímá na celodenní škole jako velmi příznivé. 
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4. Výsledky výzkumného šetření 

 V této kapitole se věnuji prezentaci a interpretaci výsledků výzkumného šetření. 

Kapitola je rozdělena do tří částí. První část odpovídá na první tři výzkumné otázky, 

popisuje a vysvětluje obraz role učitele v německé celodenní škole. V podkapitolách se 

věnuji jednotlivým činnostním charakteristikám (dimenzím) role učitele v německé 

celodenní škole a zároveň se snaţím popsat vztahy a podmínky, za kterých se daná 

charakteristika odehrává. Svá zjištění ilustruji na příkladech z praxe. Zjištění mají 

charakter teoretických konceptů, zatím se nejedná o teorii. Ve druhé kapitole prezentuji 

vzniklou substantivní teorii role učitele v německé celodenní škole. V závěrečné, třetí části 

se věnuji srovnání vytvořené teorie role učitele v německé celodenní škole se stávajícími 

teoriemi o roli učitele. Všechna zobecnění se vztahují na vzorek výzkumného šetření 

popsaný v kapitole 3.  

4.1 Role učitele v německé celodenní škole 

 Výsledkem výzkumného šetření, které jsem realizovala, je substantivní teoretický 

koncept, který vychází ze základních dimenzí role učitele. Dimenze jsou reprezentovány 

činnostmi, které učitel ve škole vykonává. 

První část výzkumu poskytuje komplexní obraz role učitele v německé celodenní 

škole ve vzájemných vztazích – reprezentovaný činnostmi. 

Jedná se o souhrnný model. Ne všichni učitelé realizují všechny charakteristické 

znaky, coţ by však bylo optimální.  

1. Jaké jsou charakteristiky role učitele v německé celodenní škole? 

2. Kterými činnostmi je role učitele v německé celodenní škole reprezentována? 

3. V jakých podmínkách a vztazích se role učitele v německé celodenní škole 

odehrává? 

4.1.1 Dimenze role učitele v GTS
57

 – domácí úkoly 

Celodenní školy jsou nuceny řešit otázku domácích úkolů jiným způsobem neţ 

běţné půldenní školy. Vzhledem k tomu, ţe ţáci z celodenní školy přicházejí domů 

                                                
57 GTS – zkratka pro celodenní školu (Ganztagsschule) 
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v pozdním odpoledni, není moţné (z hlediska fyziologického, psychologického ani 

hygienického), aby se věnovali vypracovávání písemných domácích úkolů. Ve spolkové 

zemi Severní Porýní Vestfálsko byl vydán k problematice domácích úkolů výnos
58

 

Ministerstva školství, který celodenním školám předepisuje zcela integrovat domácí úkoly 

do vzdělávací koncepce školy tak, aby ţáci nemuseli po příchodu ze školy vypracovávat jiţ 

ţádné písemné domácí úkoly.  

V této souvislosti je třeba upozornit na odlišnost domácích úkolů v německém 

vzdělávacím systému od českých škol. Pod pojmem domácí úkoly jsou zpravidla míněny 

úkoly z tzv. hlavních písemných předmětů (mateřského jazyka, matematiky, prvního, 

případně druhého cizího jazyka), které jsou zadávány téměř denně, v rozsahu aţ 120 minut 

práce ţáka
59

. To je pro ţáky jistě velmi náročné a po celodenním zaměstnání ve škole jiţ 

prakticky nemoţné. Také z toho důvodu je zde velmi diskutována otázka po smyslu 

zadávání domácích úkolů: „Není pochyb o tom, ţe opakování, procvičování a 

prohlubování učiva je nezbytnou součástí vyučovacího procesu. Jestli jsou však domácí 

úkoly tím správným prostředkem pro tuto činnost, zůstává otázkou.“ (HÖHMANN in 

HÖHMAN, HOLTAPPELS, KAMSKI, SCHNETZER 2005, s. 78) Celodenní školy se 

tedy snaţí o integraci domácích úkolů do školního dne tak, aby ţákům zbývalo „nadoma“ 

pouze případné ústní opakování učiva.  

Domácí úkoly bývají obecně kritizovány jako prvek podporující nerovnost ve 

vzdělávání. Tato nerovnost vzniká v důsledku nestejné moţnosti podpory ţáků při 

vypracovávání úkolů (ze strany rodičů) a v důsledku rozdílných sociálních podmínek pro 

domácí přípravu. Za problémový bývá rovněţ označován aţ negativní postoj rodičů ke 

vzdělávání svých dětí a potřebnosti domácí přípravy. Jestliţe si celodenní školy kladou za 

cíl realizovat opatření ke zrovnoprávnění vzdělávání, pak musejí být domácí úkoly 

integrovány do vyučování v celodenní škole. Integrace domácích úkolů do vzdělávání 

v celodenní škole se pak promítá do organizace školního dne i do práce učitele v celodenní 

škole. 

 

                                                
58 Hausaufgaben-Erlass 12-31 Nr.1 Dostupné z: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Ganztagsbetreuung/hausaufgaben_erlass.pdf 

59 Viz Výnos ministerstva k délce domácích úkolů 5. - 6. ročník 90 minut, 7. - 10. ročník 120 minut. 
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DOMÁCÍ 
ÚKOLY 

INTEGRACE 
ÚKOLŮ DO 

VYUČOVÁNÍ 
REALIZUJE UČITEL 

PRODLOUŽENÍ VYUČOVACÍ 
HODINY 

Domácí úkoly zcela mizí, učitel využívá čas navíc podle své potřeby 
(nemusí čas na konci hodiny bezpodmínečně věnovat 
procvičování). Díky prodloužení hodiny může realizovat komplexní 
časově náročné metody. 

PROPOJENÍ ÚKOLŮ 
S INDIVIDUÁLNÍ PODPOROU 

ŽÁKŮ V HODINÁCH 
OTEVŘENÉHO VYUČOVÁNÍ 

Domácí úkoly se mění ve školní úkoly. Žáci musejí zvládnout určité 
penzum úkolů, které učitel připraví, v rámci otevřeného vyučování. 
Příležitost k diferenciaci a individuálnímu nastavení obtížnosti. 
Každý učitel má speciální hodinu ve svém předmětu 1x týdně. 
Úkoly jsou kontrolovány v rámci těchto hodin. 

SPECIÁLNÍ 
HODINY 

REALIZUJE UČITEL 
SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ, 

POMOC UČITELE 

Žáci vypracovávají úkoly zadané v hodině v rámci speciálních hodin 
k tomu určených. Dohlížející učitel může využít tento čas 
k dovysvětlení učiva a k individualizaci, ovšem žáci nevypracovávají 
úkoly pouze z jeho předmětu, musejí zvládnout úkoly ze všech 
předmětů. Učitel má roli poradce. 

REALIZUJE 
„NEUČITEL“ 

SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ, 
„NEUČITEL“ SPOLUPRACUJE 

S UČITELEM 

Učitel spolupracuje s „neučitelem“ na zadání úkolů, probíhá 
výměna informací o průběhu vypracovávání úkolů a o výuce, 
„neučitel“ kontroluje úkoly, dává žákům zpětnou vazbu. Učitel se 
úkoly nemusí při výuce již zabývat. 

SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ, 
„NEUČITEL“ 

NESPOLUPRACUJE S 
UČITELEM 

„Neučitel“ pouze pomáhá žákům při vypracování domácích úkolů, 
nekontroluje je, ani nehodnotí. Učitel věnuje kontrole domácích 
úkolů čas ve vyučovací hodině. 

DOMÁCÍ 
ÚKOLY 

PODPORA UČITELE 
SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ, 
POMOC UČITELE POUZE NA 

POŽÁDÁNÍ 

Žáci si mohou úkoly vypracovat ve škole v knihovně, či studovně, 
ovšem nikdo je nenutí, proto, jak sami přiznávají, úkoly často 
zůstávají až na doma. Učitel pak věnuje značný čas jejich kontrole 
ve výuce. U některých žáků může docházet ke zvýšení 
odpovědnosti a samostatnosti.  

Tab. 1 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – domácí úkoly
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Na základě pozorování byly identifikovány dva způsoby realizace domácích úkolů, 

které jsou v souladu s filozofií celodenního vzdělávání. První moţností je úplná integrace 

úkolů do vyučování, druhou pak je vytvoření speciálních „úkolových“ hodin.  

Pokud jsou domácí úkoly zcela integrovány do vyučování, ztrácí přívlastek 

„domácí“, jejich cíl - opakování, procvičování či prohlubování učiva - však zůstává, jen je 

nahrazen jinými formami. Jednou z těchto forem je prodloužení vyučovací hodiny 

(zpravidla na 60-90 minut), kdy je učiteli poskytnut prostor pro procvičení, opakování, 

případně prohloubení učiva v rámci vyučovací hodiny. Učitel pak má autonomii při 

realizaci této fáze výuky, věnuje se popsaným činnostem dle aktuální potřeby, nebo 

zařazuje komplexní výukové metody. Problémem tohoto způsobu realizace můţe být délka 

vyučovací hodiny, ţáci mohou při jejím nevhodném vedení ztrácet motivaci i koncentraci. 

Na roli učitele jsou kladeny vyšší nároky z hlediska metodicko-didaktického i 

pedagogicko-psychologického. Výhodou můţe naopak být dostatek času pro realizaci 

časově náročnějších aktivit v rámci vyučovací hodiny. Díky okamţité zpětné vazbě ihned 

po vypracování úkolů v rámci hodiny usnadňuje tato forma realizace domácích úkolů 

učiteli diagnostickou činnost i individuální přístup k ţákům. 

Druhou z forem je propojení úkolů s hodinami otevřeného vyučování. Učitel 

zařazuje fázi opakování, procvičování či prohlubování učiva do hodin otevřeného 

vyučování, které jsou součástí hodinové dotace pro jeho předmět (zpravidla 1x týdně). 

V těchto hodinách ţáci pracují podle seznamu úkolů (týdenního nebo měsíčního plánu), 

popřípadě učitel připravuje jinou formu otevřeného vyučování – např. výuku na 

stanovištích apod. Pokud učitel dobře naplánuje aktivity v rámci hodiny otevřeného 

vyučování, má moţnost pracovat s různými ţáky dle potřeb individuálně. Role učitele se 

zde mění v poradce a průvodce či koordinátora práce ţáků. Rizikem mohou být 

nedostatečné diagnostické dovednosti učitele - jestliţe neumí vypracovat kvalitní a 

dostatečně individualizované plány úkolů, stanou se tyto hodiny málo efektivními. 

Pokud škola integruje domácí úkoly do vyučování, pak tomu musí přizpůsobit 

organizační podmínky a učitel změnit způsob své práce. Předpokládá to dobrou organizaci 

a promyšlenou rytmizaci školního dne. 

V případě, ţe jsou domácím úkolům ve škole vyhrazeny speciální hodiny, nemizí 

z vyučování název „domácí úkoly“, učitelé v tzv. písemných předmětech (viz výše) domácí 

úkoly ţákům zadávají, ti je pak nevypracovávají doma, ale ve vyhrazeném čase ve škole. 
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Tento čas se liší svým charakterem, jestliţe ve speciálních hodinách dohlíţí učitel, či jiný 

pedagogický pracovník
60

. V případě dohledu jiného pedagogického pracovníka je moţné 

rozdělit dále jeho intervenci na tu, při které úzce spolupracuje s učitelem, či na tu, při které 

není jeho spolupráce vyţadována.  

Speciální hodiny jsou v rozvrhu situovány spíše do odpolední části školního dne, 

mohou být zařazeny do vyučování jednou či několikrát týdně, případně i kaţdodenně 

(časté v případě primárního stupně), coţ je dáno také ročníkem či typem školy. Tyto 

hodiny nejsou určeny pro domácí úkoly z jednoho předmětu, nýbrţ pro splnění všech 

písemných domácích úkolů. Převaţuje samostatná práce ţáků na zadaných úkolech. Pokud 

v těchto hodinách dohlíţí na ţáky učitel, jeho role se od role jiného pedagogického 

pracovníka výrazně neliší. Oba ţákům pomáhají a radí, v případě potřeby udrţují kázeň a 

podporují koncentraci. Učitel, jakoţto odborník na svůj předmět, můţe tyto hodiny vyuţít 

k dovysvětlení učiva, pokud je to třeba, či k individuální práci s ţáky ve svém předmětu, 

coţ ovšem nesmí být na úkor zvládnutí ostatních úkolů. Jeho nedostatkem však naopak 

můţe být oborová zaměřenost i chybějící znalosti a dovednosti poradit ţákům v jiných 

předmětech. Naopak jiný pedagogický pracovník, můţe být přínosem, protoţe dokáţe 

ţákům poradit jinak, vysvětlit vše potřebné jiným způsobem neţ učitel. Ředitelé se snaţí 

zaangaţovat všeobecně vzdělané pracovníky, kterým by nedělo problém vysvětlení 

přírodovědných ani humanitárních témat. Role učitele je poradní. Jestliţe si není jistý 

v oblasti mimo svou aprobaci, záleţí na jeho osobnosti, zda je toto přínosem pro jeho vztah 

se ţáky či naopak. Jestliţe ukáţe svou neznalost a snaţí se problém společně se ţáky 

vyřešit, můţe jej tato situace se ţáky spojit v dosaţení společného cíle. Takové situace jsou 

zároveň příleţitostí i rizikem. 

To, zda jiný pedagogický pracovník úzce spolupracuje, či nespolupracuje s učiteli, 

kteří úkoly zadávali, se projeví v další práci s domácím úkolem. Jestliţe jiný pedagogický 

pracovník úzce spolupracuje s učitelem, probíhá mezi nimi jistá forma výměny informací o 

průběhu vypracovávání domácích úkolů. Pedagogický pracovník také úkoly ţákům sám 

zkontroluje, učitel se pak jiţ kontrolou nemusí v hodině zabývat, případně reaguje pouze 

na problémy, které se při vypracovávání domácích úkolů vyskytly. Ţák navíc získává 

bezprostřední zpětnou vazbu a informaci o chybě. Pokud pedagogický pracovník s učiteli 

                                                
60 Označován v tabulce jako „neučitel“. 
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zadávajícími úkoly nespolupracuje, musí se učitel kontrole úkolu a zpětné vazbě ţákům 

věnovat v hodině, coţ je časově náročné. 

Třetím způsobem realizace domácích úkolů v rámci celodenního vzdělávání je 

podpora žáků při vypracovávání domácích úkolů ve škole v rámci prodloužené 

polední přestávky (případně ostatních přestávek). Toto vypracovávání úkolů je 

neorganizované a je ponecháno na odpovědnosti ţáků. Ţákům je poskytnut prostor např. 

školní knihovny, studovny či jiné klidové zóny. Ţáci se mohou s ţádostí o radu obrátit na 

personál dohlíţející v těchto prostorech. Tento způsob však není zcela v souladu 

s charakterem a cíli celodenního vzdělávání, neboť úkoly ţáci vypracovávají v době, která 

je určena pro relaxaci. Můţe se tedy stávat, ţe ţáci odloţí domácí úkol „na doma“.  

4.1.1.1 Typové případy 

Z mého šetření vyplynulo, ţe první způsob realizace domácích úkolů (integrace do 

vyučovacích hodin) je velkým přínosem ke spokojenosti ţáků i učitelů a vnáší do školního 

ţivota více klidu, jak sami ţáci i učitelé potvrzují v rozhovorech. Také proto, ţe 

prodlouţením vyučovacích hodin se sníţí počet předmětů ve školním dni, sníţí se počet 

učitelů, kteří se v jedné třídě za den vystřídají, sníţí se také počet předmětů, na které se 

ţáci musejí připravovat (ústní opakování, příprava pomůcek). Naopak ve vyučovací hodině 

se stihne mnohem více aktivit, jestliţe je prodlouţená.  

Tento způsob zvolila škola označená ve výzkumném vzorku jako HLAV5. Domácí 

úkoly jsou zde integrovány přímo do vyučování, adekvátně tomu je pak přizpůsobena 

délka vyučovacích hodin – trvají 60 minut. Jak jsem pozorovala, učitel flexibilně pracuje 

s časem navíc a vyuţívá jej podle potřeby (k opakování, individualizaci, komplexním a 

časově náročnějším aktivitám). Při pozorování vyučování na této škole jsem cítila, ţe 

učitelé nikam nespěchají. V hodinách nebyl patrný stres způsobený nedostatkem času a 

„nestíháním učiva“, jak ho často vnímám při pozorování výuky na českých školách. 

Učitelé podle svých vyjádření naopak v hodinách stihnou mnohem více, neţ bylo běţné 

dříve v reţimu čtyřicetipětiminutových hodin.  

Systém hodnotím velmi pozitivně vzhledem k cílům celodenního vzdělávání. 

Školní den je rytmizován do delších časových úseků (dvě šedesátiminutové hodiny běţí za 

sebou bez přestávky, vedení se snaţí rozvrh zorganizovat tak, aby v jedné třídě učil tyto 

dvě hodiny za sebou vţdy jeden učitel). Po tomto celku následuje delší přestávka, která 
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ţákům umoţní dostatečnou relaxaci po dlouhém bloku koncentrace. Přestávky jsou 

většinou pohybové a jsou ţáky tráveny venku na hřišti.  

V zavedení tohoto systému vidím příleţitost pro pedagogicko-psychologickou i 

didaktickou inovaci. Celých 60 minut nevydrţí ţáci pouze sedět a poslouchat, nezbytné je 

střídání aktivit, neustálá motivace a také vnitřní diferenciace výuky. Ohroţení přinášejí 

učitelé zvyklí na konzervativní způsoby výuky a organizační náročnost pro vedení školy 

před zavedením systému (přepočítávání hodinové dotace z čtyřicetipětiminuotvých 

vyučovacích hodin na šedesátiminutové vyučovací hodiny je pracné a časově náročné). 

Nutné je také další vzdělávání orientované na pedagogicko-psychologickou stránku 

prodlouţených vyučovacích hodin. 

  Propojení úkolů s hodinami otevřeného vyučování zvolila škola označená ve 

vzorku jako GYMN8. Přestoţe škola bude v následujících letech přecházet na částečně 

povinný systém (celodenní škola II. typu), a mohla by tak při niţší zátěţi ţáků účastí ve 

výuce řešit otázku domácích úkolů konzervativněji, rozhodli se učitelé vyuţít příleţitost 

této transformace k inovacím. Škola zařadila do výuky tzv. ISA-blok
61

, který slouţí 

k samostatné práci ţáků na zadaných úkolech, procvičování, prohlubování učiva, 

individuální práci učitele s konkrétními ţáky, společným opakovacím aktivitám. Blok je 

v rozvrhu situován vţdy 3. a 4. vyučovací hodinu a je vázán na písemné předměty. Pro 

příklad – v pátém ročníku mají ţáci jedenkrát v týdnu blok ISA-německý jazyk, blok ISA-

cizí jazyk a blok ISA-matematika. Ve vyšších ročnících pak ještě blok ISA-druhý cizí 

jazyk. Způsoby výuky zvolí vyučující daného předmětu, vyuţívá tyto hodiny zcela podle 

svých potřeb. Protoţe tento blok trvá 90 minut bez přestávky, je doporučená vnitřní 

diferenciace. Ostatní domácí úkoly měly být výrazně omezeny, ţáci si je mohou 

dopracovat pod dohledem učitelů v odpoledním bloku, 8. a 9. vyučovací hodinu v rámci 

volitelných aktivit.  

 Při svém šetření jsem pozorovala v 5. ročníku právě blok ISA-anglický jazyk. 

Učitel L. pro ţáky připravil výuku na stanovištích k opakování a procvičení určitého penza 

učiva před klauzurní prací
62

. Učitel L. po třídě rozmístil na několik stanovišť rozmanité 

úkoly. Vysvětlil ţákům, jaký typ úkolu najdou na kterém stanovišti a rozdal ţákům 

odpovědní arch. Ţáci jsou evidentně zvyklí touto metodou pracovat, neboť se ihned zabrali 

                                                
61 ISA – Samostatná práce (Individuelle Studienarbeit). Dvouhodinový blok navíc k hodinové dotaci písemných 
předmětů. 

62 Podobné čtvrtletní práci, má na gymnáziu velkou váhu. 
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do práce, na nic se neptali. V tichosti si přicházeli na stanoviště pro úkoly, které plnili. 

Někteří ţáci se přišli ke katedře učitele na něco zeptat. Ţáci nejsou omezování při 

spolupráci na úkolech, nepozorovala jsem však, ţe by některý úkol přímo vybízel ţáky 

k párové či skupinové práci. Samostatná kontrola ani finální kontrola učitelem nebyla do 

průběhu této aktivity zařazena, učitel si po skončení hodiny ţákovské produkty sebral 

k opravení doma. Podle mého pozorování vznikl takto učiteli čas procházet mezi ţáky, 

diagnostikovat jejich pokročilost, dovysvětlovat učivo tomu, kdo nerozuměl, motivovat 

ţáky, kteří jiţ opakování zvládli, k volbě prohlubujících úkolů, a tak také učitel činil. Ve 

třídě panoval klid. Učitel L. mne upozornil na kázeňský prostředek, kterým si ţáci sami 

řídí ruch ve třídě: „Kdyţ se ţákům zdá ve třídě přílišný hluk, ţe uţ se nemohou soustředit, 

přijdou ke stolu a rozezní tuto tibetskou mísu. Pro ostatní je to signál, ţe mají svou práci 

ztišit. Já pak udělám značku na tabuli, abychom mohli po skončení hodiny zhodnotit, zda 

se ţákům dařilo pracovat v tichosti.“  

Při pozorování jsem vnímala hezký vztah učitele a ţáků, rovnou komunikaci a 

vzájemný respekt. Podle toho, jak se k dětem stavěl, jak trpělivě odpovídal na otázky i 

znovu a znovu vysvětloval problémová místa.  

 Tento způsob realizace domácích úkolů hodnotím, stejně jako předchozí, za velmi 

přínosný. Učitel získává čas navíc, kdy nemusí pokračovat v látce, ale věnuje jej 

individuální práci se ţáky. Tento systém však klade velké nároky na učitele, jeho 

diagnostické a metodicko-didaktické dovednosti, na jeho kreativitu, komunikativnost a 

schopnost empatie. Zde vnímám určitý stupeň rizika.  

Škola REAL6 byla donedávna školou bez domácích úkolů, která řešila 

procvičování učiva posílením počtu hodin v písemných předmětech, ovšem bez 

speciálního vymezení charakteru těchto hodin. Škola je svou organizací školního dne 

orientována spíše na vyučování, ostatní aktivity jsou realizovány v přestávkách. Ze svého 

pozorování usuzuji a školní dokumentace toto mé mínění potvrzuje, ţe převaţující 

aktivitou na této škole jsou tradiční vyučovací hodiny. Ţáci mají denně aţ osm hodin 

výuky. Je tedy zcela pochopitelné, ţe škola domácí úkoly zcela vypustila. Ředitel H. mi 

však při rozhovoru vysvětlil, proč se tento systém neosvědčil a škola od 8. ročníku zavedla 

domácí úkoly, které ţáci vypracovávají ve škole, během k tomu určených hodin. Ředitel 

konstatuje: „Od osmého ročníku jsme zavedli hodiny (na tu koncepci jsme přišli v průběhu 

času), kdy ţáci mají za úkol pracovat samostatně ve škole. Takzvané „domácí úkoly“. Od 

osmého ročníku zavádíme domácí úkoly v pravém slova smyslu. Poskytneme jim čas, ve 
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kterém si domácí úkoly mohou vypracovat, abychom je postupně vedli k samostatnosti, 

dovednosti plánovat si čas. To začíná v osmé třídě, momentálně mají jednu hodinu ve 

středu odpoledne. Mají k dispozici učitele, mohou se ho kdykoliv zeptat nebo poţádat o 

radu, a tuto pomoc postupně odbouráváme. Učitelé jsou na hodinách přítomni méně a 

méně a ţáci dělají své domácí úkoly sami. Tak to pokračuje aţ do desáté třídy, vţdy jedno 

odpoledne je věnované domácím úkolům. Aby se naučili vypracovávat zadanou práci 

samostatně. Zjistili jsme totiţ, ţe to chybělo. Nebyli zvyklí dělat domácí úkoly, a kdyţ pak 

přišli na další školy, nepřipravovali se, protoţe na to nebyli zvyklí.“  

V těchto hodinách se střídají dohlíţející učitelé bez ohledu na aprobaci, coţ 

neumoţňuje učitelům vyuţít výhod individuální práce se ţáky ve svém předmětu, jak je 

tomu ve výše uvedených modelech, neboť ţáci musejí během jedné hodiny zvládnout 

všechny domácí úkoly.  

Ve škole označené ve výzkumném vzorku PRIM1  realizují domácí úkoly ve 

speciálních hodinách. Tyto hodiny nejsou vedeny vyučujícími, nýbrţ externími 

pedagogickými pracovníky (studenti pedagogických škol, pedagogičtí pracovníci v penzi, 

vychovatelky apod.) najímanými pouze na tuto činnost. Ţáci úkoly vypracovávají 

v menších skupinkách (po jednotlivých ročnících), podle předem stanoveného rozvrhu 

během odpoledního bloku. Domácí úkoly jsou zároveň ihned kontrolovány, coţ klade na 

tyto pedagogické pracovníky velké nároky na komplexnost znalostí a dovedností, avšak 

velkým pozitivem je, ţe ţáci získají okamţitou zpětnou vazbu. Pro lepší organizaci má 

kaţdý ročník svůj sešit (viz Příloha č. 1), do kterého „dopolední učitelka“ zapisuje domácí 

úkoly (zadání), pedagogičtí pracovníci pak zapisují, co se ţákům dařilo a nedařilo při 

domácích úkolech, případně problémy s kázní a další poznámky. Tento sešit je nástrojem 

plynulé komunikace mezi učitelkou a pedagogickým pracovníkem pomáhajícím 

s vypracováním domácích úkolů a také nástrojem pro diferenciaci – rozdílné úkoly pro 

různé ţáky podle jejich schopností a dovedností. Domácí úkoly jsou zadávány časově, ne 

podle cvičení. Ţáci mají za úkol např. půl hodiny vypracovávat cvičení v pracovním sešitu 

z matematiky, nebo 20 minut psát. Výsledky jsou zaznamenávány v tzv. lodním deníku 

(viz Příloha č. 2), který je ekvivalentem týdenního plánu.  

Při mém pozorování jedné z hodin domácích úkolů bylo znát, ţe ţáci mají s externí 

pedagogickou pracovnicí (v tomto případě se studentkou pedagogické fakulty) velmi 

pěkný vztah a v hodině panuje řád. Kaţdý ţák ví, co má dělat a kdyţ práci dokončí, 

společně ji pak zkontrolují, ţák případně doopraví chyby. Za odměnu si smí nakreslit do 
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svého lodního deníku usměvavý obličej. Externí pedagogická pracovnice napíše hodnocení 

průběhu práce na domácích úkolech do sešitu, který odnese do sborovny třídní učitelce. 

Jediným problémem tohoto systému je, ţe ne všichni ţáci ze třídy se účastní odpoledního 

bloku (neboť škola je celodenní školou III. typu) a proto učitelka musí domácím úkolům 

věnovat čas ještě v hodině. Ţáci, kteří domácí úkoly vypracovali v pořádku, mají jinou 

práci v souladu s vnitřní diferenciací výuky. S ostatními ţáky učitelka supluje a kopíruje 

práci externích pedagogických pracovníků. Přesto by bylo mnohem přínosnější, kdyby 

domácí úkoly mohli všichni ţáci vypracovat ve škole. Učitelka P. si v rozhovoru stěţuje, 

ţe jí tento systém připadá nespravedlivý a přidělává jí práci, kdyţ musí pro některé ţáky 

vymýšlet speciální úkoly pro práci v hodině, během které s ostatními dětmi kontroluje 

domácí úkoly. 

Ve škole SPEC3 je domácím úkolům vyhrazen odpolední čas od 12:30 do 15:00, 

přičemţ není vázán na aktivity odpoledního centra spolku Falken. Zatímco si děti hrají a 

věnují se odpoledním aktivitám, přichází si pro ně externí pedagogická pracovnice a 

odvádí po menších skupinkách do tříd, kde se ţáci v klidu věnují domácím úkolům. 

Pedagogická pracovnice má rozvrh aktivit, na které ţáci docházejí, a podle toho rozvrhne, 

kteří ţáci budou dělat domácí úkoly dříve a kteří později. Pátek je jediným dnem, kdy je 

volno, ţáci nedostávají domácí úkoly, aby se mohly všechny děti z odpoledního centra 

účastnit volnočasových aktivit mimo školu (např. exkurzí v menších skupinkách, plavání, 

lezení na lezecké stěně apod.). Model, kdy se domácí úkoly zcela oddělí nejen od 

vyučování, ale také od odpoledního bloku, má své výhody, ale také nevýhody. Výhodou je, 

ţe ţáci mají dostatek času i klidu na jejich vypracování. Pedagogičtí pracovníci pomáhající 

při vypracovávání domácích úkolů si cení, ţe mohou vyuţívat běţné školní třídy, coţ 

podle jejich slov na jiných školách není úplně obvyklou praxí. Ovšem takové oddělení 

úkolů od všeho dění kolem je pro děti mnohdy stresující. Uprostřed hry jsou voláni 

k vypracování domácích úkolů, svobodné rozhodování o čase, kdy si úkoly vypracují, není 

ţákům umoţněno. Problém vidím také v chybějícím komunikačním prostředku mezi 

učitelem v dopoledním bloku a pedagogickým pracovníkem pomáhajícím při 

vypracovávání domácích úkolů.   

Přestoţe jsou na škole GYMN8 hodiny dlouhé od 60 do 75 minut, dostávají ţáci 

ještě písemné domácí úkoly. Je pak na ţácích, zda na těchto úkolech pracují v době polední 

přestávky ve studovně, která je k tomu určená, nebo zda si úkoly nechají na doma. 
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V přepisu části rozhovoru, který jsem se ţáky realizovala v průběhu šetření, ilustruji na 

jednom příkladu situaci:  

 

 

Děláte domácí úkoly, až když přijdete odpoledne domů?  

 Můţeme si je udělat uţ tady o polední přestávce, ale většinou se naobědváme a pak 

si hrajeme (např. stolní tenis, nebo fotbálek). Úkoly pak děláme, aţ kdyţ přijdeme 

domů. 

Viděla jsem, že tady máte pracovnu, k čemu ji využíváte? 

 Je tam ticho a můţeme se tam soustředit na ty úkoly a tak. 

 V pracovně můţeme dělat domácí úkoly pod dohledem učitele a od něj také 

dostaneme podpis. 

K čemu potřebujete podpis? Musí být domácí úkoly podepsané? 

 Jenom někdo, kdo je dlouho nenosí, dostane od učitele příkaz navštěvovat určitou 

dobu pomoc s domácími úkoly. Úkoly pak musí podepsat učitel, který v pracovně 

dozoruje a pomáhá při vypracovávání úkolů v ten den. Kdyţ nepřineseme úkol, 

dostaneme od učitele čárku, kdyţ pak přineseme podpis od dohlíţejícího učitele, 

čárku učitel v hodině smaţe. 

V rozhovoru poté zástupkyně ředitele H-G. popisuje svůj pohled: „V určitém věku 

ţáci (zejména chlapci) zkoušejí, jestli lze do školy přijít bez domácích úkolů a pro takové 

pak máme speciální opatření, jako je supervize při vypracovávání domácích úkolů, kterou 

zajišťují učitelé v pracovně. Tam mohou děti v určeném čase přijít dobrovolně a dělat 

domácí úkoly, ale na druhé straně můţe učitel ţákovi uloţit, aby šel pětkrát na tyto hodiny, 

protoţe jeho domácí úkoly byly v poslední době velmi nedbalé. Ţák nechá podepsat, ţe na 

ty hodiny chodí, a kdyţ jsou úkoly opět v pořádku, nemusí tam jiţ chodit.“ 

Podle mého pozorování je však forma těchto hodin poměrně nedostatečná. Učitel, 

který má v daný den sluţbu (jeden pro celou školu), je v pracovně a čeká, zda některý 

z ţáků přijde pro podpis – tedy bude vypracovávat domácí úkoly pod jeho dohledem. To 

znamená, ţe ţák v pracovně vypracuje úkoly a učitel mu je k dispozici, pokud ţák ovšem 
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nepotřebuje jeho pomoc, pak mu učitel úkol pouze podepíše. Stává se z toho formální 

záleţitost. 

Tuto koncepci domácích úkolů povaţuji navíc za „typicky gymnaziální“. Přestoţe 

škola zavedla prodlouţené vyučovací hodiny, snaţí se ještě k tomu zatíţit ţáky další prací, 

kterou navíc nekontroluje. U mladších ţáků to pak v praxi znamená, ţe nemají motivaci 

udělat si úkoly ve škole, protoţe ve škole jsou jejich spoluţáci, se kterými se mohou 

věnovat zajímavějším aktivitám, jako např. deskové a sportovní hry, stolní tenis, dívky 

rády diskutují o různých problémech v menze. Ţáci pak vypracovávají úkoly doma, coţ je 

podle cílů celodenního vzdělávání nevhodné. Role učitele se od běţného učitele na 

půldenní škole v této oblasti na této škole nijak nemění. 

4.1.2 Dimenze role učitele v GTS – individuální podpora 

Individuální podpora, nebo také facilitace, jak je někdy tato činnost nazývána, 

vychází z předpokladu, ţe kaţdé dítě má ve vzdělávacím procesu specifické potřeby, kaţdé 

dítě se v různých oblastech rozvíjí jinak, jiným tempem a k dosaţení učebního pokroku 

potřebuje trochu jiné prostředky či motivaci. Tyto předpoklady bývají poměrně dobře 

respektovány v preprimárním vzdělávání či ve speciálních školách. Obtíţně realizovatelné 

je to jiţ na druhém stupni základních škol
63

, kde je školní třída chápána ze vzdělávacího 

hlediska jako poměrně homogenní jednotka.  

Podle filosofie celodenního vzdělávání je cílem celodenní školy rozvinout 

individuální podporu tak, aby se kaţdé dítě vzdělávalo podle svých potřeb a moţností. Ke 

splnění tohoto náročného cíle vyuţívá jeden z prostředků, který běţná půldenní škola 

nemá, a tím je čas. Celodenní škola se specializuje na pomoc ţákům se specifickými 

potřebami učení, pomoc ţákům z rodin imigrantů s jazykovou bariérou (zejména 

v písemných předmětech) a podporu nadaných ţáků. Tím, ţe tyto ţáky dokáţe 

diagnostikovat a v návaznosti na diagnózu jim poskytne dostatek času pro učení a zvládání 

úkolů, mohou být ve vzdělávání úspěšnější, neţ by byli na běţné škole. Zároveň však také 

platí, ţe individuální podporu chce celodenní škola poskytovat kaţdému dítěti, bez ohledu 

na to, zda má diagnostikovánu poruchu učení, nebo ne.  

Splnit tento cíl není ani pro celodenní vzdělávání snadné. Čas navíc je sice 

příleţitostí, ovšem zároveň se můţe stát také rizikem, pokud škola nemá učitele 

                                                
63 S výjimkou alternativních škol, jako např. školy vzdělávající podle Daltonského plánu. 
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s rozvinutými diagnostickými dovednostmi, schopné vnitřně diferencovat vyučování tak, 

aby kaţdé dítě pracovalo podle svých moţností. Učitel musí být odborníkem na 

individuální práci se ţáky, s rozsáhlými znalostmi z psychologie, dovednostmi rozmanitě 

ţáky motivovat i aktivizovat, efektivně organizovat třídu a pracovat s různými 

vzdělávacími formami, kreativní osobnost se značnou mírou trpělivosti. Splnění cíle tedy 

velmi závisí na učiteli. 

 V ţádosti, kterou škola předkládá školskému úřadu, aby byla uznána školou 

celodenní, musí uvést propracovanou koncepci individuální podpory, neboť toto opatření 

je povaţováno za jeden z klíčových pilířů celodenního vzdělávání. Individuální podpora se 

týká zejména hlavních - písemných předmětů (mateřský jazyk, první a druhý cizí jazyk, 

matematika).  
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INDIVIDUÁLNÍ 
PODPORA ŽÁKŮ 

INTEGRACE 
DO 

VYUČOVÁNÍ 

REALIZUJE UČITEL 
DIFERENCIACE VÝUKY, 
METODY OTEVŘENÉHO 

VYUČOVÁNÍ 

Tento způsob individuální podpory žáků lze realizovat 
pouze v případě prodloužených vyučovacích hodin. Učitel 
musí změnit metody a formy práce, aby mohl podporovat 
všechny žáky ve své třídě (talentované, s SPU, průměrné a 
další). Žáci jsou vedeni k samostatnosti. Nevýhodou je, že 
integrací do vyučování nezískává učitel čas navíc pro 
individuální podporu.  

REALIZUJE TÝM 
UČITELŮ 

INDIVIDUALIZACE, PODPORA 
JEDNOTLIVÝCH ŽÁKŮ 

Učitel vyučuje s podporou kolegy, případně 
pedagogického asistenta. Jeden z učitelů pracuje s celou 
třídou, druhý se věnuje určité skupině žáků, případně 
jednotlivcům, oba učitelé mohou pracovat s  určitou 
skupinou žáků ve třídě. Žákům se dostává intenzivnější 
individuální péče. 

PODPŮRNÉ 
HODINY 

REALIZUJE UČITEL 

PRÁCE S CELOU TŘÍDOU 

Učitel nemusí integrovat individuální podporu do výuky, 
má dostatek času mimo běžné hodiny. Žáci se učí pracovat 
samostatně, rozvíjejí svou kompetenci k učení. Učitel 
může pracovat individuálně s jedním žákem, případně se 
skupinkou žáků 

PRÁCE S VYBRANOU 
SKUPINOU ŽÁKŮ 

(HOMOGENNÍ/HETEROGENNÍ) 

Práce učitele s žáky v menší skupině je intenzivnější. 
Pokud se jedná o skupinu homogenní, má učitel možnost 
zaměřit se na konkrétní problém, opakování či 
prohloubení učiva. V případě skupiny heterogenní lze 
využít vzájemného učení žáků. 

REALIZUJÍ STARŠÍ 
ŽÁCI 

VZÁJEMNÉ UČENÍ, 
TUTORIUM, SHS64 

Starší žáci vyučují mladší žáky. Učitel jejich práci 
koordinuje. Výhodou je, že se učí vyučovaný a zároveň 
také vyučující (opakování učiva).  

                                                
64 SHS – Ţáci pomáhají ţákům (Schüler helfen Schülern) 
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DOPLŇUJÍCÍ 
VZDĚLÁVACÍ 

AKTIVITY 

REALIZUJE UČITEL 
INTEGROVANÁ TEMATICKÁ 

VÝUKA 
Výuka je spjata s praktickým životem, důraz je kladen na 
prožitek. Výuka se stává méně formální. 

REALIZUJE 
ODBORNÍK 

PRÁCE S VÝKONNOSTNĚ 
HOMOGENNÍ SKUPINOU 

(NADANÍ ŽÁCI, ŽÁCI S SPU 
apod.) 

Přínos externího odborníka je pro edukační proces 
obohacující. Výuka je vedena neformálně, mnohdy 
v autentickém prostředí. Taková výuka může na žáky 
působit motivačně. Externí odborník podává téma jiným 
způsobem, než učitel. Má hlubší znalosti oboru.  

Tab. 2 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – individuální podpora
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V celodenním vzdělávání je individuální podpora poskytována ţákům v rámci 

běţné výuky, je integrována jako její nedílná součást, nebo je realizována v rámci 

speciálních tzv. podpůrných hodin a v rámci doplňujících vzdělávacích aktivit.  

Integraci individuální podpory do běţných vyučovacích hodin lze označit za 

základní způsob realizace tohoto opatření. Realizuje ji učitel, nebo tým učitelů, případně 

tým učitele a pedagogického asistenta (zde je však podmínkou, ţe asistent se věnuje všem 

dětem, ne pouze jemu přidělenému ţákovi). Všichni učitelé na celodenních školách by 

měli ve svých hodinách vycházet z potřeb jednotlivých ţáků, neboť se jedná o prioritu 

celodenního vzdělávání.  

Jestliţe je učitel na individualizaci v hodině sám, vyuţívá vnitřní diferenciace 

výuky k tomu, aby se postupně mohl věnovat všem ţákům. Pracuje s otevřeným 

vyučováním, s individuálními týdenními a měsíčními plány či jinými formami výuky, při 

kterých kaţdý ţák aktivně pracuje na jemu přidělených úkolech. Ţáci se tak učí 

samostatnosti a koncentraci. Učitel plní velmi náročnou roli, kdyţ musí ţáky 

diagnostikovat, připravovat individuální týdenní/měsíční plány, organizovat výuku, 

poskytovat ţákům zpětnou vazbu a motivovat je do další práce. Pro takovou práci 

potřebuje vhodné podmínky, zejména pak jiný časový rytmus, neţ je střídání 45 

minutových jednotek (nejméně 60, spíše však 90 a více minut), dostatek didaktických 

pomůcek a pedagogizované prostředí pro rozmanité aktivity (vhodná jsou centra učení ve 

třídě, jak jsou známá z reformní pedagogiky). Velmi záleţí na schopnostech a ochotě 

učitele, zda budou cíle individuální podpory naplněny.  

Integrace individuální podpory můţe být učiteli usnadněna zapojením jiného učitele 

do plánování a realizace této výuky. V optimálním případě pracují učitelé v týmu ve všech 

individualizovaných hodinách (tedy nejméně 9 hodin týdně, při hodinové dotaci 3 hodiny 

na hlavní předmět). V tomto modelu lze pracovat různými způsoby – jeden učitel je hlavní, 

druhý učitel je pomáhající; nebo: oba učitelé se věnují určité skupině ţáků (ţáky si dle 

potřeby rozdělí); dále: v otevřeném vyučování ţáci pracují na úkolech, přičemţ učitelé se 

věnují jednotlivým ţákům individuálně; případně: přítomnost dvou učitelů můţe být 

vyuţívána k atraktivním metodám lépe poutajícím ţákovu pozornost (dialogy před tabulí, 

dramatizace, hraní rolí apod.). Výhodou je vzájemná podpora učitelů při přípravě i 

realizaci výuky a kvalitnější diagnostická činnost. Problémem tohoto modelu je jeho 

finanční i organizační náročnost, proto je moţné jej provádět v běţných školách spíše 
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výjimečně (např. individuální podpora v týmu je realizována pouze ve vybraných 

vyučovacích hodinách). Poměrně běţná je takováto výuka na speciálních školách (v 

případě zapojení asistentů je podmínkou, ţe se nevěnují pouze „svým“ ţákům, nýbrţ jsou 

určeni všem ţákům, jsou k dispozici pro celou třídu).  

Kromě individuální podpory v rámci běţných vyučovacích hodin jsou do školního 

dne zařazovány speciální tzv. podpůrné hodiny. Tyto hodiny pak mohou vést samotní 

učitelé, případně také ţáci v systému vzájemného učení. 

Varianta podpůrných hodin vedených učitelem přináší zejména čas navíc, mimo 

hodinovou dotaci určenou pro daný předmět. Podpůrné hodiny mohou mít mnoho podob, 

přičemţ záleţí především na charakteru skupiny ţáků, se kterou učitel pracuje. Jestliţe 

pracuje s celou třídou, pak se tyto hodiny podobají výuce s integrovanými podpůrnými 

opatřeními s vyuţitím vnitřní diferenciace. Jedná se o variantu, která nevyuţívá moţnosti 

sníţení počtu ţáků ve skupině a nijak učiteli jeho roli neulehčuje. Výhodou můţe být 

vedení ţáků k samostatnosti a také intenzita, neboť v tomto modelu jsou všichni ţáci 

povinni účastnit se podpůrných hodin ve všech předmětech.  

Mnohem častější variantou je pak práce učitele s určitou menší skupinou ţáků. 

Výhody menší skupiny jsou zřejmé, učitel má na jednotlivé ţáky více času. Skupiny je 

moţné tvořit záměrně homogenní (např. ţáci s určitým problémem, který bude v hodině 

řešen, nebo ţáci, kteří mohou postoupit oproti ostatním ţákům v učivu dál apod.), nebo 

záměrně heterogenní (starší ţáci společně s mladšími pro posílení vzájemného, příp. 

sociálního učení apod.). Jestliţe učitel pracuje s určitou skupinou ţáků, ostatní ţáci ze třídy 

mají jiný program, nejčastěji volnočasový. V tvorbě těchto menších skupin rovněţ existují 

rozdíly. Skupiny se mohou tvořit na delší období (např. diagnostikovaní ţáci s SPU 

docházejí na podpůrné hodiny po celé pololetí, případně ţáci „průměrní“ docházejí na 

podpůrné hodiny za účelem zvýšení motivace), nebo učitel podle aktuální situace 

rozhodne, pro koho v daném týdnu podpůrnou hodinu připraví. Většinou vede podpůrné 

vyučování učitel daného předmětu ve své třídě. Není obvyklé (přestoţe některé školy tuto 

variantu zkoušely), aby třídu učil v podpůrných hodinách jiný učitel neţ v běţném 

vyučování.    

Kromě učitelů mohou vést podpůrné hodiny také ţáci v rámci vzájemného učení ve 

věkově heterogenních skupinách. Učitel je pak koordinátorem jejich práce. Tato varianta 

přináší mnohé výhody. Starší ţáci si zopakují učivo, navíc získávají další dovednosti, 
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zejména posilují svou komunikativní kompetenci, kompetenci k učení a sociální a 

personální kompetenci. Pro mladší ţáky můţe být vysvětlení od staršího spoluţáka 

srozumitelnější, výuka bývá atraktivnější, společný cíl motivuje k práci na úkolu. Učitel 

zde hraje roli koordinátora, který vede starší ţáky podobně, jako jsou vedeni začínající 

studenti učitelství.  V hodinách podpůrné výuky je učitel přítomen. Velkou výhodou je, ţe 

kaţdý učící se ţák můţe mít svého staršího tutora, který se mu po celý čas plně věnuje.  

Individuální podpora ţáků je dále realizována v rámci doplňujících vzdělávacích 

aktivit v rámci školního dne. Tyto aktivity mohou mít charakter projektů, exkurzí, praktik, 

seminářů a další. Nejsou počítány do hodinové dotace jednotlivých předmětů, cílem je 

průřezovost témat a důraz na praktický záţitek. V tomto modelu je preferováno zapojení 

externích odborníků, přestoţe určitý typ aktivit vedou také učitelé. Ţáci mají většinou 

moţnost výběru mezi jednotlivými aktivitami i mezi tématy. 

Učitelé zpravidla realizují takový typ doplňkových vzdělávacích aktivit, který má 

blízko komplexním výukovým formám, jako je např. projektová výuka. Zaměřují na 

témata, která je osobně zajímají a propojí v nich školní a praktický ţivot. Projekty jsou 

často realizovány ve věkově smíšených skupinách. Učitel se v této roli stává spíše tutorem, 

neţ učitelem v pravém slova smyslu, učení se stává méně formálním. Důleţité pro 

vzájemný vztah učitele a ţáků je vědomí společného cíle.  

Přítomnost externího odborníka ve škole přináší obohacení a nový pohled na 

předmět zájmu. Zapojováni bývají lidé z praxe i vědečtí pracovníci z univerzity. Ti 

poskytují podporu zejména v hlavních předmětech, která se týká čtenářské gramotnosti, 

matematické a přírodovědné gramotnosti.  

4.1.2.1 Typové případy 

Ve škole GYMN9 realizují individuální podporu ţáků ve speciálních hodinách 

v rámci odpoledního bloku vyučování. Zástupkyně ředitele H-G. v rozhovoru popisuje 

fungování podpůrných hodin: „Máme podpůrné hodiny, které probíhají ráno nebo i 

odpoledne – podpůrné hodiny jsou v předmětech němčina, matematika, angličtina, 

francouzština, latina a vyučovány jsou oborovými učiteli. Ale také experimentujeme, 

chceme to zkusit i jinak, je jedna třída latiny, kde učitelé latiny zkouší nezávisle na třídě 

(ročníku) vyučovat ţáky podle výkonu – dobré zvlášť, horší zvlášť a nejslabší zvlášť. Zkouší 

tak vyučovat ve třech skupinách, coţ fungovalo velmi dobře, ale říkali také, ţe před 

písemnými pracemi si ţáky ještě berou jejich vlastní učitelé (kteří je učí ve třídě) a 
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procvičují s nimi. Podpůrné vyučování je a tomto gymnáziu poskytováno zejména ţákům, 

kteří v běţné dopolední výuce v hlavních předmětech zaostávají.“ Pro nadané ţáky nemá 

škola zatím vypracovanou speciální strategii, individualizace je patrná ve výuce (viz 

kultura učení). Do budoucna škola plánuje zapojit do podpůrného vyučování vţdy dva 

učitele pro jeden ročník. Jeden učitel by pak pracoval s pomalejšími ţáky, druhý učitel by 

se staral o rozvoj dovedností ţáků nadaných. Prozatím škola povaţuje za podporu 

nadaných ţáků jejich účast na soutěţích a olympiádách (matematická olympiáda, 

matematický klokan), coţ je jistě přínosné, avšak nenahradí to systematickou práci 

s nadaným ţákem. Do individuální podpory jsou tak zapojeni pouze učitelé niţší ročníků a 

písemných předmětů. Nevýhodou také je, ţe ne kaţdý ţák má moţnost získat adekvátní 

podporu mimo vyučovací hodiny. Podle slov zástupkyně ředitele je smyslem této podpory 

udrţet na gymnáziu i ţáky, kteří by jinak tempo nezvládli a museli přestoupit na reálnou, 

případně hlavní školu, bez moţnosti sloţit maturitní zkoušku.  

Škola GYMN8 v novém konceptu vymezila část podpůrného vyučování jako 

povinné pro všechny ţáky (jedná se o „ISA“ v hlavních předmětech: německý jazyk, 

matematika, anglický jazyk, v 8. a 9. ročníku pak ještě v druhém cizím jazyce, latině nebo 

francouzštině). Kaţdý učitel těchto předmětů má v týdnu k dispozici 90 minut pro 

individuální podporu ţáků, procvičování, ke zvládnutí všech písemných domácích úkolů 

(kterých se škola úplně vzdává). Ţáci pracují většinou samostatně, práce se podobá tzv. 

týdennímu plánu, kdy mají ţáci zadané úkoly, které plní. Zároveň však učitel můţe zvo lit 

jinou formu neţ samostatnou práci. Má moţnost pracovat např. se skupinou ţáků na 

rozšiřujících úkolech, nebo se věnovat opětovnému vysvětlení učiva ţákům, kteří v daném 

tématu zaostávají. Pokud se blíţí termín písemné práce, učitel můţe vyuţít čas 

k opakování, např. k výuce na stanovištích (viz kap. 4.1.1.1). Cílem těchto „ISA“ hodin je 

poskytnout učitelům a ţákům podmínky pro individualizaci, rozmanité metody a formy 

kooperativní výuky, vzájemné učení apod. (viz Příloha č. 3) V 5. – 7. ročníku mají ţáci 

tyto hodiny třikrát v týdnu (předměty: německý jazyk, matematika, anglický jazyk), v 8. a 

9. ročníku mají ţáci tyto hodiny čtyřikrát v týdnu (předměty: německý jazyk, matematika, 

anglický jazyk a druhý cizí jazyk – latina, francouzština).  

Na škole HLAV 5 mají koncepci individuální podpory velmi podrobně 

propracovanou, je úzce spjata s diagnostikou, která je prováděna na začátku 5. ročníku 

v německém jazyce, matematice, v oblasti motoriky a poté průběţně podle potřeby. Tato 

koncepce zahrnuje různá opatření, jedním z hlavních jsou podpůrné hodiny ke kompenzaci 
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slabých stránek a rozvoji silných stránek – k tomu slouţí tutoria. Orientuje se na ţáky, kteří 

nemají ţádnou významnější poruchu. Podpůrné hodiny pro ţáky s LMD a dis-poruchami 

jsou organizovány zvlášť. Podporu těmto ţákům poskytují učitelé ve speciálních skupinách 

– souběţně s tutorii.  

Hodinám individuální podpory je věnován čas od 15:00 do 16:00 a střídají se 

s pracovními skupinami/volnočasovými aktivitami (AG
65

). V pátém a šestém ročníku mají 

ţáci kaţdý den v týdnu poslední hodinu AG/FÖ
66

, v sedmém ročníku ubývá jedna hodina 

AG/FÖ ve prospěch sociální práce, v osmém ročníku jiţ mají ţáci pouze 3 hodiny AG/FÖ, 

v devátém ročníku ţáci jiţ nemají AG/FÖ, ale vţdy v úterý a ve čtvrtek vedou tutoria
67

. 

Role učitele je zde koordinující a organizující, učitel školí starší ţáky v metodickém 

vedení tutorií. Vedoucím učitelem se nemůţe stát podle slov ředitelky kaţdý. Je třeba mít 

značnou trpělivost a chuť pracovat se ţáky z vyšších ročníků jako s kolegy-učiteli. Vztah 

koordinujícího učitele a jeho ţáků je podle jejich slov přátelský, ţáci si váţí svého 

výsadního postavení tutorů.  

Škola INTG7 realizuje individuální podporu v rámci projektů a integrované 

tematické výuky, kdy propojuje písemné předměty s ostatními přírodovědnými předměty 

či humanitními předměty v zajímavém tématu pro zvýšení motivace ţáků. Zároveň ke 

spolupráci zve rodiče, kteří pracují v týmu s učitelem. 

Na škole HLAV4, která zároveň integruje ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami i ţáky tělesně či mentálně postiţené, učitelé neustále realizují individuální 

podporu v rámci své výuky. Mohou při tom vyuţívat pomoc pedagogických asistentů ţáků, 

případně vyučovat v týmu. V době mého šetření byli v 5. ročníku v jedné hodině zároveň 4 

pedagogové. Dva asistenti, kteří museli být neustále s dvěma tělesně postiţenými ţáky a 

dva učitelé, kteří vedli hodinu. Nejprve ţáci vyvozovali podle dramatické pantomimické 

scénky, kterou učitelé sehráli jednoduchý gramatický jev, poté dostali ţáci individuální 

                                                
65 AG – Pracovní skupina, volnočasová aktivita (Arbeitsgemeinschaft) 

66 FÖ – Individuální podpora ţáků (Förderung) 

67 Tutoria – ţáci 9. a 10. tříd spolupracují se ţáky z niţších ročníků a opakují či rozšiřují s nimi učivo probírané 

v hodinách. Tato spolupráce je vedena učiteli, ţáci jsou pro tuto práci vyškoleni a dostanou v závěru certifikát, ţe takto 

vedli mladší ţáky. Tutoria probíhají v malých skupinkách nebo individuálně, ţáci opakují německý jazyk, matematiku a 

anglický jazyk se ţáky bez větších problémů (ne se ţáky s SPU). Tutoria mají všechny výhody vzájemného učení, plus 

přinášejí ţákům vyšších ročníků moţnost opakovat si učivo před závěrečnými zkouškami.  
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úkoly a učitelé se jim podle potřeby věnovali. Vzhledem k tomu, ţe ve třídě je pouze 10 

ţáků, z toho dva s pedagogickým asistentem, mohli se učitelé věnovat všem ţákům 

dostatečně na to, aby daný jev pochopili a procvičili. Hlavní učitelka této třídy (učitelka 

U.) v rozhovoru uvedla, ţe ji baví týmové vyučování a snaţí se jej zařazovat co nejčastěji. 

Obvykle se jí to podle jejích slov daří zejména v předmětech německý jazyk a matematika. 

Dále uvedla, ţe nemá problémy s individualizací, protoţe je speciální pedagoţka a byla 

v rámci studia v této oblasti vyškolena. Je to podle jejích slov však velmi časově i 

organizačně náročná práce.  

 Tento příklad není ani v podmínkách celodenní školy zcela běţný, ukazuje však, ţe 

učitelé celodenních školy by měli být proškoleni v některých speciálně pedagogických 

tématech. Jak potvrdila učitelka U. v rozhovoru, znalosti a dovednosti v oblasti 

individuální podpory jsou pro učitele v celodenní škole velmi potřebné. 

 Na škole PRIM1 spolupracují často s externími odborníky, kteří nabízejí dětem 

v rámci odpoledního bloku doplňující vzdělávací aktivity. V době mého šetření se konala 

dílna čtení Ko-Libri. Děti z různých ročníků seděly kolem stolu v knihovně a četly 

společně s externí lektorkou dětskou knihu. V rámci této dílny rozvíjí externí lektorka u 

dětí čtenářskou gramotnost. Protoţe její hlavní pracovní činností je právě plánování a 

realizace takových seminářů pro děti, zná dobře svou cílovou skupinu a metodicko-

didaktickou stránku výuky německého jazyka a literatury. Děti dílna velmi bavila, lektorka 

je vtáhla do příběhu. Výhodou je také věkově heterogenní skupina dětí, kdy se ti mladší 

mohou učit od starších apod. Role učitele je zde pouze podpůrná, motivuje ţáky 

k docházení o dílny a vyuţívá poté jejich znalostí a dovedností ve výuce.  

Na škole PRIM2 vedou externí odborníci nejen individuální podporu v písemných 

předmětech, ale také v oblasti umělecké (dílna viz Příloha č. 4).  Ředitelka T. oceňuje, ţe 

se akademičtí malíři odváţí pracovat s dětmi, které jsou mnohdy ţivé, hlučné a neposlušné. 

Proto kombinuje práci externího odborníka vţdy s dohledem učitele. Učitel v hodině 

pracuje jako pomocník akademického malíře a případně působí na ţáky kázeňsky, pokud 

je to třeba. Zároveň v určité chvíli dochází podle slov učitelů k situaci, kdy akademický 

malíř učí ţáky techniku, kterou učitel nezná a ten se pak dostává do podobné role, jako ţáci 

– učí se pro něho novou techniku, zkouší ji poprvé se ţáky.  
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4.1.3 Dimenze role učitele v GTS – volnočasové aktivity 

Volnočasové aktivity v rámci školního dne mají být jistou protiváhou k výuce. 

Přestoţe jejich cíle mohou být mj. také vzdělávací, hlavním smyslem zařazení 

volnočasových aktivit do školního dne je relaxace, rozvoj vztahů mezi ţáky, sociálních 

dovedností a tzv. výchova ke smysluplnému trávení volného času (Freizeiterziehung). 

Předpokládá se, ţe kdyţ se ţáci některé volnočasové aktivitě věnují intenzivněji ve škole, 

budou tuto činnost v budoucnu vykonávat se zájmem také doma. Tato činnost by jim 

mohla být alternativou k dlouhým hodinám stráveným na počítači, sociálních sítích, či na 

ulici. Cílem výchovy ke smysluplnému trávení volného času je naučit ţáky plánovat si 

volný čas, proţívat jej aktivně, prostřednictvím rozmanitých aktivit. Ţáci si vyzkoušejí 

v průběhu školní docházky pestrou paletu činností, kterým se později mohou věnovat 

individuálně.  

Volnočasové aktivity mohou mít různý charakter – sportovní aktivity, umělecké 

aktivity (hudební, taneční, výtvarné, dramatické), aktivity technického zaměření 

(modelářství, oprava malých motorových vozidel), aktivity z oblasti informačních a 

komunikačních technologií (např. webové stránky a aplikace), aktivity z oblasti osobnostní 

a sociální výchovy (např. sebedůvěra-rovnováha-spolehlivost, kineziologická cvičení, 

kooperace a spolupráce apod.) a mnohé další. Velmi módní jsou různé sportovně-

gymnastické činnosti, jako např. jízda na jedno-kole (uni-cycle), ţonglování, balancování 

apod. Škola musí zajistit, aby aktivity byly rozmanité a aby výběr uspokojil většinu ţáků.  

Volnočasové aktivity mohou mít také vzdělávací charakter. Mezi tyto aktivity patří 

např. cizí jazyky (japonština, nizozemština), laboratorní práce, robotika apod. V této 

oblasti velmi záleţí na provedení činností, neboť metody a formy práce se musejí odlišovat 

od běţné výuky tak, aby naplnily cíle volnočasových aktivit, zejména cíle relaxace a 

rozvoj sociálních dovedností. Některé volnočasové aktivity jsou zaměřeny na participaci 

ţáků na ţivotě a provozu školy (např. školní knihovna, péče o školní akvária a pokojové 

rostliny, školní rozhlas, školní webové stránky, půjčovna sportovního náčiní apod.). 

V našich podmínkách neobvyklé jsou aktivity jako mediátor konfliktů či školní zdravotní 

sluţba
68

. Rozvíjí u ţáků pocit přináleţitosti ke škole, učí je aktivnímu občanství a 

participaci na ţivotě ve společnosti. 

                                                
68 Viz dále typové příklady. 
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Škola prostřednictvím volnočasových aktivit řeší otázku rovných příleţitostí. 

V Německu není tak běţné, jako v České republice, aby ţáci navštěvovali základní 

umělecké školy. Taková záliba je v Německu poměrně finančně náročná. Je tedy snaha 

rozvíjet dispozice a talent ţáků ve škole. Škola by tedy měla diagnostikovat své ţáky a 

snaţit se rozvíjet jejich předpoklady a případný talent. Zde se jedná především o aktivity 

uměleckého charakteru, které by rodiče nemohli financovat. Podobná situace je i v oblasti 

sportu. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe realizace volnočasových aktivit v rámci školního 

dne na celodenní škole je velmi finančně i organizačně náročná. Školy se snaţí 

volnočasové aktivity zařazovat během celého školního dne, z hlediska organizačního je 

však snazší zařadit aktivity do odpoledních hodin či prodlouţených poledních přestávek. 

Finanční prostředky získávají školy z různých zdrojů. Jestliţe aktivity vedou učitelé, 

započítává se jim hodina volnočasové aktivity jako polovina vyučovací hodiny 

v pracovním úvazku. Školy mohou vyuţít dobrovolnické práce rodičů a prarodičů, 

místních spolků, ale i studentů pedagogických fakult a jiných. Ředitelé škol také podávají 

ţádosti o granty a dotace u státních i soukromých organizací, které školy výrazně 

podporují. Ministerstvo školství, ať jiţ zemské nebo spolkové, pak vyhlašuje další 

grantové soutěţe. Podporována a ţádána je participace externích odborníků na vedení 

volnočasových aktivit. Tito jsou placeni z grantů a dotací, případně je jim práce ve škole 

započtena do úvazku na mateřské instituci. Další problémovou otázkou jsou prostory a 

vybavení potřebné pro volnočasové aktivity. Zde převaţuje financování z IZBB a 

dotačních programů zemských vlád. Výše uvedené způsoby financování vycházejí 

z myšlenky, ţe pro ţáky by měly být tyto aktivity bezplatné. Některé školy zavedly u 

finančně náročnějších aktivit příspěvek, jehoţ výše je odstupňována v souladu se sociální 

spravedlností. 
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VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY 

INTEGRACE 
DO 

VYUČOVÁNÍ 

REALIZUJE UČITEL 

OTEVŘENÝ ZAČÁTEK 

Žáci se ve škole aklimatizují, přechod do vyučování je 
pozvolný, zmírnění stresu, školního strachu. Může mít 
podobu rituálu, společné snídaně, jiné společné aktivity. 
Učitel zmírňuje stres, posiluje společné soužití žáků, 
komunikuje se žáky neformálně, posiluje vzájemný vztah.  

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Učitel nabízí žákům volnočasové aktivity vzdělávacího 
charakteru. Tyto aktivity se liší od běžného vyučování 
celkovou realizací (metody a formy práce, vztah mezi 
učitelem a žáky, komunikace mezi učitelem a žáky). Má 
pozitivní vliv na klima ve třídě.  

REALIZUJE EXTERNÍ 
ODBORNÍK 

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRÁCE S CELOU TŘÍDOU 

Dochází ke zpestření dopoledního vyučování, žáci jsou 
aktivizováni zajímavou činností. Učitel dohlíží, pomáhá 
externímu odborníkovi, realizuje s ním týmovou výuku. Žáci 
vidí smysl učiva, přesah do praxe, čehož může učitel později 
využít v hodinách.   

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRÁCE S URČITOU 
SKUPINOU ŽÁKŮ 

Intenzivní práce externího odborníka s určitou skupinou 
žáků, s ostatními pracuje učitel, případně další učitelé. 
Výhodou jsou menší skupiny, individuální práce se žáky. 
Možné střídat skupiny, nebo ponechat skupiny stabilní. 
Snaha o rozvoj a prohloubení učiva  

ODPOLEDNÍ 
BLOK 

REALIZUJE UČITEL 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

VOLITELNÉHO 
CHARAKTERU 

Učitel zprostředkovává žákům svou zálibu, snaží se žáky 
motivovat pro zájmovou činnost, komunikace a vztah učitele 
s žáky ztrácí formální charakter.  

REALIZUJE EXTERNÍ 
ODBORNÍK 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
VOLITELNÉHO 
CHARAKTERU 

Externí odborník přináší do školy atraktivní téma, které má 
přesah do praxe. Učitel se těchto aktivit neúčastní, může z 
nich však těžit při vlastní vyučování ze znalostí, dovedností a 
postojů, které žáci při volnočasové aktivitě získali.  
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REALIZUJÍ STARŠÍ 
ŽÁCI 

VZÁJEMNÉ UČENÍ 

Starší žáci připravují po mladší žáky volnočasové aktivity 
(kurzy). Námět vychází od žáků, koordinující učitel poskytuje 
metodické vedení a podporu, usměrňuje kázeňsky celou 
skupinu. Učí se nejen mladší žáci, ale také ti starší. Učitel 
podporuje u žáků odpovědnost a cílevědomost. 

POLEDNÍ 
PŘESTÁVKA 

REALIZUJE UČITEL RELAXAČNÍ AKTIVITY 

Učitel nabízí žákům relaxační aktivity v polední přestávce, 
vztah učitele a žáků je zcela neformální, aktivity jsou 
zpravidla nabízeny ad hoc, nevyžadují přihlášení, učitel 
pouze oznamuje žákům, že probíhá určitá aktivita a nabídne 
jim možnost zapojení. Jedná se o aktivity relaxační, 
rukodělné, herní. Malé skupinky žáků. V takové neformální 
situaci má učitel možnost diagnostikovat problémy žáků, 
v podobných situacích se žáci snáz svěřují učiteli. 

REALIZUJE EXTERNÍ 
ODBORNÍK 

RELAXAČNÍ AKTIVITY 

Realizovány zejména rodiči, prarodiči, dobrovolníky. Rodiče 
tráví čas s dítětem. Užitečnost prarodičů, možnost učit se od 
zkušených lidí, význam seniorů ve společnosti, etické otázky. 
Rodič jako partner a kolega učitele ve vzdělávání. Rodič se 
seznamuje s prostředím školy, význam vzdělávání v jeho 
očích stoupá. Negativní emoce spojené se školou mohou být 
zmírněny. 

Tab. 3 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – volnočasové aktivity
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Ředitelé celodenních škol mají tři moţnosti, jak realizovat volnočasové aktivity, 

přičemţ tyto moţnosti se mohou prolínat a doplňovat. Jestliţe chce škola aktivity 

poskytovat ţákům jako povinné, zařadí je do rozvrhu hodin, jsou tedy součástí vyučování. 

Zejména na celodenních školách III. typu jsou pak volnočasové aktivity vyčleněny z výuky 

do odpoledního bloku. Účast ţáků na těchto aktivitách není pro ţáky povinná. Dále je 

moţné volnočasovým aktivitám ponechat čas v prodloužené polední přestávce. Tyto 

aktivity jsou ţákům nabízeny rovněţ jako nepovinné.  

Volnočasové aktivity jako součást vyučování mohou být zařazeny jak 

do odpoledního, tak také do dopoledního bloku. Přesto ředitelé škol spíše volí variantu 

odpoledního bloku, kdy jsou ţáci jiţ unavení a na běţnou výuku jim schází potřebná 

koncentrace. Ţáci jsou seskupováni podle individuálních zájmů (podle tématu volnočasové 

aktivity), skupiny jsou často věkově heterogenní, coţ můţe přispět k rozvíjení sociálních 

vztahů ve škole. Aktivity mohou mít jak relaxační, tak také vzdělávací charakter, cílem je 

nejen rozvíjet individuální nadání ţáků, ale také rozšířit a prohloubit vyučovací obsahy 

podle zájmu a schopností ţáků. Volnočasové aktivity jako součást vyučování vedou učitelé 

a externí odborníci.  

V případě, ţe volnočasové aktivity vedou učitelé, je třeba dbát na to, aby se 

aktivity nepodobaly běţné výuce, nýbrţ aby měly charakter neformálního učení. Vhodné 

také je, aby učitel nevedl pouze aktivity spojené s tematikou jeho aprobačních předmětů, 

ale zprostředkovával ţákům např. své osobní zájmy (stolní hry – jako např. šachy, 

ţelezniční modelářství, šerm, bytový design, foukání skla apod.). Učitel si s ţáky buduje 

jiný vztah, neţ během vyučování. Učitelé sami vypovídají, ţe se snaţí, aby ţáci 

respektovali hranice nastavené ve výuce a na dobrý vztah s učitelem vzniklý 

prostřednictvím volnočasové aktivity během plnění úkolů ve vyučování nehřešili. 

V některých školách platí pravidlo, ţe kaţdý učitel vede alespoň jednu volnočasovou 

aktivitu, v jiných školách je zapojení učitele ponecháno jeho volbě.  

Specifickou volnočasovou aktivitou vedenou učiteli je pak tzv. otevřený začátek. 

Nejedná se přímo o volnočasovou aktivitu, spíše o formu klidného zahájení školního dne, o 

pozvolnou aklimatizaci ve škole. Ţáci přicházejí do školy 60-30minut před zahájením 

vyučování. Společně s učitelem koordinujícím otevřený začátek pak mají stanoveny určité 

rituály – jako např. společná příprava snídaně, relaxace a přípravná kineziologická cvičení, 

volný pobyt v prostoru herny. Ţáci se do přípravy snídaně a dalších činností zapojují 
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dobrovolně, nejsou nuceni k aktivitě, mohou také trávit čas se spoluţáky. Učitelé se 

koordinování a organizování aktivit ujímají spíše dobrovolně, z vlastní iniciativy vymýšlejí 

program pro ţáky. Otevřený začátek jim poskytuje příleţitost komunikovat se ţáky mimo 

výuku, tedy i méně formálně. Zároveň nabízí vhodnou příleţitost k diagnostice 

individuálních problémů ţáků, či problémů vznikajících ve skupině. Dobrovolnost učitelů 

při organizaci podobných aktivit se však můţe stát rizikem při realizaci, jedná se o práci 

navíc, kterou učitel vykonává ve svém volném čase. 

Celodenní vzdělávání akcentuje rozmanitost profesí ve škole a předpokládá, ţe 

právě vedení volnočasových aktivit by měli částečně převzít externí odborníci. Jak je jiţ 

uvedeno výše, můţe se jednat o odborníky z různých státních i soukromých institucí a 

organizací, vědecké pracovníky z univerzity, muzeí, galerií, přírodovědných pracovišť, i 

umělce, pracovníky ze zájmových spolků, o rodiče a prarodiče i dobrovolníky, kteří mají 

motivaci a schopnost předávat ţákům své znalosti a dovednosti. Výhodou je jisté osvěţení 

školního ţivota, ţáci nevídají ve škole pouze učitele, ale i jiné dospělé osoby. Tyto osoby 

navíc mohou přinést obohacení vyuţitelné ve výuce (ţáci si během volnočasových aktivit 

osvojí i znalosti z přírodovědných a uměleckých oborů). Osobnost externího odborníka 

můţe ţáky zaujmout a lépe motivovat, můţe se stát vzorem v určité oblasti. Za riziko lze 

povaţovat chybějící pedagogické vzdělání externích odborníků, mohou jim chybět 

metodicko-didaktické dovednosti, nemusejí umět dobře odhadnout přiměřenost svého 

pedagogického působení na cílovou věkovou skupinu ţáků, mohou mít problémy 

s udrţením přiměřené kázně. Tato ohroţení lze eliminovat uţší spoluprací učitelů a těchto 

externích odborníků i vzájemným předáváním poznatků.  

Externí odborníci vedou volnočasové aktivity jak pravidelně (formou 

volnočasových aktivit v dopoledních i dopoledních hodinách), tak také nepravidelně 

(formou projektů, které trvají pouze určitou část roku, nebo jsou organizovány jako 

jednorázové akce). Volnočasové aktivity jsou realizovány pro určitou homogenní skupinu 

ţáků (se stejnými dovednostmi, se stejným zájmem bez ohledu na ročník), nebo pro celou 

třídu.  

V celodenních školách III. typu, kde účast na volnočasových aktivitách pro ţáky 

není povinná, jsou tyto aktivity situovány převáţně do odpoledního bloku. Aktivity se na 

sekundárním stupni vzdělávání konají v určité dny (např. dva dny v týdnu), na primárním 

stupni vzdělávání jsou pak volnočasové aktivity nabízeny zpravidla kaţdý den. 

V celodenní škole II. a III. typu odcházejí někteří ţáci domů ihned po skončení vyučování 
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a nevyuţívají nabídky celodenní vzdělávací aktivity. Ţáci se mohou ale účastnit i jen 

některých volnočasových aktivit v některých dnech v týdnu. Pokud se však ţák 

k volnočasové aktivitě přihlásí, je jeho pravidelná účast vyţadována po dobu nejméně 

jednoho pololetí. Během zkušebního týdne na začátku školního roku musí tedy ţák pečlivě 

zváţit, zda jej aktivita skutečně bude bavit. Toto opatření je nutné jak z hlediska 

organizačního, tak z hlediska pedagogicko-psychologického - vede ţáky k tomu, aby u 

určitého zájmu vytrvali. Nepovinné volnočasové aktivity jsou zpravidla sportovního, 

hudebního či uměleckého charakteru a slouţí zejména k relaxaci, případně k rozvíjení 

talentu ţáků. Volnočasové aktivity vedou učitelé, externí odborníci, nebo starší ţáci pro 

mladší spoluţáky. Nevýhodou nepovinných volnočasových aktivit je, ţe se pracuje pouze 

s určitou ohraničenou skupinou ţáků a ne se všemi ţáky ze školy. Vztahy mezi ţáky, kteří 

se aktivit účastní a učitelem, který aktivitu vede, mohou pak být odlišné od vztahu učitele 

k ţákům neúčastnícím se aktivit, coţ se můţe projevit na dynamice školní třídy v průběhu 

dopoledního vyučování. Nabídka nepovinných volnočasových aktivit nebývá tak pestrá, 

protoţe školy často rezignují na uspokojení potřeb jednotlivých ţáků ze školy, reflektují 

pouze větší skupinky a ţáci mají tedy menší výběr. Vedení externích odborníků se u těchto 

aktivit příliš neliší od vedení povinných aktivit. Někdy skupinky ţáků bývají u 

nepovinných aktivit menší, a proto se aktivity mohou spíše odehrávat v terénu. Zajímavým 

případem je vedení volnočasové aktivity staršími ţáky, to je však více obvyklé u aktivit 

realizovaných v rámci polední přestávky, proto bude toto vedení popsáno níţe. 

Některé školy umísťují volnočasové aktivity do polední přestávky, kterou úměrně 

tomu prodluţují aţ na 70 minut. Volnočasové aktivity v polední přestávce jsou nepovinné. 

Problémem je, kdyţ se škola omezí pouze na tyto volnočasové aktivity, přičemţ 

v dopoledním a odpoledním bloku převládá výuka či podpůrné aktivity. Je zcela proti 

cílům celodenních škol, aby ţáci celé dopoledne i odpoledne seděli v lavicích a učili se. 

Volnočasové aktivity v polední přestávce vedou učitelé, externí odborníci (v tomto 

případě spíše rodiče a dobrovolníci) i starší žáci. Tyto aktivity mívají pouze zřídka 

vzdělávací charakter, důraz je zde kladen na relaxaci před odpoledním výukovým blokem. 

Velmi pozitivně je ţáky i učiteli vnímána kombinace povinných volnočasových aktivit 

integrovaných do vyučování a volnočasových aktivit v polední přestávce, kdy si ţáci 

mohou zvolit, zda se zúčastní či ne. Účast na aktivitách v polední přestávce zpravidla není 

vázána na přihlášení, ţáci mohou sami zvolit, zda jsou příliš unavení na nějakou činnost, 

jiný den je tato činnost naopak můţe bavit.  
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Aktivity jsou také vedeny sociálními pedagogy, aktivity se orientují na přání dětí, 

přihlášení není nutné, účast dětí je více či méně spontánní. Naopak pokud vedou 

volnočasové aktivity starší ţáci, jedná se o předem naplánovaný a pečlivě propracovaný 

projekt (schválený koordinující učitelkou).  

4.1.3.1 Typové případy 

Tzv. otevřený začátek jsem při realizaci svého šetření zkoumala na škole HLAV5. 

Tento reţim představuje pozvolný start školního dne, kdy nikdo není nucen být ve škole 

v konkrétní čas začátku vyučování – ţáci přicházejí do školy během jedné hodiny před 

vyučováním (od 7:30 hodin do 8:30 hodin), aby měli dostatek času se ve škole 

aklimatizovat, posnídat (pokud to nestihli doma) a zapojit se do školního společenství. 

V tento čas mají ţáci moţnost
69

 účastnit se různých krátkých aktivit – např. společná 

příprava snídaně, pohybové hry v tělocvičně, povídání ve školní čajovně apod. Role učitele 

se zde projevuje v méně formální podobě. Přestoţe existuje rozpis, který určuje, kdo 

z učitelů v který den organizuje kterou aktivitu, učitelé tuto činnost vykonávají dobrovolně 

a sami vymýšlejí náplň otevřeného začátku. Nejedná se tedy o nařízení vedení školy, spíše 

o vlastní iniciativu samotných učitelů. Učitelka D. připravuje se ţáky snídani. Vybírá 

peníze, za které společně nakoupí suroviny, nebo rozdělí ţákům suroviny, které mají 

donést z domova. Poté ve školní čajovně
70

 (viz Příloha č. 5) připravují snídaní, kterou 

konzumují, nebo nabízejí za drobnou úplatu ostatním ţákům. Učitelka D. vede ţáky ke 

zdravému ţivotnímu stylu tím, ţe ovlivňuje, jaké jídlo bude k snídani připraveno. Většinou 

se jedná o pomazánky, tmavé pečivo a zeleninu/ovoce. Ředitelka školy (ředitelka L.) i 

ostatní učitelé konstatují, ţe otevřený začátek se na tomto typu školy
71

 velmi osvědčil. Ţáci 

jsou méně stresovaní začátkem vyučování, jestliţe je takto pozvolný. Učitelka D. vidí další 

výhodu, a tou je moţnost nenásilné diagnostiky ţáků během těchto mimovýukových 

činností. Uţ při příchodu dětí do školy podle svých slov snadno pozná, zda má určitý ţák 

nějaký problém. Poté můţe při neformálním rozhovoru např. při přípravě snídaně své 

podezření ověřit a zjistit důvody. Při těchto aktivitách se vytváří opravdové školní 

                                                
69 Účast na aktivitách není povinností, ţáci mohou také trávit čas ve školní knihovně, na školním dvoře, v herně 
neorganizovanými činnostmi. Důleţité je, ţe jsou ve škole se svými spoluţáky a učiteli. 

70 Školní čajovna funguje po celý školní den jako cvičná firma pro ţáky z vyšších ročníků, kteří se zde učí základy vedení 
obchodu. 

71 Učitelé v této škole neustále zdůrazňovali, ţe je třeba brát ohled na to, jaký typ ţáků do školy chodí a přizpůsobit jim i 
celý školní den. Jedná se o ţáky, kteří aspirují na nejniţší vzdělání – tzv. Hauptschulabschluss, kdy po deseti letech 
školní docházky odchází většina ţáků do zaměstnání – jako učni konkrétního výrobního podniku. 
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společenství – podobné tomu rodinnému. Spatřuji v těchto aktivitách velkou příleţitost pro 

výchovu ţáků v rámci vyučování, za riziko povaţuji moţnou nízkou motivaci učitelů 

k organizování podobných aktivit z vlastní iniciativy. Jistě se najde několik učitelů, kteří 

tyto aktivity budou vykonávat rádi a se zájmem, někteří učitelé se ale mohou cítit nuceni 

vedením školy, coţ pak nepřispívá celkovému klimatu těchto aktivit. Problémem můţe být 

i velikost školy a kapacita ranních činností – mají mít spíše komornější atmosféru, tedy 

s niţším počtem ţáků.  

Tento čas je také vyuţíván vedením školy ke komunikaci se ţáky – tzv. briefing. 

Jedenkrát v týdnu se ţáci scházejí podle ročníku ve vstupní hale školy (která slouţí také 

jako aula) a mluví s ředitelkou, třídním učitelem, případně dle potřeby s dalšími učiteli o 

událostech minulého i nadcházejícího týdne. Vedení školy sděluje informace o 

plánovaných akcích pro daný ročník, ţáci mohou prezentovat své nápady týkající se ţivota 

školy (např. na rozšíření nabídky poledních aktivit, dobrovolné vedení volnočasové 

aktivity, výzdoba apod.). V tomto čase se také řeší případné problémy. Vzniká tak vlastně 

platforma pro diskusi ţáků, učitelů a vedení školy, která nabízí sice krátkou (briefing trvá 

10-15 minut, začíná v 8:15 hodin), ale pravidelnou (kaţdý ročník vţdy jedenkrát v týdnu) 

moţnost pro všechny ţáky účastnit se rozhodování o ţivotě školy. Je tak posilován význam 

ţáků a jejich názorů pro školu. Učitelé, ředitelka i ţáci zde vystupují jako partneři, učí se 

diskutovat spolu, argumentovat, vyjádřit a obhájit svůj názor na patřičné úrovni. Pro 

některé učitele můţe být tato část jejich role obtíţná – někteří učitelé mají problém 

přijmout ţáka jako partnera hovoru bez výhody nadřazeného postavení. Zde se právě také 

ukazuje, jak role učitele v německé celodenní škole klade na učitele zvýšené nároky. 

V celodenních školách I. typu je vyučování rozloţeno do celého školního dne, 

vzdělávací volnočasové aktivity by tedy měly být rovnoměrně rozloţeny do celého 

školního dne. To ovšem bývá problém – jak organizační, tak z hlediska biorytmu ţáků 

(maximální koncentrace je moţná pouze v dopoledních hodinách, proto ředitelé do těchto 

hodin zařazuji hlavní písemné předměty – matematiku, německý jazyk, cizí jazyk apod.). 

Integraci volnočasových aktivit do vyučování jsem pozorovala na školách HLAV5 a 

GYMN9 (GYMN9 viz dále). Ve škole HLAV5 jsou tyto volnočasové aktivity tzv. 

pracovní skupiny (Arbeitsgemeinschaft) v rozvrhu situovány do odpoledního bloku 

školního dne. Jsou určeny pro ţáky od 5. do 8. ročníku. V niţších ročnících (do 7. ročníku 

kaţdý den) jsou organizovány paralelně k podpůrnému vyučování (viz kap. 4.1.2), ţáci 

střídají svou účast v podpůrném vyučování a volnočasových aktivitách. Cílem těchto 
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volnočasových aktivit je podporovat individuální zájmy a nadání ţáků. Ţáci si mohou 

vybrat ze široké nabídky, ovšem účast je zde (oproti aktivitám v rámci polední přestávky – 

viz níţe) povinná. Činnosti se zaměřují na tematické rozšíření vyučovacích obsahů – 

informatika (zde není samostatným předmětem), ţivotní prostředí, souţití ve společnosti, 

sociální odpovědnost, výtvarné a technické zpracování materiálů, sportovní hry a další. 

Zásadní rozdíl mezi vyučovací hodinou a volnočasovou aktivitou tvoří učitel svým 

přístupem a stylem vedení výuky. Učitel musí být schopen pojmout téma zajímavě, 

mezipředmětově a přiblíţit jej ţákům nejen v teoretické rovině, ale naopak umoţnit ţákům 

nabýt nové poznatky v praxi, nebo alespoň nově nabyté poznatky v praxi vyuţít. Učitel 

musí znát základy pedagogiky volného času, musí umět zvolit vhodné metody a formy 

práce, musí mít s daným tématem praktickou ţivotní zkušenost. To klade zvýšené nároky 

na jeho metodicko-didaktické dovednosti i kreativitu. Důleţitý je v tomto ohledu také 

kladný postoj k neformálnímu zábavnému učení. Jak říká ředitelka školy (ředitelka L.), 

vhodnější jsou pro tuto roli učitelé se vzděláním pro primární stupeň, protoţe chápou 

význam hry a neformálního učení pro rozvoj dítěte. V této škole (5. - 10. ročník) jsou 

zaměstnání čtyři učitelé s aprobací pro primární stupeň. Ředitelka L. si jejich nasazení a 

iniciativu velmi pochvaluje. 

Další škola, která integruje volnočasové aktivity do vyučování, je škola GYMN9. 

Ţáci si mohou vybrat z aktivit sportovního a hravého charakteru jako např. tanec, 

veslování, plavání, potápění, badminton a další; z aktivit umělecko-výtvarného charakteru 

jako např. textilní tvorba, design, divadlo; aktivity z oblasti jazykové výchovy. Na 

poměrně rozsáhlou nabídku jazyků v dopoledním povinném vyučování navazuje nabídka 

volnočasových jazykových aktivit. Ţáci si mohou vybrat ruštinu, italštinu, japonštinu a 

další. V rámci volnočasových aktivit mohou ţáci navštěvovat rozšiřující výuku hlavních 

jazyků – anglickou a francouzskou přípravu na mezinárodně uznané certifikáty. Dále jsou 

oblíbené volnočasové aktivity z oblasti přírodních věd (chemie, mikroskopování), nově 

byla v roce 2008/2009 vedena volnočasová aktivita webové stránky ţáky vyššího 

sekundárního stupně. Volnočasové aktivity se konají vţdy v úterý a ve středu odpoledne, 

kdy ţáci nemají odpolední výuku. Ta je nahrazena právě volnočasovými aktivitami. 

Volnočasové aktivity vedou učitelé, hodiny se jim započítávají do pracovního úvazku. 

Učitelé nemusejí vést volnočasové aktivity povinně, přesto se jich zapojuje do této činnosti 

více neţ polovina. Ţáci pak mají díky velké účasti učitelů na volnočasových aktivitách 

dostatečně pestrý výběr. Zástupkyně ředitele pro koordinování volnočasových aktivit 
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(zástupkyně ředitele H-G.) popisuje jejich přínos pro vztah učitel-ţák: „Lépe poznáme 

ţáky, oni poznají lépe nás a tak vzniká dobrý základ pro vyučování. Je to i o tom, ţe 

vzájemné jednání je odlišné. Ten odstup, který by zde byl, kdyby se učitelé a ţáci setkávali 

jen v hodinách, ten tu není.“ V rámci volnočasové aktivity se rozvíjejí neformální vztahy 

mezi učiteli a ţáky, rozvíjí se téţ neformální komunikace. 

V rámci šetření jsem realizovala rozhovor se skupinkou ţáků z 6. a 8. ročníku na 

téma volnočasové aktivity: 

Všichni se musíte účastnit volnočasových aktivit? 

 Ano, můţeme si zvolit jednu nebo dvě aktivity. Jedna je povinná.  

 Ale kdyţ má ţák nějaký jiný koníček v osobním ţivotě, nemusí se účastnit 

volnočasových aktivit. Já mám například fotbal, proto jsem z volnočasových aktivit 

omluven.  

Kterých aktivit se účastníte? 

 Já mám plavání a potápění. 

 My máme fotbal a pak ještě jednu aktivitu u našeho oblíbeného učitele. 

 Já mám jen badminton. 

 Já mám šerm a počítače. 

 Já chodím na japonštinu.  

Které aktivity jsou dále v nabídce? 

 Jazz, hudební skupina, chemie, vaření, rock n’ rol, stolní tenis… 

Jsou aktivity rozdělené podle věku/ročníku, nebo si můžete vybrat kteroukoliv aktivitu? 

 Některé aktivity jsou určeny ţákům od určitého ročníku, ale můţeme je navštěvovat 

uţ dříve, pokud s tím souhlasí zástupkyně pro celodenní aktivity paní H.G.. Např. 

japonština je od 9. ročníku, ale já na ni chodím uţ v šestém.  

 Nebo počítače, ty jsou od 7. ročníku.  

Ţáci dále při rozhovoru konstatují, ţe nepociťují lepší vztah s učiteli jen díky 

volnočasovým aktivitám. Myslí si, ţe je to naopak. Kdyţ mají určitého učitelé rádi, tak si 

vyberou aktivitu, kterou vede on, a tím se pak jejich vzájemný vztah ještě zlepšuje.  

 



123 

 

Volnočasové aktivity integrované do vyučování mohou být také vedeny 

externími odborníky. Tuto variantu realizace volnočasových aktivit jsem pozorovala 

v rámci svého šetření na škole SPEC3. V dopoledním bloku jsou zařazeny aktivity 

temabuildingového charakteru pro celou třídu. Aktivita trvá dvě vyučovací hodiny a je 

určena pro 4. – 5. ročník a pro 5. – 6. ročník. V prvním případě se jedná o aktivity 

s názvem „Hilfe bevor es brennt“ směřující k mediaci konfliktů ve třídě, osobnostnímu 

rozvoji, dynamice třídy jako skupiny apod. Ve druhém případě se jedná o aktivity 

s názvem „1x 1 des guten Tons“, kde se ţáci učí vhodnému společenskému chování 

prostřednictvím dramatické výchovy a nácviku praktických situací. Externí odborník zde 

působí ve spolupráci s učitelem, coţ je s ohledem na typ školy nezbytné. Externí odborník 

by zřejmě nebyl bez specializovaného vzdělání schopen zvládnout třídu ţáků se 

specifickými potřebami učení. Učitel naopak není tím správným specialistou na témata, 

kterými se externí odborník denně ve své praxi zabývá. Tato spolupráce je náročná na čas, 

je třeba společná příprava programu i promýšlení moţných problémových situací a včasná 

příprava na ně, i nácvik reakcí na chování ţáků. Tato činnost vyţaduje od učitele jak 

tutorské dovednosti, tak také jistou dávku pokory před specializací externího odborníka. 

V této škole však nejsou takovéto volnočasové aktivity obvyklé, jedná se o iniciativu dvou 

aktivních učitelů. Jinak zde fungují nepovinné volnočasové aktivity v odpoledním bloku. 

Nepovinné volnočasové aktivity v odpoledním bloku jsem pozorovala na všech 

celodenních školách (z výzkumného vzorku) III. a II. typu. Celodenní škola II. typu 

GYMN8 zahrnuje volnočasové aktivity do podpůrného konceptu (mají podporovat 

individuální rozvoj ţáků ve specifických oblastech jejich zájmu). Jsou určeny pro ţáky 5. - 

7. ročníků, účast je doporučená, není však pro ţáky povinná. Volnočasové aktivity jsou 

organizovány v úterý odpoledne a trvají 90 minut. Mimo tento čas se ţáci mohou účastnit 

také kratších aktivit organizovaných v polední přestávce (viz níţe). Záměrem školy je, aby 

široká nabídka aktivit oslovila všechny ţáky. Mezi sportovními aktivitami jsou oblíbené 

americké sporty, badminton, biliard, unicycle (jízda na jedno-kole), šachy, stolní tenis. 

Hudebně výtvarné aktivity nabízejí hru na různé hudební nástroje, orchestr, muzikál, 

malování, uţitou tvorbu a další. Technické aktivity jsou zaměřeny na atraktivní 

modelářství (ţelezniční modelářství) a opravu malých motorových vozidel. Dále si ţáci 

mohou vybrat např. robotiku, nebo sklářství. Mezi aktivitami podporujícími učení najdeme 

např. jazyky – čínštinu a italštinu, další zajímavou aktivitou je vědecká laboratoř. Jedna 

skupina aktivit má probudit v ţácích větší pocit sounáleţitosti se školou, jedná se o aktivity 
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s názvem „My pro svou školu“ a ţáci se v rámci této skupiny aktivit starají např. o provoz 

ţákovské knihovny, pečují o akvária ve škole, zajišťují půjčovnu her a sportovního nářadí, 

absolvují kurzy mediace konfliktů. Poté ţáci jako mediátoři pracují a ve škole pomáhají 

s řešením konfliktů svým spoluţákům. Aktivity jsou vedeny většinou učiteli, kteří tak 

zprostředkovávají ţákům svůj koníček. Učitelé tvrdí, ţe aktivitu vedou rádi mimo jiné 

proto, ţe ţáci jeví zájem o jejich vlastní zálibu, kterou jim mohou předat. Role učitele je 

zde podobná jako u zmiňovaných dopoledních volnočasových aktivit – rozdíl je 

v dobrovolné účasti ţáků. Učitel tedy můţe očekávat vyšší vnitřní motivaci ţáků a jejich 

větší zájem. Rovněţ zde platí, ţe styl vedení volnočasové aktivity by měl směřovat spíše 

k neformálnímu učení a měl by být odlišný od charakteru vyučovacích hodin.  

Nepovinné volnočasové aktivity v odpoledním bloku jsou typické pro celodenní 

školu III. typu primárního stupně. Koncepce nepovinných aktivit vychází toho, ţe ţáci jsou 

ještě nezralí pro povinnou celodenní účast na všech školních aktivitách, ponechávají proto 

na volbě ţáků, zda a jakých činností se budou účastnit. V odpoledním bloku tyto školy 

realizují výhradně relaxační aktivity, vzdělávací aktivity pouze velmi zřídka (z důvodu 

nízké koncentrace ţáků).  

Ve škole PRIM1 jsou volnočasové aktivity zejména sportovního, hudebního a 

výtvarného charakteru, mají rozvíjet individuální nadání ţáků, poskytnout alternativu 

k výuce (odpočinek). Ţáci se aktivit účastní nepovinně. Rozhodují se na začátku roku a 

poté musí vybranou aktivitu navštěvovat nejméně jedno pololetí. Učitelka P. se nepodílí na 

odpoledních aktivitách, neboť tvrdí, ţe děti mají své vychovatelky a ji tedy nepotřebují. 

V této škole se na vedení aktivit učitelé nepodílejí – pouze jeden učitel na škole připravuje 

pro ţáky některé sportovní aktivity. Odpolední aktivity jsou zde nazývány kurzy, jsou 

nepovinné a placené. Rodiče dle svého průměrného příjmu platí od 0 do 125 EUR, coţ je 

jiţ poměrně vysoká částka, ale díky jisté sociální spravedlnosti mají moţnost účastnit se i 

děti z rodin s niţšími příjmy. Odpolední zaopatření dětí vychovatelkami je zdarma. 

V pondělí je v nabídce fotbal (chlapci od 14:00 – počet 12, dívky od 15:00 – počet 8) a 

dílna čtení (dvě skupiny po třech dětech, vţdy 60 minut), v úterý mají ţáci na výběr 

basketbal (80 minut, 10 dětí) a dívčí sport (50 minut, 11 děvčat). Ve středu mají ţáci 

moţnost účastnit se tělesné výchovy (90 minut, 8 dětí), muzikálového zpěvu a muzikálové 

prezentace (aktivita začíná po prázdninách, zatím nebyly přihlášeny děti). Ve čtvrtek jsou 

dva bloky chlapeckého sportu (vţdy 50 minut, pro velký zájem rozdělena aktivita na dvě 

skupiny cca po 12 chlapcích), hra na kytaru (30 minut, max. po dvou dětech, dvě skupiny), 
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hra na flétnu (45 minut, 5 dětí). V pátek jsou v nabídce relaxační aktivity – pro velký 

zájem je rozdělena aktivita na dvě skupiny (po 5 dětech, 60 minut), výtvarná školička (120 

minut, 10 ţáků) a hra na keyboard (dvě skupiny po 20 minutách, vţdy cca 4-5 dětí). Škola 

je pro hudební aktivity dobře vybavena – má speciální hudebnu (zřízenou z podpory 

Evropského sociálního fondu) a místnost pro výtvarné aktivity). Aktivity jsou kvalitativně 

na vyšší úrovni neţ na ostatních školách (moţná srovnatelná s některými aktivitami školy 

PRIM2), škola spolupracuje s různými externími odborníky – podpora čtení, hra na 

hudební nástroje, výtvarné aktivity. Jinak odpolední péče se odehrává v prostorách herny, 

počítačové místnosti, dílny, společenské místnosti, relaxační místnosti, malé tělocvičny a 

školního dvora. Kaţdé dítě má moţnost účastnit se dobrovolně jednoho, maximálně dvou 

kurzů. Vedení školy to zdůvodňuje obavou z moţné přetíţení dětí při účasti na více 

aktivitách v týdnu a snahou podpořit koncentraci dítěte na maximálně dva zájmy v daném 

časovém období. Po přihlášení je účast povinná nejméně na půl roku. 

Role učitele se zde tedy příliš neliší od role učitele na běţné půldenní škole. Role 

učitele v celodenní škole se spíše promítá do dopoledního bloku, který je díky změněné 

koncepci vyučování upraven podle zásad reformní pedagogiky. Role učitele se promítá do 

individuální podpory, kultury učení a participace ţáků. 

Ve škole PRIM2 jsou volnočasové aktivity organizovány přímo vedením školy, 

podílejí se na nich externí partneři a rodiče. Aktivity trvají 60-90 minut. Jedná se o aktivity 

taneční divadlo a sport v tělocvičně (v pondělí), bubnování a hry v tělocvičně (v úterý), 

dívčí klub a tvořivá dílna (ve středu), chlapecký klub, zahradničení a unicycle – jízda na 

jedno-kole (ve čtvrtek). V pátek je den skupinových činností (např. plavání), nabídky 

připravují vychovatelky. Volnočasové aktivity nejsou pro děti povinné, souběţně probíhá 

péče o děti v hernách odpoledního bloku. Externí partneři jsou např. učitel bubnování 

z hudební školy, akademický malíř a sochař, sportovní a hravé aktivity připravuje 

pedagogický personál z odpoledního bloku. 

Pro roli učitele v této škole platí obdobně to, co pro roli učitele ve škole PRIM1. 

Učitel profituje z koncepce celodenního vzdělávání, která umoţňuje mnohé alternativy a 

proměny. Odpolední blok není učitelem vyuţit, je zde však posilováno společenství ţáků a 

relaxace. 

Na celodenní škole SPEC3 jsou volnočasové aktivity realizovány především 

v odpoledním bloku. Škola je výjimečná tím, ţe organizaci celého odpoledního bloku 
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přenechává externí organizaci – spolku Die Falken. Vedoucí spolku pan S. organizuje 

odpolední blok s velkou pečlivostí. Zaměstnanci – především vychovatelé a sociální 

pedagogové jsou v zaměstnání uţ od dopoledních hodin, kdy připravují odpolední program 

pro ţáky, scházejí se k poradám a vyřizují administrativní záleţitosti. Jedenkrát týdně se 

scházejí s vedením školy, aby vyřešili vzniklé problémy a návrhy, diskutují rovněţ o 

propojení výuky a odpoledních aktivit (to se jim však zatím podle mého pozorování příliš 

nedaří). Volnočasové aktivity jsou organizovány spolkem Die Falken, vedeny jsou však 

také některými učiteli. Účast na volnočasových aktivitách je dobrovolná (souběţně probíhá 

také „hlídání dětí“ vychovatelkami), děti se na začátku roku mohou jít podívat, jak aktivita 

bude probíhat (tzv. Schnuppertag). Kdyţ se však do aktivity přihlásí, musejí ji pak nejméně 

jedno pololetí navštěvovat povinně. Aktivity vedené spolkem Die Falken (trvají 60 a více 

minut) jsou to např. Pohádkové divadlo (2x v týdnu 60 minut, 1. - 6. ročník), Písničkový 

kolotoč (1x v týdnu 75 minut, 1. – 4. ročník), Tajemství ţivota (1x v týdnu 75 minut, 1. -2. 

ročník), Sebeobrana (1x v týdnu 90 minut, 3. – 6. ročník), Textilní tvorba (1x v týdnu 60 

minut, 2. – 6. ročník). Kromě těchto aktivit spolek pořádá ještě páteční program – exkurze 

a výlety od 12:00 hodin do 15:30 hodin. V malých skupinách děti chodí na lezeckou stěnu, 

plavat, do sportovních center, do ZOO, na výlety do okolí apod. Aktivity vedené učiteli 

trvají 45 minut (zejména také z toho důvodu, aby bylo moţné je započítat do úvazku 

učitelů) a jsou to např. Sebedůvěra-rovnováha-spolehlivost (1x v týdnu 45 minut, 1. -2. 

ročník), Zobcová flétna (1x v týdnu 45 minut, 5. - 6. ročník), Fotbal (1x v týdnu 45 minut, 

3. - 6. ročník), Výlet do světa fantazie (1x v týdnu 45 minut, 1. - 2. ročník), Stolní tenis (1x 

v týdnu 45 minut, 4. - 6. ročník), Ţelezniční modelářství (1x v týdnu 45 minut, 4. - 6. 

ročník). Volnočasové aktivity pro děti nabízí pouze 6 učitelů z celé školy, zbytek realizují 

pracovníci spolku Die Falken. Problémem v této škole je právě spoléhání se na externí 

organizaci, kdy učitelé nejsou nuceni se více zapojovat. Přesto učitel F. hodnotí situaci 

jako uspokojivou: „Jak to u nás funguje, s tím jsem docela spokojený. Spolupráci se 

spolkem Die Falken uţ jsme dotáhli, pro tento rok jsem jedním z koordinátorů této 

spolupráce a myslím, ţe to funguje uţ dobře (vzájemná kooperace učitelů s pracovníky 

odpoledního bloku). Jsme vlastně jediná škola (nebo jedna z mála), která podobnou 

spolupráci realizuje. Pořádáme společné porady a výměny informací. Tato spolupráce se 

mi velmi líbí, samozřejmě bych si dovedl představit určitá zkvalitnění – např. by někteří 

další učitelé mohli nabízet volnočasové aktivity, ale je také třeba si uvědomit, ţe máme 

učitele, kteří se starají o obtíţně vzdělavatelné děti, takţe jsem za takových podmínek, jaké 
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máme, a kdyţ budeme nazývat naši celodenní školu takovou light-verzí, vlastně spokojen.“ 

K tomu například učitel H., který vede volnočasovou aktivitu Ţelezniční modelářství, 

dodává, ţe by se chtěl podílet na odpoledním bloku i více, kdyby mu ovšem někdo hlídal 

dceru, kterou vychovává sám a která nemá moţnost navštěvovat celodenní školu.  

Na škole REAL6 jsou volnočasové aktivity organizovány výhradně v době polední 

přestávky. Aktivit je v porovnání s ostatními školami z výzkumného vzorku málo. Kaţdý 

den jsou nabízeny dvě aţ tři aktivity – basketbal, muzikál, příprava na centrální zkoušení 

z matematiky, fotbal, psaní referátů pro různé předměty, podpůrné hodiny matematiky, 

projekt „Den napříč generacemi“ – tvorba rozhlasové hry. Předpokládá se tedy, ţe je bude 

navštěvovat pouze malé procento ţáků. Aktivity trvají zpravidla 30 minut a jsou rozděleny 

pro ţáky 5. – 7. ročníků a pro ţáky 8. – 9. Ročníků (viz Příloha č. 6). Pro starší ţáky od 8. 

ročníku je v nabídce sbor a divadlo. Tyto aktivity trvají 90 minut a jsou realizovány 

v pátek, kdy ţáci nemají odpolední vyučování. Ředitel školy (ředitel H.) v rozhovoru 

popisuje, ţe aktivity organizují především rodiče, se kterými má škola dobře rozvinutou 

spolupráci. Při pozorování ve škole, studiu školní dokumentace a rozhovorech s ţáky jsem 

však zjistila, ţe rodiče se zapojují spíše jako dozor – např. v herně, kde půjčují společenské 

hry, nebo ve školním kiosku, kde prodávají ţákům pamlsky a teplé nápoje. Do vedení 

aktivit se zapojují pouze výjimečně. Ředitel H. dále popisuje výjimečnost některých 

aktivit. „Jedna z mých kolegyň dělá např. asijský klub. Končí pak tím, ţe jsou přijati 

v Düsseldorfu na japonském konzulátu, s ceremoniálem, který by děti zaţily v Japonsku, 

takţe tento krouţek má velký úspěch. Ţáci se chovají velmi spořádaně a cítí příjemný dotek 

cizí kultury.“ Takové rozvrţení školního dne, kdy se ţáci učí jak dopoledne, tak odpoledne 

a volnočasové a relaxační aktivity jsou nabízeny pouze v krátké polední přestávce, není 

v souladu koncepcí celodenního vzdělávání. Ţáci jsou přetěţováni výukou a k relaxaci 

nezbývá dostatek času. Roli učitele v těchto volnočasových aktivitách pak vnímám rovněţ 

spíše negativně – podle vlastního pozorování se většina učitelů nesnaţí změnit přístup při 

vedení aktivit, chápou činnosti jako doplněk k běţné výuce (např. doučování 

z matematiky, případně psaní referátů).  

Na škole HLAV5 jsou mimo aktivity integrované do vyučování organizovány také 

nepovinné aktivity v polední přestávce. Tyto aktivity mají výhradně relaxační charakter. 

Jedná se o různé sportovní hry v tělocvičně i na školním dvoře, trénink koncentrace, rozvoj 

motoriky, dále umělecké aktivity – tanec a poslech hudby v herním sklepě, výtvarné 

činnosti, relaxační techniky, dobrovolná příprava na vyučování/ústní opakování, četba, 
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návštěva místní knihovny, deskové hry, dále komunikační aktivity – čajovna, dámský klub. 

Vedeny jsou tyto aktivity jak učiteli, tak také sociálními pedagogy a škola chce do 

budoucna ještě více zapojit rodiče. Aktivity se orientují na poţadavky a přání dětí, 

přihlášení není nutné, účast dětí je spontánní. Také učitelé aktivity realizují spontánně. 

Např. v době mého pobytu učitelka D. zorganizovala pro děvčata výrobu přáníček pro 

nadcházející adventní období. Pro tuto příleţitost vytvořila i informační letáček, který 

poslala do tříd. Ţáci, kteří měli o tuto aktivitu zájem, přišli v polední přestávce do herního 

sklepa a tvořili, povídali si, odpočívali. Atmosféru jsem vnímala jako přátelskou, ţákyně 

s učitelkou D. komunikovaly velmi neformálně, svěřovaly se jí s dívčími starostmi. 

Takovéto spontánní aktivity mají velký význam pro školní společenství, vyţadují od 

učitelů vlastní iniciativu, kreativitu a chuť dělat něco navíc pro děti. Ačkoliv se nejedná o 

aktivitu, která by měla velký přínos pro kognitivní rozvoj ţáků, velký význam má 

z hlediska sociálního.  

V polední přestávce jsou na většině škol ze vzorku pro ţáky otevřené herny a 

prostory pro vlastní zábavu, k dispozici jsou stolní deskové hry (viz Příloha č. 7), stolní 

fotbal i různé sportovní náčiní. Otevřena bývá i školní knihovna a kiosek či čajovna, podle 

toho, čím škola disponuje. Dozor v těchto místnostech škola řeší prostřednictvím externích 

pracovníků nebo rodičů. Učitel zde svou roli nehraje.  

4.1.4 Dimenze role učitele v GTS – společné stravování 

Společné stravování je jedním z charakteristických prvků německých celodenních 

škol, jehoţ realizace není zatím úplně vyřešena. Školní stravování postrádá z hlediska 

kulturně-historického
72

 v mnoha spolkových zemích tradici. Ve většině škol bylo tedy při 

transformačním procesu třeba vybudovat a vybavit školní jídelnu, případně také školní 

kuchyni. Celodenní školy řeší školní stravování třemi způsoby. Jestliţe škola získala 

dostatek finančních prostředků, vybudovala školní jídelnu i kuchyni a v současné době 

poskytuje ţákům pokrmy uvařené přímo ve škole z čerstvých potravin. Některé školy však 

(ať jiţ z důvodu nedostatku finančních prostředků, nebo z důvodu odlišné strategie) 

vybudovaly pouze školní jídelnu a pokrmy si nechávají dováţet od cateringových firem. 

Jakousi přechodovou variantou, kterou některé školy také vyuţívají, je vytvoření 

                                                
72 Ţáci odcházeli po vyučování domů, kde pro ně bylo připraveno polední jídlo, neboť ţeny byly zejména v tzv. 
západních spolkových zemích v domácnosti. 
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„poloviční“ školní jídelny, kde se některé jednodušší pokrmy vaří, většina jídel je však 

dodávána firmami v podobě polotvarů ve zmrazeném stavu.    

Problémy jsou spojené s vytvářením jídelníčku. Pro školní stravování totiţ 

neexistují normy, jako je to běţné v České republice. Školy se rozhodují podle různých 

kriterií. Ředitelé nejčastěji řeší dilema, zda se podřídit přání ţáků, nebo respektovat zásady 

zdravého ţivotního stylu a nabízet vyváţenou stravu. Marketingový tlak firem vyrábějících 

polotovary je však velmi silný. Vhodností pokrmů, jejich sloţením a úpravou se zabývá 

mnoho odborníků, neboť v této oblasti má celodenní škola velké rezervy. Ředitelé škol se 

zde ocitají mezi dvěma mlýnskými kameny, kdyţ se snaţí, aby pokrmy odpovídaly 

zdravému ţivotnímu stylu (z hlediska sloţení solí, tuků, bílkovin, sacharidů apod.) a 

zároveň chutnaly ţákům. Pokud by totiţ ţákům nechutnaly, obědy by si pak nekupovali. A 

tak se na školách setkáme s paradoxem, kdy školní kuchyně nabízí jídlo uvařené 

z čerstvých surovin, které odpovídá poţadavkům na vyváţenou stravu a mimo tento pokrm 

nabízí také pokrmy charakterizované jako rychlé občerstvení (např. hranolky, krokety, 

gyros – tedy s vysokým obsahem solí, většinou smaţené). 

Nejednoznačná je také povinnost účastnit se školního společného stravování. 

V některých školách je účast na školním stravování povinná, v některých doporučená. 

V některých školách se ţáci musejí účastnit společného stravování pouze v niţších 

ročnících, v ostatních ročnících je jim ponechána volnost. Pokud se ale učiteli podaří 

vybudovat ve třídě fungující společenství, společné stravování přetrvává do vyšších 

ročníků. Velmi záleţí na tom, jak takové společné stravování probíhá a zda je to pro ţáky 

příjemný záţitek ve školním dni – a s tím tedy úzce souvisí, zda má škola vypracovanou 

zajímavou pedagogickou koncepci školního stravování (včetně rituálů), která podpoří 

ochotu ţáků obědvat společně s ostatními. Do školního stravování patří také stravování o 

přestávkách. 

Školní stravování si děti platí částkou přibliţně 3 EUR za jedno jídlo. V programu 

„Kein Kind ohne Mahlzeit“ mohou rodiny s nízkými příjmy ţádat o dotaci na školní 

stravování svých dětí. 

Dietetická opatření nejsou v jídelníčku zahrnuta, ostatně v českém vzdělávacím 

systému rovněţ není moţné stravování dítěte s předepsanou dietou (výjimkou jsou školy 

pro zdravotně oslabené děti).  Školy se vzhledem k demografické skladbě svých ţáků 
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snaţí, aby existovaly varianty jídel s masem a bez masa. Kvůli některým etnikům se škola 

vyhýbá zařazování vepřového masa do jídelníčku. 

 Zajímavé je také zjištění, ţe Němci zatím zcela nepřijali školní stravování jako 

kaţdodenní samozřejmost, ale spíše jako nutnost. Ve dnech, kdy se nekoná odpolední 

vyučování (zpravidla jeden den v týdnu), není školní stravování ţákům nabízeno.  
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SPOLEČNÉ 
STRAVOVÁNÍ 

VE SKUPINĚ 

UČITEL 

PŘÍPRAVA A REALIZACE 
SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ 

BĚHEM PŘESTÁVEK 

Jestliže žáci svačí společně s učitelem (případně svačinu také 
společně připravují), působí tento rituál kladně na třídní klima, 
rozvíjejí se vztahy mezi žáky a učitelem, učitel má čas 
komunikovat se žáky méně formálně. Učitel má také možnost 
vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, upozorňuje na 
vhodnost či nevhodnost pokrmů donesených 
z domova/zakoupených ve školním bufetu. Tento způsob 
stravování je však pro učitele časově náročný. 

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ 
STABILNÍ SKUPINY ŽÁKŮ 

V DOBĚ OBĚDA 

Učitel má možnost vytvářet si se žáky rituály, třída připomíná 
rodinu, která společně obědvá, učitel vychovává žáky ke 
správnému způsobu stolování a zdravému způsobu stravování. 
Posiluje se vztah mezi žáky a učitelem, rozvíjí se neformální 
komunikace. Tomuto způsobu stravování je nutné uzpůsobit 
rozvrh hodin. 

VYCHOVATEL 
STRAVOVÁNÍ V DOBĚ 

OBĚDA 

Nedotýká se vztahu učitel-žáci, ale vztahu vychovatel-žáci, má 
tedy přesah spíše do odpolední části dne. Žáci jsou rovněž 
vychováváni ke správnému chování u stolu, snaha o rituály, 
rodinný stůl. Neutužuje se třídní společenství, žáci jsou již v 
„odpoledních“ skupinách.  

INDIVIDUÁLNĚ UČITEL  
DOHLED NA STRAVOVÁNÍ 

V DOBĚ OBĚDA 

Učitel pouze dohlíží na udržení kázně v době oběda, tento model 
nemá vliv na třídní společenství, nemá výchovný charakter, učitel 
pouze dohlíží na kázeň žáků během oběda. Výhodou může být, že 
si učitel a žáci od sebe odpočinou. V některých případech učitelé 
na kázeň ani nedohlížejí, žáci jsou v jídelně bez dozoru. 

VÝROČNÍ 
MODEL 

UČITEL 
UČITEL OBĚDVÁ SE ŽÁKY 
V JEDNOM DNI V TÝDNU 

Je vytvářen pocit výjimečnosti setkání učitele se žáky u jednoho 
stolu. Z hlediska výchovného chybí kontinuita. Výhodou může být 
pávě sváteční atmosféra a méně formální komunikace mezi žáky a 
učitelem. 

Tab. 4 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – společné stravování 
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Školy by měly mít vypracovanou tzv. pedagogickou koncepci školního stravování, 

která by popisovala strategii výchovného působení v rámci oběda, obvyklé způsoby 

realizace školního stravování a také své rituály. V praxi toto podle mých vlastních zjištění 

a podle ostatních výzkumů funguje pouze zřídka. Školy, které pedagogickou koncepci 

školního stravování mají, častěji vyuţívají moţnost společného stravování ţáků ve 

skupinách. Školy, které koncepci nemají, nechávají školní stravování na ţácích, přičemţ 

pouze dohlíţejí na udrţení kázně ve školní jídelně.  Způsob realizace školního stravování 

se také liší podle toho, zda se jedná o celodenní školu I., II., nebo III. typu.  

Rozhodne-li se škola stravování ţáků více organizovat a působit výchovně, volí 

většinou způsob stravování žáků ve skupině pod dohledem jedné osoby (učitele, či 

vychovatele). Tyto skupiny jsou zpravidla neměnné a dohlíţející osoba je také vţdy tatáţ 

(případně se podle rozvrhu střídají učitelé, ovšem opět s jistou pravidelností v určitých 

dnech). V takovém modelu se pak ţáci účastní školního stravování povinně, nebo se jej 

účastní povinně niţší ročníky a ostatním ročníkům je toto doporučeno.  

Stravování ţáků ve skupině pod dohledem učitele se odehrává o hlavní tzv. 

snídaňové přestávce a v době oběda. Setkáváme se také s kombinací – v době přestávky 

s učitelem, v době oběda s vychovatelkou, a to zejména na primárním stupni vzdělávání. 

Na některých školách ţací svačí sami, neorganizovaně, obědvají pak s učitelem. 

Stravování během přestávek vedené učitelem. Tzv. snídaňová přestávka je svou 

délkou přizpůsobena tomu, aby se ţáci stihli nasvačit (cca 15 minut) a zároveň, aby stihli 

vyjít ven na školní dvůr. Jedná se o přestávku po první vyučovací hodině nebo po prvním 

vyučovacím bloku. Společné stravování organizuje učitelka ve třídě. Ţáci si buď přinesou 

svačinu vlastní anebo si ji mohou zakoupit ve škole. Učitelka pak svačí společně se ţáky, 

výchovně působí v oblasti hygieny, upozorňuje ţáky na vhodnost některých pokrmů, 

doporučuje ţákům, čím by příště svou svačinu mohli doplnit. Zároveň se jedná o čas, který 

učitelka stráví s dětmi ve třídě neformálními rozhovory, coţ můţe být přínosné pro 

vzájemný vztah ţáků a učitele. Učitelé také zavádějí různé rituály během společných 

svačin, případně vedou ţáky k participaci v podobě sluţeb. 

Mnoho škol nabízí tzv. mléčné svačinky, tedy moţnost odběru ochuceného mléka, 

či jiných mléčných výrobků. Jiné školy nabízejí svačiny připravené přímo ve škole – 

nejčastěji čerstvé obloţené housky. Některé školy zapojují své ţáky do přípravy svačiny, 

kdy určení ţáci odcházejí z první hodiny dříve (případně namísto účasti na první hodině) 
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pomáhají ve školní jídelně s přípravou svačin (pomazánky, obloţené housky, ovoce, 

zelenina). Přípravu svačin má na starosti vţdy určitý ročník. Na některých školách vedou 

ţáci vlastní cvičnou firmu (školní kiosek), kde prodávají připravené housky a další pokrmy 

a zároveň se tak učí vedení malé firmy. 

Ţáci jsou vedeni k tomu, aby si sami uměli připravit zdravou svačinu. Na 

primárním stupni vzdělávání jsou určeny dny, kdy si ţáci připravují svačinu ve třídě 

v průběhu vyučování. Na druhém stupni vzdělávání se přípravou svačiny zabývají ţáci 

nastupující do 5 ročníku v prvním výukovém týdnu. Takové situace potom přispívají ke 

stmelení třídního kolektivu a upevnění vztahu mezi učitelem a ţáky v méně formální 

situaci při společné přípravě svačiny. 

Stravování v době oběda vedené učitelem. Ţáci obědvají v pevně stanovených 

skupinkách (většinou se jedná o školní třídu) společně s učitelem u jednoho či více stolů, 

podle dispozic školní jídelny. Vydávání pokrmů se zcela liší od vydávání pokrmů 

v českých školních jídelnách. Ţáci dostanou na stůl mísy, ze kterých si sami servírují jídlo 

na talíř. Učitel si s ţáky vytváří různé rituály, jako by ţáci obědvali doma u stolu s rodinou. 

Stůl před obědem prostírá sluţba. Ţáci jsou vedeni, aby počkali, aţ si všichni naservírují 

oběd na svůj talíř, případně si přinesou salát ze salátového baru. Sami si nalijí vodu do 

sklenic z připravených lahví. V některých školách se ţáci před obědem pomodlí. Na závěr 

jsou vedeni, aby počkali, aţ všichni ţáci u stolu doobědvají. Nádobí i stůl po ukončení 

stolování opět uklízí sluţba. Učitel se s ţáky setkává při společném stravování 

v neformální situaci, kdy, přestoţe výchovně působí, se snaţí vytvářet pocit sounáleţitosti 

a třídního společenství. Pokud se učiteli toto daří, můţe rituál oběda pozitivně ovlivňovat 

jeho vztahy se ţáky.  

Stravování v době oběda vedené výchovnými pracovníky. Tento způsob 

školního stravování je typický pro celodenní školu III. typu, kde odpolední péči nezajišťují 

učitelé, nýbrţ výchovní pracovníci. Jedná se zejména o primární stupeň vzdělávání. 

Skupinky jiţ nejsou stanoveny podle tříd, ale podle rozdělení ţáků do odpoledního bloku 

(tvoří se tedy i věkově heterogenní skupinky). Výchovní pracovníci pak buď působí 

podobně jako učitelé, kdyţ si se ţáky rovněţ vytváří rituály a snaţí se, aby se školní 

stravování podobalo co nejvíce stravování doma (včetně např. výzdoby stolů, přípravy 

zeleniny a ovoce na stoly apod.). Nebo pouze dohlíţejí a na ţáky výchovně působí, bez 

snahy o příjemnou a domácí atmosféru. Pokud se vychovatelé snaţí o první variantu, 
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mohou tak přispět dobrému klimatu odpoledního bloku i dobrému klimatu celé školy. Ve 

druhém případě se školní stravování příliš neliší od školního stravování v České republice.  

Typická je kombinace tohoto způsobu stravování (stravování v době oběda vedené 

výchovnými pracovníky) se stravováním o přestávkách vedeným učitelkou. 

Jestliţe škola nepromýšlí pedagogickou koncepci společného stravování, obědvají 

ţáci většinou individuálně. Jídlo je pak vydáváno podobně jako v České republice na 

určitém stanoveném místě. Zpravidla si ţáci mohou vybrat z denního menu nebo pokrmu 

rychlého občerstvení. Ţáci se usazují ke stolům podle vlastního uváţení, ve skupinách 

nebo individuálně. Ţáci v tomto modelu nejsou systematicky vedeni ke správnému 

způsobu stolování, v jídelně je „pouze“ udrţována kázeň. Učitel tedy působí výchovně 

pouze v určitých extrémních situacích, někdy dozor v jídelně chybí úplně (zejména na 

gymnáziích). Učitel se vyděluje do privilegované skupiny ostatních učitelů, kteří sedí na 

vyhrazeném místě. Záleţí pak na osobnosti učitele, zda z vlastní vůle někdy sedí u oběda 

společně s ţáky, nebo obědvá výhradně ve společenství ostatních učitelů. Tento model 

přináší jistou výhodu v tom, ţe učitelé i ţáci si mohou od sebe na nějaký čas odpočinout. 

Na druhou stranu však taková organizace nepřispívá k vytváření školního společenství a 

ani není příliš výchovná. 

V praxi se setkáváme ještě s modelem, který lze nazvat „výroční“. Jedná se o 

situaci, kdy po většinu dní v týdnu ţáci obědvají individuálně, jeden den v týdnu je pak 

vyhrazen společnému stolování třídního učitele se svou třídou. Na tento rituál se ţáci těší, 

cítí jeho výjimečnost. Vztahy učitele a ţáků se tím posilují, přestoţe se jedná pouze o jeden 

den v týdnu. Naopak nevýhodou je, ţe učitel není v tomto jednom dni schopen rozvíjet 

další rituály a jeho výchovné působení nemá kontinuitu.  

4.1.4.1 Typové případy 

Školy, které jsem navštívila, jsou poměrně kreativní v realizaci stravování o 

přestávkách. Škola PRIM1 zavedla tzv. snídaňovou přestávku po prvním bloku v 9:00, 

kdy mají ţáci moţnost koupit si mléčnou svačinku – kakao, mléko (roznáší sluţba) a 

společně ve třídě svačí. Ředitel B. toto opatření zdůvodňuje nutností doplnit energii u 

některých ţáků, kteří ráno doma vůbec nic nesnídají. Při pozorování v 3. a 4. ročníku jsem 

si všimla, jak se při společné snídani (jak se toto společné stravování ve škole nazývá) 

učitelka P. nenápadně dívá, co mají děti k svačině a jemně upozorňuje, ţe by si mohly vzít 

např. také nějakou zeleninu. Spíše opatrně se takto snaţí intervenovat do ţivotosprávy dětí. 
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Podobně je tomu ve škole SPEC3. Učitelka N. vysvětluje v rozhovoru snídani 

v třicetiminutové přestávce: „Někdy snídáme společně, já koupím housky a děti přinesou 

něco na ně, to si dopředu určíme. Ţáci se na tyto svačiny se těší. “ 

Ve škole PRIM2 si ţáci v dopoledním vyučování čas od času připravují společnou 

svačinu. V době, kdy jsem na škole realizovala své šetření, se připravoval „jablečný den“. 

Jiţ několik dnů dopředu byla vyhlášena „jablečná sbírka“, kdy ţáci měli moţnost přinášet 

z domova jablka (kdo má/můţe). Na následující den si měli ţáci přinést struhadla a 

škrabátka (naplánováno s několika ţáky), všichni si pak měli přinést misku a lţičku. 

V prvních dvou hodinách ţáci vyráběli jablečné pyré, které poté všichni společně o 

přestávce snědli. Ţáci se na tento den velmi těšili, vyprávěli mi, jak proţili minulý 

„zeleninový den“. Učitelka F. mne upozornila, ţe takovou akci jiţ dlouho dopředu vyuţívá 

k motivaci ţáků a udrţení kázně. Kromě toho, ţe se ţáci učí dovednostem při přípravě 

pokrmu bohatého na vitaminy a vlákninu, vnímají určitou sounáleţitost, kdyţ má při 

přípravě kaţdý svůj úkol, aby mohlo vzniknout společné dílo.  

Před začátkem vyučování (od 8:15 do 8:30) mohou ţáci ve škole HLAV5 společně 

připravovat a konzumovat zdravou snídani ve školní čajovně. Tím škola vede ţáky ke 

zdravému ţivotnímu stylu a umoţňuje jim doplnit energii před začátkem vyučování. 

Zdravou snídani připravují ţáci pod vedením koordinujících učitelů. 

Stravování během oběda vedené učitelem realizuje např. škola v mém vzorku 

nazvaná REAL6. V průběhu šetření jsem se zúčastnila společného oběda a pozorovala, jak 

probíhá jeho organizace. Ţáci mají polední přestávku 70 minut, ve které obědvají (a 

účastní se podle zájmu volnočasových aktivit). Ţáci se stravují v menze povinně, jídlo platí 

rodiče. Kdo si nemůţe dovolit svému dítěti platit školní stravování, ten můţe poţádat o 

příspěvek zřizovatele školy. Přímo v menze se připravuje čerstvé jídlo kaţdý den. Ţáci 

mají moţnost vybrat si podle chuti salát ze salátového baru. Škola má pedagogický 

koncept společného stravování. Třídy obědvají společně se svým třídním učitelem, u stolů 

jsou ve stanovených skupinkách, které se v průběhu roku nemění. Učitel má na dohled 

všechny ţáky své třídy, aby na ně mohl výchovně působit, upozorňovat na zásady 

správného stolování, ale také s nimi neformálně rozmlouvat. Neţ začnou děti obědvat, je 

jim ponechána chvilka k modlitbě. Jídlo je servírováno přímo na stoly v nerezových 

miskách a ţáci se berou tolik jídla, kolik chtějí. Ve školním řádu stojí: „Kaţdý si nejprve 

vezme na talíř tolik jídla, aby zbylo na všechny ostatní. Ţáci si přidávají jen v případě, ţe 

nějaké jídlo zbude.“ Tak se ţáci učí respektovat potřeby ostatních a být ohleduplní. Ţáci si 
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mohou přinést salát ze salátového baru, nabídka se mění kaţdý den a je pestrá. Po 

ukončení stolování odcházejí ţáci po skupinách (čeká se, aţ všichni dojedí), sluţba utírá 

stoly a odnáší pouţité nádobí na připravený vozík, který odváţí do kuchyně. Problém bývá 

s hlukem, menza je poměrně velká a ve stejnou chvíli v ní stoluje velké mnoţství ţáků. 

Tento koncept povaţuji výchovný, je jedním z nejlepších ze škol, které jsem navštívila. Na 

charakteru jídla lze však poznat, ţe se stále ještě hodně vychází vstříc ţákům, zdravá strava 

je pak aţ na druhém místě. V době, kdy jsem byla na škole, byly k obědu např. kuřecí mini 

řízečky a bramborové krokety, salát dle výběru.  

 Polední stravování vedené vychovatelkou realizuje příkladně škola PRIM2 z mého 

vzorku, kdyţ pro stravování škola vytvořila „domácí podmínky“ (viz Příloha č. 8). Jídelna 

je zařízena jako běţná kuchyň, výjimkou je více jídelních stolů. Vydávání jídla se 

odehrává podobně jako doma – zajišťuje ho personál starající se odpoledne o děti. Jídlo 

dováţí externí firma v termoboxech, jedná se o pokrmy vyrobené z biopotravin, neboť 

škola se snaţí nabízet ţákům zdravé polední jídlo. Vychovatelky připravují na kaţdý stůl 

zeleninu či ovoce. Ve školách, které jsem navštívila, velmi dbají na to, aby se děti při jídle 

cítily dobře, jedly pomalu a způsobně. Zároveň podporují samostatnost ţáků a participaci.  

V odpoledních hodinách připravují některé vychovatelky společně s ţáky odpolední 

svačinu (ovoce či zeleninu). Ve škole SPEC3 ţáci při mojí návštěvě připravovali ovocný 

salát. Takové věci dělají podle slov vychovatelky v případě, ţe na konci měsíce zbudou 

peníze ze stravného. Ţáci si šli do blízkého obchodu nakoupit suroviny, ve školní kuchyni, 

kam je pustila vedoucí školního stravování, pak vyrobili společnými silami ovocný salát. 

Z hlediska výchovného je pro tyto ţáky důleţité osvojit si základní dovednosti při přípravě 

jednoduchých jídel. Navíc je zde opět pocit společného cíle. I kdyţ se nejedná o školní 

třídu, ale o skupinu ţáků z odpolední péče, přispívá i tak společná činnost k dobrému 

klimatu školy. 

Individuální stravování zvolila školy GYMN9. Škola má vlastní menzu, která 

nabízí oběd pro 300 ţáků. To je však velmi málo na to, ţe škola má přes 1200 ţáků. 

Předpokládá se tedy, ţe ne všichni ţáci budou jíst v poledne teplé jídlo. Jim menza 

poskytuje moţnost studeného občerstvení. Nabídka jídla je přizpůsobená poptávce ţáků – 

vedle denního menu (kde bývá jako hlavní jídlo vinná klobása, řízek, gyros apod.) jsou ve 

stálé nabídce tzv. malá jídla jako hranolky, opečená klobása, pizza, bagety, saláty, různé 

zákusky. Jídlo se vaří na místě, není dodáváno externí firmou. Menza působí klidným 

dojmem, barvené ţidle a stoly, na zdech visí výtvarné práce ţáků. Protoţe je po polední 



137 

 

přestávce, je v jídelně uţ pouze pár opozdilců, vzadu sedí skupinka děvčat a povídají si. 

Kdyţ se děvčat ptám na to, jak vypadá školní stravování, moc nadšené nejsou, konzumují 

podle svých slov spíše malá jídla (viz výše). Přítomnost učitelů je nijak neruší, ale také si 

neuvědomují, ţe by s nimi učitelé při obědě jakkoliv komunikovali, nebo kázeňsky 

působili na některé hlučnější ţáky. Bohuţel vidím jednu zásadní chybu v tomto systému – 

ţáci se stravují zdravě a správně jen v případě, ţe chtějí. Pedagogické působení zde úplně 

chybí. Snaha nabízet čerstvé jídlo uvařené z kvalitních surovin je navíc oslabena nabídkou 

malých jídel, která jsou většinou mastná a přesolená. 

Tzv. výroční model se rozvinul na škole GYMN8.  Škola má menzu, kde nabízí 

obědy – výběr je ze dvou jídel
73

. Výroční model je systém individuálního školního 

stravování, kdy ţáci většinu dní obědvají samostatně, pouze jednou v týdnu (ve čtvrtek) 

učitelé stolují se svými ţáky. Za nevýhodu povaţuje učitel L. to, ţe ţáci obědvají s třídním 

učitelem. Takţe učitel, který není třídním, nemá moţnost se se ţáky takto neformálně 

setkat při společném stravování. 

 V optimálním případě by škola měla mít pedagogický koncept oběda, kde se učitelé 

stravují společně se ţáky, vytvářejí si vlastní rituály a působí příznivě tak na klima vlastní 

třídy. Ve většině škol ale mají s tímto poţadavkem problémy, které bude třeba do 

budoucna řešit. 

4.1.5 Dimenze role učitele v GTS – kultura učení 

Oproti půldenním školám, chápaným v Německu jako „hlavní vzdělávací proud“, 

se předpokládá, ţe v celodenní škole dochází k učení v průběhu celého školního dne, ne 

pouze během vyučování v dopoledních hodinách. Cílem celodenního vzdělávání je tedy 

připravit pro ţáky co nejvíce rozmanitých příleţitostí k učení během celého školního dne, a 

to nejen formálního, ale také neformálního. 

V rámci vytváření optimálních podmínek pro učení se celodenní školy se snaţí o 

tzv. novou kulturu učení. Výzkumem kultury učení se zabývá projekt LUGS (Lernkultur 

und Unterrichtsentwicklung an Ganztagsschulen), který otevírá otázku, zda a případně jak 

se mění vyučování a učení při transformaci školy půldenní ve školu celodenní. 

Předpokládá se, ţe kultura učení na celodenních školách by měla odpovídat poţadavkům 

                                                
73 Učitel L., u kterého jsem realizovala pozorování, ale upozorňuje, ţe skoro kaţdý den je vepřové maso, coţ není 
optimální stav pro studenty muslimského vyznání. 
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na tzv. novou kulturu učení, kterou popisuje např. Kirchhofer. (KIRCHHÖFER 2004, s. 

114) 

Kriterium Tradiční kultura 

učení 

Nová kultura učení 

postoj jedince k učení učení je organizované i 

podporované zvenku 

jedinec organizuje učení 

samostatně a zodpovídá za něj 

vzdělávací obsahy orientované na odbornou 

kvalifikaci 

orientované na ţivotní 

dovednosti, klíčové 

kompetence 

oblast vzdělávání oborová, přesně vymezená 

(školní/mimoškolní)  

mezioborová, přesahující 

(sociální prostředí) 

vzdělávací strategie formální, instruktivistická neformální, zaloţená a 

zkušenosti, konstruktivistická, 

sebereflektivní 

zařazení učení do života 

jedince 

v určité fázi ţivota celoţivotní 

učební kánon centrální kurikulum individuální přístup 

kooperace institucionální segregace flexibilní sítě 

forma hodnocení sumativní formativní zpětná vazba, 
otevřená 

kultura učení učitel zprostředkující učitel poradce, průvodce 

učením, samostatné tvoření 
znalostí 

Tab. 5 – Nová kultura učení 

„Nová učební kultura označuje kognitivní, komunikativní a sociální manuál pro 

všechny, kteří se zabývají takovým edukačním procesem, v jehoţ centru stojí samostatně 

organizované učení v podmínkách institucionálních i neinstitucionálních. Nová kultura 

učení je orientovaná na umoţnění, sebeorganizaci a rozvíjení kompetencí.“ 

(ERPENBECK, ROSENSTIEL 2003, s. 13, citováno podle KIRCHHÖFER 2004, s. 113) 

Pokud bychom tuto definici transformovali do obecnějšího modelu, pak lze konstatovat, ţe 

kultura učení se týká podmínek, které jsou pro učení vytvářeny, a strategií, prostřednictvím 
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kterých se učení odehrává. Tato obecnější formulace byla vyuţita i pro potřeby kódování 

v rámci tohoto výzkumného šetření. 
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PŘÍČINNÉ 

PODMÍNKY 
JEV KONTEXT 

INTERVENUJÍCÍ 
PODMÍNKY 

STRATEGIE EFEKTY 

O
R
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IZ

A
CE

 V
Y
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N

Í V
 C

EL
O

D
EN

N
Í Š

K
O

LE
 

KULTURA 
UČENÍ 

VYUČOVÁNÍ 
UČITEL 

 

RYTMIZACE 

Zklidnění školního dne, dostatek času pro všechny druhy činností, 
fáze odpočinku i intenzivního učení, pro učitele náročnější 
příprava, ale možnost zařadit do vyučování komplexnější 
vzdělávací aktivity. 

PODPORA SAMOSTATNÉHO 
UČENÍ ŽÁKŮ 

Rozvíjení odpovědnosti žáků za vlastní učení a posílení 
koncentrace, role učitele jako poradce. Učitel má dostatek času 
věnovat se žákům individuálně. Podpora kompetence k učení (n. 
tzv. metodické kompetence). 

PEDAGOGIZACE PROSTŘEDÍ 

Podpora (vytváření) příznivého klimatu třídy, motivace žáků, 
pomůcky výukového i relaxačního charakteru, třídní společenství. 
Pomáhá k samostatnému učení. Učitel může snáz organizovat 
práci žáků i vyučování, vizualizace pravidel, rituály, pomůcky pro 
samostatné učení – možnost individualizace, diferenciace. 
Možnost nechat žáky si pohrát, odreagovat se pro lepší 
koncentraci. 

RITUÁLY A PRAVIDLA 
Jasná pravidla- hranice pro žáky, efektivnější organizace 
vzdělávání, rituály pomáhají žákům orientovat se ve školním 
dni/ve školním životě, udržení kázně, vedení třídy, klima. 

VNITŘNÍ DIFERENCIACE 

Základem je podpora samostatného učení a koncentrace žáků, 
připravené prostředí, pravidla. Učitel připravuje pro každého 
žáka/pro skupinu žáků různé aktivity. Učitel musí znát metody 
diferenciace a individualizace, náročnější na přípravu. 

VÝUKA VE VĚKOVĚ 
HETEROGENNÍCH 

SKUPINÁCH 

Vzájemné učení žáků, usnadňuje práci učiteli – organizačně, 
dovysvětlení učiva, podporuje samostatnost žáků, vzájemné 
obohacení věkově různě starých žáků, nároky na učitele – 
propracovaná příprava, klima školy – mladší a starší spolupracují, 
znají se, prostředek proti šikaně.  
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ROZVÍJENÍ KOMPETENCE 
K UČENÍ 

Učitel zprostředkovává žákům informaci o metodě, rozvíjí 
kompetenci k učení (schopnost samostatného učení), učitel jako 
metodik/didaktik – vyučuje nejen obsah, ale také metodu – 
výhodou je, že při příštím využití dané metody žáci znají postup. 

ZAPOJENÍ EXTERNÍCH 
ODBORNÍKŮ 

Obohacení vzdělávání, jiné přístupy, metody, aktivizace a 
motivace žáků, učitel jako poradce a koordinátor, týmová výuka. 
Učitel vhodně využívá nové poznatky žáků i jejich motivaci pro 
obor. Nástraha – mohou být benevolentní. 

INTEGROVANÁ TEMATICKÁ 
VÝUKA 

Projekty, propojení výuky s praxí, reálným životem, komplexní 
edukace žáka (+ etické normy – senioři, solidarita, žáci se učí při 
praxi odvádět dobrou práci apod.). Náročnější na přípravu, 
možnost uchopit téma mezipředmětově, komplexněji, aktivizačně, 
více času, heterogenní skupina. Nároky na učitele – komplexní 
znalosti a zájmy. 

HODNOCENÍ 
Formativní hodnocení, zpětná vazba. Nároky na učitele – 
odpovídající metody, motivace. Spolupráce se soc. pedagogem. 

MIMO 
VYUČOVÁNÍ 

UČITEL 

PARTICIPACE 

Tím, že se zapojují externí odborníci, mění se klima ve škole – 
mnoho lidí a mnoho profesí ve škole vytváří rozmanitou 
společnost – důležitý je respekt, vzájemná tolerance a partnerství 
jako vzor a příklad. Rovnocenné partnerství, vzájemná 
ohleduplnost. 

RODIČE 

ŽÁCI 

Tab. 6 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – kultura učení 
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V této dimenzi hraje velkou roli učitel, který je ve vyučování hlavním 

intervenujícím subjektem a který volí určité strategie vyučování a učení ţáků v souladu 

s kulturou učení, kterou předpokládá celodenní vzdělávání. Vyjma učitele jsou zde neméně 

důleţité podmínky, které konkrétní celodenní škola učiteli poskytuje pro realizaci nové 

kultury učení. Strategie, které učitel volí, se týkají zejména času (rytmizace) a jeho vyuţití 

v individuální prospěch kaţdého ţáka (vnitřní diferenciace), dále učitel vytváří vhodné 

prostředí, ve kterém učení probíhá (pedagogizace prostředí), stanovuje spolu s ţáky 

rituály a pravidla, které jim pomáhají vyznat se v procesu učení, přinášejí jim potřebnou 

jistotu, podporuje různými prostředky samostatné učení žáků, v souvislosti s tím také 

rozvíjí metodické dovednosti ţáků (kompetence k učení), vyučuje ve věkově smíšených 

skupinách, plánuje a realizuje integrovanou tematickou výuku, která odpovídá 

poţadavkům na průřezovost a blízkost praktickému ţivotu, hodnotí ţáky formativně a 

zapojuje dle potřeby do výuky externí odborníky, jejichţ práci koordinuje.  

 Za rytmizaci je povaţováno takové uspořádání školního dne, které respektuje 

biorytmus ţáků – střídá fáze koncentrace s úměrně dlouhými fázemi relaxace a snaţí se o 

rozloţení vzdělávacích i volnočasových aktivit během celého školního dne. Na rytmizaci 

se podílí jak vedení školy při přípravě rozvrhů, tak také učitel v průběhu vyučování. 

Předpokládá se, ţe celodenní školy prodlouţí vyučovací hodiny na 60 a více minut, 

případně zavedou výuku v dvouhodinových blocích, na které budou navazovat delší 

přestávky (které ţáci vyuţití k aktivní relaxaci např. pohybové). Tak vytvoří podmínky pro 

učitele, který v rámci delšího času stráveného ve třídě můţe ve výuce pracovat 

v klidnějším tempu, v rámci jedné hodiny střídat fáze koncentrace a relaxace, úspěšněji 

můţe realizovat komplexní výukové metody a také má více čas na individuální práci 

s jednotlivými ţáky. V optimálním rozloţení školního dne by měly být v dopoledním 

vzdělávání zastoupeny „zábavné vzdělávací aktivity“ (viz kap. 4.1.3), aby se školní den 

nedělil na vyučovací dopoledne a volnočasové odpoledne. Aktivity se mají záměrně 

prolínat tak, aby ţák nerozlišoval mezi volnočasovou aktivitou a výukou – vše jsou 

příleţitosti k učení. Rytmizace je pro celodenní školy stále ještě problémem, protoţe 

vyţaduje nový pohled na organizaci školního dne a více práce při sestavování rozvrhů 

(např. při přepočítávání čtyřicetipětiminutových úvazků na šedesátiminutové apod.). Navíc 

předpokládá, ţe učitel bude mít dostatečné metodicko-didaktické i pedagogicko-

psychologické dovednosti pro efektivní práci se ţáky v delších časových úsecích. Pokud 
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by škola prodlouţila vyučovací hodinu bez proměny stylu výuky, neměla by taková změna 

smysl ani poţadovaný efekt. 

  Předpokladem správné rytmizace je dovednost vnitřní diferenciace výuky, kterou 

aplikuje učitel v konkrétních vyučovacích hodinách. Vnitřní diferenciace výuky znamená, 

ţe učitel pracuje v hodině s jednotlivými ţáky nebo se skupinami ţáků podle jejich 

pokročilosti v tématu, či podle jejich zájmu o dílčí téma v rámci tematického celku. Vnitřní 

diferenciace můţe fungovat na bázi otevřeného vyučování, kdy si učitel připraví různorodá 

cvičení a úkoly, které ţáci podle svého zaměření a pokročilosti plní. Učitel pak pracuje 

s jednotlivými ţáky individuálně, zatímco jsou všichni ţáci zaměstnáni prací na vybraných 

úlohách. Nebo můţe fungovat podobně jako výuka v málotřídních školách, kdy učitel 

pracuje se skupinou ţáků na základní úrovni, zatímco skupina ţáků na vyšší úrovni 

zpracovává zadaný úkol, po určitém čase se skupiny vymění – pokročilí pracují s učitelem, 

zatímco ţáci na základní úrovni zpracovávají zadaná cvičení. Učitel musí ovládat různé 

metody a formy práce, aby se výuka nestala monotónní a aby byla zajištěna efektivita 

práce se ţáky. Zároveň musí učitel umět vyučovací jednotku dobře naplánovat. Příprava na 

takovou hodinu je náročnější, výsledek můţe být při správném provedení smysluplnější, 

neţ práce s celou třídou zároveň.   

 S vnitřní diferenciací souvisí nutnost pedagogizovat prostředí, ve kterém výuka 

probíhá. Ve třídách jsou vytvořena centra aktivit, která učitel operativně při výuce vyuţívá 

a doplňuje do těchto center didaktické materiály. 

Vzdělávání v celodenní škole je upraveno pravidly, která si učitel stanovuje 

společně se ţáky a která jsou důsledně dodrţována. Pravidla se týkají chování ţáků ve 

třídě, komunikace a diskuse, pouţívání některých pomůcek a náčiní apod. Pravidla jsou 

vyvěšena na stěně vţdy u místa, kde má být činnost ţáků regulována (pravidla komunikace 

jsou tedy vyvěšena u místa, kde se ve třídě koná komunitní kruh). Zároveň s pravidly si 

učitel společně s ţáky vytváří rituály, které posilují třídní společenství a stmelují třídní 

kolektiv. K rozvíjení školního společenství přispívá výuka ve věkově smíšených 

skupinách. 

V celodenní škole je velký důraz kladen na samostatné učení žáků a na rozvíjení 

jejich kompetence k učení, jako nástrojů pro celoţivotní učení. Škola zařazuje do rozvrhu 

hodiny samostatného učení, kdy ţáci pracují na týdenních plánech. Zároveň ale učitelé 

ţáky systematicky učí, jak si organizovat vlastní čas na učení, jak se motivovat k učení, 
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jaké metody pomáhají při učení a opakování, jak mají ţáci efektivně zpracovávat text 

apod. Jestliţe ţáci umějí pracovat rozmanitými metodami, ulehčí to učiteli práci a můţe je 

v hodinách vyuţívat bez zdlouhavého vysvětlování.  Ţáci jsou v rámci přípravy na 

celoţivotní učení vedeni k realistickému a konstruktivnímu sebehodnocení. 

Vzdělávání v celodenních školách má naplňovat poţadavek na mezipředmětové 

propojení a praktické vyuţití poznatků. Ve školách jsou za tímto účelem realizovány 

integrované tematické předměty a do výuky jsou zapojováni externí odborníci. 

4.1.5.1 Typové případy 

Všechny školy z mého vzorku se snaţí o jistou formu rytmizace, ne vţdy je však 

daná forma vhodná. Za příkladnou mohu označit rytmizaci na škole HLAV5, která se 

snaţí odbourat stres ţáků a přizpůsobit se co nejlépe jejich biorytmu. Ve školním dni se 

střídají dlouhé výukové bloky s dlouhými přestávkami, v odpoledním bloku se vţdy mění 

výukové formy, aby dopolední a odpolední program nebyl jednotvárný. Vyučování začíná 

v 8:30 hodin po pozvolném otevřeném začátku (viz kap. 4.1.3.1), vyučovací hodiny trvají 

60 minut. Dvě vyučovací hodiny jsou vţdy sloučeny do bloku bez přestávky (120 minut), 

poté následuje delší přestávka. Po prvním bloku tráví ţáci přestávku (30 minut) na školním 

dvoře (za velmi nepříznivého počasí v herně, ale tyto situace jsou podle slov učitelů spíše 

výjimečné, neboť ţáci bývají rádi venku i při mírném dešti), po druhém bloku následuje 

hodinová polední přestávka. Školní den obsahuje maximálně 6 vyučovacích hodin. Vedení 

školy se při tvorbě rozvrhů snaţí, aby se učitelé ve třídách příliš nestřídali, aby mohli 

vyuţít celý čas 120 minut a vnitřně jej diferencovat podle vlastní potřeby. Uvádím příklad 

z terénních zápisů: 

Učitelka D. má v sedmé třídě druhý blok – hodinu německého jazyka (od 11:00 do 12:00 

hodin) a ihned po ní následuje dějepis (od 12:00 do 13:00 hodin). Přicházím na hodinu 

dějepisu v 12:00 hodin do třídy, kterou ale nacházím při samostatné práci z německého 

jazyka. Ţáci pracují na interpretaci nedokončeného textu, ke zpracování úkolů potřebují 

zřejmě více času. Pozoruji, jak ţáky práce baví, neustále se ptají, jak příběh dopadne, a 

ţádají, aby jim paní učitelka konec příběhu dočetla. Po dočtení příběhu a krátké reflexi 

dává učitelka D. ţákům krátkou přestávku na uvolnění, protaţení a hygienu, poté 

pokračují dějepisem. Učitelka prodlouţila hodinu němčiny o 20 minut, protoţe ţáky práce 

bavila a ona uznala za vhodné ji dokončit. Učitelka D. nijak neřeší zdrţení, je to zřejmě 

běţná věc.   
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Toto uspořádání hodin učitelům umoţňuje pracovat s časem flexibilněji a 

orientovat se podle potřeb ţáků, jejich únavy či motivace do další práce. Učitel při 

takovéto blokové výuce můţe lépe propojovat obsahy obou předmětů. V jiných třídách 

(vyšší ročníky) se taková rytmizace nepodařila vţdy – při pozorování v 9. ročníku 

absolvuji v jednom bloku hodinu němčiny u učitele S-K. a přesunuji se společně s ţáky na 

angličtinu k učitelce R. Přesuny jsou plynulé, přestávky k tomu pravděpodobně ani není 

třeba. Náš přesun trvá 3 minuty. Po vstupu do třídy nás učitelka R. vítá a začíná ţáky 

organizovat – usazuje je, uklidňuje, dává pokyny, jaké pomůcky budou v hodině 

potřebovat, popisuje plán celé hodiny. Ţáci díky tomu začali učitelku vnímat poměrně 

rychle. 

Toto blokové uspořádání má i své slabé stránky. Ţáci se musejí koncentrovat po 

dobu 120 minut, coţ nevydrţí, proto je zde nebezpečí poklesu efektivity druhé hodiny v 

bloku. Učitel musí mít výuku dobře připravenou tak, aby se střídaly fáze koncentrace a 

relaxace a různé metody učení, aby ţáky práce nepřestala bavit. Učitel musí umět hodinu či 

celý blok vnitřně diferencovat, musí umět do výuky zařadit opakovací fáze, které na této 

škole nahrazují domácí úkoly (viz kap. 4.1.1.1).  I přes tyto moţné problémy má učitel 

díky podobnému členění hodiny moţnost zařazovat komplexní výukové metody, na které 

je třeba více času. V blokové výuce můţe snadno propojit oba předměty v mezipředmětový 

projekt. Největší výhodu vidím v moţnosti organizovat aktivity podle aktuální diagnostiky 

třídy – únavy, nadšení pro aktivitu apod. 

V odpoledním bloku nahrazují vyučovací hodiny jiné formy vzdělávání – 

mezipředmětové projekty v heterogenních skupinách, podpůrná výuka (vedená tutory – 

staršími ţáky, příp. třídními učiteli), volnočasové vzdělávací aktivity. Škola připravuje pro 

ţáky pestrou nabídku aktivit během školního dne, coţ klade vysoké nároky na roli učitele, 

na jeho metodicko-didaktické dovednosti i kreativitu a iniciativu. Učitel hraje při takto 

organizované výuce klíčovou roli – právě na něm závisí, zda bude efektivní, či ne. 

V případě ţe učitel nedokáţe efektivně zorganizovat celou hodinu (či blok), pozbývá 

bloková výuka smyslu. 

Další školy, které prodlouţily vyučovací hodiny na 60 a více minut, jsou školy 

INTG7 a GYMN9. Škola INTG7 zavedla šedesátiminutový cyklus jako druhá ve 

spolkové zemi, ve spolupráci s odborníky z Univerzity Dortmund evaluuje kvalitu tohoto 

upořádání a stále se snaţí o jeho zkvalitnění. Rytmus je podobný jako u školy HLAV5, 

výjimkou jsou pětiminutové přestávky mezi jednotlivými hodinami v bloku a velmi krátká 
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přestávka na oběd – pouze 20 minut. V odpoledním bloku pak následují volnočasové 

vzdělávací aktivity a integrované společenskovědní a přírodovědné projekty.  

Škola GYMN9 zavedla od školního roku 2007/20008 nový rytmus vyučovacích 

hodin. Vyučovací hodiny trvají 65 a 70 minut, střídají se po pololetích. První hodina začíná 

v 8:00 a trvá první pololetí do 9:10 hodin (70 minut), po pětiminutové přestávce začíná 

druhá hodina v 9:15 hodina a trvá do 10:20 (65 minut). Ve druhém pololetí trvá první 

hodina 65 minut a druhá hodina 70 minut. Velká přestávka je od 10:20 do 10:45. Poté 

následují další dvě hodiny (od 10:45 do 11:55 a od 12:00 do 13:05) v podobném 

uspořádání jako první dvě hodiny. Se změnou vţdy v pololetí (od 10:45 do 11:50 a od 

11:55 do 13:05). Polední přestávka pak trvá 55 minut. Odpolední hodiny začínají v 14:00 

(do 15.10) a v 15:15 (do 16:20), ve druhém pololetí trvají od 14:00 do 15:05 a od 15:10 do 

16:20.  Systém se podle slov zástupkyně ředitelky H-G. velmi osvědčil: „Vyučování jsme 

předělali tak, ţe máme hodiny trvající 65 a 70 minut. Takţe jsme to rozpočítali tak, ţe tři 

běţné vyučovací hodiny jsou u nás dvě hodiny, dopoledne máme 4 hodiny a odpoledne 

ještě 2 (podle toho, jak se to počítá), a tak máme více času na procvičování, zkoušení 

nových metod apod. V odpoledním bloku jsou na této škole v některých dnech běţné 

vyučovací hodiny, v jiných dnech pak volnočasové vzdělávací aktivity a hodiny 

individuální podpory ţáků. 

Rytmizace je velmi náročná pro vedení školy při sestavování rozvrhu, neboť se 

musejí úvazky učitelů a učební plán jednotlivých ročníků přepočítat na prodlouţené 

hodiny. Školy si na tento přepočet jiţ vytvořily systém a sestavení učebních plánů i úvazků 

jim nedělá větší problémy. 

 Ve škole REAL6 je rytmizace velkým problémem. Škola zůstala u běţné délky 

vyučovacích hodin (45 minut) a do školního dne se snaţí vměstnat co nejvíce výuky. 

Vyučování trvá od 8:10 hodin do 16:00 hodin. Po první vyučovací hodině následuje delší 

přestávka na svačinu (15 minut), jinak mají ţáci pouze krátké přestávky (5 minut). Mladší 

ţáci mají v dopoledním bloku 6 hodin, v odpoledním pak dvě hodiny. Starší ţáci mají 

v dopoledním bloku pět hodin, v odpoledních bloku tři hodiny. Toto rozdělení je z důvodu 

kapacity školní jídelny. Polední přestávka trvá 70 minut a zahrnuje volnočasové aktivity. 

Ţáci mají denně 8 hodin výuky, coţ není obvyklé na běţných půldenních školách (na této 

nestátní škole bylo moţné rozšířit standardy a posílit výuku některých předmětů). Škola 

deklaruje, ţe se snaţí slučovat vyučovací hodiny do dvouhodinových bloků, při bliţším 

studiu rozvrhů však toto není patrné. Na této škole dochází ke zjevnému přetěţování ţáků 
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vzdělávacími aktivitami na úkor relaxace a volnočasových aktivit. Škola nenaplňuje cíle 

celodenního vzdělávání.  

S rytmizací výuky a prodlouţením vyučovacích hodin souvisí také samostatné 

učení žáků a jeho cílená podpora. Jestliţe má učitel vetší prostor, můţe vyučovací hodinu 

diferencovat a individualizovat tak práci se ţáky. Nutnou podmínkou však je, aby ţáci byli 

schopní pracovat samostatně na zadaných úkolech. Samostatná práce je proto na mnoha 

školách podporována různými prostředky. Na škole PRIM1 je vyučování zařazována tzv. 

volná práce (podle týdenního/měsíčního plánu), kdy ţáci mají moţnost vybrat si, na čem 

budou pracovat. Protoţe se jedná o niţší třídy primárního stupně, učitelka P. volnou práci 

ještě striktně organizuje, aby ţáky samostatné práci naučila. Pozorovala jsem výběr aktivit 

i organizaci volné práce. Výběr aktivit je zúţen na tři oblasti, aby kaţdý z ţáků nedělal 

úplně něco jiného. Učitelka P. navíc zdůvodňuje toto omezení potřebou pracovat na 

určitém úkolu vţdy se skupinkou ţáků. Učitelka P. dá třídě vybrat z deseti moţností tři 

oblasti, na kterých budou pracovat. Vybírá ţák, který se přihlásí, případně ţák, který tuto 

moţnost dostal za odměnu. Označení činnosti (obrázek a popis) nalepí učitelka P. na 

tabuli. Při mém pozorování vybírá jedna ţákyně matematické hry, jiný ţák vybírá volné 

čtení (ţáci si mohou vybrat knihu z knihovničky podle svého přání) a učitelka sama vybírá 

psaní podle týdenního plánu. Ţáci mohou při tomto způsobu práce být kdekoliv ve třídě i 

v prostoru před třídou, kde mají uspořádané lavice pro skupinu osmi ţáků a je zde větší 

klid. Dvě ţákyně čtou „v úkrytu“ pod lavicí (viz Příloha č. 10), jiné dvě ţákyně si knihy 

vezmou k oknu a usazují se pohodlně na polštářek na okenní parapet. Ve čtení se střídají. 

Matematické hry organizuje učitelka P. u jednoho velkého stolu a spočívají ve sčítání a 

odčítání zajímavých předmětů běţné potřeby (jako např. hřebíky, knoflíky, sirky, bonbóny 

apod.). Ţáci se velmi těší na to, které předměty budou počítat. Učitelka P. se ţáky snaţí 

podle svých slov překvapit vţdy něčím novým. Někteří ţáci si vybrali psaní, odešli na 

chodbu, kde je nikdo neruší, a píší text podle zadání (viz Příloha č. 11).  Při tomto způsobu 

práce můţe učitelka velmi dobře individualizovat. Po zahájení matematických her nechá 

ţáky počítat samostatně a odchází pracovat s ostatními ţáky – kontroluje, pomáhá, 

vysvětluje, popohání děti v práci, pokud se náhodou „zasní“. Učitelka musí mít výuku 

velmi dobře připravenou, práci ţáků pak jiţ jen koordinuje a usměrňuje. Tato forma práce 
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se ţáky ji viditelně baví. Do výuky se zde zapojuje praktikantka S., která pomáhá ţákům 

při psaní
74

.  

 Na škole PRIM2 je rovněţ do rozvrhu zařazena práce na týdenním plánu, a to 

v časové dotaci nejméně 2 hodiny týdně. Práce není organizována jako na škole PRIM1, 

ţáci mají svůj týdenní plán, do kterého si zapisují úlohy, které jim učitelky jednotlivých 

předmětů nadiktují. Ţáci mají za úkol tyto úkoly zpracovat během jednoho týdne. Na této 

škole je kladen důraz na samostatnost ţáků a vlastní odpovědnost, ţe úkoly opravdu 

vypracují. Dohlíţející učitel jim s úkoly pomáhá, kontroluje je a motivuje k práci. Tyto 

úkoly nenahrazují tzv. domácí úkoly, které ţáci vypracovávají ve vyhrazeném čase 

odpoledne. Paralelně k této formě výuky probíhá individuální podpora ţáků, kdy učitel 

pracuje s určitou malou skupinkou ţáků individuálně, a ostatní pracují na zadaných 

úkolech. Domnívám se, ţe tento způsob práce škola zařazuje do školního dne spíše 

z organizačních důvodů, aby byli zaměstnáni i ti ţáci, kteří se v daný den neúčastní 

individuální podpory. Tato forma práce na týdenním plánu neklade takové nároky na 

přípravu učitele, jako výše uvedený příklad PRIM1. 

 Na škole GYMN8 vytvořili pro samostatnou volnou práci ţáků speciální blok 

hodin – tzv. ISA-blok (viz kap. 4.1.2.1). Tento způsob volné práce je charakteristický tím, 

ţe jej vedou v kaţdé třídě postupně během týdne učitelé hlavních písemných předmětů. 

Učitel se tedy můţe věnovat svému předmětu a hodinu vyuţít jak k samostatné práci ţáků, 

tak k jiným opakovacím a podpůrným aktivitám. Nevýhodou je, ţe si ţáci podle svého 

zájmu nemohou zvolit v daný den, na kterém předmětu budou pracovat, protoţe předměty 

jsou pevně umístěny v rozvrhu hodin.  

 Všechny aktivity samostatného učení umoţňují učiteli naučit ţáky vhodně si 

plánovat čas, samostatně pracovat a koncentrovat se na určitý úkol, neodkládat povinnosti 

a zároveň mu umoţňují individuálně pracovat se ţáky, kteří to potřebují. Přenechání 

zodpovědnosti na ţácích posiluje vzájemnou důvěru učitele a ţáků. Učitel musí zvládnout 

smysluplně koordinovat práci ţáků a dobře připravit vhodné úkoly a pomůcky. 

Jedním z dalších prvků kultury učení je charakter prostředí, ve kterém se vyučování 

odehrává. Pedagogizované prostředí je takové prostředí, které je pro ţáky všestranně 

                                                

74
 Učitelka P. však méně práce nemá, jak by se mohlo zdát, protoţe kontroluje práci praktikantky. 
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podnětné, pomáhá učiteli při vyučování a ţákům při učení (didaktické pomůcky, 

organizační informace, práce ţáků, relaxační potřeby, funkční uspořádání třídy, lavic 

apod.). Některé školy z výzkumného vzorku jen málo dbají na prostředí tříd. Na škole 

REAL6 velmi záleţí na třídním učiteli, jak třída vypadá. V niţších ročnících jsou třídy 

vyzdobeny pracemi ţáků, jiné pomůcky jsem však při svém pozorování nenašla. Naopak 

na škole HLAV4 jsem měla moţnost pozorovat velmi funkční prostředí většiny tříd. 

Uvádím jako příklad zápis z pozorování třídy učitelky U.: Lavice ve třídě jsou seskupeny 

po dvou a otočeny směrem k tabuli tak, aby kaţdý ze ţáků viděl na učitele, zároveň však, 

aby ţáci viděli při práci ve skupině na sebe. Třída je vyzdobena výtvarnými pracemi ţáků, 

na zadní stěně visí fotky všech ţáků s datem narození. Vpředu vedle tabule je skříň na 

pomůcky, některé pomůcky jsou pověšeny na zdech (rýsovací potřeby). Vedle skříně je na 

stojanu umístěna mapa světa, se kterou učitel ve výuce často pracuje. Učitel vyuţívá 

k výuce tabuli za katedrou, k organizačním pokynům, informacím a rozpisu sluţeb pak 

tabuli umístěnou po pravé straně třídy. Další tabule je podél zadní stěny. Na zadní stěně 

jsou regály na pomůcky a osobní věci ţáků. Jsou v nich umístěny také hry pro volný čas o 

přestávce. Na parapetu oken jsou vystaveny pokusy ţáků z přírodovědných předmětů. 

V rohu třídy je náčiní na úklid – kbelík, hadr na podlahu, smeták, smetáček a lopatka. Ţáci 

jsou vedeni k tomu, aby se o svou třídu starali (proto např. i sluţba na zametání). V kaţdé 

třídě je zpětný projektor. Učitel má vedle katedry ještě další stolky, které vyuţívá na 

odkládání připravených pracovních listů i pomůcek, na katedře má organizační boxy. 

Vzadu ve třídě je umístěna náhradní lavice, kterou můţe učitel vyuţít k rozmístění 

nepovinných úkolů, k separaci ţáka, pokud je to třeba, k rozšíření pracovní plochy lavic 

apod. Při vstupu do třídy jsou na dveřích vyvěšena jednoduchá pravidla chování v daném 

společenství. Ţáci se podle svých slov ve třídě cítí příjemně. 

V dalších školách lze také pozorovat organizační připravenost prostředí, jako např. 

ve škole HLAV5, ve třídě učitelky D. Lavice jsou uspořádány do skupin po třech tak, aby 

všichni ţáci viděli ne učitelku, ale zároveň při skupinové práci viděli také na sebe. Aby 

nebyly neustále namáhány stejné svaly ţáků při mírném otočení k tabuli, ţáci si po 

několika dnech vţdy změní místo – všichni si přesednou o jedno místo proti směru 

hodinových ručiček. Učitelka D. má skupinky velmi funkčně zorganizované. Na kaţdém 

místě je v rohu lavice nalepen symbol role, kterou daný ţák po dobu sezení na místě hraje. 

Je zde tedy časoměřič (měří čas při skupinových či individuálních úkolech, upozorňuje 

ostatní), dozorce (usměrňuje hluk – někdy na pokyn učitele, někdy sám, dohlíţí na 
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dodrţování pravidel), pečovatel (ten, kdo se stará o pořádek a organizaci stolu), 

„pomůckář“ (ten, který chodí k učiteli pro pomůcky, pracovní listy – pro celou skupinu), 

povzbuzující pomocník (ten, kdo pomáhá ostatním, s čím potřebují, chválí skupinu za 

dobře odvedenou práci). V takto organizované třídě nemá učitelka problém se 

skupinovými pracemi a ani s frontální výukou, protoţe díky rolím je vše dobře 

zorganizováno a ţáci jsou na tento systém zvyklí.  

Na škole PRIM2 je prostředí třídy uzpůsobeno několika činnostem zároveň. Lavice 

jsou sestaveny do tvaru U, jsou lehké a v případě potřeby rychle přestavitelné. Tento tvar 

učitelce podle jejích slov vyhovuje proto, ţe vidí na všechny ţáky a má ke všem ţákům 

dobrý přístup, pokud potřebují pomoci, nebo učitelka potřebuje ţáky kontrolovat. Ţáci 

mohou chodit s úkoly také ven na chodbu, kde jsou dvě lavice vyhrazené pro samostatnou 

nerušenou práci ţáků. Ve třídě mají stálý kruh ţidlí pro diskuse, prezentace svých prací 

apod. (viz Příloha č. 12). Učitelský stolek nemá centrální polohu, je upozaděn v zadní části 

třídy u stěny. 

 V některých celodenních školách mají v kaţdé třídě ještě počítač s internetem, 

který ţáci vyuţívají při výuce. Obecně však převládají učebny s knihovnou 

s encyklopediemi a další naučnou literaturou, případně časopisy. V primárním stupni 

vzdělávání mají ţáci ve třídě i výtvarný kout s pomůckami. Někteří učitelé dbají na to, aby 

ţáci dokázali pouţívat základní kancelářské potřeby – děrovačka, sešívačka, kancelářské 

sponky jsou běţným vybavením takové třídy. V mnoha třídách visí na stěnách základní 

jednoduchá pravidla chování, třídní společenství je posilováno vyvěšením výtvarně 

zpracovaného seznamu ţáků s termíny narozenin. Učitelé také vyuţívají zdi k vyvěšení 

výukových plakátů – zejména pak plakátů z projektu „Lernen Lernen“ (viz níţe). 

Například ve třídě učitelky V. a ve třídě učitele N. na škole GYMN9 jsou vyvěšeny 

všechny plakáty z projektových dnů Lernen Lernen. Oba učitelé je vyuţívají k rychlému 

zopakování metody před její realizací a povaţují tento systém za efektivní. Učitel N. navíc 

dodává, ţe plakáty slouţí ţákům i k orientaci v učebních strategiích – jak se připravit na 

písemku, jak napsat referát, jak postupovat při psaní slohové práce. Plakáty se mu velmi 

osvědčily. 

Ve všech třídách, které jsem navštívila, byly umístěny postranní magnetické tabule 

pro organizační informace a vyvěšení sluţeb či seznamu úkolů, pomůcek apod. Často jsem 

se také setkala s vyuţíváním prostoru před třídou, kde jsou umístěny jedna či dvě lavice a 

ţáci zde mohou pracovat na samostatných úkolech nerušeně. Tento prostor lze dobře 
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vyuţít pro nácvik inscenací, nebo pro skupinovou práci. V některých školách (např. 

PRIM1) mají ve třídě kromě samostatných lavic také speciální kulatý stůl pro skupinovou 

práci. Frontální uspořádání lavic je spíše výjimkou (např. některé třídy ve škole REAL6). 

Učiteli můţe dobrá organizace prostoru usnadnit organizaci výuky a ţákům zpříjemnit 

pobyt ve škole, proto je důleţité, ţe někteří učitelé nad prostředím třídy přemýšlejí 

kreativně. Specifikem (moţná i problémem) německých celodenních škol, které jsem 

navštívila, je absence šaten, coţ někdy přispívá k jisté neútulnosti prostředí třídy. Ţáci 

chodí ve škole v obuvi, ve které přišli z domova, svrchní oděv si odkládají na opěradlo své 

ţidle, v některých školách na věšáky na zadní stěně třídy, nebo na věšáky umístěné před 

třídou na stěně chodby.  

K rozvíjení příjemného třídního klimatu patří třídní rituály a pravidla, které si 

určují učitelé se ţáky v závislosti na charakteru skupiny i školy. Rituály a pravidla 

vymezují mantinely přijatelného chování a jednání ţáků. Ve škole HLAV5 (a také ve škole 

HLAV4) zavedli program tzv. tréninkové místnosti
75

 (viz Příloha č. 13), kdy vyrušující 

ţáci po předchozím upozornění („ţluté kartě“) mohou být při vyučování odesláni do 

speciální třídy (tzv. tréninkové místnosti), aby o svém chování přemýšleli (podle 

konkrétních pravidel a pracovního listu) pod dohledem učitele a nerušili ostatní ţáky. 

V tréninkové místnosti má sluţbu učitel, který má v danou chvíli volnou hodinu
76

. 

V jiných školách je v těchto místnostech k dispozici po celý den sociální pedagog, který 

ţákovi pomáhá najít vhodné řešení jeho nekázně. V případě, ţe není ve škole k dispozici 

tréninková místnost, domluví se dva učitelé a posílají si ţáky navzájem. Reálně jsem tuto 

situaci viděla ve škole HLAV5, kdy v daný den z důvodu nedostatku učitelů nefungovala 

tréninková místnost. Zápis z pozorování: Vyučovací hodina je ve své polovině, ţáci klidně 

pracují na úkolu, který jim učitel S-K. zadal. Po zaklepání vchází do třídy ţák. Přichází ke 

katedře, kde učiteli ukazuje vzkaz. Učitel S-K. usazuje ţáka do volné lavice vedle tabule, 

ţák je otočen směrem ke stěně (zřejmě, aby nerušil ostatní ţáky?). Učitel S-K. mu dává 

pracovní list (viz Příloha č. 14) a ukazuje, která cvičení má vyplnit a ptá se, zda rozumí 

zadání. Učitel S-K. pak upozorňuje ţáka, aby se na něj kdykoliv obrátil, pokud se vyskytne 

problém. Ţák začíná v klidu a tichosti pracovat, v tu chvíli se učitel obrací ke třídě, aby se 

ţáky zkontroloval samostatnou práci. Pozn. po hodině se zeptat učitele na situaci 

s příchozím ţákem. […] Vysvětlení situace: Učitel S-K.: „Ţák přišel z vedlejší třídy, 

                                                
75 Tréninkový program/program tréninkové místnosti podrobněji viz BRÜNDEL 2007 

76 Tato hodina strávená dozorem v tréninkové místnosti se učiteli započítává do úvazku jako polovina vyučovací hodiny. 
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protoţe vyrušoval a na upozornění učitelky nereagoval – tím přijal následky svého 

chování, ţe bude odeslán do tréninkové místnosti. Místnost zde dnes není v provozu a toto 

jsme si s kolegyní domluvili jako náhradní řešení. Ţák ve zbytku hodiny pracoval na 

pracovním listu, kde popisoval, co se ve třídě stalo, jaké pravidlo porušil a jak bude svůj 

problém řešit. Já jsem mu pracovní list zkontroloval ještě v průběhu hodiny a uznal, ţe 

jeho řešení je přijatelné. Ţák odešel zpět, krátce sdělil učitelce své řešení a zapojil se do 

vyučování. Pokud by se nedrţel svého plánu (to budou kontrolovat učitelé po celý den – 

jeho pracovní list je zaloţen v třídní knize), bude muset odejít domů a přijít zítra ráno 

s rodiči.“ Učitelé jsou školeni v metodice, jak řešit ve výuce kázeňské problémy a 

postupují při řešení konfliktu přesně podle pravidel. Všechny prohřešky jsou evidovány, 

stejně tak jako pracovní listy ţáků s návrhy řešení. To, zda se ţák drţí svého plánu, je 

kontrolováno. Ţák si musí doplnit učivo, které zameškal. Tréninková místnost nenahrazuje 

výuku, jedná se spíše o sociálně-psychologickou intervenci. Já tento systém hodnotím jako 

funkční v případě, ţe se učitelé k ţákům chovají korektně, přesně dodrţují metodiku a 

jejich prohřešku se nevysmívají, či jej nijak neironizují. Ţák má dostat za dodrţení svého 

plánu kladnou zpětnou vazbu. Podle slov ředitelky školy HLAV5 (ředitelka L.) tento 

systém funguje velmi dobře.  

Ve škole SPEC3 a ve škole PRIM1 začíná vyučování ranním kruhem. Já jsem se 

účastnila ranního kruhu na obou školách, ve škole SPEC3 v 6. ročníku a ve škole PRIM1 

ve 3. a 4. ročníku. V obou školách byl ranní kruh veden podobným způsobem. Ţáci se na 

začátku dne pohodlně usadí na polštářky do kruhu, učitelka zahájí ranní kruh pozdravem a 

otázkou na uplynulý den. Ţáci mají moţnost sdělit ostatním, co zajímavého proţili doma 

s rodiči, někteří ţáci představí knihu, kterou právě čtou, někteří ţáci doporučí film, který 

viděli v kině. Učitelka seznamuje ţáky s programem celého dne. Ţáci se tak adaptují na 

školní prostředí, učitelka tímto způsobem eliminuje vyrušování při hodině – ţáci si vše 

podstatné sdělí během ranního kruhu. Ţáci se tak zároveň učí respektovat pravidla diskuse, 

poslouchat se navzájem a pokládat otázky. Učitelka N. ve škole SPEC3 zavedla pravidlo 

tzv. „mluvícího kamínku“ – aby se ţáci naučili vzájemně poslouchat, můţe mluvit pouze 

ten, kdo má právě v ruce určený kamínek (ten navíc funguje jako třídní talisman). Ţák, 

který chce poloţit otázku, se přihlásí a vyčká, neţ mu ţák vedoucí monolog podá kamínek 

a tím jej vyzve k poloţení otázky. Pravidla diskuse visí na stěně blízko místa, kde se ranní 

kruh odehrává. V případě porušení určitého pravidla učitelce podle jejích slov stačí, aby na 

pravidla ukázala, a ţáci se opět uklidní. Tento rituál pomáhá učiteli naučit ţáky vést 
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konstruktivní diskusi, čehoţ pak můţe vyuţít během vyučování. Ve škole PRIM1 začíná 

školní týden navíc školní akademií, kdy se první hodinu v pondělí sejdou všichni ţáci ze 

školy v aule, kde si jedna třída připraví program (např. prezentuje projekty, na kterých 

pracovala v předchozím týdnu, secvičí scénku na aktuální téma, naučí ţáky novou písničku 

k probíhajícímu ročnímu období apod.). Ţáci se opět učí poslouchat se navzájem a tím 

vyjádřit respekt k práci a snaze druhých. Pro ředitele B. je to podle jeho slov vţdy velký 

záţitek, ţe vidí všechny svoje ţáky pohromadě a můţe s nimi být v přímé interakci. Snaţí 

se tímto způsobem probudit v ţácích pocit sounáleţitosti se školou. Všechny své ţáky zná 

jménem i příjmením a jeho chování vůči nim je velmi vlídné a přátelské.  

Ve škole GYMN8 zavedli učitelé některých ročníků tzv. Ordner-systém. Ţáci 

nepouţívají běţné sešity, namísto nich píší do děrovaných bloků a poznámky si zakládají 

do rychlovazačů. Kdyţ je určité téma probráno, zaloţí se poznámky i se všemi ţákovskými 

produkty do kancelářského pořadače (kaţdý z hlavních písemných předmětů má vlastní 

pořadač). Tak si ţáci vytvářejí učebnici a portfolio zároveň. Tyto pořadače jsou opatřeny 

na začátku obsahem pro lepší orientaci a jsou přehledně členěny do kapitol. Pořadače jsou 

uloţeny v kmenové třídě ve skříni. Ţáci si mohou kdykoliv z kancelářského pořadače 

vybrat kapitolu, kterou aktuálně potřebují a vloţit zpět do rychlovazače. Učitel L. velmi 

oceňuje moţnost pracovat s tímto systémem, protoţe ţáci mají všechny své zápisy i práce 

uchovány a kdykoliv se k nim můţe při výuce vrátit, neboť jsou dostupné ve třídě. Zároveň 

tak ţáky učí pořádku a organizaci vlastních dokumentů. 

V církevních školách jsou rituálem pravidelné bohosluţby. Ve škole REAL6 je 

školní bohosluţbě věnována úterní první hodina. Protoţe ne všichni ţáci ze školy jsou 

věřící katolického vyznání, je pro ostatní připraven náhradní program – etická výchova. 

Školní bohosluţba můţe mít stmelující vliv na školní společenství, problémem je právě 

neúčast některých ţáků i učitelů na tomto rituálu.  

 Vnitřní diferenciace je ve školách, kde jsem šetření prováděla, rovněţ poměrně 

běţná a učitelé, se kterými jsem realizovala rozhovory, ji vnímají jako nedílnou součást 

svých vyučovacích hodin. Způsob, jakým vnitřně diferencují výuku, se však velmi liší. Ve 

škole GYMN8 probíhá pravidelně výuka na stanovištích. Učitel L. připraví pro ţáky 

několik úkolů různé obtíţnosti i různého zaměření (práce s textem, doplňovací cvičení, 

pamětní učení, práce s písní apod.), rozmístí je po třídě a ţáci mají moţnost si vybrat, na 

čem budou v hodině pracovat. Kaţdý ţák má určitá cvičení povinná a určitá si můţe 
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vybrat. Tak můţe učitel diferencovat jak obtíţnost, tak mnoţství úkolů pro jednotlivé ţáky 

a má dostatek času věnovat se ţákům individuálně. 

Při pozorování v hodině matematiky ve škole GYMN9 jsem sledovala diferenciaci 

podle pokročilosti ţáků. Učitelka V. nechala ţáky rozdělit do dvou skupin podle úspěšnosti 

vypracování domácího úkolu. Ti, kteří domácí úkol zvládli vypracovat (tedy spočítali daný 

příklad bez problémů – coţ nechala na posouzení ţáků), se mohli věnovat dalšímu 

rozšiřujícímu učivu, které měli ve dvojicích nastudovat z učebnice a poté vypočítat příklad. 

Ti, kteří domácí úkol nedokázali spočítat (nebo jej z nějakého důvodu nespočítali), 

pracovali dále s učitelkou, která jim celý příklad z domácího úkolu znovu vysvětlila na 

tabuli. Učitelka V. pracovala nejprve s celou skupinou, poté nechala některé ţáky, kteří uţ 

pochopili princip výpočtu, aby znovu vysvětlili výpočet těm, kteří jej zatím nepochopili, a 

sama se pak věnovala těm, kteří se v učivu úplně ztratili. Druhá skupina zatím pročítala 

text v učebnici a snaţila se vypočítat zajímavý rozšiřující příklad. Kdyţ někdo příklad 

nedokázal vyřešit, mohl se přesunout do první skupiny a ještě poslouchat opakované 

vysvětlování. Kdyţ si učitelka V. byla jistá, ţe všichni uţ pochopili, nechala je znovu 

počítat příklad z domácího úkolu a věnovala se druhé skupině obdobných způsobem, 

pouze s tou výjimkou, ţe se jednalo o rozšiřující učivo. Měla jsem pocit, ţe ve výuce se 

učitelka V. stačila věnovat všem ţákům. Při délce hodiny 70 minut je to sice snazší, je 

však třeba právě vnitřní diferenciace výuky, aby byl takový čas efektivně vyuţit.  

K nové kultuře učení patří také výuka žáků ve věkově heterogenních skupinách, 

která však ještě není realizována na všech školách a týká se spíše niţších stupňů 

vzdělávání. 

Od školního roku 2005/2006 pracuje škola PRIM1 v souladu s reformně 

pedagogickou koncepcí Petera Petersena (tzv. Jenský plán), ţáci se učí ve věkově 

heterogenních skupinách. Při vstupu do školy jsou zařazeni do skupiny ţáků prvního a 

druhého ročníku, kde všechny předměty probíhají společně. Ţáci mohou podle svých 

moţností v této skupině setrvat jeden aţ tři roky (tedy učit se podle standardního plánu dva 

roky, nebo být rychlejší a zvládnout vše v jednom roce, popř. být pomalejší a učivo 

rozloţit do tří let. Po zvládnutí prvních dvou ročníků postupují ţáci do skupiny třetího a 

čtvrtého ročníku, kde jsou vzděláváni v hlavních předmětech zvlášť (tzv. kurzy), 

v ostatních předmětech dohromady. Podle ředitele B. zvládnou první stupeň dříve neţ za 4 

roky průměrně 1-3 děti ze třídy. Učitelé vnímají tento smíšený systém jako přínosný 



155 

 

zejména pro sociální učení ţáků – vyzkouší si vzájemnou pomoc a učení se od druhých, 

starší ţáci mají navíc pocit potřebnosti a významnosti, pokud pomáhají mladším ţákům.  

Ve škole HLAV5 jsou nově zavedeny odpolední tematické bloky (jako 

integrovaná tematická výuka) ve věkově smíšených skupinách. V 5., 6. a 7. ročníku ţáci 

nemají samostatně předměty biologie, fyzika/chemie a zeměpis, tyto předměty jsou 

vyučovány v tematických blocích. Pro větší rozmanitost je do témat zařazena také podpora 

čtení, sport a technická výchova. Z kaţdé oblasti jsou nabízena tři témata např. v technické 

výchově „Výroba bumerangu“, v zeměpisu „Evropa a ochrana přírody“, v biologii 

„Přizpůsobení ţivota na vnější podmínky“, v tělesné výchově „Sport v lese“ a další. 

Projekty trvají 6 týdnů, a aby kaţdý ţák mohl absolvovat kaţdé téma, trvá cyklus 1,5 

školního roku. Jeden z učitelů je vţdy zodpovědný za vytvoření přehledové matice, která 

garantuje, ţe ţádný ţák nepřijde o ţádné téma. Přínosné na tomto způsobu výuky je to, ţe 

ve skupinách jsou ţáci z 5. – 7. ročníku motivováni ke spolupráci, učí se komplexně, řeší 

problémy, pomáhají si navzájem. Mladší ţáci se tak lépe socializují do ţivota školy. 

Tematická výuka má své místo v rozvrhu vţdy ve středu, čtvrtek a pátek. Škola tento 

způsob výuky zavedla nově od školního roku 2008/2009, chystá se jej po uběhnutí cyklu 

evaluovat a dále zkvalitňovat. Učitelé si však jiţ v průběhu prvních cyklů uvědomují velký 

přínos jak pro ţáky, tak také pro ně samé. Tento přístup k výuce vyţaduje kreativitu a je 

náročný na přípravu celého kurzu. Učitelka D. však například oceňuje, ţe jí tento způsob 

výuky nedovolí ustrnout a je pro ni určitou výzvou se neustále zlepšovat. 

 Zajímavou oblastí, která ovlivňuje kulturu učení a vyučování je povědomí ţáků o 

výukových metodách jako nástrojích nejen vyučování, ale také učení. Program „Lernen 

lernen – rozvíjení kompetence k učení“ byl vyvinut vědci v oblasti metodiky a didaktiky a 

je praktikován na mnoha celodenních školách z mého vzorku. Ţáci se touto metodou učí 

organizovat si čas pro učení, znát výukové metody a vyuţívat je aktivně pro vlastní učení a 

samostatnou přípravu. V neposlední řadě se tak ţáci učí znát a dodrţovat formální 

náleţitosti testování, zkoušení, ale i psaní domácích úkolů, referátů, nebo řešení projektů. 

Škola GYMN9 rozvíjí kompetenci k učení v rámci tzv. metodických dnů. Kaţdá třída má 

2-4 metodické dny za školní rok, kdy se ţáci učí, jak se učit. Cílem je rozvoj kompetence 

k učení. Během svého šetření jsem pozorovala, jak na stěnách visí výukové plakáty 

(vyrobené ţáky) z různých metodických dnů, aby připomínaly, jak mají ţáci správně 

postupovat např. při skupinové práci (pravidla skupinové práce), jak mají správně 

zpracovávat text (postup zpracování textu v 5 krocích), jak si mají zapamatovat definici či 
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poučku (mnemotechnické pomůcky), jak si mají efektivně pořizovat poznámky z výkladu a 

jak později při učení doma strukturovat učivo, jak se mají připravovat na písemnou práci či 

jak má vypadat jejich pracovní místo. Visí zde také ukázka myšlenkové mapy. Při těchto 

metodických dnech se ţáci učí, jak pracovat určitými metodami (brainstorming, 

myšlenková mapa, skupinová práce, projekt), coţ učitelům ulehčí čas při vyučování, 

nemusejí jiţ metodu detailně vysvětlovat. V pátém a šestém ročníku mají ţáci čtyři 

metodické dny za školní rok, v osmém ročníku jiţ jen dva.  

Z poţadavků na celodenní vzdělávání vyplývá, ţe by se ve škole mělo střídat 

mnoho profesí. Většina škol tento poţadavek dodrţuje a otevírá se svému okolí, zve do 

školy odborníky na kratší i delší spolupráci, vytváří podmínky pro spolupráci s rodiči. Ve 

škole PRIM2 se externí odborníci se podílejí na projektech v rámci dopoledního 

vyučování i na odpoledních aktivitách. Škola vyuţívá sluţeb místní knihovny, se kterou 

spolupracuje tematicky (např. kdyţ měla knihovna téma domácí zvířata, škola uspořádala 

ve spolupráci s knihovnou stejný projekt a práce dětí byly posléze v knihovně vystaveny). 

Ve škole se ţáci mohou setkat s mnoha odborníky, kteří je mají co naučit. Oblíbená je 

pravidelná dílna s akademickým malířem a sochařem, oddělení didaktiky matematiky na 

zdejší univerzitě pořádá projekt propojení matematiky a hudební výchovy. 

 Specifickým prvkem je hodnocení ţáků, které se ve vzorku velmi liší. Uvádím 

pouze některé zajímavé příklady. Ve škole PRIM1 mají ţáci tzv. lodní deník, který sleduje 

jejich individuální pokroky v učivu, je také záznamovým diářem a místem, kam ţáci 

shromaţďují hodnocení. Na této škole se nehodnotí známkami, pouze slovně, důraz je 

kladen na formativní hodnocení. 

Ve škole HLAV5 jsou učitelům k dispozici sociální pedagoţky, které radí 

s kázeňským vedením třídy. Učitelka D. říká: „Systém pozitivního hodnocení formou teček 

jsem vymyslela ve spolupráci s naší sociální pedagoţkou. Kaţdý ţák má svou kartu, na 

kterou lepíme tečky za odměnu. Určitý počet teček můţe ţák vyměnit za nějakou výhodu 

(hmotnou odměnu).“ (viz Příloha č. 15) Sociální pedagogové pomáhají také při třídnických 

hodinách, v případě problému.  

4.1.6 Dimenze role učitele v GTS – participace žáků 

Jedním z charakteristických prvků role učitele v německé celodenní škole je 

umoţnit ţákům podílet se na ţivotě školy a třídy. Vychází z poţadavku demokratického 
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učení a je základem pro rozvoj odpovědného a angaţovaného přístupu ţáků k vlastnímu 

učení a ţivotu ve škole, později i ve společnosti. 

Význam pojmu participace je zde chápán v německém slova smyslu, neboť je 

zkoumána role učitele v německé celodenní škole. Pokud bychom tedy očima českého 

výzkumníka omezili participaci na spolurozhodování
77

 (oproti spoluúčasti a 

spolurozhodování), dopustili bychom se omezení role učitele podle českých měřítek. Pod 

pojmem participace se tedy v kontextu celodenního vzdělávání rozumí různé cesty a 

strategie podílení se, spoluúčasti, spoluutváření a spolurozhodování.  

 V německé celodenní škole je kromě participace ţáků běţná rovněţ participace 

rodičů a prarodičů, externích odborníků i různých dobrovolníků na ţivotě školy (zejména 

pak na vedení volnočasových či podpůrných aktivit a na celoškolních akcích), která však 

logicky spadá do kultury učení (viz kap. 4.1.5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                
77 Viz ČAPEK 2010 
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PARTICIPACE ŽÁKŮ 

TŘÍDNÍ 
ÚROVEŇ 

ŽÁCI 
PODÁVAJÍ ŽÁDOSTI A 

PETICE UČITELI 

Žáci jsou vedeni k angažovanosti a učitel podporuje jejich 
vlastní iniciativu. Pokud učitel žáky učí formálním 
náležitostem angažovanosti, může tak nenásilně přispět 
k výchově k demokracii a snazší socializaci žáků do 
společenského či politického života. 

UČITEL 

ŽÁCI SE PODÍLEJÍ NA 
ROZHODOVÁNÍ O ŽIVOTĚ 

TŘÍDY 

Učitel vede žáky k demokratickému rozhodování a ke 
smířlivému řešení problémů. Tyto strategie mohou mít 
pozitivní vliv na třídní klima i charakter třídního 
společenství. 

ŽÁCI SE PODÍLEJÍ NA 
CHODU TŘÍDY 

V konečném důsledku si žáci více váží prostředí, ve kterém 
celý den pobývají, starají se o něj tak, aby jim v něm bylo 
příjemně. Učitel vede žáky k úctě k hmotnému majetku a 
k pořádku. 

ŠKOLNÍ 
ÚROVEŇ 

ŽÁCI INICIUJÍ AKTIVITY 
Učitel je při těchto aktivitách koordinátorem práce žáků. 
Žáci se učí samostatnosti, odpovědnému rozhodování, 
angažovanosti a jsou upevňovány jejich postoje solidarity. 

UČITEL 
ŽÁCI SE PODÍLEJÍ NA 

ROZHODOVÁNÍ A CHODU 
ŠKOLY 

Učitel iniciuje různá opatření, která se týkají zkvalitnění 
života školy. To posiluje pocit jeho sounáležitosti se školním 
společenstvím a jeho vztahy se žáky. 

VEDENÍ ŠKOLY 
ŽÁCI SE SYSTÉMOVĚ 

PODÍLEJÍ NA ZAJIŠTENÍ 
CHODU ŠKOLY 

Učitel je při těchto aktivitách koordinátorem práce žáků. 
Žáci se učí samostatnosti, odpovědnému rozhodování, 
angažovanosti a jsou upevňovány jejich postoje solidarity. 

Tab. 7 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – participace ţáků
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Participace ţáků je v německých celodenních školách velmi podporována. 

Zpočátku jsou ţákům vytvářeny příleţitosti pro podílení se na rozhodování, či na 

konkrétních aktivitách. Postupem času jsou ţáci motivováni k tomu, aby sami iniciovali 

návrhy, např. na zlepšení kvality v určité oblasti školního ţivota. Participace se odehrává 

na úrovni třídy i na úrovni školy, přičemţ tyto dvě oblasti se mohou prolínat, anebo na 

sebe navazovat.  

 Participaci na úrovni třídy podněcuje učitel jiţ od počátku školní docházky ţáků, 

od primárního stupně. Své ţáky především vede ke spoluzodpovědnosti za dodrţování 

pravidel. Ţáci ve třídě vykonávají dobrovolně různé činnosti, které ji udrţují v pořádku a 

zkrášlují. Základem těchto aktivit je iniciativa a dohoda ze strany učitele i ţáků. Čím jsou 

ţáci mladší, tím se role učitele projevuje výrazněji.  

Souběţně s podněcováním spoluzodpovědnosti za vlastní třídu vytvářejí učitelé pro 

ţáky možnost (příležitosti) spolurozhodovat o třídních záležitostech. Tato činnost 

podporuje demokratické učení, ovšem vyţaduje ovládnutí potřebných dovedností. Učitel 

musí ţáky naučit vzájemně si naslouchat, vyjádřit svůj názor, věcně argumentovat, 

respektovat názor druhého, znát a dodrţovat pravidla diskuse, hledat shodu, mít povědomí 

o mechanismech demokratické volby (např. hlasování) a respektovat rozhodnutí, na kterém 

se skupina shodla. Role učitele je v této chvíli aktivní. Nejen, ţe vytváří moţnosti 

spolurozhodování, ale ţáky tímto procesem provádí, rozvíjí v rámci výuky potřebné 

dovednosti a poskytuje ţákům pozitivní zpětnou vazbu (přijaté rozhodnutí je vţdy 

respektováno učiteli i vedením školy). Konstatuji na základě svých pozorování, ţe vyjma 

rozvíjení dovedností a postojů ţáků je neméně podstatný význam, který učitel 

spolurozhodování přikládá. Lze předpokládat, ţe kdyţ učitel sám participaci věří, tento 

jeho postoj se přenáší i na ţáky, jejich činnost má dobrý smysl. 

Jestliţe první dva mechanismy ve třídě dobře fungují, učitel jiţ pravděpodobně 

nemusí podněcovat ţáky k vlastní iniciativě, neboť ta vzniká samovolně. Jsou-li 

rozhodnutí ţáků respektována a jejich názory vítány, je moţné očekávat vlastní návrhy 

ţáků na zavedení určité aktivity do ţivota třídy, na konkrétní změnu prostředí třídy, či jiný 

návrh, který by zvýšil spokojenost ţáků ve třídě. Učitelé takovou angaţovanost oceňují, 

aby toto jednání ţáků posílili. Učitelé se zároveň snaţí nepřijímat rozhodnutí o těchto 

návrzích sami, ale nechají na třídě, aby rozhodla. Jak je zřejmě jiţ v povaze německého 

národa, učitelé se snaţí, aby podobné ţádosti či návrhy měly formální úpravu, jestliţe ţáci 
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chtějí, aby byly vzaty v úvahu. Učitel tedy kromě podpory angaţovanosti ţáků učí ţáky 

dovednostem spojeným s podáváním návrhů či petic. Návrh je vyţadován písemně, na 

vhodném papíře, čitelně napsán (podle věku a pokročilosti ţáků také v souladu s pravidly 

pravopisu), opatřen datem a podpisy navrhovatelů. Tento návrh je pak projednáván na 

třídním shromáţdění, je-li určen třídě. Je-li určen vedení školy, případně konkrétnímu 

učiteli, dohlédne třídní učitel, aby návrh byl projednán a ţáci dostali odůvodněnou 

písemnou odpověď. Role učitele se zde mění. Není jiţ pouze trenérem dovedností a 

průvodcem, rovněţ hájí zájmy třídy u vedení školy a snaţí se, aby kaţdý řádný návrh byl 

brán váţně. Pokud se podaří učiteli navázat takové spojení s ţáky, přispívá to k dobrému 

klimatu třídy. 

Třídní a školní úroveň se prolíná v oblasti školní samosprávy, kdy volení zástupci 

tříd mají příleţitost spolurozhodovat o záleţitostech školy. Důraz je kladen na význam 

školní samosprávy a platnost jejich rozhodnutí. Vedení školy dává školní samosprávě 

k projednání záleţitosti rozmanitého charakteru (závaţnější i méně závaţné) a rozhodnutí 

pak bere v úvahu. Školní samospráva mimo projednávání návrhů vedení školy vytváří 

vlastní iniciativu, kdy předkládá vedení školy různá opatření ke zlepšení kvality školního 

ţivota, případně reaguje na aktuální události či potřeby. Školní samosprávu musejí podle 

výnosu ministerstva povinně provozovat všechny školy. Rizikem tedy je, ţe by se takto 

„shora“ nařízená participace mohla pro školu stát pouze formalitou. 

Na úrovni školy vytvářejí příleţitost k participaci vedení školy a učitelé.  Vedení 

školy umoţňuje ţákům podílet se systémově na zajištění chodu školy. Přenáší tedy na 

ţáky činnosti, které by jinak pro školu zabezpečovali další profesní skupiny. Škola tak 

umoţňuje ţákům získat potřebné dovednosti a praxi jiţ v průběhu školní docházky. Dále 

vytváří moţnost vykonávat sluţbu pro ostatní spoluţáky, coţ přináší ţákům pocit 

přináleţitosti a vlastní uţitečnosti. Ţáci vykonávají ve škole profese jako např. knihovník, 

prodavač ve školním kiosku, školní zdravotník, mediátor konfliktů, tutor pro mladší ţáky 

apod. Ačkoliv je tato aktivita iniciována vedením školy, role učitele je zde aktivní, neboť je 

do těchto aktivit zapojen jako koordinátor, školitel, hodnotitel, supervizor. Účastní se 

společně se ţáky kurzu, který absolvují ţáci k získání kvalifikace pro danou činnost a dále 

je školí jiţ při výkonu profese. Je supervizorem aktivit a zasahuje v případě problému. 

Vypracovává společně s ţáky harmonogram činností tak, aby byl zajištěn plynulý chod 

školy v dané oblasti. Tento způsob participace je na školách poměrně běţný (všechny 

školy z mého vzorku provozovaly nějakou aktivitu participace iniciovanou vedením 
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školy), přesto, ţe je velmi náročný na organizaci a ochotu učitelů angaţovat se v těchto 

aktivitách.  

Učitel sám vytváří příleţitosti pro participaci ţáků na ţivotě školy. Protoţe takováto 

iniciativa je nad rámec jeho povinností, ukazuje se zde nadstandardní angaţovanost daného 

učitele a starost o prospěch školního společenství. Přispívá tak také ke spokojenosti ţáků 

ve škole a k příznivému klimatu. Učitel navrhuje vlastní opatření, které podléhá schválení 

vedením školy a vyjádření školní samosprávy, poté učitel získává pro realizaci opatření 

dobrovolníky z řad ţáků. Jeho role je zde aktivní, ukazuje pozitivní postoj k vlastní práci. 

Zde velmi záleţí na konkrétním učiteli, jeho kreativitě, angaţovanosti, ochotě 

spolupracovat se ţáky na společném úkolu. Jedná se o ty učitele, kterým velmi záleţí na 

škole i na ţácích a jejich spokojenosti. Z mého pozorování vyplynulo, ţe jsou to výjimečné 

případy. 

Vítána je vlastní iniciativa žáků samotných, která se nejčastěji projevuje v návrhu 

vytvoření vlastní volnočasové aktivity či kurzu pro mladší spoluţáky v rámci podpůrných 

hodin. Ţáci svůj návrh předkládají vedení školy a školní samosprávě. Učitel má poradní 

funkci v případě, ţe se na něj ţáci obrátí s dotazem nebo prosbou o pomoc, ať jiţ při 

sepsání návrhu či realizaci schváleného opatření. Vypozorovala jsem, ţe pokud dobře 

funguje participace na úrovni třídy a ţáci vznášejí návrhy svému učiteli, nemají obavy 

takto participovat také na ţivotě školy. Většinou však záleţí také na třídním učiteli, jeho 

vedení a podpoře.   

4.1.6.1 Typové případy  

Na škole PRIM2 vedou ţáky jiţ od začátku školní docházky k participaci. Zprvu je 

aktivita ţáků iniciována učitelkou, kdyţ v diskusním kruhu vysvětluje ţákům, co znamená 

třídní společenství a co je třeba dělat, aby třídní společenství fungovalo. Společně se ţáky 

naplánuje, které činnosti se musejí vykonávat pravidelně. Snaţí se při tom, aby byl 

dostatek takových činností pro všechny ţáky ve třídě, případně pro dvojice. Kaţdý ţák má 

tedy na starost určitou činnost, za kterou nese odpovědnost. Ţáci se ve vykonávání těchto 

činností střídají. Učitelka F. se je snaţí vést k pocitu odpovědnosti za danou činnost, aby 

se o určenou oblast starali sami od sebe a nepotřebovali pobídky učitele. Taková 

organizace funguje na školách primárního stupně, na školách sekundárního stupně pak 

v niţších třídách.  
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Na škole PRIM1 zavedla učitelka P. „sešit návrhů a nářků“. Ţáci mají po celý 

týden moţnost zapisovat do sešitu, co se jim nelíbí, popsat konflikt, navrhnout opatření, 

které by pomohlo třídnímu společenství. Ţáci jsou vedeni k tomu, aby zápis měl určitou 

formu – datum, předmět, popis návrhu/stíţnosti, v případě stíţnosti mají ţáci vypsat aktéry 

problému a svědky, kteří se mohou vyjádřit, podpis ţáka. Na konci týdne zasedá třídní rada 

(v níţ jsou zastoupeni všichni ţáci), která se vyjadřuje ke všem návrhům a stíţnostem. Ţáci 

do sešitu často píší také pochvaly. Učitelka P. si dané opatření v rozhovoru chválí, přispívá 

podle jejích slov k větší pohodě ve třídě. Ţáci řeší daný problém s odstupem času a mohou 

se k němu vyjádřit všechny strany zapojené do konfliktu. Jsou si navíc vědomi, ţe jejich 

návrh či stíţnost rada vyslechne. Ţáci se v rámci zasedání rady učí diskutovat, 

argumentovat a respektovat pravidla. Podle mého názoru však toto opatření problematické, 

protoţe odkládá řešení konfliktů mezi ţáky, coţ můţe vést k dalším konfliktům. Ředitel B. 

však namítá, ţe pokud ţáci problémy na konci týdne vyřeší, neobávají se po víkendu přijít 

do školy. Ředitel B. se tak snaţí předcházet psychosomatickým problémům spojeným se 

školní docházkou. 

Na škole HLAV4 během mého pozorování podávali ţáci 5. ročníku učitelce U. 

návrh na znovuobnovení třídní výzdoby. Učitelka U. mne v rozhovoru seznámila 

s kontextem události, kdy ţáci v přecházejícím týdnu ničili výzdobu třídy, proto všechnu 

výzdobu odstranila. Ţákům se však taková třída nelíbila. Přišli tedy za paní učitelkou, aby 

výzdobu vrátila zpět. Učitelka U. ve snaze vyuţít této příleţitosti a naučit ţák, jak by měli 

formálně podávat ţádosti, věnovala čas tomu, aby ţákům všechny náleţitosti formální 

ţádosti sdělila a ţáci si pak v praxi vše vyzkoušeli. V den, kdy jsem ve třídě prováděla 

šetření, předali dva ţáci učitelce ţádost, která měla všechny náleţitosti. Z hlediska úpravy 

nebyla úplně v pořádku, ovšem učitelka přizpůsobila poţadavky věku ţáků a jejich 

dovednostem. Rozhodla se, ţe následující den společně třídu opět vyzdobí. 

 Zejména na gymnáziích funguje vlastní angaţovanost ţáků v oblasti pomoci 

mladším spoluţákům. Na škole GYMN8 projektují a vedou ţáci 9. tříd kurzy v rámci 

volnočasových aktivit pro ţáky 5. a 6. tříd, během kterých jim předávají znalosti a rozvíjejí 

jejich dovednosti. Kurzy se týkají specifických témat, se kterými by se ţáci jinak ve škole 

nesetkali. Kurz trvá vţdy 6 týdnů (pro velký zájem ţáků 9. tříd projektovat a vést kurzy se 

musejí střídat po kratší době). Na závěr kurzu vystaví ţáci ve spolupráci s koordinujícím 

učitelem a vedením školy účastníkům certifikát.  
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V rámci systémové participace na zajištění chodu školy HLAV5 je ţákům 

umoţněno účastnit se několik projektů. Jedním z nich je „Školní zdravotní sluţba“ (viz 

Příloha č. 16). Zájemci se problematice věnují ve volitelném kurzu v 7., 8. ročníku. Po jeho 

úspěšném absolvování získají certifikát, ţe jsou vyškolení zdravotníci a jsou schopni 

poskytovat první pomoc. Toho škola opravdu vyuţívá. Zdravotníci mají k dispozici 

místnost s lehátkem a vším potřebným vybavením, všichni ţáci vědí, na koho se při 

problémech obrátit. Tito ţáci mají supervizora učitele, který pomáhá při obtíţnějších 

případech. V době, kdy jsem na škole prováděla šetření, se udělalo jedné ţákyni nevolno. 

Obrátila se na zdravotníka, který dívku dovedl do určené místnosti, přivolal učitele a 

společně vyhodnotili stav dívky. Poté zdravotník zůstal s dívkou do příjezdu rodičů. 

Zdravotníci mají plán sluţeb, za který je zodpovědný supervizor. Ten ţáky průběţně dále 

školí, opakuje s nimi zavedené postupy a upozorňuje, kdy je třeba zavolat učitele a kdy 

zvládnou situaci sami. Ideově a materiálně zabezpečuje tento projekt Červený kříţ.  

Mediace konfliktů je obdobná forma jako u předešlého projektu, ţáci však 

nedohlíţí na zdraví ostatních, nýbrţ zasahují v případě konfliktů, dozorují o přestávkách 

apod. Ţáci se učí techniky mediace, rozvíjejí komunikativní kompetence, učí se empatii, 

učí se respektovat etické zásady. Jejich úkolem je pomoci řešit konflikt pokojnou cestou, 

pokud jsou o to poţádání. Kaţdý týden se schází skupina zástupců tříd a dalších zájemců, 

kteří jsou školeni jako mediátoři. Supervizi provádí učitel, který je dále zodpovědný za 

rozpis sluţeb při školních akcích a o přestávkách. 
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4.2 Substantivní teorie role učitele v německé celodenní škole 

 Zatímco axiální kódováním byly vymezeny tematické dimenze role učitele 

v německé celodenní škole, selektivním kódováním byla vytvořena činnostní struktura role 

učitele v německé celodenní škole (viz Diagram 1).  

 

Diagram 1 – Činnostní struktura role učitele v německé celodenní škole 

 Diagram 1 ukazuje roli učitele v německé celodenní škole na různých úrovních. 

V nejobecnější rovině plní učitel v německé celodenní škole roli vzdělavatele (edukátora), 

jeho činnosti vţdy směřují (ať jiţ přímo či nepřímo) ke vzdělávání ţáků. Tím se nijak 

významně neodlišuje od učitelů v ostatních zemích, ani v České republice. Při 

konkrétnějším pohledu na roli učitele v německé celodenní škole lze určit šest okruhů 

činností, které vyplývají z tematických dimenzí role učitele a odráţejí jiţ specifika 

celodenního vzdělávání. Tyto okruhy v sobě zahrnují konkrétní činnosti tak, jak byly 

popsány výše při axiálním kódování v tematických dimenzích role učitele, nyní jsou však 

uspořádány podle centrální kategorie „role učitele v německé celodenní škole“ (viz kap. 

3.5.5). 
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 Z mého výzkumného šetření tedy vyplynulo, ţe role učitele v německé celodenní 

škole se odráţí v následujících šesti okruzích činností: 

1. Učitel využívá ke vzdělávání žáků různé strategie. 

Učitel chápe vzdělávání jako komplexní působení na ţákovu osobnost v průběhu 

celého školního dne. Nedělá rozdíly mezi formálním učením při vyučovacích 

hodinách a neformálním učením při volnočasových aktivitách (které sám vede), 

jeho cílem je připravit pro ţáky během školního dne co nejvíce příleţitostí k učení. 

Učitel se snaţí o rozmanitost s cílem vzdělávat co nejefektivněji, vyuţívá tedy 

různé metody a formy práce, zařazuje integrovanou tematickou i projektovou 

výuku, metody otevřeného vyučování. Učitel věnuje velkou pozornost diferenciaci 

výuky jako nástroje k co nejlepšímu rozvoji kaţdého ţáka.  

2. Učitel propojuje vzdělávání s reálným životem žáků. 

Učitel vnímá význam propojení teorie s praxí jiţ na primárním a niţším 

sekundárním stupni vzdělávání. Zapojuje tedy do vzdělávání ve škole externí 

odborníky, kteří přinášejí nový pohled na dané téma, dovedou ţákům lépe přiblíţit 

vyuţití problematiky v reálném ţivotě. Zároveň učitel vyuţívá moţností 

spolupracovat s externími odborníky v jejich autentickém prostředí a zajišťuje pro 

ţáky pravidelný pobyt v tomto prostředí. Tak naplňuje jeden z poţadavků na 

celodenní vzdělávání – rozmanitost profesí ve škole. Učitel dále sám systematicky 

rozvíjí propojení vyučovaných témat s praxí prostřednictvím projektového 

vyučování a integrované tematické výuky, která se spíše neţ určitého předmětu 

týká tématu, jeţ musí být uchopeno mezipředmětově. 

3. Učitel chápe žáka jako individualitu. 

Učitel vytváří podmínky a uplatňuje vzdělávací strategie pro individuální potřeby a 

zájmy ţáků. Snaţí se při tom zohlednit nejen potřeby ţáků s poruchami učení, ale 

také ţáků nadaných a ţáků průměrně prospívajících, i ţáků z rozdílných sociálně-

kulturních prostředí. Snaţí se podchytit zájem a motivovat všechny ţáky moţností 

dosáhnout úspěchu. Učitel tedy diferencuje výuku tak, aby se kaţdému ţákovi mohl 

podle jeho potřeb věnovat ve výuce alespoň chvíli individuálně. Cíleně vytváří další 

příleţitosti pro podporu ţáků mimo svůj předmět v hodinách individuální podpory 

či doplňkových vzdělávacích aktivitách. Individuální přístup však neznamená 

pouze starost o ţákovu kognitivní stránku osobnosti, ale týká se téţ jeho dovedností 
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a postojů, k jejichţ rozvíjení mají učitelé nejlepší příleţitost při vedení 

volnočasových aktivit.  

4. Učitel vytváří možnosti participace žáků na životě školy/třídy 

Učitel nevnímá ţáka jako subjekt vzdělávání, nýbrţ spíše jako partnera, který se 

podílí na vlastním vzdělávání a má právo spolurozhodovat. Učitel umoţňuje ţákům 

vyjádřit svůj názor, coţ je ale také postupně učí – stanovením pravidel diskuse, 

nácvikem argumentace, cíleným tréninkem vzájemného poslouchání se. 

K vyjádření vlastního názoru poskytuje ţákům platformu – komunitní kruh, 

formuláře ţádostí a návrhů pro učitele, „sešit nářků“, třídní rada apod. Učitel vede 

ţáky k angaţovanosti a dobrovolné participaci na ţivotě třídy. Snaţí se, aby ţákům 

nebyl lhostejný prostor, ve kterém se učí a skupina ţáků, se kterou se učí. Motivuje 

ţáky k péči o třídu i školu, k zapojení se do sluţeb, které zajišťují chod školy, jako 

např. školní zdravotní sluţba, mediátor konfliktů i školní čajovna. 

5. Učitel vede žáky ke spoluzodpovědnosti za realizaci a výsledky jejich vlastního 

vzdělávání 

Učitel ponechává ţákům velkou část odpovědnosti za vlastní učení a jeho výsledky. 

Svou roli chápe jako průvodce základy vzdělávání, kdy má ţákům předat nejen 

potřebné dovednosti, ale především nástroje k samostatnému učení. Učí ţáky 

organizovat si vlastní učení, stanovovat si cíle a umět jejich dosaţení konstruktivně 

zhodnotit. Kromě obsahů sděluje ţákům také informace o výukových metodách, 

které ţáci mohou vyuţít při samostatném učení (např. brainstorming, myšlenková 

mapa apod.). Systematicky nacvičuje se ţáky samostatnou práci podle 

týdenních/měsíčních plánů, aby byli schopni se k učení sami motivovat. Podporuje 

u ţáků pocit odpovědnosti za svěřenou funkci (zadaný úkol) a vytváří podmínky, 

aby kaţdý ţák mohl odpovědnost za určitou funkci převzít (školní samospráva, 

podíl na fungování školy apod.). Připravuje tak ţáky nejen na další studium, ale 

především na celoţivotní učení. 

6. Učitel podporuje utváření třídního/školního společenství 

Učitel přispívá k vytváření třídního společenství a jeho příznivému klimatu mnoha 

strategiemi, které zasahují do celého školního dne. Třídní společenství podporuje 

stanovením jasných a srozumitelných pravidel i rituálů, které ţákům usnadňují 

orientaci ve vzdělávacím procesu. Zároveň vyuţívá všech příleţitostí ke stmelení 
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třídního kolektivu – např. kdyţ ţáci společně s učitelem kaţdý den snídají a 

obědvají. Učitel se snaţí vytvářet domáckou atmosféru. Ke školnímu společenství 

přispívá učitel zejména vedením aktivit pro věkově heterogenní skupiny tak, aby 

spolu dobře vycházeli starší a mladší ţáky. Ve straších ţácích podporuje pocit 

odpovědnosti za mladší ţáky např. koordinováním jejich práce při vedení 

volnočasových aktivit.   

Role učitele v německé celodenní škole tedy sestává mimo jiné z výše uvedených 

okruhů činností, které jsou v Diagramu 1 ilustrovány příklady, jeţ byly zjištěny v axiálním 

kódování a v selektivním kódování takto seskupeny a zobecněny. 

Role učitele v německé celodenní škole je determinována zejména specifiky této 

vzdělávací instituce (viz kap. 2.2), ale také konkrétní školou a tím, jak tato specifika 

implementuje do praxe. Výše popsaná struktura role učitele je tedy teorií, která je 

zakotvena v datech z mnoha zkoumání a je tedy souhrnným obrazem. Není moţné se 

domnívat, ţe tuto teorii naplňují všichni učitelé. Závisí to velmi na organizačních 

podmínkách, které konkrétní škola pro celodenní vzdělávání a práci učitele vytváří a také 

na učiteli samotném a jeho ochotě naplno se do práce učitele v německé celodenní škole 

zapojit.  

4.3 Komparace vzniklé teorie se stávajícími teoriemi role učitele  

Učitel v německé celodenní škole tedy hraje roli, která vykazuje určitá specifika 

vzhledem ke specifickým charakteristikám celodenních škol. Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe 

komparace českého vzdělávacího prostředí promítnutá do Modelu struktury pedagogických 

rolí učitele (VAŠUTOVÁ 2004, viz také kap. 2.6.1) a německého systému celodenního 

vzdělávání není z hlediska rozdílnosti prostředí moţná, jedná se o srovnání dvou 

teoretických modelů, kdy kaţdý sice vychází z jiných podmínek, ovšem při vědomí (a 

uvedení) daných specifik zde prostor pro komparaci vzniká. Model struktury 

pedagogických rolí učitele navíc nevychází pouze z českého vzdělávacího kontextu, ale jak 

Vašutová uvádí: „na základě předchozí analýzy činností a jejich preferencí a s vyuţitím 

zahraničních modelů rolí učitelů dospíváme ke struktuře a charakteristice rolí učitele 

základní školy.“ (VAŠUTOVÁ 2004, s. 80) V následující kapitole tedy srovnávám Model 

struktury pedagogických rolí učitele se Substantivní teorií role učitele v německé celodenní 

škole. 
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Zásadním rozdílem, který se ukazuje při prostém srovnání obou teorií, je pojetí 

mnohočetných rolí v Modelu struktury pedagogických rolí učitele oproti jedné roli učitele 

v německé celodenní škole. Zde vycházím z pracovní definice, kterou jsem si pro potřeby 

své práce stanovila v kap. 2.6.1 a která se odkazuje pojetí sociální role Lintona a pojetí 

pracovní role Hewstona a Stroeba (viz kap. 2.6). Roli učitele tedy povaţuji za 

diferencovaný a charakteristický soubor očekávání ze strany ţáků, vedení školy, kolegů, 

rodičů, ze strany veřejnosti a vzdělávací politiky, který je naplňován v chování, jednání a 

činnostech, které učitel v celodenní škole uskutečňuje v různých oblastech své profese 

daných specifickou charakteristikou této instituce. Podobně je však moţné přistupovat 

k roli učitele jako mnohočetnému modelu, kdy kaţdý dílčí aspekt je samostatnou rolí, která 

představuje jistá očekávání a je reprezentována určitou činností. 

Dále budu komparaci prezentovat (pro větší přehlednost) v tabulkách a 

interpretovat vţdy pod tabulkou. Respektuji mnohočetné pojetí rolí Vašutové 

(VAŠUTOVÁ 2004, s. 81) a podle této struktury doplňuji ke kaţdé z pedagogických rolí 

učitele ekvivalent aspektu role učitele v německé celodenní škole (pokud existuje).  

V levém sloupci tabulky se vţdy ukazuje jedna z rolí učitele, kterou uvádí Vašutová 

(VAŠUTOVÁ 2004, s. 81), v prostředním sloupci tabulky se ukazuje, zda učitel 

v německé celodenní škole daný aspekt uvedené role plní (A) nebo zda jej neplní (N). V 

pravém sloupci tabulky se pak ukazují specifika hraní dané role u učitele v německé 

celodenní škole. Pokud v pravém sloupci není uvedena specifikace a v prostředním sloupci 

je uvedeno (A), pak učitel daný aspekt role vykonává, avšak nevykazuje při tom ţádná 

specifika. V pravém sloupci tabulky dole se dále ukazují aspekty dané role, které Vašutová 

(VAŠUTOVÁ 2004, s. 81) neuvádí, ale učitel v německé celodenní škole je vykonává. 

Role poskytovatel poznatků a 

zkušeností 
 Učitel v GTS 

Učitel transformuje poznatky a 

implementuje je do kurikula a vyučovací 

strategie, v níţ je zprostředkovává ţákům 
A 

Učitel v GTS vyuţívá k implementaci 

kurikula rozmanité vzdělávací strategie 

v rámci formálních i neformálních 

vzdělávacích i volnočasových aktivit během 

celého školního dne. 
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Učitel zprostředkovává ţákům zkušenost A 

Učitel v GTS zprostředkovává ţákům 
autentickou zkušenost prostřednictvím 

projektové a integrované tematické výuky, 

vzdělávacích aktivit mimo školu, díky 

externím odborníkům i díky zapojení ţáků do 

ţivota školy. 

  
Učitel v GTS připravuje pro ţáky rozmanité 

příleţitosti k učení během celého školního 

dne. 

  
Učitel v GTS diferencuje a individualizuje 
výuku. 

Tab. 8 Komparace teorií rolí učitele - Role poskytovatel poznatků a zkušeností  

 Zásadní rozdíl zde vnímám v časových moţnostech učitele a organizačních 

podmínkách, ve kterých se role odehrávají. Zatímco učitel v běţné škole má k dispozici 

pouze dobu vyučování a školní akce, učitel v celodenní škole vykonává činnosti spjaté 

s tímto aspektem role po celý školní den. Můţe vyuţívat jak formální, tak také neformální 

vzdělávací strategie, má prostor k individualizaci a diferenciaci výuky a má k tomu téţ 

dobré podmínky (dělené hodiny, heterogenní méně početné skupinky ţáků v podpůrných 

hodinách apod.). Je také zcela běţné, aby zkušenost, kterou učitel v celodenní škole ţákům 

zprostředkovává, byla autentická, tedy spjatá s činností v tzv. autentickém prostředí, v 

prostředí mimo školu.  

Role poradce a podporovatel  Učitel v GTS 

Učitel je průvodce učení ţáků 

prostřednictvím vyučovací strategie A 

Učitel v GTS zprostředkovává ţákům nejen 

vyučovací obsahy, ale také vzdělávací 

strategie, které ţáci mohou vyuţít pro 

samostatné učení. 

Učitel je konzultant pro výchovné a 

vzdělávací situace ve škole A  
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Učitel je poradcem pro řešení učebních 

problémů ţáků a také sociálně 

vztahových, postojových a rozhodovacích 

problémů a nejistot ţáků 

A 
Učitel v GTS pracuje v třídnickém týmu (dva 

třídní učitelé), velká odpovědnost a 

rozhodování je ponecháno ţákům samotným. 

Učitel je facilitátor/podporovatel učení 

ţáků, vytváří optimální podmínky pro 

učení jednotlivých ţáků 
A 

Učitel v GTS realizuje individuální podporu 

ţáků jak v běţných hodinách, tak také při 

ostatních vzdělávacích aktivitách a 

v podpůrných hodinách. 

Učitel je supervizor chování a jednání 

ţáků ve škole a v mimoškolních aktivitách A/N 

V GTS je kladen důraz na koordinační funkci, 

nikoliv pouze na supervizi chování. Funkce 

dozorování (pokud je to třeba) náleţí spíše 

jiným pracovníkům školy. 

  
Učitel koordinuje práci ţáků ve sluţbě 
zajišťující chod školy. 

Tab. 9 Komparace teorií rolí učitele - Role poradce a podporovatel 

V obou koncepcích je silně zastoupena role poradce a podporovatele. V teorii role 

učitele v německé celodenní škole se tato skutečnost ukazuje v rámci činností: Učitel 

chápe ţáka jako individualitu, Učitel vede ţáky ke spoluzodpovědnosti a Učitel vytváří 

moţnosti participace ţáků na ţivotě školy. Při všech těchto činnostech mají jeho aktivity 

poradenský a podpůrný charakter (viz kap. 4.2). Jedná se tedy o podporu ţáků při učení, 

podporu jejich individuality, studijní i psychologické poradenství, dále pak podporu ţáků 

při samostatném učení a strategiích samostatného učení a podporu participace ţáků na 

ţivotě školy/třídy. Role se tedy přibliţně shodují, největší rozdíl vidím v jednotlivostech. 

Např. kdyţ učitel v německé celodenní škole nezprostředkovává ţákům pouze obsahy, ale 

také metody výuky, které ţáci mohou vyuţít při samostatném učení. Navíc zde opět 

vnímám velký vliv podmínek, ve kterých se tento aspekt role učitele odehrává, neboť pro 

podporu poradenství je v celodenní škole vymezen speciální čas. Naopak se v celodenní 

škole téměř neobjevuje samotná činnost supervize chování a jednání ţáků. 

Role projektant a tvůrce  Učitel v GTS 

Učitel je tvůrce kurikulárních a 

výukových projektů A 

Učitel v GTS má vzdělávací standardy 

předepsané (tzv. Richlinien), není tedy 

tvůrcem kurikula, ale projektuje, koordinuje a 

organizuje vzdělávací aktivity specifické pro 

GTS. 
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Učitel je tvůrce osobitých strategií 

vyučování A 

Učitel v GTS přizpůsobuje vzdělávací 
strategie vzdělávací situaci (vyučovací 

hodina/zájmová skupina/projektové 

vyučování), charakteru skupiny (věkově 

heterogenní/homogenní), individuálním 

potřebám ţáků (individualizace a diferenciace 

výuky). 

Učitel je tvůrce učebních materiálů a 

pomůcek A 

Učitel přizpůsobuje materiály a pomůcky 

určené výukové formě (např. 

individualizovaná výuka, otevřené vyučování) 

tak, aby ţáci s nimi mohli pracovat 

samostatně. 

Učitel vyvíjí nové koncepce vyučování, 

inovuje vyučování A  

Učitel konstruuje učební aktivity a úlohy 

pro ţáky A 

Učitel v GTS má více času (aktivity během 

celého školního dne) k aplikaci rozmanitých 

vzdělávacích aktivit a úloh. Rozsah aktivit se 

tedy nemusí omezovat na délku vyučovací 

hodiny. 

Tab. 10 Komparace teorií rolí učitele - Role projektant a tvůrce 

V této části role učitele se ukazují rozdíly ve vzdělávacím systému. Zatímco učitel 

v české škole je spolutvůrcem školního vzdělávacího programu a je tedy spoluodpovědný 

za obsah i výstupy vzdělávání v jeho předmětu, učitel v německé celodenní má předepsané 

učební plány (tzv. Richtlinien), které implementuje do vyučování. Jistá volnost zde 

existuje, ovšem systém není tak pruţný jako v českém školství. Role učitele v německé 

celodenní škole se tedy projevuje tvůrčím způsobem při implementaci vzdělávacích 

standardů do výuky. Celodenní škola mu k tomu vytváří výborné podmínky, kdyţ mu 

poskytuje dostatek času na vzdělávací aktivity. Celodenní škola mu také dává příleţitost 

k učení v heterogenních skupinách i ve změněných výukových formách. Učitel tak 

přizpůsobuje výuku ţákům a jejich potřebám, není omezen rytmem 45 minut. Role učitele 

v běţné škole jako projektanta a tvůrce se naopak omezuje pouze na vyučování, které 

mnohdy neposkytuje z hlediska časového i organizačního optimální podmínky.  

Role diagnostik a klinik  Učitel v GTS 

Učitel diagnostikuje vzdělávací potřeby a 

zájmy ţáků a styly učení, odhaluje jejich 

obtíţe a zdroje obtíţí 
A 

Učitel v GTS tuto diagnostiku aktivně 

vyuţívá ve vyučování při individualizaci a 

diferenciaci. 
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Učitel diagnostikuje sociální vztahy ţáků 

ve třídě a v širším sociálním kontextu A 

Učitel v GTS má více příleţitostí 
diagnostikovat sociální vztahy ţáků v širším 

sociálním kontextu díky setkávání ţáků ve 

věkově heterogenních skupinách a díky 

setkávání ţáků s různými aktéry vzdělávání 

(externími odborníky, rodiči apod.) 

Učitel odhaluje sociálně patologické 

projevy ţáků 
A 

Učitel v GTS diagnostikuje ţáky nejen při 

vyučování, ale také při dalších vzdělávacích 

aktivitách a neformálních činnostech během 

školního dne. 

Učitel komunikuje se ţáky, s rodiči, 

s výchovnými partnery o výchovných a 

vzdělávacích záleţitostech 
A 

Učitel v GTS vnímá ţáky a rodiče jako 

partnery ve vzdělávacím procesu, iniciuje 

v co nejvyšší míře jejich participaci na 

vlastním vzdělávání. 

Učitel propojuje preaktivní rozhodování a 

interaktivní reakce ve třídě, ve vyučování 
N  

Učitel intervenuje A 

Učitel v GTS intervenuje spíše jako 

koordinátor a organizátor vzdělávacích 

aktivit, velkou část odpovědnosti nechává na 

ţácích. 

Tab. 11 Komparace teorií rolí učitele - Role diagnostik a klinik 

Diagnostika je nedílnou součástí role kaţdého učitele, učitel v celodenní škole má 

opět více příleţitostí diagnostikovat ţáka při různých aktivitách během školního dne (tedy i 

při neformálních rozhovorech apod.) a zároveň se mu při diagnostice dostává podpory 

sociálního či speciálního pedagoga, kteří na škole ve většině případů pracují. Diagnostiku 

učitel také vyuţívá ve výuce při diferenciaci a individualizaci. Výsledná diagnostika a 

opatření jsou pak sestavovány společně s rodiči a ţákem samým, jako aktéry 

spoluodpovědnými za vzdělávání daného ţáka. Ve srovnání s učitelem v běţné škole se 

tedy učitel v celodenní škole liší pouze provedením diagnostiky, jejím vyuţitím a opět také 

podmínkami, které pro diagnostiku má. 

Role reflektivní hodnotitel  Učitel v GTS 

Učitel je hodnotitel ţáků, posuzuje výsledky 

jejich učení a změny v osobnosti A/N 

Učitel v GTS je „spoluhodnotitelem“ ţáků, 

vede samotné ţáky k realistickému 

sebehodnocení. Učitel v GTS vyuţívá ve větší 

míře formativní hodnocení. 
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Učitel je hodnotitel kurikula a výuky, 

reflektuje přímou zkušenost, která 

determinuje další pedagogickou činnost a 

nová řešení pedagogických situací a 

problémů 

A 
Tuto činnost vykonává učitel v GTS v týmu, 

společně s ostatními kolegy (pedagogy i 

ostatními pedagogickými pracovníky) 

Učitel reflektuje hodnocení své výuky 

ţáky, kolegy, vedením školy a dalšími 

subjekty 
A  

Učitel reflektuje proměny vzdělávacího 

kontextu v pedagogické práci A 
Učitel v GTS se řídí zejména potřebami svých 

ţáků. 

Učitel reflektuje sebe sama A 
Tuto činnost vykonává učitel v GTS v týmu, 

společně s ostatními kolegy (pedagogy i 

ostatními pedagogickými pracovníky) 

Tab. 12 Komparace teorií rolí učitele - Role reflektivní hodnotitel 

Při komparaci této role učitele v běţné škole a aspektu role učitele v německé 

celodenní škole lze konstatovat, ţe zatímco učitel v běţné škole vykonává hodnotící a 

reflektivní činnosti sám (má tedy v rukou určitou moc nad ţáky a jeho vlastní reflexe můţe 

postrádat objektivitu), učitel v německé celodenní škole spolupracuje při těchto činnostech 

vţdy v týmu. Při hodnocení ţáků spolupracuje vţdy se ţákem samým, kterému pak 

předává část odpovědnosti za vlastní učení a hodnocení výsledků. Při reflexi vlastní 

pedagogické činnosti i pedagogických zkušeností spolupracuje s kolegy pedagogy či 

ostatními pedagogickými pracovníky. Vzájemné hodnocení zde můţe být přínosné pro 

zajištění vyšší míry objektivity při reflektivních činnostech. Učitel v německé celodenní 

škole při reflexi vlastní pedagogické práce a promýšlení změn bere ohled na ţáky a jeho 

potřeby. O těchto záleţitostech se radí se specialisty ve škole (sociálními pedagogy, 

speciálními pedagogy apod.). Tato součást role učitele v německé celodenní škole je tedy 

více týmová, neţ role učitele v běţné škole. 

Role třídní a školní manažer  Učitel v GTS 

Učitel vede třídu ţáků, ovlivňuje sociální 

vztahy uvnitř a vně třídy, koncipuje 

kultivačně výchovný program třídy 
A 

Učitel v GTS utváří třídní a školní 

společenství s příznivým klimatem. 
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Učitel organizuje vyučování a akce mimo 

vyučování, organizuje prezentace 

třídy/školy a spolupráci se sociálními 

partnery 

A 

Učitel se podílí na komplexním ţivotě školy, 
nikoliv pouze na vyučovacích hodinách, 

součástí jeho práce jsou i další vzdělávací 

aktivity v rámci školního dne. Při těchto 

aktivitách spolupracuje se ţáky, ostatními 

pedagogickými pracovníky i externími 

odborníky a rodiči. 

Učitel vede agendy ţáků a školy a 

funkčně je vyuţívá v pedagogické práci a 

spolupráci s výchovnými partnery 
A  

Učitel přijímá delegované pravomoci pro 

zkvalitnění práce školy A 
Učiteli v GTS je umoţněna vlastní iniciativa a 

aktivní participace na zkvalitnění práce školy. 

Učitel spravuje vybavení kabinetu, 

pracovny, třídy N 
Učitel v GTS zpravidla nemá vlastní kabinet, 
při správě třídy spíše angaţuje ţáky. 

  
Učitel v GTS koordinuje práci ţáků při jejich 

aktivní participaci na ţivotě školy. 

  
Učitel v GTS koordinuje práci externích 

odborníků a rodičů při jejich aktivní 

participaci na ţivotě školy. 

Tab. 13 Komparace teorií rolí učitele - Role třídní a školní manaţer 

Při srovnávání této role učitele v běţné škole s aspekty role učitele v německé 

celodenní škole lze pozorovat komplexnost role učitele v německé celodenní škole a 

zároveň jeho volnost při realizaci této role. Zatímco práce učitele v běţné škole je omezena 

na vyučování, mimovýukové činnosti (administrativní a organizační) a školní akce, učitel 

v celodenní škole se zapojuje do aktivit během celého školního dne, případně je sám 

vytváří a organizuje. Jeho cílem je formovat třídní a školní společenství s příznivým 

klimatem. K tomu mu v rámci třídy napomáhají rituály a pravidla, která společně se ţáky 

vymezuje. V rámci školy pak upevňuje vztahy mezi ţáky vzájemným učením ve věkově 

heterogenních skupinách. Do všech aktivit zapojuje co moţná nejvíce také ţáky jako své 

spolupracovníky (případně jejich práci pouze koordinuje) a rodiče i externí odborníky.  

Role socializační a kultivační 

model 
 Učitel v GTS 
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Učitel zosobňuje model hodnot, poskytuje 

vzorec kultivovaného a etického chování a 

mezilidských vztahů 
A 

Učitel v GTS má k tomuto více příleţitostí 

díky mnohým (i neformálním) vzdělávacím 

situacím během školního dne. 

V odborném vzdělávání se učitel stává 

modelem profesní socializace 
N 

Profesní socializace se v GTS odehrává 

prostřednictvím externích partnerů a praxe, 

učitel tyto aktivity pouze koordinuje. 

Tab. 14 Komparace teorií rolí učitele - Role socializační a kultivační model 

V této roli se opět promítají specifické podmínky, ve kterých se daný aspekt role 

učitele v německé celodenní škole odehrává. Zatímco předpokládáme, ţe učitel v běţné 

škole zosobňuje model hodnot při vyučování a školních akcích, zřejmě ale také v civilním 

ţivotě mimo školu, učitel v německé celodenní škole se denně ocitá v situacích různého 

charakteru, kde musí poskytovat vzorec kultivovaného a etického chování a mezilidských 

vztahů. Tyto situace se týkají nejen vzdělávání a vzdělávacích aktivit, ale také 

volnočasových a zájmových činností, kdy učitel zprostředkovává ţákům svou osobní 

zálibu, kterou se zaobírá ve volném čase. Dále se to týká situací při společném stravování, 

kdy se ţáky obědvá u jednoho stolu v podobném duchu jak v domácích prostředí a ukazuje 

při tom ţákům hodnoty, které vyznává (např. se před jídlem modlí, nebo je vegetarián 

apod.). Ţáci tak mohou učitele v německé celodenní škole vidět za zcela odlišných 

okolností, neţ vidí ţáci učitele v běţné škole. Je třeba zde zdůraznit nároky, které jsou na 

učitele kladeny, kdyţ takto odkrývá své soukromí.  

 Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, ţe role učitele v běţné škole a role 

učitele v německé celodenní škole se liší zejména podmínkami, ve kterých se edukační 

proces odehrává a do kterých se velmi silně promítají specifické charakteristiky 

celodenních škol. Zároveň se zdá, jako by učitel měl na celodenní škole více volnosti 

zejména v kreativním přístupu k inovacím a navrhování změn týkajících se školního 

ţivota. Role učitele se také odlišují v míře spolupráce, kdy učitel v celodenní škole 

přenechává jistou míru odpovědnosti na ţácích, rodičích a externích odbornících, přičemţ 

jeho činnost je spíše koordinující. Oba modely jsou však teoriemi vycházejícími ze 

souhrnného pohledu na roli učitele. Individuální odchylky hraní rolí u jednotlivých učitelů 

jsou tedy velmi pravděpodobné.  
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5. Závěr a diskuse 

 Německé celodenní školy přinášejí do pedagogické vědy mnoho nových impulzů a 

to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Reagují na potřeby společnosti, které běţné 

školy prozatím nezohledňují. K běţným výchovně-vzdělávacím cílům přidávají některé 

další cíle, na které běţná škola rezignuje, případně nemá pro jejich naplnění vhodné 

podmínky. Mnohdy upřednostňují proces učení před výsledky učení. Utvářejí ojedinělé 

školní společenství s příznivým školním klimatem. Zapojují do edukačního procesu mnoho 

aktérů. Pro pedagogickou vědu jsou přínosné také tím, ţe přesně vymezují celodenní 

vzdělávání a jeho specifické charakteristiky. Specifické prvky vzdělávání na celodenní 

škole se pak promítají do role učitele v německé celodenní škole, která byla předmětem 

výzkumného šetření této disertační práce.  

Konkrétním cílem této disertační práce bylo vytvořit komplexní obraz role učitele 

v německé celodenní škole z hlediska daných specifických podmínek a vztahů této 

vzdělávací instituce. Učitel v celodenní škole je v první řadě edukátorem, přičemţ vedle 

vzdělávání také utváří postoje a hodnoty ţáků – tedy je v nezanedbatelné míře vychovává. 

Ve svém šetření jsem zjistila, ţe role učitele v německé celodenní škole se týká především 

šesti dimenzí, a to kultury učení, individuální podpory ţáků, participace ţáků na ţivotě 

školy a třídy, volnočasových aktivit, domácích úkolů a společného stravování. V oblasti 

kultury učení učitel německé celodenní škole vytváří pro ţáky takové podmínky, které 

podporují individuální styl učení ţáků. Tedy rytmizuje vyučování, diferencuje a 

individualizuje aktivity v rámci vyučovací jednotky, vytváří podporující prostředí, vytváří 

rituály a pravidla. V oblasti kultury učení také podporuje samostatnost a odpovědnost ţáků, 

jak při učení, tak také při hodnocení. Rozvíjí tak ţákovu kompetenci k učení. V rámci 

vytváření příznivé kultury učení učitel zapojuje do výuky externí odborníky, vyučuje ţáky 

v heterogenních skupinách a vytváří pro ţáky příleţitosti autentického učení při 

integrované tematické výuce a projektech. V oblasti individuální podpory žáků učitel v 

německé celodenní škole vytváří takové příleţitosti, které by ţákům umoţnily vzdělávat se 

podle svých schopností a dovedností, případně také podle zájmu a svým vlastním tempem. 

K tomu vyuţívá jak vyučovacích jednotek, kdy zařazuje metody otevřeného vyučování a 

diferencuje učební úlohy, tak také podpůrných hodin. Individuální podporu poskytuje 

učitel ţákům také v rámci doplňkových vzdělávacích aktivit, kdy se orientuje zejména na 

zájmy ţáků a jejich motivaci k učení. V oblasti participace žáků na životě školy a třídy 
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učitel v německé celodenní škole vytváří příleţitosti k aktivní spoluúčasti ţáků na ţivotě 

školy a třídy, motivuje ţáky a učí je, jak být třídnímu/školnímu společenství prospěšný. 

Zároveň vychovává ţáky k angaţovanosti a k demokracii. Učitel v rámci této oblasti 

koordinuje práci ţáků. V oblasti volnočasových aktivit učitel v německé celodenní škole 

projektuje volnočasové aktivity různého charakteru (relaxační, zájmové, vzdělávací) před 

vyučováním, v polední přestávce a v rámci vyučování. Předává ţákům v rámci vedení 

volnočasových aktivit své zájmy a záliby, umoţňuje tak ţákům nahlédnout do světa svých 

zájmů a koníčků. V rámci této oblasti učitel mění svůj přístup k ţákům z formálního na 

méně formální aţ neformální. V oblasti domácích úkolů učitel v německé celodenní škole 

zcela mění přístup k procvičovací a rozšiřovací fázi vzdělávání, která je na běţných 

školách realizována mimo jiné právě prostřednictvím domácích úkolů. Učitel integruje tyto 

úkoly do vyučování prostřednictvím rozmanitých aktivit. V oblasti společného stravování 

učitel v německé celodenní škole podporuje třídní společenství, kdyţ společně se ţáky 

stoluje v podobném duchu jako u domácího stolu. Učitel v rámci této oblasti vede ţáky ke 

slušnému chování, vhodnému způsobu stolování a také ke zdravému ţivotnímu stylu. 

Role učitele v německé celodenní škole se dotýká celého školního dne od příchodu 

ţáků do školy aţ po odpolední aktivity, ať jiţ výukové, nebo volnočasové. Z mých zjištění 

vyplývá, ţe role učitele v německé celodenní škole klade vysoké nároky na učitele – na 

jeho psychickou i fyzickou odolnost, pedagogické i ostatní ţivotní dovednosti, 

komunikační dovednosti, na jeho schopnost empatie, kreativitu i angaţovanost. Vnímám, 

ţe ne kaţdý učitel tyto nároky zvládne a zároveň jsem v konkrétních školách pozorovala, 

ţe ne kaţdý učitel, který je v celodenní škole zaměstnán, je pro tuto profesi vhodným 

kandidátem. 

Výše uvedený cíl disertační práce jsme rozpracovala do několika výzkumných 

otázek. První otázka
78

 se týkala charakteristiky role učitele v německé celodenní škole. 

Roli učitele v německé celodenní škole je moţné dále charakterizovat jako roli komplexní, 

neboť se zapojuje do většiny edukačních aktivit během školního dne a je součástí školního 

společenství. Role učitele v německé celodenní škole je podmíněná specifiky 

celodenního vzdělávání. Vnímám, ţe specifické charakteristiky německé celodenní škole 

jsou pro roli učitele determinující společně s tím, jak daná škola tato specifika 

implementuje. Jestliţe škola nerealizuje určitý specifický prvek, učitel daný aspekt role, 

                                                
78 Jaké jsou charakteristiky role učitele v německé celodenní škole? 
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který s tímto specifickým prvkem souvisí, sám jen obtíţně můţe uskutečňovat. Domnívám 

se, ţe role učitele je také ve srovnání s běţným učitelem v mnohem větší míře vztahová 

právě z toho důvodu, ţe učitel společně se ţáky a kolegy neabsolvuje pouze běţnou výuku, 

ale tráví s nimi celý den rozmanitými činnostmi. „Vztahovost“ role učitele v německé 

celodenní škole se odvíjí také od sociální struktury ţáků v celodenní škole, která je velmi 

pestrá. Role učitele v německé celodenní škole se ukazuje jako velmi tvůrčí a poskytující 

učiteli příleţitost k seberealizaci. Role učitele v německé celodenní škole je také v jistém 

smyslu koordinující, kdyţ v mnohých aktivitách učitel ustupuje do pozadí a pouze 

koordinuje aktivitu ţáků. V negativní charakteristice lze konstatovat, ţe role učitele 

v německé celodenní škole zcela jistě není mocenská, neboť učitel předává část vlastní 

odpovědnosti na ţáky a své kolegy, případně také na externí odborníky, rodiče a další 

aktéry edukačního procesu. 

Druhá výzkumná otázka
79

 směřovala k činnostní charakteristice role učitele 

v německé celodenní škole. Odpověď na tuto otázku reprezentuje vytvořená substantivní 

teorie role učitele v německé celodenní škole. Z obecného hlediska lze konstatovat, ţe 

učitel v německé celodenní škole 
1)

vyuţívá ke vzdělávání ţáků různé strategie, 
2)

propojuje 

vzdělávání ţáků s reálným ţivotem, 
3)

chápe ţáka jako individualitu, 
4)

vytváří moţnosti 

participace ţáků na ţivotě školy/třídy, 
5)

vede ţáky ke spoluzodpovědnosti za realizaci a 

výsledky jejich vlastního vzdělávání a 
6)

podporuje utváření třídního/školního společenství. 

Jednotlivé obecné činnosti byly v popisu teorie dále konkretizovány a vysvětleny. 

Třetí výzkumná otázka
80

 sledovala kontext role učitele v německé celodenní škole, 

podmínky a vztahy. Pokud bychom tedy měli shrnout podmínky, za kterých učitel 

v německé celodenní škole svou roli hraje, zásadním determinantem je pedagogická 

koncepce konkrétní celodenní školy zahrnující specifika celodenního vzdělávání. Tyto 

podmínky jsou pro hraní role učitele v německé celodenní škole rozhodující. Jak jsem jiţ 

uvedla v kapitole 2.2, ne kaţdá škola implementuje všechny charakteristické znaky 

celodenního vzdělávání. Role učitele můţe tedy v některých celodenních školách ztratit 

určitý aspekt, případně i svou komplexnost, neboť škola daný prvek nerealizuje. Role 

učitele v německé celodenní škole je dále determinována charakterem pracovních 

                                                
79 Kterými činnostmi je role učitele v německé celodenní škole reprezentována? 

80 V jakých podmínkách a vztazích se role učitele v německé celodenní škole odehrává? 
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vztahů na konkrétní celodenní škole. Zejména se pak jedná o nastavení vztahů mezi učiteli 

a dalšími pedagogickými pracovníky, externími odborníky a také rodiči. Velmi záleţí na 

tom, zda jsou tyto vztahy hierarchizovány a jednotlivé skupiny pracovníků se vydělují 

z kolektivu ke speciálním aktivitám (např. poradám) a oddělené spolupráci, nebo zda jsou 

ve škole podporovány rovné vztahy, kdy kaţdý pracovník je spolupracovníkem všech se 

stejnými právy. Vnímám, ţe rovné vztahy jsou pro edukační proces v celodenní škole 

zásadní, protoţe umoţňují plynulou komunikaci a pruţné, týmové řešení vzniklých 

problémů. Dalším determinantem role učitele je jeho vlastní vnímání žáka. Pokud učitel 

chápe ţáka jako spolutvůrce edukačního procesu, který nese část odpovědnosti za své 

vzdělávání, je v mnohých situacích spolupracovníkem učitele a potřebuje individuální 

přístup, pak můţe být role učitele smysluplně naplňována. Jestliţe však učitel má s tímto 

pohledem na ţáka problém, určité aspekty své role není schopen vykonávat, čímţ pak 

obtíţně plní výchovně vzdělávací cíle celodenního vzdělávání. Kontext role učitele 

v německé celodenní škole zahrnuje neméně podstatné fyzikální podmínky (tedy prostředí 

školy a třídy) a psychosociální podmínky (klima školy, školní společenství). Zatímco 

fyzikální podmínky nehrají tak zásadní roli, neboť prostředí třídy si kaţdý učitel se svou 

skupinou ţáků poměrně snadnou upraví sám, psychosociální klima třídy se vytváří dlouho 

a je k tomu třeba poměrně intenzivního komplexního působení na nesourodou skupinu 

ţáků. Vytvoření příznivého psychosociálního klimatu vyţaduje od učitele značné úsilí.  

Čtvrtá výzkumná otázka
81

 byla stanovena aţ v průběhu výzkumného šetření a měla 

komparativní charakter. Srovnáním Modelu struktury pedagogických rolí učitele a 

Substantivní teorie role učitele v německé celodenní škole bylo zjištěno, ţe zásadní rozdíly 

v rolích způsobují podmínky, ve kterých se edukační proces v celodenní škole odehrává a 

do kterých se promítají specifické charakteristiky vzdělávání v německé celodenní škole.  

5.1 Diskuse výsledků 

V rámci diskuse se budu věnovat rozboru výsledků výzkumného šetření a jeho 

moţným přínosům. Dále se zaměřím na otázky, které z kvalitativního výzkumu 

explorativního charakteru vyplývají a mohly by být nadále řešeny. Dále budu diskutovat 

                                                
81 Jaké jsou rozdíly mezi rolí učitele v německé celodenní škole a obecně přijímanou teorií o roli učitele (na běţné škole) 

a čím jsou zapříčiněny? 
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metodologii výzkumného šetření a vyuţití zakotvené teorie při realizaci kvalitativního 

výzkumu. 

Výsledky výzkumného šetření mají dvojí charakter. Při prezentaci jednotlivých 

dimenzí role učitele v německé celodenní škole jsem se snaţila o abstrakci na obecnou 

rovinu, kaţdou dimenzi však doplňuji o typové případy. Domnívám se tedy, ţe taková 

prezentace výzkumu je vyuţitelná jak pro pedagogickou teorii, tak také pro pedagogickou 

praxi. Přináší hlubší poznání o konkrétních aspektech vzdělávání na celodenních školách a 

můţe být do jisté míry i inspirativní pro český vzdělávací systém. Určitým rizikem je zde 

přenositelnost německých příkladů do české praxe, soudím však, ţe učitelé/pedagogové 

znalí českého vzdělávacího prostředí dokáţou inspirativní prvky na konkrétní podmínky 

své školy modifikovat.  

Hlavním výsledkem výzkumného šetření je substantivní teorie o roli učitele 

v německé celodenní škole. Ta byla vytvořena na vyšší úrovni abstrakce neţ jednotlivé 

dimenze role učitele v německé celodenní škole a je tedy vyuţitelná spíše pro 

pedagogickou teorii, kdyţ ukazuje, jaké další úkoly můţe učitel v edukačním procesu plnit. 

Zjednodušeně řečeno tato teorie ukazuje jakési maximální zapojení učitele do edukačního 

procesu ve školním prostředí. Rizikem této teorie je právě její „substantivnost“. Přestoţe je 

tato teorie zakotvena v datech, coţ znamená, ţe neobsahuje ţádný jev, který by nebyl 

v konkrétním prostředí pozorován, je nezbytné ji dále ověřovat kvantitativním výzkumem. 

Ten by mohl ukázat, zda většina učitelů hraje komplexní roli učitele v německé celodenní 

škole tak, jak je prezentováno touto teorií, nebo zda existují výjimky a jaké je jejich 

zastoupení ve sledované populaci. Zajímavé by bylo sledovat, zda se role učitele 

v německé celodenní škole mění podle specifik celodenního vzdělávání v jednotlivých 

spolkových zemích. Výsledky tohoto výzkumu se vztahují pouze na celodenní školy ve 

spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, coţ jsem zdůvodnila v kap. 3.6. Dále by bylo 

vhodné sledovat z hlediska psychologického spokojenost učitelů v německé celodenní 

škole v závislosti na jejich pracovní zátěţi. 

Domnívám se, ţe vědeckou teorií a školami samými deklarované specifické 

charakteristiky německé celodenní školy je v rámci výzkumu role učitele moţné ověřit 

právě na činnostech učitele v německé celodenní škole. Výzkum těchto činností můţe také 

detekovat odchylky škol od specifických znaků celodenního vzdělávání. Zkoumání role 

učitele v konkrétních školách můţe mít tedy i evaluační charakter. 
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 Z hlediska metodologie jsem se výzkum snaţila popsat tak, aby mohl být 

opakován. K tomu přispívá i jasná metodologie zakotvené teorie. Pokud bychom chtěli 

diskutovat vyuţití výzkumné metody zakotvené teorie, pak konstatuji, ţe její pouţití je 

spojeno s mnohými problémy. Ty plynou zejména z úzkého záběru této metody, kdy není 

příliš moţné pracovat s tak rozsáhlým datovým souborem, který byl v této práci vyuţit. 

První a druhá fáze zakotvené teorie velmi dobře slouţí při tvorbě dat a jejich následné 

analýze, neboť poskytují vodítko pro systematizaci dat. Naopak třetí fáze selektivní 

kódování je velmi omezující při vyuţití předepsaného paradigmatu. 

Věřím, ţe teorie role učitele v německé celodenní škole můţe být přínosná i pro 

pedagogiku německých celodenních škol a také pro vzdělávací politiku Spolkové 

republiky Německo a to zejména proto, ţe roli učitele v německé celodenní škole není 

zkoumána. S tím jsou spojeny nedostatky v přípravě učitelů celodenních škol (neexistují 

speciální studijní obory, další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na 

neproblematické aspekty apod.). Poznání role učitele v německé celodenní školy by mohlo 

pomoci řešit problém standardu této specifické profese i správně směrovat pregraduální 

přípravu i další vzdělávání a profesní rozvoj těchto učitelů. 
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Slovníček základních pojmů 

A 

Arbeitsgemeinschaft, die – (1) volnočasová aktivita vzdělávacího, relaxačního, 

sportovního, uměleckého aj. charakteru; jedná se o součást vyučování; zkratka AG; (2) 

pracovní tým sestavený k řešení určitého problému, úkolu, tématu. 

F 

Förderung, individuelle, die – individuální podpora žáků ve vzdělávání; je jedním 

z hlavních cílů celodenního vzdělávání; podporováni mají být všichni ţáci, nejen ti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ţáci nadaní; má různé formy (např. 

Förderunterricht) 

Förderunterricht, der – podpůrné hodiny – jedná se o formu individuální podpory, která 

je realizována v k tomu speciálně vyhrazených hodinách. 

Freizeiterziehung, die – výchova ke smysluplnému trávení volného času; ţáci jsou 

vedeni k plánování volného času a k jeho aktivnímu proţívání prostřednictvím 

rozmanitých zájmů a činností, které jsou jim ve škole nabízeny 

Freizeitangebot, das – volnočasová aktivita mimo vyučování – realizovány jsou 

v přestávkách a před vyučováním, převaţují aktivity relaxačního a sportovního charakteru i 

volná hra 

G 

Ganztagsangebote – celodenní vzdělávací aktivity; nadřazený termín pro všechny 

vzdělávací i volnočasové aktivity během školního dne; termín zahrnuje vyučování, 

podpůrné hodiny (Förderunterricht), volnočasové aktivity (Freizeitangebote,  

Arbeitsgemeinschaften) a další výchovně vzdělávací aktivity, které celodenní škola nabízí 

Ganztagsschule, die – celodenní škola – škola, která nabízí pro ţáky celodenní vzdělávací 

aktivity nejméně tři dny v týdnu po dobu nejméně sedmi hodin;  Gebundene,  Offene, 

Teilgebundene 

Gebundene Ganztagsschule – celodenní škola I. typu, kde účast na celodenních 

vzdělávacích aktivitách je povinná pro všechny ţáky školy; škola musí zajistit pro všechny 
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ţáky celodenní vzdělávací aktivity nejméně tři dny v týdnu po sedm hodin, dále společné 

stravování a koncepční propojenost všech aktivit  

Teilgebundene Ganztagsschule – celodenní škola II. typu, kde účast na celodenních 

vzdělávacích aktivitách je pro určitou skupinu ţáků (např. třída v ročníku, nebo pouze niţší 

ročníky apod.) povinná; škola musí zajistit pro zájemce celodenní vzdělávací aktivity 

nejméně tři dny v týdnu po sedm hodin, dále společné stravování a koncepční propojenost 

aktivit 

Offene Ganztagsschule – celodenní škola III. typu, kde účast na celodenních 

vzdělávacích aktivitách je pro ţáky dobrovolná, po přihlášení je však účast na aktivitě 

alespoň jedno pololetí povinná; škola musí zajistit pro zájemce celodenní vzdělávací 

aktivity nejméně tři dny v týdnu po sedm hodin, dále společné stravování a koncepční 

propojenost aktivit 

I 

Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung – Investiční program 

Budoucnost vzdělávání a péče o děti; cílem bylo vytvořit infrastrukturu pro celodenní 

vzdělávání – vybudovat a vybavit nové celodenní školy, transformovat půldenní školy ve 

školy celodenní, zvýšit kvalitu stávajících celodenních škol, vytvořit institucionální 

podporu celodenních škol a realizovat výzkum; program byl vyhlášen v roce 2003 a 

ukončen měl být v roce 2007; alokovaná částka – 4 miliardy EUR. 

K 

Konsequente Ausgestaltung – škola s konzistentní péčí, která poskytuje ţákům 

rytmizovanou (rytmizace) celodenní péči povinnou pro všechny ţáky školy; dopolední a 

odpolední aktivity jsou v koncepčním souladu; poskytováno je společné stravování; 

definice typu celodenní školy z roku 1961, dnes se jiţ nevyuţívá; tento typ školy byl 

podobný dnešní celodenní škole I. typu 

M 

Mediation, die – mediace konfliktů; (1) metoda řešení konfliktů mezi ţáky na 

celodenních školách prostřednictvím třetí osoby tzv. mediátora; (2) volnočasová aktivita 

v rámci celodenního vzdělávání, během které ţáci získávají způsobilost k výkonu funkce 

mediátora konfliktů ve škole 
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Mediator, der – mediátor konfliktů; ţák, který je vyškolen, aby pomáhal spoluţákům 

jako třetí nezávislá strana řešit vzájemné konflikty (podle předepsané metodiky); vykonává 

sluţbu podle rozpisu, jeho práci koordinuje učitel 

Minimalform der Ganztagsschule – minimální celodenní škola, která poskytuje ţákům 

dopolední vyučování a odpolední aktivity – ve dvou dnech v týdnu vyučování, ve dvou 

dnech v týdnu volnočasové aktivity; definice typu celodenní školy z roku 1961, dnes se jiţ 

nevyuţívá 

O 

Offene Schule – otevřená celodenní škola, která nabízí ţákům dopolední povinné 

vyučování a odpolední nepovinné vzdělávací aktivity; definice typu celodenní školy z roku 

1961, dnes se jiţ nevyuţívá; tento typ školy byl podobný dnešní celodenní škole III. typu 

Offener Anfang – otevřený začátek školního dne; určitý časový úsek před vyučováním, 

během kterého se ţáci aklimatizují na školní prostředí, spoluţáky a učitele; cílem je 

pomoci ţákům odbourat stres z vyučování; během tohoto časového úseku probíhají 

organizované i neorganizované aktivity  

P 

Partizipation, die – participace; způsoby a strategie, jak se ţáci, učitelé, externí odborníci, 

rodiče a další mohou aktivně účastnit ţivota školy, podílet se na něm, spoluutvářet jej a 

spolurozhodovat o něm; cílem participace je podporovat v aktérech ţivota školy pocit 

sounáleţitosti se školním společenstvím 

R 

Rhythmisierung, die – rytmizace; takové uspořádání školního dne, které respektuje 

biorytmus ţáků – střídá fáze koncentrace s úměrně dlouhými fázemi relaxace a snaţí se o 

rovnoměrné rozloţení vzdělávacích i volnočasových aktivit během celého školního dne; 

v praxi to znamená prodlouţení vyučovacích hodin a prodlouţení přestávek, které mohou 

být tráveny aktivním odpočinkem, vyváţení  

S 

Schüler helfen Schüler (SHS) – program „žáci pomáhají žákům“; starší ţáci učí v rámci 

podpůrných hodin či volnočasových aktivit mladší ţáky; cílem je rozvíjet dobré vztahy 

mezi mladšími a staršími ţáky a utvářet tak příznivé školní klima; umoţňuje starším 
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ţákům vstup do profesního ţivota, vzájemné učení pomáhá mladším ţákům lépe pochopit 

látku od svých vrstevníků 

T 

Tagesheimschule, die – škola s celodenní péčí, která poskytuje souvislou péči o ţáky od 

brzkých ranních do pozdních odpoledních hodin, s důrazem na sociální péči; definice typu 

celodenní školy z roku 1961; tento typ škol přetrvává dodnes jako celodenní škola I. typu 

s důrazem na sociální péči 
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