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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá jednou z manažerských kompetencí, a to plánováním. Cílem
práce je zjistit, v jakých různých profesních kontextech vykonávají učitelé mateřské a
základní školy činnosti plánování, co je obvyklým předmětem jejich plánování a jaké druhy
plánů používají.
V teoretické části práce jsou na základě dostupné literatury objasněny a shrnuty termíny a
teoretické poznatky související s plánováním obecně i s plánováním učitele při řízení třídy.
Praktická část je výsledkem kvalitativního výzkumného šetření, které bylo realizováno
metodou rozhovoru se dvěma učiteli mateřské školy a třemi učiteli základní školy.
Na základě takto získaných dat byl proveden soupis a analýza veškerých aktivit učitele
souvisejícím s plánováním při řízení třídy a vymezeny ty, které můžeme považovat za
manažerské.

KLÍČOVÁ SLOVA
plánování, třídní management, učitel, kvalitativní výzkum
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ABSTRACT
The Bachelor thesis concentrates on planning as one of the managing skills. The aim is to find
out, in which professional situations, teachers of nursery and primary schools use planning,
moreover, the usual subject of their planning and types of plans employed. The theoretical
part clarifies and summarizes terms and theoretical findings, on the basis of

available

bibliography, connected to planning in general, as well as planning of a teacher during a
lesson management.
The practical part is the result of a qualitative research which was executed by the method of
an interview, two teachers from a nursery school and three teachers of a primary school were
interviewed. On the basis of these data, the list of all the activities of a teacher related to
planning during a lesson was compiled. Their analysis led to define those that can be
considered as managing skills.

KEYWORDS
planning, classroom management, teacher, qualitative research
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1 ÚVOD
Vedení třídy je činnost, která v posledních letech zaujímá značný podíl pedagogické práce.
V této práci budu mapovat veškeré činnosti učitelů na vybrané základní a mateřské škole,
které souvisejí s plánováním. Na plánování přitom budu pohlížet jako na důležitou řídící
aktivitu učitele nejen v oblasti didaktických procesů, ale zejména při řízení třídy (classroom
management).
Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že přináší nový pohled na práci učitele resp.
třídního učitele při plánování aktivit spojených s řízením třídy. A také proto, že je tato oblast
práce učitele doposud málo zmapovaná. Mým úkolem je zjistit, v jakých různých profesních
kontextech vykonávají učitelé mateřské a základní školy činnosti plánování, co je obvyklým
předmětem jejich plánování a jaké druhy plánů používají. A zda tedy lze učitele z tohoto
pohledu považovat za manažery.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou
charakterizovány základní pojmy, uveden význam plánování, jeho prvky, postupy při
sestavování plánů a druhy plánů. Blíže je pak specifikováno plánování na úrovni vedení
školy, vedení třídy až po přípravu učitele na vyučovací hodinu či projekt. Dále je vysvětlen
pojem třídní management a popsány klíčové dovednosti učitele při řízení třídy.
Výzkumná část práce uvádí zpracované výsledky kvalitativního výzkumného šetření
provedeného metodou rozhovoru s učiteli základní a mateřské školy. Získané údaje jsou spolu
s poskytnutými dokumenty analyzovány a interpretovány. V jednotlivých kapitolách jsou pak
uvedeny manažerské činnosti, které učitel plánuje, ve spolupráci s kým je plánuje, jak
efektivně plánuje a jaké vlivy jeho plánování ovlivňují. Nedílnou součástí práce je paměťové
médium na kterém jsou uloženy kompletní seznamy hlavních kategorií včetně všech
přidělených kódů.

5

2 CÍL PRÁCE
Určit, detailně popsat a kategorizovat veškeré činnosti učitele související s plánováním
na úrovni řízení třídy.

V práci provedu deskripci uvedené kompetence ve dvou rovinách:
1. Provedu co nejširší soupis (výčet) aktivit učitele souvisejících s plánováním.
2. Na základě získaných údajů z rozhovorů vytvořím případové studie typových
plánovacích procesů a jejich analýzu.

Mým úkolem je zjistit, v jakých různých profesních kontextech vykonávají učitelé mateřské a
základní školy činnosti plánování, co je obvyklým předmětem jejich plánování a jaké druhy
plánů používají.
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3 TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Plánování
Plánování je výchozím bodem a je považováno za prioritní manažerskou funkci. Je tomu tak
proto, že součástí plánování je definování cílů organizace, formulování celkové strategie pro
jejich dosažení a vytvoření uceleného souboru plánů pro integrování a koordinování činností
organizace. Plánování znamená určení cíle s ohledem na zdroje finanční, personální,
technické, materiální apod. a stanovení cest konkrétních aktivit. Zabývá se tedy nejen tím, co
má být uděláno, ale i prostředky, tzn. jak to má být uděláno. Na procesu plánování
bezprostředně závisí i další manažerské činnosti jako organizování, personalistika, vedení a
kontrolování.

3.1.1 Význam plánování
Existence organizací je vždy spojena s nějakým záměrem – posláním, které říká proč
organizace vznikla, za jakým účelem. Plánování je ve své podstatě vytvářením určité ideje,
předpovídáním budoucího stavu. Vychází z poznání věcí minulých a jejich analýzy. Plánem
potom můžeme rozumět syntézu těchto poznatků a předpověď možných cest vedoucích
k určitému cíli.1
Plánování v organizaci plní následující úlohy, účel plánování:
•

je nejdůležitějším nástrojem rozvoje organizace, určuje směr rozvoje organizace,

•

zabezpečuje koordinaci aktivit a proporcionalitu uvnitř organizace,

•

plán není dogma, umožňuje realizaci změn, snižuje jejich dopad,

•

určuje očekávané chování tzv. standardy výkonnosti,

•

formuluje normy důležité pro kontrolování.2

3.1.2 Základní pojmy
Plánování – manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace, určující čeho a jak
má být dosaženo, určení co se má stát, nikoli reakce na to, co se stane.

1

OBST, O.: Manažerské minimum pro učitele. Olomouc, UP, 20006. ISBN 80-244-1359-0.

2

Skripta Teorie a praxe školského managementu dostupné na
http://vmu.pedf.cuni.cz/moodle/mod/forum/discuss.php?d=7489
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Cíl – konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat. Cíle mohou být
formulovány s různou mírou obecnosti, mohou mít různou věcnou podobu a tvoří
hierarchickou soustavu cílů organizace, které odpovídá hierarchická soustava plánů.
Plán – poskytuje racionální cestu k dosažení stanovených cílů. Nedílnou součástí plánu by
mělo být i stanovení struktury a rozsahu zdrojů a určení časovým dispozic realizace plánu.
(V některých případech se místo pojmu plán používá ve stejném významu pojem „program“.
V některých případech se výrazu „program“ pro souhrn aktivit nutných k realizaci
plánovaných cílů.)
Zdroje – představují hmotné i nehmotné prvky, které jsou nutné k uskutečnění plánovaných
cílů. Ve většině organizací vystupují jako omezující faktor, který musí být při plánovaných
činnostech respektován.3

3.1.3 Prvky plánování
1. Cíle
Proces plánování začíná stanovením cíle, který znamená konečný stav, ke kterému směřují
všechny plánovací aktivity. Cíl je konkretizovaná představa budoucího stavu, resp. výsledku,
kterého má dosáhnout určitý objekt, pro než je plán sestavován.
Charakteristika dobře stanovených cílů:
•

formulované z hlediska výstupů, nikoli aktivit;

•

měřitelné a kvantifikovatelné;

•

přiměřené;

•

srozumitelné a časově ohraničené;

•

náročné, ale splnitelné;

•

napsané a zviditelněné;

•

sdělené všem zaměstnancům.
2. Aktivity

Určují, jak bude cíle efektivně dosaženo. Představují obecný pojem opatření, činnosti, úkoly,
jejichž uskutečněním se dosahuje požadovaných změn, které vedou k dosažení cíle.
3. Zdroje
Zdroje představují různé materiální a nemateriální prvky, které jsou nezbytné pro realizaci
plánovaných záměrů, např.:
3

VEBER, J. a kol.: Management: Základy, globalizace, prosperita. Praha, Management Press, 2014. ISBN 97880-7261-274-1, str. 100
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•

finanční prostředky;

•

personální zabezpečení v požadované kvalifikační struktuře;

•

kapacity (technologické, prostorové) ;

•

materiální zabezpečení;

•

informační zabezpečení;

•

know-how;

•

infrastruktura apod.
4. Implementace plánu

Termíny a odpovědnost jsou dalšími nutnými faktory ovlivňujícími realizaci plánu. K vlastní
implementaci dochází pomocí jiných lidí, které musejí být vhodně motivováni, aby bylo cílů
dosaženo.4

3.1.4 Postup při sestavování plánu
Východiskem pro sestavování plánu je znalost nadřazených záměrů organizace, které se týkají
dané oblasti plánování. Těžiště plánovací činnosti spočívá ve vypracování návrhu plánu, který
tvoří základ, který je předmětem diskuse, připomínek, stanovisek, projednání, úprav apod., na
jehož konci je definitivní podoba plánu.
•

analýza současné situace organizace (např. SWOT analýza);

•

konkretizace záměrů (stanovení cílů), které vyplývají pro danou oblast z nadřazených
záměrů organizace;

•

zabezpečení nezbytných informací pro tvorbu plánu;

•

vypracování návrhu plánu (variant plánů);

•

seznámení dotčených útvarů s návrhem plánu;

•

stanoviska dotčených útvarů k návrhu plánu;

•

korekce návrhu plánu v souladu s připomínkami dotčených útvarů;

•

schválení a vydání definitivní podoby plánu.5

3.1.5 Členění plánů
Plány, které organizace sestavují, se mohou členit podle různých hledisek:
•

časové hledisko:

4

VEBER, J. a kol.: Management: Základy, globalizace, prosperita. Praha, Management Press, 2014. ISBN 97880-7261-274-1, str. 102 - 105
5
VEBER, J. a kol.: Management: Základy, globalizace, prosperita. Praha, Management Press, 2014. ISBN 97880-7261-274-1, str. 106

9

o dlouhodobé – většinou prováděné na více než pět let;
o střednědobé – vztahující se na období jednoho až pěti let;
o krátkodobé – pokrývá obvykle roční nebo kratší období.
•

z hlediska úrovně rozhodovacího (řídícího) procesu:
o strategické plány – určují dlouhodobý vývoj organizace na základě
stanovených strategických záměrů;
o taktické plány – specifikují úkoly vyplývající ze strategického plánu pro
konkrétní období;
o operativní plány - jsou sestavovány na kratší časové období, respektují záměry
plánů vyšší úrovně.

•

z hlediska věcné náplně plánu např. finanční plány, personální plány, investiční plány,
plány marketingu, plány výzkumu a vývoje.6

•

z hlediska účelu, kterému slouží:
o plány zaměřené na smysl a poznání;
o plány stanovující úkoly a cíle;
o plány určující strategii (dlouhodobé);
o plány určující taktiku (střednědobé);
o plány zaměřené na postupy;
o plány zaměřené na pravidla;
o programy (souhrn cílů, taktik, postupů a pravidel);
o rozpočty (finanční plány).7

•

z hlediska dynamiky:
o stabilní plány - v podstatě neměnné, nezohledňují případné změny v závislosti
na nastalých situacích;
o pružné plány - dynamicky se přizpůsobují změně podmínek trhu.

•

z hlediska důležitosti soustavy plánů v tržní ekonomice:
o marketingové plány;
o plány výzkumu, rozvoje, vývoje;
o plány finanční.8

6

VEBER, J. a kol.: Management: Základy, globalizace, prosperita. Praha, Management Press, 2014. ISBN 97880-7261-274-1, str. 109-110
7
LOJDA, J., PRŮCHA, J.: Rozvoj manažerských dovedností. Praha, Centrum pro studium vysokého školství,
2000.
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3.2 Plánování ve školství
3.2.1 Kurikulum
Kurikulum je stěžejní pojem evropské i české pedagogiky, který se u nás uvádí již od roku
1990. V širším pojetí je kurikulum chápáno jako totální program vzdělávacích institucí.
Zahrnuje komplex otázek čemu učit, jak učit a koho učit. V tomto smyslu se také u nás
používá termínů „program výuky“ nebo „projekt výuky“, tj. celek s definováním cílů,
vymezením obsahu, metod a organizace výuky. Užší pojetí kurikula se vztahuje k oblasti
školní výuky, jeho výběru a uspořádání v určitém institucionálním rámci.9
Kurikulum vyjadřuje, jaké vzdělávaní je v dané instituci uskutečňováno a jaký výstup lze
očekávat. Ve školních podmínkách je vzdělávací program považován za projekt vzdělávání a
má formu závazného pedagogického dokumentu, který určuje a řídí vzdělávací činnost
školy.10
Proces transformace kurikula, je podmíněn celospolečenským vývojem na začátku třetího
tisíciletí včetně změn funkce školy v tomto období i změnami potřeb člověka. Trendy
v současných proměnách kurikula směřují k potvrzení té koncepce kurikula, která pracuje
s komplexním rozvojem osobnosti žáka. Projevuje se tak obrat od užívané triády vědomosti –
dovednosti – návyky k hierarchii cílů hodnoty – dovednosti – vědomosti. 11
Současná kutikulární politika dostala název participační a jejími základními znaky jsou:
•

víceúrovňovost kurikula;

•

vzrůst monitorující úlohy státu;

•

systém hodnocení a zkoušek jako výstupních standardů;

•

těžištěm tvorby kurikula se stává škola.

Cílový standart je další podstatnou kategorií pedagogického plánování. Tento pojem se úzce
váže ke kutikulárním otázkám. V oficiálních dokumentech se začíná častěji objevovat
charakteristika cílového standardu a cílový standard se zde chápe jako soubor zamýšlených,
společensky žádoucích vzdělávacích cílů přiměřených věkovému stupni a zralosti žáků a
požadavkům na vzdělávání a osobnostní profil absolventa vzdělávání. Kmenové
8

ZLÁMAL, J., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J.: Management. Kralice na Hané, Computer Media, 2011. ISBN 978-

80-7402-083-4, str. 27
9

VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 126

10
11

VAŠUTOVÁ, J.: Být učitelem. Praha, PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2, str. 63
VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 127
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(základní) učivo se pak chápe jako hlavní nástroj, kterým se usiluje o dosažení obecného
cílového standartu a specifických vzdělávacích cílů jednotlivých předmětů.12

Národní program vzdělávání
Bílá kniha, jak je nazýván Národní program rozvoje vzdělávání formuje vládní strategie
v oblasti vzdělávání, odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci různých
druhů škol. Tento dokument vychází z analýzy českého školství a formuluje cíle vzdělávací
politiky ČR, a to ve všech oblastech vzdělávání.13

Rámcové vzdělávací programy (RVP)
Rámcový vzdělávací programy je závazný kutikulární dokument nejvyšší úrovně pro školství
v ČR, jehož záměrem je vymezit výsledky vzdělávání a soubor učiva, které je škola povinna
zařadit do svých školních vzdělávacích programů jakožto pro žáky závazné k osvojení.14
Rámcové vzdělávací programy jsou určujícím didaktickým rámcem pro konstruování
školních vzdělávacích programů na jednotlivých druzích a stupních škol. Stávají se nástrojem,
který má zajistit soulad a sjednocení vzdělávací funkce autonomních škol různých
zřizovatelů.

Školní vzdělávací programy (ŠVP)
Školní vzdělávací programy jsou konkrétním dokumentem vycházejícím z podmínek a potřeb
jednotlivých škol a stávají se závazným pro konkrétní školu, pojímají její pedagogickou praxi
a ovlivňují vzdělávací výsledky. Školní vzdělávací programy vytváření školy samy jako
výsledek participativního a kooperativního úsilí celých pedagogických sborů a jejich vedení.15

3.2.2 Plánování - na úrovni vedení školy
Nejstručněji lze projektování vymezit jako soubor řídících činností, kterými v předstihu
rozhodujeme o to, co se má udělat a jak se to má udělat. Podrobněji lze říci, že jde o členitý
proces, determinující směr práce školy tím, že jej konkretizuje v cílech a úkolech a stanoví
alternativní strategie k jejich dosažení. Zahrnuje i kritéria podle nichž mohou být posuzovány
12

13
14
15

VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, 2011, str. 127 - 128
ZORMANOVÁ, L.: Obecná didaktika. Praha. Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4590-9., str. 69
ZORMANOVÁ, L.: Obecná didaktika. Praha. Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4590-9, str. 75
VAŠUTOVÁ, J.: Být učitelem. Praha, PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2, str. 64 - 65
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výsledky dosahované při plnění cílů školy. Projektování plní především funkce anticipační a
predikční, ale i další, zejména evaluační, hodnotící a integrační.
Z hlediska časového horizontu se rozlišuje dlouhodobé plánování (např. školský zákon),
střednědobé plánování (plány rozvoje škol), krátkodobé plánování (např. plán řízení a
kontroly, plány třídních učitelů aj.). Někteří autoři pod vlivem zkušeností z praxe
podnikového managementu rozlišují úroveň strategického plánování (dlouhodobé plány
rozvoje školy), taktického plánování (střednědobé plány) a operačního plánování všech
učitelů (přípravy na vyučování a další aktivity).16

3.2.2.1 Plány škol, jejich účel a struktura
V zahraniční literatuře se nejčastěji zdůvodňuje potřebnost a užitečnost plánu tím, že:
•

pomáhá ředitelům a učitelům organizovat zhodnocení předchozího programu a aktivit
školy;

•

umožňuje shromáždění relevantních informací o tom, kde se škola nachází a kam
směřuje, a to tak, aby této informaci rozuměli i laici;

•

podněcuje učitelský sbor k aktivní účasti při posuzování celoškolních záležitostí;

•

klade důraz na zvyšování efektivity vyučování a učení, popřípadě i dalších
výchovných aktivit, pomáhá regulovat kroky vedoucí ke změnám tím, že stanoví
dosažitelné cíle, racionalizuje požadavky na učitelský sbor v různých etapách procesu
změn aj.

Struktura plánu školy je v západních zemích koncipována většinou na několik let a
označována za plány rozvoje školy, zpravidla obsahuje tyto komponenty:
•

vymezení profilu školy;

•

stanovení hlavních cílů a priorit;

•

vymezení profilu kurikula;

•

stanovení kodexů, upravujícího chování subjektů pedagogického procesu a jeho řízení;
způsob monitorování a hodnocení průběhu a výsledků pedagogické činnosti.

16

BACÍK, K., KALOUS, J., SVOBODA, J. a kol.: Kapitoly ze školského managementu. Praha UK, 1998. ISBN

80-86039-49-8.
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Plány zahrnují také části o ekonomicko-finančním zabezpečení stanovených cílů, priorit a
úkolů a dále souhrnný rozpočet školy.17

3.2.3 Plánování – na úrovni vedení třídy
Plánování pro třídu je do určité míry vymezeno plány, projekty vyšší úrovně, které mají
rámcový, orientační charakter, tedy celkovým vzdělávacím programem, který prezentuje stát
a projekty školními (školní vzdělávací program). Plánování pro třídu znamená tedy
konkretizaci standardních programů, specifikaci obecných cílů na podmínky třídy, plánování
prostředků a zvažování podmínek pro dosažení těchto cílů. Ani na úrovni konkrétního
programu se nevylučuje určitá otevřenost, pružnost plánu. Doporučuje se vytvářet plán
náročný, ale zároveň reálný a splnitelný. Projekty pro celou třídu jsou ještě doplňovány
individuálními plány, tj. projekty zaměřenými na rozvoj individuálních schopností toho
kterého žáky (pro talentované žáky, pro žáky se specifickými poruchami učení) nebo i pro
žáka, který přešel z jiného typu školy či který byl dlouhodobě nepřítomen. Projektování je
bezprostředně spjato i s pedagogickou diagnózou, která racionalizuje i plánovací procesy. Na
základě odhalení příčin určitého stavu a jeho popisu zpracovaná diagnóza slouží jako
východisko pro adekvátní pedagogické opatření, tady i pro změnu pedagogického plánu.18

3.2.3.1 Příprava na vyučovací hodinu
Příprava učitele na hodinu by měla vycházet nejen z obecných zákonitostí výchovně
vzdělávacího procesu, ale i ze specifiky výuky jednotlivých vyučovacích předmětů. Učitel
v plánovací činnosti projektuje svoji pedagogickou aktivitu vzhledem k předpokládaným
pedagogickým situacím i se zřetelem k věkovým a individuálním zvláštnostem žáků.19
Hlavním úkolem učitele je navrhnout takovou činnost, při níž jednotlivý žáci co nejefektivněji
získávají dovednosti a poznatky, které jsou výukovým cílem dané vyučovací hodiny. Všichni
učitelé potřebují mít na začátku hodiny představu o tom, co chtějí žáky naučit a jak daná
hodina tomuto učení napomůže.20

17

BACÍK, K., KALOUS, J., SVOBODA, J. a kol.: Kapitoly ze školského managementu. Praha UK, 1998. ISBN

80-86039-49-8.
18

VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 128
VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 130
20
KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012. ISBN 978-8019

262-0052-9, str. 31
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3.2.3.2 Prvky plánování a přípravy hodiny:
•

výběr výukových cílů;

•

výběr činností a rozvržení hodiny – výběr typu a charakteru činností, pořadí a časové
rozvržení činností, výběr pomůcek;

•

příprava pomůcek, kontrola jejich funkčnosti, organizace uspořádání učebny;

•

rozhodnutí o způsobu sledování a hodnocení postupů práce žáků a jejich výsledků
v průběhu hodiny i po jejím skončení, aby bylo možno hodnotit, zda žáci dosáhli
výukových cílů.

Výukové cíle popisují cílový stav procesu žákova učení, označují, čemu se mají žáci naučit.
Výukové cíle konkrétní vyučovací hodiny musejí také přispívat k širším vzdělávacím
záměrům škol. Při volbě cílů je třeba, aby učitel jasně specifikoval očekávané výsledky učení,
které lze rozlišit podle charakteru získaných vědomostí, dovedností a návyků. Kromě toho
dochází v hodinách k souhře mezi intelektuálním a sociálním rozvojem. Takové plánování je
velmi složité.
Ze všech dovedností podílejících se na efektivní výuce je pravděpodobně nejdůležitější
citlivost učitele k potřebám žáků. To se týká dovednosti učitele plánovat vyučovací hodiny a
přizpůsobovat a pozměňovat jejich realizaci s ohledem na to, jak na výuku reagují různí žáci,
aby bylo podpořeno jejich učení. Je nemožné a nesmyslné pokoušet se ohodnotit kvalitu plánu
hodiny, aniž bychom vzali v úvahu, nakolik tyto hodiny uspokojí potřeby žáků v kontextu,
v němž bude probíhat .21

3.2.3.3 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě
Fáze přípravy a projektování výuky zahrnuje přípravu dlouhodobou (seznámení
s charakteristikou třídy, se školním vzdělávacím plánem, s projekty, alternativními
učebnicemi, profilem absolventa, s novou literaturou, dostupnými učebními pomůckami atd.),
dále pak přípravu bezprostřední (jde o konkrétní přípravu na jednotlivé vyučovací hodiny).
Fáze realizační umožňuje provést promyšlený projekt v praxi. V této fázi učitel provádí i
pedagogickou diagnózu, prognózu a řídí proces učebních činností žáka.
Ve fázi kontrolní je kladen důraz na proces hodnocení a sebehodnocení jak z hlediska
činností učitele, tak i žáků. Fáze hodnotící umožňuje učiteli posoudit vlastní výkony i
21

KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012. ISBN 978-80-

262-0052-9, str. 31 - 32
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výkony žáků vzhledem k cílům, které měly být dosaženy a splněny. Ve fázi kontrolní je
kladen důraz na proces hodnocení a sebehodnocení jak z hlediska činností učitele, tak i
žáků.22

3.2.4 Třídní management
Být dobrým učitelem znamená být i dobrý manažer, ovšem s podmíněním efektivního
fungování všech ostatních součástí učitelovy role.23
Třídní management můžeme charakterizovat jako proces vytváření podmínek pro zapojení
žáků do třídních aktivit. Zahrnuje tak v sobě široký okruh těchto aktivit – od uspořádání
podmínek učebního prostoru, přes nastolení a udržení situací učení, sledování žákovského
chování až po vypořádání se s nežádoucím chováním odchylujícím se od očekávané normy.
Učitel jakožto třídní manager podrobuje všechny tyto činnosti reflexi, zvažuje jejich
podmínky, okolnosti, průběh a výsledky tak, aby je mohl dobře organizovat se zřetelem
k vytyčenému pedagogickému cíli. Třídní management, ač se všemi těmito činnosti úzce
souvisí, je jaksi nadřazen, a to především svou strategickou povahou.24

3.2.4.1 Fáze třídního managementu:
•

fáze plánování v perspektivní i blízké rovině;

•

fáze včleňování projektovaného do školní reality;

•

udržování činností během celoroční výuky a její vyhodnocování.

Mezi základní proměnné třídního managementu patří potenciál třídy, vlastní potenciál učitele
a jeho pojetí výuky, obsahové faktory (předmět, téma) a širší kontextové faktory (např.
organizace školy jako celku, školní vzdělávací program, zařízení celoškolních aktivit atd.

Jádro manažerských dovedností tvoří dva typy aktivit:
•

zavést standardy pro chování, které zamezí vyrušování nebo alespoň zachová jeho
nízkou úroveň;

•

vytvořit podmínky, které jsou zaměřené na prevenci nevhodného chování.25

22

VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 132 - 133
VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 241
24
BACÍK, K., KALOUS, J., SVOBODA, J. a kol.: Kapitoly ze školského managementu. Praha UK, 1998. ISBN
23

80-86039-49-8, str. 327
25

VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 244 - 245
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3.2.4.2 Komponenty dobrého managementu
•

identifikace očekávaného chování žáků;

•

formulace procedur a rutinních činností, které podporují očekávaní chování;

•

uspořádání výukové místnosti;

•

monitorování – pečlivé sledování dění ve třídě;

•

komunikace – jasné formulace;

•

důsledná práce se zpětnou vazbou;

•

systém důsledků nevhodného chování, systém odměn a trestů.

Řízení vyučování se v zásadě týká všech dovedností, jejichž uplatňování vám pomůže řídit a
organizovat učební činnosti tak, aby žáci strávili co nejvíce času vyučovací hodin produktivní
prací.26

3.2.4.3 Klíčové dovednosti oblasti řízení výuky
•

Dovednosti uplatňované při zahájení hodiny, při zajišťování přechodů mezi
jednotlivými činnosti v rámci hodiny, při vedení hodiny k jejímu ukončení.

•

Podporování aktivního zapojení žáků do výuky (zajištění rovnováhy mezi učebním
potenciálem žáků a mírou jejich aktivní účasti v hodině):
o sledování pokroku žáků;
o přehled;
o tempo a plynulost hodiny;
o řízení studijního času žáků;
o poskytování zpětné vazby.

•

Organizování života ve třídě.

•

Kontrola pohybu žáků po učebně a zachování dostatečného klidu.27

3.2.5 Reflektování a evaluace vlastní práce
Reflexe a hodnocení vlastní práce tvoří přirozenou součást učitelského povolání. Bez
plánování, organizování, sledování a hodnocení činností nemůže učitel úspěšně splnit všechny
požadavky, které jsou na výuku kladeny. Jak zručně a systematicky učitelé sebehodnocení
26

VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9, str. 245 - 246

27

KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012. ISBN 978-80262-0052-9, str. 65-78
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provádějí, se liší učitele od učitele. Dovednost kriticky uvažovat o tom, jaký výkon podávám,
se nazývá zpravidla „reflektivní (reflektované) vyučování“. Tato činnost patří k učitelově
běžné praxi a profesnímu růstu.
Hodně reflexí a sebehodnocení, které provádí učitelé, jsou úvahami o jejich vyučování, se
kterým jsou vcelku spokojeni. Přesto by chtěli svou práci ještě zlepšit a věnovat svému
rozvoji další čas. K hodnocení běžné práce může učitelům pomoci shromažďování dat o své
práci, metody sběru dat např: deník, pořízení záznamu vlastní hodiny, zpětná vazba od
kolegy, který hospituje v hodině, zpětná vazba poskytovaná žáky, hospitace u kolegů.28

3.2.5.1 Hospodaření s časem – Time management
V učitelské profesi se setkáváme s mnoha různorodými situacemi a činnostmi, které je
potřeba řešit – plánování hodin, samotné vyučování, administrativa, řešení problémů žáků,
rozhodování o záležitostech školy, setkávání s rodiči, spolupráce s kolegy, pomoc novým a
praktikujícím učitelům, nákup pomůcek, apod. Dovednost vyrovnat se účinně s těmito
požadavky, má vliv na kvalitu vyučování a průběh učení žáků. Proto je nezbytné získat
potřebné dovednosti, jak efektivně hospodařit s časem. Úspěšný management času zahrnuje
řadu důležitých prvků: stanovení si priorit, plánování svého času v krátkodobé, střednědobé,
dlouhodobé perspektivě, volbu času podle úkolů – denní rytmus, malé úkoly se řešit rychle,
neodkládat, být realističtí, být schopni říct ne, delegovat úkoly.29

3.2.5.2 Vyrovnání se stresem
Stres může snižovat kvalitu práce učitele. Pokud stres působí dlouhodobě, oslabuje pocit
uspokojení z práce, vede ke ztrátě zájmu. Dále snižuje kvalitu vašich vztahů s žáky ve třídě.
Pokud je učitel ve stresu, postupně mizí jeho podpora a povzbuzování žáků ve třídě, které
vedou k dobrému klimatu třídy.

Mezi hlavní zdroje učitelského stresu patří:
•

žáci se špatnými postoji a motivací k práci;

•

časté změny vzdělávacích projektů organizace školy;

•

špatné pracovní podmínky;

•

časový tlak;

28

KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012. ISBN 978-80262-0052-9, str. 141-147
29
KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012. ISBN 978-80262-0052-9, str. 151-154
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•

konflikty s kolegy;

•

společensky nedoceněná práce učitelů.

Úspěšné zvládání stresu zahrnuje užívání dvou strategií: techniky „přímé akce“ a „uvolňující“
techniky. U technik přímé akce je nejprve potřeba odhalit, co nás stresuje a proč, a pak se
rozhodnout pro opatření, která mohou příčiny stresu úspěšně řešit. Uvolňující techniky
označujeme takové techniky, které vám pomohou zmírnit pocit stresu, i když jeho zdroj
přetrvává např. duševní techniky, snaha nalézt v situaci humornou stránku, sdílení svých
obav, relaxace atd. Velmi důležité je také umět odpočívat po práci. Obecně platí pravidlo
vždy užít nejprve techniku přímé akce a zabývat se konkrétním zdrojem stresu, než ihned
použít uvolňující techniky.30

30

KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012. ISBN 978-80262-0052-9,, str. 156-157
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST
4.1 Metodologie výzkumu
Cílem práce je detailně popsat a kategorizovat veškeré činnosti učitele souvisejících
s plánováním (zejména s plánováním při řízení třídy) na vybrané základní a mateřské škole.

Výzkumný problém: Plánování učitele při řízení školní třídy v základní a mateřské škole.
Na základě výzkumného problému jsem formulovala tyto výzkumné otázky:
Co všechno učitel samostatně nebo ve spolupráci s kolegy plánuje?
V jakých časových úsecích plánuje? Jak často plánuje?
Jakým způsobem své plány vyhodnocuje?
Jakým způsobem a kam si své plány zaznamenává?
Jaké faktory ovlivňují jeho plánování?
Jaký prostor, čas plánování věnuje?

4.1.1 Výzkumné metody
V mém případě se jedná o kvalitativní typ výzkumu.
Výzkumný design kvalitativního výzkumu: vícečetná případová studie
Metody sběru dat:
•

hloubkový polostrukturovný rozhovor

Jelikož usiluji o detailní porozumění případu a získání velkého množství údajů,
předpokládám, že metoda rozhovoru bude adekvátní pro dosažení vytyčeného cíle. Na
základě studia literatury jsem si vytvořila seznam témat, která vycházejí z hlavní výzkumné
otázky. Ke každému tématu jsme zformulovala několik otevřených otázek. Předpokládaná
délka rozhovoru je přibližně 60 minut.
•

analýza poskytnutých dokumentů (roční plány, zápisy z ročníkových schůzek, …)

Zaznamenání, přepis, analýza a interpretace dat:
Všechny rozhovory jsem nahrávala na diktafon a následně jsem je doslova přepisovala. Při
analýze dat jsem postupovala podle dostupné literatury (Švaříček, Šeďová, 2007). Ve své
práci jsem použila techniku otevřené kódování. Nejprve jsme text rozdělila na jednotky.
Každé takto vzniklé jednotce jsme přidělila kód, tedy jméno nebo označení. Kódu jsem
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vytvořila „nálepku“, která co nejlépe odpovídá povaze datového fragmentu ve vztahu ke
mnou zvolené výzkumné otázce. Jako kódy jsme využila i termíny odborné literatury nebo in
vito kódy, což znamená, že jako kódy fungují výrazy, které užívají sami respondenti. Ke
kódům jsme znovu vracela a v případě potřeby přejmenovávala. Postupně jsem vytvořila
seznam kódů a začala s jejich systematickou kategorizací. Ke kódům, které patřily ke
stejnému jevu, jsem vytvořila nové kategorie a následně jsem mezi nimi hledala vztahy a
závislosti. V přílohách jsou tabulkově zpracované všechny kategorie, které mi z přepsaného
textu vyplynuly a k nim jsou uvedeny jednotlivé kódy.
Dále jsem použila analytickou techniku „vyložení karet“. Vzala jsem seznam kódů, kategorie
vzniklé při otevřeném kódování jsem uspořádala do linky a na základě tohoto uspořádání jsem
sestavila text tak, že jsem vlastně převyprávěla obsah jednotlivých kategorií. Kategorie se
staly názvy jednotlivých kapitol. Obsahem těchto kapitol je podrobný popis a interpretace
kódů. Do výsledné analýzy jsem zařadila pouze ty kategorie, které se nejvíce vztahují k mé
výzkumné otázce a mají mezi sebou významovou souvislost. Vybrané kapitoly a jejich kódy
jsou uvedeny v příloze jako tabulky č. 1 – 6. Obsah zbylých kapitol a kódů je uveden na
přiloženém paměťovém médiu.

Jak se orientovat a číst v tabulkách:

setkání učitelé

A

B

C

B16

plánování
na rok –
výjezd

A101

pravidelné
setkávání
uč.

C41

spoluprác
e učitelů přípravný
týden

A116

pravidelná
setkání
učitelů

pravidelná
prav.
setkávání
schůzka C105
B222
uč.+spec.p.+
ročníku –
vých.poradc
14ti denní
e

A013

setkání
učitelů

pravidelná
setkání
A215
učitelů příprava uč.

A305

C3

C45

C106

D

spolupráce
setkáván
D277 í učitelů
učitelů spec.ročníku
/měsíčně

výjezd časová
náročnost

program
setkávání

pravidelné
setkávání
učitelů
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E

E50

rozpracování
plánů-časové
možnosti
učitelů

E62

pravidelné
setkání uč.–
časově
náročné

E68

pravidelná
setkání –
limitující
pracovní
doba

E104

měsíční
setkávání
učitelů

Písmena A, B, C, D, E prezentují jednotlivé paní učitelky. V textu znamená A paní učitelka
Anna, B paní učitelka Beáta, C paní učitelka Cecilka, D paní učitelka Dana, E paní učitelka
Eva.
Svisle v prvním sloupci je pak uvedena konečná kategorie, pod kterou spadají příslušné kódy
– zde tedy setkávání učitelů.
Sloupce, kde je uvedeno číslo a písmeno např. A305, B222, C106, D277, E50 znamenají:
písmeno je opět daná paní učitelka a číslo se rovná řádku v přepisu textu, kde daný kód najdu.
Poslední sloupce uvádějí jednotlivé kódy, které jsem k této kategorii z textu přidělila např.
výjezd, pravidelná setkávání atd.

4.1.2 Zajištění kontroly kvality výzkumu
Validitu práce zajistím záměrným výběrem účastníků výzkumu, kteří splňují nastavená
kritéria a mají s plánováním bohaté zkušenosti. Dále se budu snažit o zajištění konzistence
postupů při interpretaci dat, budu používat přímé citace z rozhovorů v textu, budu se snažit o
zdokumentování celého výzkumného procesu a o spojení závěru výzkumu a odborné
literatury.
Spolehlivost práce zajistím tím, že budu pracovat jen s těmi informacemi, které jsem získala,
zajistím konzistence otázek, přepis nahrávek rozhovoru a konzistenci při kódování.

Etická dimenze výzkumu:
Před začátkem výzkumu získám poučený souhlas respondentů s nahráváním rozhovorů.

4.1.3 Výzkumný vzorek
Jelikož se jedná o kvalitativní výzkum, vybírala jsem základní i mateřskou školu zcela
záměrně. Výběr probíhal na základě vlastní zkušenosti, doporučení kolegů, rodičů školních a
předškolních dětí. Dále jsem pročítala webové stránky obou škol a jimi zveřejněné
dokumenty, články, odkazy týkající se plánování školy i jednotlivých učitelů a jejich tříd.
Zkoumaný vzorek:
Jelikož se jedná o kvalitativní typ výzkumu je výběr výzkumného vzorku zcela záměrný.
Abych splnila stanovený cíl, zvolila jsem pro výběr učitelů následující kritéria:
délka praxe:

min. 5 let

třídní učitel:

min. 5 let

souhlas s výzkumem
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Rozhory jsem vedla se třemi učitelkami základní školy a dvěma učitelkami mateřské školy.
V textu jsou uvedeny jako paní učitelka Anna (zastupuje 2. stupeň ZŠ), paní učitelka Beáta a
paní učitelka Cecilka (obě zastupují 1. stupeň ZŠ), paní učitelka Dana a paní učitelka Eva
(obě zastupují MŠ).

Oslovení respondentů:
Nejprve jsme oslovila ředitele škol, zda s výzkumem souhlasí. V případě základní školy jsem
pak sama oslovila učitele, kteří splňují kritéria výběru. V případě mateřské školy oslovila
učitelky sama paní ředitelka a domluvila mi s nimi schůzku. Dále jsem všechny případné
respondenty seznámila s tím, o co ve výzkumu jde, jaké metody budou požity, jak bude vše
časové náročné. Výzkum jsem prováděla pouze s těmi, kteří s navrhovaným postupem
souhlasili. Na začátku rozhovoru jsem znovu připomenula zásadní body a opět se ujistila, že
s výzkumem souhlasí (zejména s nahráváním rozhovoru na diktafon). Po obhájení práce
budou zúčastnění respondenti na jejich žádost seznámeni z výsledky výzkumu.
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4.2 Analýza dokumentů
Pro svou analýzu jsem si vybrala dokumenty, které jsou veřejně přístupné na webových
stránkách škol a materiály, které mi poskytli učitelé. Analyzovala jsem ty části, které souvisejí
s plánováním učitelů. Větší množství materiálů jsem získala z webových stránek a od učitelů
základní školy. Učitelé mateřské školy mi roční plány, hodnocení a další materiály rádi
ukázali, ale neposkytli mi je k podrobnějšímu rozboru.

Analyzované dokumenty:

Školní vzdělávací program základní školy
Pro plánování učitele je zásadní již charakteristika pedagogického sboru. Podstatná je týmová
spolupráce učitelů v rámci ročníků a otevřená komunikace mezi všemi účastníky výchovně
vzdělávacího procesu. Dále jsou zde uvedeny činnosti, které jsou nedílnou součástí výuky a
učitelé je musejí plánovat, jde o ročníkové a celoškolní projekty, tripartitní setkání. Z hlediska
časového je zde vymezeno plánování učitelů do delších časových období, což znamená
pravidelné 14ti denní schůzky učitelů. V ŠVP je také uvedeno ve vztahu ke komu učitel
plánuje – k žákům, dalším pedagogickým pracovníkům, zákonným zástupcům, jiným
organizacím. Pro plánování jsou pak podstatné očekávané výstupy, které jsou rozděleny podle
předmětů a ročníků, kdy má dojít k jejich naplnění.

Minimální preventivní program základní školy
Pro učitele je závazné plánování rozvoje klíčových kompetencí žáků, vytvoření bezpečného
prostředí a vzájemná spolupráce všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu. To
znamená naplánování konkrétních aktivit jako jsou adaptační pobyty, ozdravné pobyty,
projekty, kulturní programy, práce se skupinovou dynamikou, školní parlament, spolupráce
s organizacemi zajišťujícími programy a projekty týkající se prevence sociálně patologických
jevů nebo podpory zdravého (fyzického i psychického) vývoje dětí. Dále je tu nastíněn plán
primární prevence pro jednotlivé ročníky a aktivity vedoucí k jeho naplnění (např. 4. ročník –
preventivní program zaměřený na kyberšikanu a další negativní projevy v chování, 4.B preventivní program zaměřený na posílení sociálních vazeb, nastavení hranic a fungování
třídního kolektivu, 4. C, 4. A - asertivita).
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Roční plány učitelů základní školy
Roční plány obsahují očekávané výstupy, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím
programu. Jsou tvořeny většinou v tabulkovém nebo textovém procesoru. Výstupy jsou
v plánu rozvrženy podle jednotlivých předmětů a oborů (např. Český jazyk a literatura,
Člověk a jeho svět, Svět přírody – obor zeměpis, přírodopis) a rozděleny do čtyř období (září
– říjen, listopad – leden, únor – březen, duben – červen). Výstupy, které se naplňují průběžně
celé pololetí či školní rok, jsou uvedeny zvlášť. Ke každému výstupu je pak uvedeno učivo,
popřípadě průřezové téma (např. osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova).

Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán obsahuje posudek žáka, tedy jeho konkrétní diagnózu
z psychologicko-pedagogické poradny. Dále pak obecná doporučení, jak s žákem pracovat,
individuální vzdělávací potřeby žáka, to znamená úpravu očekávaných výstupů, materiální
zabezpečení, rozsah péče speciálního pedagoga. Nově se zde sepsán konkrétní podíl rodiče a
žáka na jeho vzdělávání.

Přípravy na hodiny
Učitelé základní školy si již ve většině případů písemné přípravy nedělají. Cíl mají jasně
stanovený a podle toho plánují činnosti. V hodinách postupují podle aktuální situace a reakce
žáků. Učitelé mateřské školy využívají při přípravě hodiny myšlenkové mapy, které jsou
součástí třídního plánu. V případě potřeby si je konkretizují, či doplňují.

Diáře, kalendáře, stolní kalendáře
Učitelé používají při svém plánování k zaznamenání termínů a plánů různé záznamové
pomůcky. Většinou se jedná o diáře, stolní kalendáře, k tomuto účelu vytvořené bloky či
mobilní telefony. Zaznamenávány jsou zejména důležité termíny např. hodnocení, porady,
pravidelná setkávání učitelů, akce škol, projekty, školy v přírodě. V případě diářů, bloků a
mobilních telefonů si zde učitelé zaznamenávají i termíny a plány osobní povahy např. lékař,
kroužky dětí, pojištění atd. Stolní kalendáře mají učitelé ve třídách a slouží pouze k plánování
pro školu. Jedna paní učitelka využívá i blok, který má sloužit i k zaznamenávání myšlenek,
formulací, třídního fondu atd.
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4.3 Analýza rozhovorů
Následující kapitola je rozdělena na čtyři části. První dvě kapitoly jsou rozděleny podle toho
co učitel plánuje, tedy plánování konkrétních činností, které souvisí s řízením třídy a ve
vztahu ke komu plánuje a s kým spolupracuje. Třetí kapitola je zaměřena na hodnocení
plánování, čili jak efektivně učitel plánuje. Poslední kapitola vypovídá o tom, jaké vnější a
vnitřní vlivy učitelovo plánování ovlivňují.

4.3.1 Plánování učitele ve vztahu k účastníkům pedagogického procesu

Obrázek č. 1

Zdroj: Autorka

4.3.1.1 Učitel a žák resp. třída
Tato kapitola se zaměřuje na spolupráci třídního učitele a žáka resp. třídy při plánování a
dodržování pravidel chování v hodinách i mimo ně. Tato kooperace probíhá intenzivně na
začátku školního roku a nastavené mechanismy pak i v jeho průběhu. V základní škole platí
nepsané pravidlo, že návrhy pravidel vychází z potřeb žáků v dané třídě, jsou mezi žáky
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diskutovány a učitel vše sleduje a koriguje. Třídní pravidla jsou pak konfrontována a
doplněna o pravidla školního řádu, které jsou k těmto účelům upravena. „Tentokrát jsme si
projeli školní desatero, vysvětlili jsme si to a oni si vybrali 3 jakoby nejdůležitější pro ně, co
by měli v každým případě plnit a přes co vlak nejede.“ Podoba a formulace pravidel
odpovídají věku žáků a měla by je motivovat k jejich přijetí a dodržování. „To právě záleží na
tom, aby je to bavilo, někdy se to takhle vyvěsí, někdy si to dají do nějakého grafickýho, někdy
to napíšou a podepíšou se pod to.“ V mateřské škole se vzhledem k věku dětí zavádí pravidla
postupně při adaptaci dětí. Začíná se od jednoduchých pravidel, spíše návyků, které by mělo
mít dítě naučené z rodiny. „…,že by mělo jakžtakž samo obléknout, pozdravit, něco si udělat,
dojít si na záchod, dodržovat hygienické zásady, takže takový ten základ by měl vycházet
z rodiny.“ Postupně se pak dítě učí a přizpůsobuje pravidlům nastavených ve školce.
Zajištění dodržování pravidel závisí na osobnosti učitele, složení třídy i na celkovém zaměření
škol. V rámci rozhovorů neměla většina respondentů s tímto větší problémy, ale bylo zřejmé
že o této problematice přemýšlejí a v rámci výuky průběžně plánují a zařazují akce, projekty
či zotavovací pobyty spadající do oblasti primární prevence. Plánování těchto akcí je součástí
plnění minimálního preventivního programu.
Na základní škole vzájemné vztahy učitele a žáka prohlubují také tripartitním setkání, kterého
se kromě obou zmiňovaných účastní i zákonní zástupci žáka. Nedílnou součástí těchto setkání
je hodnocení a sebehodnocení rozvoje klíčových kompetencí žáka, zhodnocení žákova
přístupu ke vzdělání, individuálního pokroku či řešení případných problémů a snaha o najití
společné cesty nápravy. „Vždycky se snažím, aby to bylo pozitivní, i když třeba narazím na
nějakej problém, tak se ho snažím obrátit, aby to dítě vědělo, že to nevadí, že tam ten problém
je, ale důležitý je ho popsat, a že teď s tím budeme pracovat. Mám pocit, že po těch
tripartitách ty děti pracují minimálně o měsíc líp.“ Důležitá je otevřená komunikace a
navození pocitu důvěry. Kódy k této kapitole jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 1.

4.3.1.2 Učitel a učitel, vychovatel
Spolupráce, podpora, pomoc mezi učiteli, vychovateli je dalším důležitým atributem
v plánování učitele. Kooperace je velmi intenzivní zejména v týdnu před začátkem školního
roku, kdy vznikají roční plány, roční a tématické projekty, plány minimální prevence,
podklady pro hodnocení žáků a plánují se akce různého druhu. Učitelé základní školy mají
vedením školy naplánovaný výjezd mimo budovu školy. „Máme soustředění 3 dny, kdy teda
intenzivně pracujeme (paní učitelka Cecilka).“ Systém spolupráce je ročníkový a účastní se
jej pedagogičtí pracovníci dle specifik ročníků. „Vždycky s holkama z ročníku a
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s vychovatelem z toho ročníku. Když je to samozřejmě první až třetí. Ve čtvrtý, pátý už i
s angličtinářema, s volitelkářema, který tam budou pracovat (paní učitelka Beáta).“ „Učitelé
hlavních předmětů (MF, ČJ, ČS, ČP), jazykář, asistentka pedagoga a speciální pedagog (paní
učitelka Anna).“
Učitelé mateřské školy zůstávají ve školce a kromě přípravy plánu, připravují třídy na výuku.
„V první řadě musíme připravit třídy, abychom věděly s kolegyněmi, který na třídě budou,
abychom věděly prostor, hračky jaký máme, jaké pomůcky (paní učitelka Eva).“
Ke spolupráci učitelů dochází samozřejmě denně, ale aby byl zajištěn systém pravidelného
plánování, jsou vedením škol nastaveny pravidelné schůzky učitelů a dalších pedagogických
pracovníků. Učitelé základní školy mají schůzky ve 14ti denních intervalech. „Teď je daný, že
jednou za 14dní je ročníková schůzka jako klasicky, povinná. Máme tak teda danej pevnej
termín, ale můžeme se vidět i mimo to (paní učitelka Beáta).“ Schůzky jsou ročníkové a
účastní se jich třídní učitelé, učitelé, kteří v ročníku učí, učitel garant za jazyky, speciální
pedagog, výchovný poradce a asistent pedagoga. S vychovatelkami školní družiny plánují
třídní učitelé dle potřeby. „S vychovatelkou se scházíme pravidelně skoro každý den a
v rychlosti si řekneme hlavní témata, kterým jsme se věnovali, aby na to mohla ve družině
ještě zabrousit. Jinak jí přeposílám čtrnáctidenní plán a ona podle něj plánuje odpolední
aktivity (např. dopravní hřiště, výstavy …). Vždy se na tom domlouváme, aby to nějak
souřadilo (paní učitelka Beáta).“ „Se školním klubem neplánuji nic. S družinou jsme to měli
tak, že si na výjezdu (v srpnu) řekneme roční projekt a během roku dolaďujeme akce a
propojení s plánem. Většinou tak, že zůstanu chvíli v družině a domluvíme to. Jak často? –
podle potřeby (paní učitelka Cecilka).“
Učitelé mateřské školy mají pravidelná setkání s vedením jednou měsíčně. „Máme pracovní
porady a ty porady jsou pravidelně každý měsíc (paní učitelka Dana).“ Systém spolupráce je
v mateřské škole založen na pevně daném počtu učitelů učících ve stejných třídách a na jejich
střídání. V praxi to znamená, že 3 učitelé se střídají podle směn ve dvou třídách. Vzhledem
k časovým možnostem učitelů a rozvržením jejich směn nejsou dané žádné závazné termíny,
kdy se mezi sebou setkávají a plánují. „Ono to prostě nejde a navíc máme ty služby a my se
vůbec nemůžeme sejít přes ten oběd. To je výjimka, že už je ten termín potřeba doladit (paní
učitelka Eva).“
Běžně spolu učitelé komunikují ústní formou, v základní škole je častá komunikace přes
email, v mateřské škole se vzhledem k rozmístění tříd denně využívá i pevná linka. Kódy
k této kapitole jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 2.
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4.3.1.3 Učitel a jiné organizace
Tato forma kooperace je ve škole méně častá a závisí na aktuální potřebě, nabídce a
rozhodnutí učitele ji využít. „My jsme byli akorát jednou s cestovní kanceláří (paní učitelka
Cecilka).“ „Takže kromě Elia jsme tady měli ještě VH, který pracuje pro jiné sdružení, jako
problémová třída atd. (paní učitelka Cecilka).“ „Ještě jsem zapojena do projektu Elixír do
škol, kde mám asistenta, který mi chodí 2x týdně do hodin pomáhat, …(paní učitelka Anna).“
„Loni jsme řešili případ, kdy jsme to řešili postupně až po OSPOD, to dítě napadalo svý
spolužáky, bylo to fakt drsný (paní učitelka Beáta).“ Jedná se většinou o spolupráci či
konzultaci v rámci plánování školních a mimoškolních aktivit typu ozdravné pobyty,
preventivní a výukové programy. Učitelé v mateřské škole využívají tuto formu spolupráce (s
městem) také k prezentaci své práce na veřejnosti. „Zrovna já mám na starosti velikonoční
vystoupení na náměstí (paní učitelka Dana).“ „My teďkom jdeme na vítání občánků (paní
učitelka Eva).“ Mateřská škola funguje také jako fakultní škola pro studenty střední
pedagogické školy. Kódy k této kapitole jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 3.

4.3.1.4 Učitel a zákonný zástupce
Učitelé mateřské i základní školy vnímají spolupráci se zákonnými zástupci jako nedílnou
součást výchovy a vzdělávání žáka. Tato kooperace je také součástí, pro základní školu tak
zásadního dokumentu, jakým je školní vzdělávací program. Setkání zákonných zástupců a
učitelů má nejčastěji podobu různých typů třídních schůzek nebo setkání v rámci jiných
formálních či neformálních akcí škol. Školy se snaží v rámci možností s rodiči pracovat,
motivovat je, vtahovat a zapojovat do svého dění. Samotná komunikace probíhá nejčastěji
ústní formou, ale je běžná i komunikace přes email, webové stránky nebo školní časopis.
Na začátku školního roku probíhají třídní schůzky nejčastěji formou informativní. “Klasický
informativní třídní schůzky, s tím co se děje, co se bude dít a tak (paní učitelka Beáta).“ Pro
zákonné zástupce nových žáků má mateřská škola připraven zvláštní program. „Na tom
začátku se sejdeme s těma rodičema, že se poznáme, poznáme jak reagují, jak se chovají ke
svým dětem, což je důležitý vidět - tady na tý zahradní slavnosti, to je někdy v polovině září
(paní učitelka Eva).“ S těmito potřebnými informace pak učitelé pracují citlivě dál při
adaptaci dětí.
V mateřské škole a na prvním stupni základní školy je kontakt učitele a rodiče na denním
pořádku. Přesto je běžné, na popud jedné či druhé strany, naplánovat navíc další individuální
schůzku. „Když já mám pocit, že je potřeba se sejít, napíšu rodiči, že žádám o schůzku. S tím,
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že já jsem si vyžádala dvě a tři si někdo vyžádal, že se dítě nějak změnilo, jeho chování je
úzkostný nebo prostě naopak něco se s ním děje a oni tomu nerozumí (paní učitelka Beáta).“
V rámci těchto setkání se často řeší ve spolupráci se speciálním pedagogem či výchovným
poradcem výchovné problémy žáků.
Zásadní přínos pro všechny zúčastněné strany spatřují učitelé v tzv. tripartitních setkáních viz
kapitola třídní schůzky. Jedná se o setkání mezi třídním učitelem, žákem a zákonným
zástupcem.
Další důležitou formou setkání zákonných zástupců a učitelů jsou neformální akce škol, které
jsou tématicky rozprostřené do celého školního roku. Někteří rodiče se aktivně zapojují a
nabízí svou pomoc. „Nebo se nabídla jedna maminka, že vyškolí děti ve stolování, takže jsme
na vánoce udělali velkej stůl sváteční, děti přinesly jídlo, ubrousky, příbory, prostírání (paní
učitelka Cecilka).“ Hlavním cílem je vtažení rodičů do dění školy, prezentace práce žáků
(vystoupení, výrobky atd.), což je osobitým znakem kultury obou druhů škol. „A ty setkání se
čím dál víc časově prodlužují, oni jsou tady rádi (paní učitelka Dana).“
Mateřská škola pro rodiče předškolních žáků organizuje tzv. ukázky. Jedná se o setkání
rodičů, žáků a učitele, kde probíhá výuka s cílem seznámit rodiče, jak jejich dítě pracuje,
v čem jsou jeho silné a slabé stránky a navést je, motivovat, jak mohou s dětmi doma dále
pracovat. I tato setkání většinou přejdou v neformální diskusi s rodiči. „Pak je výborné, že ty
rodiče přijdou a sdělujeme si tam ty informace, co oni chtějí ještě vědět. Máte na to čas,
protože během toho normálního všedního života ten čas není (paní učitelka Dana).“ Kódy
k této kapitole jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 4.

4.3.1.5 Učitel a speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce,
metodik primární prevence
Na základní škole působí jak speciální pedagog, školní psycholog, tak i výchovný poradce.
Pro učitele jsou tudíž vytvořeny vhodné podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných a řešení problémů. Na začátku školního
roku spolupracují učitelé a speciální pedagog na přípravě individuálních vzdělávacích
programů žáků. Během roku probíhá kooperace formou pravidelných setkání, které se konají
jednou za 14 dní. „Na začátku roku IVP, během roku pro děti bloky v rámci MPP a taky na
schůzkách průběžně vývoj či problém dětí s IVP i bez (paní učitelka Anna).“ „Výchovné
problémy řešíme i s výchovným poradcem na ročníkových schůzkách, pokud je to potřeba.
Domlouváme preventivní programy, které dělá externí firma nebo přímo výchovný poradce
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(letos s pomocí speciálního pedagoga). Spolupráce třídního, speciálního pedagoga a
výchovného poradce je opravdu úzká, častá a pravidelná (paní učitelka Cecilka).“ Nebo
formou návštěv speciálního pedagoga v hodinách. „Každá třída má svého speciálního
pedagoga, takže prvně ty se můžeš obrátit na toho človíčka, kterej tam dochází minimálně
jednou týdně (paní učitelka Beáta).“ Obsahem schůzek je nejčastěji monitorování žáků se
vzdělávacími potřebami, výchovné a výukové problémy žáků, preventivní programy a akce.
„Kdykoli je potřeba řešit výchovný problém, zajdu za speciálním pedagogem. Hodně v tomto
ohledu spolupracujeme (paní učitelka Cecilka).“ V rámci řešení výchovných a dalších
problémů se vytvořily mechanismy spolupráce na různých stupních fáze problému, které
počítají se spoluprací třídního učitele, speciálního pedagoga, výchovného poradce, zákonného
zástupce, žáka a případně i vedení školy či externí organizace. „Když to odchytneme tady tak,
pracujeme na týhle úrovni, když řekneme, že už to tady tímhle tím nezachráníme, tak
poprosíme výchovnou poradkyni, abychom domluvili další program tady. To samozřejmě
průběžně kontaktuješ rodiče, prvně třeba na tý tripartitní schůzce, upozorníš na to, že to dítě,
že je ten problém, že ty pravidla nedodržuje a snažíš se to řešit prvně lehce, nenásilně, pak
samozřejmě kontaktuješ rodiče, že se to nezlepšuje, ale že děláš tohleto s tím speciálním
pedagogem, že už jsi kontaktoval výchovného poradce, že to soustavně nevyhovuje a ty rodiče
si třeba zveš, proč to nefunguje, jestli to funguje doma a tak. Tak se to teda nabaluje, až
nakonec z toho může být i nějaký řešení z ředitelem školy, tam záleží jak velkej je to případ
(paní učitelka Beáta).“ V mateřské škole tyto funkce zastávají učitelé sami. V případě potřeby
podpory při řešení problémového chování využívají možnosti konzultace při pravidelném
setkání učitelů s vedením, které je vždy jednou měsíčně. Kódy k této kapitole jsou uvedeny
v příloze v tabulce č. 5.
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4.3.2 Plánování učitele jako manažerská činnost

Obrázek č. 2

Zdroj: Autorka

4.3.2.1 Cíle plánování
Stanovení cílů je pro proces plánování zásadní. Dotazovaní učitelé přesně vědí, co je cílem,
kterého chtějí dosáhnout, ale během rozhovorů konkrétní cíl ve většině případů nevyslovili.
Ve spojení s cíli se objevovalo: „…jako co je ten cíl, to vím úplně přesně, čeho chci
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dosáhnout…“ nebo „…teď mi vyloženě přijde, že jako už na každou tu tripartitu vím přesně,
vím k čemu by měla sloužit a vím s čím tam půjdu (paní učitelka Beáta).“
Učitelé také odkazují na cíle ze závazných dokumentů, kde jsou uvedeny (školní vzdělávací
program, rámcový vzdělávací program). „Tam je ten vzdělávací záměr, okruhy dílčích cílů a
teďkom činnosti, který se můžou v tomhletom okruhu objevovat nebo co my v tom plánování
můžeme použít (paní učitelka Eva).“ „Pro mě je směrodatné splnit oblasti RVP a splnit hlavní
cíl ŠVP (paní učitelka Dana).“ Nejčastěji učitelé v souvislosti s cíli uvádějí témata a činnosti,
kterými budou cíle naplňovat. Z výčtu činností je zřejmé, že učitelé o cílech přemýšlejí, i
když je nevysloví. „A když se něco vyrábí, tak ti malí třeba vybarvují nebo překládají,
skládají papír jenom na půl, ti starší si třeba už něco nastřihnou a ty velký, já nevím, mají
třeba větrník, si dělají sami (paní učitelka Dana).“ „Kdybych vazala třeba dramatizaci
pohádky, tak ty malinký by se seznamovaly s postavami, ty starší by už charakterizovaly
postavy, že jo, jestli je postava zlá, jestli představuje dobro nebo zlo a ty školáci by měly
potom tu pohádku zvládnout zahrát (paní učitelka Eva).“
V rámci plánování projektů: „…ale tím projektem vždycky musí být výsledek činností, nějaký
produkt, něco, takže my jsme se tentokrát zaměřili na to, že budeme s dětma dělat kalendář
(paní učitelka Dana).“
„… chceme vést rodiče, aby si sedli s dětmi, aby si četli pohádky, prostě taková ta
předliterární gramotnost a vtahujeme do toho i rodiče (paní učitelka Dana).“
„…první etapa projektu byla zaměřená na ČJ, kdy děti tvořily časopis, teď mají výstupy
zaměřené na matematiku, takže dělají jakoby pracovní učebnici pro příští pátý ročník, pak
v rámci ICT budou vytvářet buď fotky nebo videa…(paní učitelka Cecilka).“
„…teď třeba do Turecka dělaly puzzle. Takže děti skládaly a vymýšlely různý puzzlíky, daných
parametrů, daného tématu (paní učitelka Anna).“

4.3.2.2 Školní vzdělávací program
Učitelé základní i mateřské školy se podílejí na tvorbě a inovacích školních vzdělávacích
programů a přispívají tak k naplnění záměrů škol. „Když je potřeba (jde o změnu švp), může
to vyvolat kdokoli z učitelů, kdo má potřebu úpravy (paní učitelka Anna).“ „Většinou na
popud ředitele, ale v průběhu roku chodí lidi, že si třeba všimli nějakých nesrovnalostí. Mají
za úkol si je poznamenat nebo poslat, pak se společně zapracovávají (paní učitelka Beáta).“
„To můžeme předložit (změna švp) a ona (paní ředila) řekne jestli ano nebo ne. Což ona to
hodnotí, je ráda, aby se to (švp) rozšiřovalo (paní učitelka Eva).“
33

4.3.2.3 Roční plán
Roční plán sestavují učitelé v přípravném týdnu před začátkem školního roku. V hlavách
některých učitelů se ale plán rodí už v průběhu prázdnin. „…já to nenechávám všechno na ten
poslední týden v srpnu, ale během těch prázdnin, když se občas nudím, tak si vezmu ten plán a
když jsme třeba začínali jedničku, tak jsem si vzala všechny ty výstupy od první do třetí třídy a
koukla jsem se, co je nejpodstatnější… (paní učitelka Beáta)“. Roční plány vychází ze
závazných dokumentů čili ze školních vzdělávacích programů. Postup tvorby ročního plánu
se odlišuje podle ročníků i počtu a složení učitelů, kteří v daných ročnících, třídách učí.
Příklad tvorby ročního plánu na druhém stupni základní školy:
„V podstatě na začátku roku je schůzka, kdy si vyhledáme nějaká společná témata, snažíme se
si je zařadit do nějakého období, který by se hodilo všem a ostatní témata, která nemáme
s nikým společná už si řadíme dle svého uvážení a dle návaznosti jednotlivých témat (paní
učitelka Anna).“
Příklad tvorby ročního plánu na prvním stupni základní školy:
„Většinou se koukneme, co je výchozího, tak třeba v tý první třídě základ je, že se musí naučit
prvně písmenka, potom se musí naučit prostě nevím….teď jedem tu genetickou metodu, že jo,
takže oni se musí naučit velký tiskací písmenka, musí se naučit robotovat, sluchová analýza,
takže tohlencto nemůžeš přeskakovat. Tohle musíš jet úplně přesně, ale ty témata, na kterých
to děláš, si můžeš samozřejmě zvolit. Takže jsme si to takhle jako rozplánovali, takže ty témata
jsme víceméně přizpůsobovali tomu učivu. Třeba v tý druhý, třetí třídě, čtvrtý, pátý, tam už se
to jakoby dá převrátit, dejme tomu ty matematický věci kolikrát úplně přesně daný nejsou, že
musíš jako násobit tady a dělit tady, já nevím, sčítat, odčítat tady nebo rýsovat úplně přesně
tady. Takže tam se s tím dá docela, i podle toho projektu, čachrovat. Jak kdy (paní učitelka
Beáta).“
Příklad tvorby ročního plánu v mateřské škole školy:
„My máme plány, my máme třídní plán, to máme všichni na třídách. Tak je těch 5 oblastí, ty
názvy, ty bloky, těch je 5 a ty máme všichni stejný. Tak je ten vzdělávací záměr, okruhy dílčích
cílů, zásahy do vzdělávacích oblastí a teďko činnosti, který se můžou v tomhletom okruhu
objevovat nebo co my v tom plánování můžeme všechno použít, na co se můžeme zaměřit a je
jich 5. Tohle to je jako školní, a to mají všichni na třídách, a pak si to rozpracujeme, na každé
to téma si vybereme, ale zase my to nemáme ty části, ty okruhy povinně jako každý ten měsíc,
že bysme měly stejný to téma. To si už dělá každá třída to svoje. Tak a my si z toho uděláme to
co potřebujeme do těch měsíců. Každá ta třída si může začít jiným blokem, co uzná za vhodný,
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nám se nejvíce přiblížil ten domov. Tyhle ty bloky se dělají jako … když vezmete ten rok, tak
máte takový to první, co vám bleskne roční období, takže to máte vlastně ty měsíce a po těch
měsících, víte, co bysme tam mohly dát, příroda bude na ten podzim někdy. Nejprve začne ta
rodina, nějaký měsíc toho seznamování, toho okukování se, seznamují se s rodiči a jejich
osobními problémy nebo zdraví nebo tak, každé to dítě je jiné a s tím přichází. Pak třeba
v říjnu už se objeví ta příroda – podzim a pak jsou vánoce, takže to je zase ten domov, rodina.
A je už zase prosinec, zase náš domov, vánoce, svátky, jak kdo se ke komu chová atd. (paní
učitelka Eva).“
Tvorba ročního plánu je zcela v kompetenci jednotlivých učitelů. Roční plány základní školy
obsahují očekávané výstupy a průřezová témata. Učitel vybírá ty výstupy, které jsou
v časovém rozmezí třídy, kterou učí. „Většinou jsou tam výstupy první až druhá, takže my se
podíváme kolik je tam celkem těch výstupů a pak je rozložíme do první a druhý třídy (paní
učitelka Cecilka).“ Očekávané výstupy jsou řazené podle návaznosti nebo podle témat, která
se jimi prolínají (vzájemná propojenost témat mezi předměty). Mateřská škola vychází
z témat, která má dané ve školním vzdělávacím programu. Jde vlastně o činnosti, kterými
naplňuje hlavní cíle a oblasti z rámcového vzdělávacího programu. Roční plán je na základní
škole členěn do čtyř období, v mateřské škole většinou podle měsíců. Témata, která výstupy
naplňují, jsou často základem a zdrojem inspirací ročních či jiných projektů.
Tvorba ročního plánu je výsledkem týmové práce. Na základní škole se plán vytváří v rámci
ročníkové spolupráce učitelů. Složení týmů je specifikem každého ročníku (spolupráce učitel
– učitel). „Spolupracujeme vždycky s holkama z ročníku a s vychovatelem z toho ročníku.
Když je to samozřejmě první až třetí. Ve čtvrtý, pátý už i s angličtinářema, s volitelkářema,
který tam budou pracovat (paní učitelka Cecilka).“ Plány vychovatelů se podřizují ročním
plánům daného ročníku. V mateřské škole tvoří plán trojice učitelek, která se střídá ve dvou
třídách.
Očekávané výstupy a témata ročního plánu jsou pak podrobněji rozplánovány a rozpracovány
v krátkodobých a operativních plánech, tj. ve 14ti denních plánech u základní školy,
v měsíčních či podle potřeby kratších plánech u mateřské školy viz kapitola schůzky učitelů
4.3.2.4.

4.3.2.4 Schůzky učitelů
Pro učitele je zásadní krátkodobé a operativní plánování, které vychází z taktických plánů tzn.
zejména ročních plánů, plánů primární prevence. Pro učitele základní školy je to 14ti denní
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plánovací období, učitelé mateřské školy nemají období přesně stanovené, ale je to přibližně
doba jednoho týdne až jednoho měsíce.
Učitelé základní školy mají předem naplánované 14ti denní ročníkové schůzky. Tento systém
plánování navrhlo vedení školy. Termín a čas si volí učitelé po vzájemné domluvě
v přípravném týdnu. Složení pedagogických pracovníků účastnících se schůzky je obsahem
kapitoly učitel a učitel, vychovatel. Náplň této schůzky je informativní, plánovací ale i
diagnostická, preventivní a výchovná. Za informativní sdělení odpovídá zástupce středního
managementu školy, kterým je většinou jeden z třídních učitelů. Další částí schůzky je
zhodnocení výstupů z předešlého období a plánování výstupů nových. „A tam si teda
řekneme, jakej plán nás čeká na další dny, kde nestíháme, kde jsme ve skluzu, kde stíháme,
kde si můžeme dovolit něco na víc (paní učitelka Beáta).“ „Tam se probírá plán od kdy do
kdy, další schůzka, eventuelně nový termín, když se nehodí termín, který je domluven.
Plánování na dalších 14 dní, změny v rozvrzích, to znamená laboratorní práce, projektové
dny (paní učitelka Anna).“ Akce, projekty, zotavovací pobyty, akce primární prevence, třídní
schůzky dostávají nyní svou konkrétní podobu viz následující kapitoly. „Takže i podle toho
jakej máme ten roční projekt a podle toho, jaký máme teď to téma, se třeba domluvíme, že
hledáme nějaký aktivity, muzea, výlety (paní učitelka Beáta).“ „… a řeší se tam následné akce
vhodné pro ročník typu kino, divadlo, výlety, škole v přírodě,… (paní učitelka Anna).“ Dále se
tu řeší žáci s individuálními vzdělávacími potřebami, hodnocení žáků, problémové chování,
aktuální dění ve třídách a plánují se konkrétní nápravná opatření. „…výchovné akce ve smyslu
primární prevence, vztahů v třídě, klima ve třídě, eventuelně informace, který potřebuju
předat, věci na který se chci zeptat, tak si tam třeba předepíšu Vlček?(paní učitelka Anna).“
„Určitě je tam speciální pedagog, výchovný poradce, takže chování dětí, prospěch dětí, teď
jsme třeba řešili, že jedno dítě neprospívá, takže jak mu to dát vědět, jak rodiče spolupracují
atd. (paní učitelka Cecilka).“ Výukové plány se vyvěšují na webových stránkách školy. Ze
schůzky je pořízen písemný záznam, který se rozeslán emailem všem vyučujícím v ročníku.
V případě potřeby jsou jednotlivé body na další schůzce znovu konzultovány a hodnoceny.
Učitelé mateřské školy mají pravidelná setkání s vedením jednou za měsíc. Schůzku vede a
obsah připravuje paní ředitelka a učitelé se podílejí na plánování a organizaci velkých
školních akcí, setkání s rodiči, řeší se výchovné problémy, plnění úkolů, které mají jednotlivý
učitelé ve své kompetenci. „To co je potřeba, jsou to různá posezení s rodiči nebo k tomu
výchovnému, k těm výchovným problémům a pak různé úkoly, které máme splnit, co nám dá
paní ředitelka, protože každá má své kompetence. Já třeba mám hudební kabinet, někdo má
maňásky, někdo má časopis. Jestli má vyjít časopis, tak na té schůzi, jestli už to mají
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připravený (paní učitelka Eva).“ Konkrétní plánování výukových činností, projektů a akcí
vychází z ročního plánu. Většinou si je učitelé zpracovávají sami a pak je konzultují s dalšími
učiteli, se kterými učí a střídají se na třídách. Konzultace nejsou pravidelné, a to z časových
důvodů – střídání směn. Proto jsou plány podrobněji rozpracovávány na různě dlouhá období
(týden až půl roku dopředu). „No, někdy se to dělá, že to můžeme udělat na půl roku, když
máme čas, nebo když se sejdeme a máme tu možnost nebo si to děláme po měsících (paní
učitelka Eva).“ V případě potřeby se učitelé domluví a stanový si termín schůzky. „My máme
ukázku příští týden, takže takhle každá si dáme, máme dopravu, každá si přinese takhle ty
body a pak to šoupneme dohromady (paní učitelka Eva).“ V mateřské škole se osvědčily při
plánování činností myšlenkové mapy. Ty zároveň některým učitelů slouží jako přípravy na
jednotlivé dny. „A teďko k tomu tématu už jsme si udělaly bublinky, co všechno mě k té
pohádce napadá. A tam už je to pro mě směrodatný, protože potřebuju, aby správně drželi
tužku, takže budeme určitě víc malovat – výtvarné činnosti – kresba, malba, pak určitě najdu
k tomu tématu nějakou písničku, říkanku, básničku pochopitelně v tom dramatizace,
vytleskávání, rytmizace, slovíčka, takže všechno je to vlastně o rozvoji toho dítěte a příprava
na školu (paní učitelka Eva).“

4.3.2.5 Projekty
Projekty jsou další zásadní součástí plánování učitelů. Úzce souvisí s plánováním a tvorbou
ročního plánu na začátku školního roku. Témata a činnosti, které se v projektu objevují,
naplňují očekávané výstupy a jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Na
základní škole tvoří kostru projektů roční projekt, ale výjimkou nejsou ani projekty kratší
např. jednodenní. „Teď máme vesmír, což je vlastně jeden z výstupů v ČSV, takže teď máme
roční projekt na vesmír a máme 4 etapy, první etapa byla zaměřená na výstupy ČJ, kdy děti
tvořily časopis, teď mají výstupy zaměřené na matematiku, takže dělají jakoby pracovní
učebnici pro příští pátý ročník, pak v rámci ICT budou vytvářet buď fotky nebo videa a potom
ještě výtvarnou část, kdy budou vytvářet nějaký objekty, co se týče vesmíru (paní učitelka
Cecilka).“ „No a s tímhle tím rozplánovaným, lehce, s těmato věcma jsme se prostě sešly
v tom přípravném týdnu a já jsem to holkám jako ukazovala a bavily jsem se o tom, co by se
nám hodilo za témata třeba na projekty, na nějaký roční projekt, povídaly jsem si o tom a
vznikl vlastně nějaký projekt. Jakože jsme měly nějaký návrh, který jsme daly dohromady a
během toho tejdne až prvního tejdne v září, ale většinou to vznikne už v tom srpnu, jsme si
udělaly projekt a na ten projekt jsme zase nabalovaly ty další věci, který se týkají toho
vzdělávaní (paní učitelka Beáta).“ Anotace ročních projektů jsou pak prezentovány na
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webových stránkách školy. Jednotlivé etapy projektu jsou pak podrobněji rozpracovány
během školního roku (cíl, obsah, časové rozvržení, kritéria hodnocení). „Projekt má deset
témat, ale to bylo tak, že jsme si řekly, tady budou ty témata, protože tady jsou ty výstupy, ale
přesně tu náplň jsme zase ještě nevěděly. To jsme dělaly společně během roku (paní učitelka
Beáta).“ Základní škola je navíc zapojena do mezinárodního projektu Comenius. Jeden ročník
má tedy jako roční projekt Comenius. S tím je spojeno i střednědobé plánování na dva roky.
Do plánování jsou zapojeni třídní učitelé, učitelé jazyků a vedení školy. Pro třídní učitele to
znamená naplánovat po konzultaci s učiteli jazyků, projektové dny na daná témata. „Je to
většinou na jeden den a tam vypracovávají daný věci, teď třeba do Turecka se dělali puzzle.
Pro mě to znamená, že když přijedete z jedné akce, tak už musíte přemýšlet a plánovat další
akce (paní učitelka Anna).“
V mateřské škole jsou projekty taktéž běžnou součástí výuky a je zcela v kompetenci učitelů,
kdy a v jaké délce se uskuteční. „Na té třídě si ty paní učitelky, které tam jsou, si samy
kreativně vybírají, která ta témata budou tvořit, která ta témata si rozeberou podrobněji a
udělají z některého projekt. Tím projektem vždycky musí být výsledek činností, nějaký produkt,
něco, takže my jsme se tentokrát zaměřili na to, že budeme s dětma dělat kalendář a
spolupracujeme i s rodičem (paní učitelka Dana).“
Oslovení učitelé plánují především na období jednoho roku tedy školního roku. Vyskytují se
ale i případy, kdy je potřeba plánovat na delší časové období. V případě základní školy je to
v rámci mezinárodního projektu Comenius, které je plánován na dva roky.
Pro třídní učitele plánování projektů znamená zvolit si vhodné téma, stanovit hlavní cíle a
činnosti k jejich dosažení, kritéria hodnocení, vybrat vhodné termíny realizace, zajistit
pomůcky, personální obsazení výuky (spolupráci s rodiči, externí organizací), vhodné
prostory.

4.3.2.6 Školní akce
V základní i mateřské škole se během školního roku realizuje velké množství akcí. Některé
akce jsou již předem zahrnuty do plánu školního roku a také patřičně prezentovány na
webových stránkách nebo ve školním časopise. Pro učitele to znamená, že znají dopředu
termíny těchto akcí a mohou tedy podle toho plánovat. Jde zejména o celoškolní akce, do
kterých je zapojena většina učitelů, žáků a jsou na ně zváni i zákonní zástupci. Zcela zásadní
je pro tyto akce vzájemná spolupráce a delegování činností mezi jednotlivé učitele. Příprava
je úměrná velikosti akce (měsíc až 3 měsíce předem).
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Třídní učitelé základní školy mají vždy v rámci ročníku na starosti jednu z celoškolních akcí.
„My jako teď osmáci máme na starosti Londýnské schody. Což je od začátku úplně do konce.
Takže seženu tabulku, vyvěsím tabulku, kde budou různé úkoly od teda sepsání seznamů,
zaregistrování účastníků, hlídání chodeb, měření času, psaní diplomů, hmmm všech těch
aktivit, přes odebírání bubínků a podobně. List kam se všichni zapíšou a pak splní ty svoje
daný věci (paní učitelka Anna).“ Třídní učitelé musí naplánovat veškeré aktivity potřebné
k zajištění akce, jejich časové vymezení a dohlédnout na koordinaci a následnou realizaci
akce. Do některých činností jsou zapojeni i samotní žáci. „Pak ještě se žáci částečně zapojí,
teda osmáci jako takoví se zapojí do organizace, to znamená vyzvedávání těch tříd a
dopoledního měření času, dohled, aby ty děti nebyly někde mino vyčleněnou část, aby nikomu
nevběhly do cesty (paní učitelka Anna).“ Pokud jde o celoškolní akce je jejich téma propojeno
i s výukou. Učitelé v rámci výuky svých předmětů naplánují takové činnosti, které s akcí
souvisejí. Jedním z hlavním cílem je motivovat žáky a pořádně je s tématem seznámit. „My
děláme výkon příkon, takže budou počítat výkon, za jak dlouho to uběhnou, máme rychlost,
dráhu, čas, to máme teď. Příští období máme výkon, takže mi to tam jakoby hodíme. Chce,
aby tam toho bylo co nejvíc, takže třeba se o tom psaly eseje, vyprávělo se, tvořilo se. Na
počítačích děláme postery, plakáty k tomu (paní učitelka Anna).“ Na tyto akce jsou zváni i
zákonní zástupci žáků a většinou pak volně přechází v neformální setkání. „Máme to prostě
tak udělaný, že máme tam čas prostě pro sebe. Ty rodiče, kteří tam chtějí zůstat, zůstanou a
zeptají se. To je takový ten čas, kdy se s těma rodičem setkáváš a hovoříš o dětech (paní
učitelka Beáta).“
Některé akce si učitelé plánují již v přípravném týdnu např. výlety, zotavovací pobyty
(většinou ale jen datumově). Další akce jsou navrhovány v průběhu roku a to nejčastěji
v návaznosti na očekávané výstupy nebo projekty. Jejich plánování a výběr probíhá u učitelů
základní školy v rámci ročníkových schůzek, u učitelů mateřské školy v rámci jejich
průběžného setkávání a je zcela v jejich kompetenci. Učitelé základní školy si je sami
vyhledávají, stanovují si kritéria výběru, hodnotí je a doporučují kolegům. „Takže každá
potom přijdeme s nějakou nabídkou, tu si projdeme vybereme nejlepší, nejlevnější, já nevím,
co prostě v tom potřebujeme a tu pak objednáme. Úplně 100% se snažíme, aby to
korespondovalo s plánem (paní učitelka Beáta).“ V mateřské škole je stanoven učitel, který
vždy odpovídá za určitý typ akcí a ten ostatní informuje. „Divadla jsou naplánovaná podle
toho, jak to má paní učitelka na starosti, jak se ozvou divadelníci (paní učitelka Eva).“
Veškeré akce mají učitelé pečlivě zaznamenány a patřičně zdokumentovány. „Píšeme si akce,
protože je toho hodně, máme tady společnou kroniku, kterou vede paní učitelka, máme tady
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společnou fotogalerii, děláme alba, takže tyhle ty akce jsou vždycky prokazatelné (paní
učitelka Dana).“
Všechny akce jsou schvalovány vedením škol. „Do čtvrtka ráno musíme poslat řediteli
nestandardní akce, které plánujeme s třídami na další týden a ředitel je schvaluje (paní
učitelka Anna).“ „Musí schvalovat (paní ředitelka), pochopitelně, protože za nás má
odpovědnost, protože my, když nějak vyjíždíme, tak se strachuje, aby se nám něco nestalo
(paní učitelka Dana).“

4.3.2.7 Zotavovací pobyty
Zotavovací pobyty jsou součástí každoročně plánovaných akcí základní i mateřské školy.
Termínově jsou tyto mimoškolní akce vymezeny již v přípravném týdnu před začátkem
školního roku. Jejich podrobné plánování pak probíhá několik týdnů před začátkem akce.
Množství úkolů, které musí učitelé zajistit, závisí na tom, zda celou organizaci zajišťují sami
učitelé nebo zda ji zprostředkovává agentura či cestovní kancelář. Druhou možnost využívají
učitelé základní školy, učitelé mateřské školy si zotavovací pobyty zajišťují doposud sami.
Plánování zotavovacího pobytu na základní škole začíná rozhodnutím učitelů, zda se tato
mimoškolní akci uskuteční. „ Tohle je všechno v kompetenci učitele, co si zvolí, co si najde a
objedná. Když si to nenajde a neobjedná, tak se nikam nejede (paní učitelka Anna).“ Pak
následuje jmenování vedoucího akce. Jde většinou o jednoho z třídních učitelů v daném
ročníku. Zotavovací pobyt je opět ročníkovou záležitostí a při jeho plánování spolupracují
učitelé i vychovatelé. „Většinou je to tak, že někdo tu švp z toho týmu dostane na starosti, aby
ji zajistil. Takže většinou je jeden člověk, který má tyhle ty věci vyloženě na starost, aby v tom
nebyl binec, řekne prostě těm lidem, já od vás potřebuju seznamy, potřebuju od vás to, tady
do tohohle termínu vyberete peníze a už si to potom dělá sám. Někdo se střídá, někdo to má,
že to má na starosti jen ten jeden, který má zkušenost a nevadí mu to, u nás se třeba
nestřídáme, u nás to prostě dělám já, ale je to proto, že mi to úplně nějak extra nevadí. Už
přesně vím, co mám dělat, co všechno k tomu potřebuju. Holky mi vychází vstříc, když řeknu,
že něco potřebuju, aby zajistily, oni se tomu nějak nebrání, naopak vyjdou vždycky vstříc
(paní učitelka Beáta).“ Plánování pokračuje výběrem vhodného objektu, přičemž je zvykem
jezdit každý rok do nového prostředí. Jsou tedy dle potřeb nastavena kritéria výběru. „V první
řadě musím najít středisko, které je pro nás vyhovující, a to jak svýma možnostmi, tak svoji
cenou (paní učitelka Anna).“ Volba objektu je podmíněna i jeho dobrými referencemi
(recenze, doporučení). Pak je potřeba najít vhodný termín. „…potom vymyslet termín, který se
nekryje s žádnýma akcema, které pořádá škola (paní učitelka Anna).“ Po zvládnutí první fáze
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přípravy následuje další fáze, která je spíše administrativní. Její obsah a činnosti spadají do
povinností vedoucího akce, které má předem stanoveny a jsou s ním konzultovány. Je na
učiteli, zda některé činnosti bude delegovat dál nebo vše zastane sám. „A dál povinnosti
vyplývající z role vedoucího zájezdu, což znamená sepsání dohod, vybírání peněz, psaní
pokladních listů, pokladní knihy, správcování pokladní knihy, vyrovnání přeplatků a
nedoplatků, komunikace s ekonomkou, domluvení dopravy, nahlášení hygieně, zajištění a
jmenování zdravotníka, převzetí si lékárničky, zkontrolovat, že tam všechno je, vypsat
zdravotní deník a odevzdat ho, napsat zprávu na konci (paní učitelka Anna).“ „Ostatní roky
jsme byli na vlastní pěst, takže jsem si sehnali objekt, termín, ještě vlastně 3 a 4 třída jsme
byli na lyžařském výcviku, sepsat dohody, pokladní doklady, pokladní knihy, vybrat peníze,
seznam věcí, který je důležitý, seznámit s tím rodiče. A to plánujeme všechny tři učitelky
dohromady (paní učitelka Cecilka).“
Kromě těchto povinností, je potřeba zajistit zotavovací pobyt i personálně. „Protože nejedou
všichni učitelé z ročníku, to znamená zajištění personálního obsazení, to znamená zajistit si
někoho mimo školu, aby jel s náma (paní učitelka Anna).“
Pokud učitelé využijí možnosti spolupracovat při zajištění mimoškolní akce s agenturou,
rozsah povinností k zajištění akce se snižuje. „Tak my jsme byli akorát jednou s cestovní
kanceláří. Takže to obnáší vybrat si termín, zavolat tam, rozdat dohody, vybrat peníze,
přeposlat peníze cestovní kanceláři. Jinak si to ta cestovka řídí víceméně sama (paní učitelka
Cecilka).“ V poslední fázi plánují učitelé samotný program zotavovacího pobytu. Náplní jsou
očekávané výstupy, které se dají plnit v přírodě (doporučené v švp) nebo je akce zaměřena na
primární prevenci. Aktivity se plánují na 14ti denních schůzkách. „Každý jsme si řekli, co
uděláme. Budou tam tyhlety aktivity, jedna z nás vymyslí aktivity na tyhle dva dny, další na
tyhle dva dny. Takže i tu práci rozdělíme a pak si rozdělíme i materiál, který povezeme
s sebou (paní učitelka Cecilka).“
Zajištění kratších mimoškolních akcí probíhá podobným způsobem.
V mateřské škole je zajištění vhodného objektu v kompetenci vedení školy. „To spíš to má
paní ředitelka, jednak, a pak třeba zástupkyně, ty řeší takový ty hlavní, jako třeba ten objekt
na který jsme jezdili, pak se to zrušilo, pak se hledal jiný objekt, tak to může najít kdokoli. Pak
se zjišťují ty podmínky, že se tam třeba jede podívat, a to už je věc paní ředitelky. (paní
učitelka Eva).“ Učitelé pak vybírají žáky, kteří se této akce zúčastní. „Jezdíme víceméně
z předškolníma dětma a pak takové ty děti, jak říkáme šikovné, že dokážou být odloučeny od
maminky (paní učitelka Eva).“ Dále zajišťují administrativní záležitosti jako potřebnou
zdravotní dokumentaci. „A potom těch děvčat, co na tu přírodu jedou, si musí zajistit
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pomůcky sebou všechny, zdravotní věci, většinou tam musí jet zdravé děti, že jo, pokud mají
nějaké omezení, tak to mají sebou sepsaný, napsaný od pana doktora (paní učitelka Eva).“
Před začátkem akce plánují učitelé program a materiální vybavení. „Vždycky, když jedem do
přírody, tak vycházíme z toho, kam jedem, kde jsme a pokud je to příroda jako že to je
příroda, tak aby ta souvislost tam byla. Takže výlety, procházky, pozorování, pokusy, takže
tam je to úplně ideální (paní učitelka Dana).“
Mezi kompetence, které mají učitelé v pozici vedoucího v rámci zotavovacího pobytu patří
kromě plánování i organizování, rozhodování, delegování a koordinace ostatních učitelů.

4.3.2.8 Třídní schůzky
Třídní schůzky na základní škole probíhají podle potřeby a cíle formou informativní,
konzultační, individuální a tripartitní. Informativní schůzky se konají na začátku školního
roku. „Úvodní třídní schůzku dostaneme podklady a na základě podkladů od vedení
zpracujeme, popřípadě doplníme nějakejma aktuálníma potřebama tý třídy. To je klasická
informativní schůzka, kde se sejdou všichni rodiče (paní učitelka Cecilka).“ „ S tím, že ta
první schůzka je o tom, že seznámíš rodiče s tím, co je nového, co se změnilo od loňského
roku, co zůstalo stejný, seznámíš je se školním řádem, jestli se jede na školu v přírodě a tak, to
jsou informativní třídní schůzky (paní učitelka Beáta).“ Termín a část náplně schůzky jsou
naplánovány vedením školy, aby bylo zajištěno předání zásadních informací zákonným
zástupcům. V případě potřeby se koná informativní schůzka i ve druhém pololetí. „Letos na
druhé pololetí spíš jakoby takovou rozlučkovou, protože chceme vyjet z dětma na rafty
v červnu, takže určitě nějakou schůzku naplánovat s rodičem, abychom se domluvili kdo
pojede, nepojede a zajistit to organizačně (paní učitelka Cecilka).“ Učitelé mají povinnost
udělat z informativní schůzky zápis a doložit účast rodičů jejich podpisem. „ …a zpětně pak
už v podstatě jenom musím vlastně ještě udělat zápis a domoct se všech podpisů všech rodičů
ze třídy (paní učitelka Anna).“ Rodiče, kteří se schůzek nezúčastnili, musí třídní učitel
kontaktovat a domluvit se na formě předání informací z třídních schůzek. „Což je na tom
jakoby časově nejnáročnější (paní učitelka Anna).“
Zákonní zástupci žáků pátých tříd základní školy mají navíc speciální třídní schůzku na téma
víceletá gymnázia s ředitelem školy. „Páťáci mají za sebou třídní schůzku s panem ředitelem
na téma víceletá gymnázia (paní učitelka Cecilka).“
Konzultační třídní schůzky jsou záležitostí pouze druhého stupně základní školy a cílem je
obeznámit rodiče s výsledky jejich dětí. „Tam se plánuje vzhledem k času všech učitelů, to
znamená, musí být všichni učitelé ochotni být v daný čas na daném místě a musí být volný
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prostor (paní učitelka Anna).“ Učitelé, kteří v daném ročníku učí, jsou v danou hodinu
nejčastěji ve svém kabinetu, třídě a konzultují s rodiči a žáky jejich výsledky, případnou
nápravu.
Za nejdůležitější třídní schůzku považují učitelé tzv. tripartitní setkání, kterého se účastní
třídní učitel, žák a jeho zákonní zástupci. Jejich primárním cílem je hodnocení a
sebehodnocení klíčových kompetencí žáků. „, … to už není informativní jako co se bude dít,
ale jak to dítě funguje, co dělá, co nedělá a zabýváme se tam těmi kompetencemi, který si to
dítě postupně tak nějak osvojuje, zároveň se tam snažíme to dítě tak nějak ocenit za to, jak
funguje v těch výstupech nebo naopak připomenout mu, že některý věci nefungujou úplně, že
by se k tomu měl vrátit a tak (paní učitelka Beáta).“ Dalším důležitým úkolem je navazování
a prohlubování vzájemných vztahů mezi rodinou a školou, otevřená komunikace, vtahování
rodiny do činností školy. „…vůbec takový to jakoby přátelský popovídání, takže bližší kontakt
s dítětem, bližší kontakt s rodičem (paní učitelka Cecilka).“ Schůzky se konají od poloviny
října do poloviny prosince. Pro učitele je tento typ schůzek nejnáročnější z hlediska přípravy i
rozplánování času. Na tvorbě podkladů pro rodiče a žáky spolupracují učitelé v rámci ročníku.
„Tohle máme všechny třídy stejný, z toho se vychází. My si ty úkoly většinou rozhodíme,
někdo připraví ten dotazník pro rodiče, někdo udělá to grafický sebehodnocení, ten další to
zkontroluje, má za úkol vyčapat nějaký chyby. Nějakej čas to zabere, všeho všudy nějakou
hodinu, možná i víc (paní učitelka Beáta).“ „ Tohle to vznikalo třeba tak, že kolegyně
vymyslela ty kompetence, který se budou hodnotit a já jsem pak vymyslela tu grafickou
stránku. Potom se udělá nějaký návrh, sejdeme se na nějaký ročníkový schůzce, schválíme si
to, případně si doplníme, co je potřeba opravit nebo změnit (paní učitelka Cecilka).“ Každá
schůzka trvá přibližně 30 minut a v počtu v průměru 25 žáků ve třídě to pro učitele znamená
si velmi dobře rozplánovat svůj čas. Při výběru termínů zohledňují učitelé nejčastěji:
→ pohotovost „Za prvé musím zohledňovat, a což je asi nejdůležitější, je pohotovost, kterou
máme jednou za týden. Takže nemůžu si dát tripartitu na den, kdy mám pohotovost (paní
učitelka Anna).“
→ své další aktivity mimo výuku „…jsem si našla další kurz a ten je zase ve středu, takže
naopak se to snažím dávat ve středu, abych strávila čas na čekání ve škole a ne přejížděním
(paní učitelka Anna).“ „Využívám ranních hodin od 8.00. V první třídě jsem měla 2x od těch
osmi, ale to už druhá, třetí třída nejde (paní učitelka Cecilka).“ Učitelé na první stupni
začínají výuky od 9.00, proto využívají i ranní termíny.
→ možnosti rodičů „Protože některý rodiče dělají do pěti, takže tam jim spíš vyhovuje to
ráno, některý rodiče dělají tak, že se nedostanou ani ráno ani odpoledne, spíš se dostanou až
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v ty čtyři (paní učitelka Beáta).“ „…i od 18.00 jsem měla vlastně zájemce, minimálně 6
rodičů přišlo, protože ty dřívější termíny s jim nehodili (paní učitelka Cecilka).“
→ náročnost výuky v daný den „Takže třeba nerada dávám ve čt, protože ve čt mám kroužek
počítačů s malýma dětma a ti jsou opravdu ždímači energie (paní učitelka Anna).“
→ volné místo ve škole „A ještě se musí zohledňovat místo ve škole, aby bylo v danej okamžik
nějakej vojnej prostor ve škole (paní učitelka Anna).“
Zájem převážné části rodičů je o tento typ schůzek velký. „Ty rodiče pak přijdou a řeknou, jé
to je super, on teď pracuje mnohem líp doma, tak jsme si všichni ulevili, vy jste nám řekli že
ho nemáme nutit takhle, že máme zkusit tohle. Oni většinou cejtí, že to není běžný, že to
nedělají na ostatních školách (paní učitelka Beáta).“ Podle dotazovaných učitelů se často
stává, že schůzka přejde v neformální setkání, kdy si chtějí rodiče popovídat a často otevřou
učiteli pohled do jejich rodinného zázemí. „Většinou se na té schůzce neprobere jenom to dítě
z té kompetenční stránky, ale většinou se získá čas na nějaký to popovídání, jak se daří doma,
jak funguje ve škole a vůbec takový to jakoby přátelský popovídání, takže bližší kontakt
s dítětem, bližší kontakt s rodičem. Stihneme si toho říct mnohem víc, něž jsou klasický třídní
schůzky. Tohle to je mnohém přínosnější pro všechny tři strany (paní učitelka Cecilka)“.
Individuální schůzky jsou další možností konzultace, kterou rodiče i učitelé běžně využívají
viz kapitola učitel a zákonný zástupce 4.3.1.4.
Učitelé mateřské školy mají třídní schůzky formou informativní a individuální. Informativní
schůzky jsou na začátku školního roku. „Někdy je to tak, že opravdu ta třídní schůzka na
začátku roku je, aby se rodiče seznámili s režimem, s programem, s plány a co třeba musí mít
děti sebou, jak je na tom stravování a takovýhle ty věci organizační (paní učitelka Eva).“
Speciální třídní schůzka je vedením školy připravena pro nové žáky a jejich rodiče. „…, než
vůbec začne školní rok, tak paní ředitelka, vůbec vedení školky, svolává nové rodiče.
…seznamuje je se školním řádem, domlouvají se a říká veškeré informace, co se tady toho
vnitřního provozu týká, mají možnost se na spoustu věcí zeptat, takže je to opravdu, někdy až
dlouhá, ne 20ti minutová třídní schůzka a dotazů je spousta, ty rodiče nevědí, chtějí se zeptat
(paní učitelka Dana).“ V mateřské škole jsou učitelé v kontaktu s rodiči denně. Pokud je
potřeba něco řešit, řeší se to ihned.

4.3.2.9 Primární prevence
Pro učitele základní školy je východiskem pro plánování primární prevence minimální
preventivní program. Plán prevence se tvoří na začátku školního roku a podle potřeb
jednotlivých tříd se doplňuje i v jeho průběhu. Třídní učitelé se primárně snaží o to, aby co
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nejvíce preventivních aktivit propojili s výukou, akcemi či projektem. „Když tam máme měsíc
bezpečnost, tak se na tenhleten měsíc snažíme, aby přišel někdo z tý policie a do toho jak nám
nabídnou. I výstavy, výlety, vždycky to má něco společnýho s tím, že oni reagujou na ten
normální život, takže to má společnýho s tím preventivním programem (paní učitelka Beáta).“
Nedílnou součástí je spolupráce učitelů s pracovníky školního poradenského pracoviště viz
kapitola učitel a poradenské pracoviště 4.3.1.5.
Učitelé mateřské školy v rámci prevence na začátku školního roku realizují adaptační
program. Způsob práce, jakým k adaptaci přistupují, je zcela v jejich kompetenci. Některé
třídy mají zpracovaný adaptační projekt, jiné začleňují adaptaci přímo do výuky. Při zapojení
nových dětí do školního prostředí pomáhá i věkové rozložení tříd. V každé třídě jsou tři
věkové kategorie dětí. „U nás to dělíme na ty nejmenší 3-4letý, těm říkáme včeličky, pak ty
starší 4-5 to jsou broučci a pak už jsou předškolní děti, předškoláci nebo školáci (paní
učitelka Eva).“ Z hlediska adaptace hodnotí oslovení učitelé toto složení tříd jako pozitivní.
„Zrovna ta adaptace, kolikrát vezmou ty velké děti toho malého, utěší ho, zabaví ho do hry a
už tam má ten malej drobek prostě kamaráda (paní učitelka Eva).“ Další důležitou aktivitou
učitelů je neustálá komunikace s žáky ve třídě (komunitní kruhy) i mimo ni, individuální
přístup, navození bezpečného prostředí ve třídě viz kapitola učitel a žák resp. třída 4.3.1.1.

4.3.2.10

Profesní růst

Učitelé základní školy si svůj profesní růst plánují na základě aktuálních potřeb. „Teď já jsem
si dala ještě jeden vlastní závazek a to, že jsem si zjistila, ověřila své znalosti a zjistila jsem,
že nic nevím o astronomii a přihlásila jsem se na astronomický kurz, který je každou středu
večer hodinu a půl (paní učitelka Anna).“ Nebo v rámci vzdělávacích nabídek v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. „V rámci DVPP jsem byla na kurzu jednoho školního
psychologa. Ten seminář se jmenoval, zrovna myslím, management školní třídy a byl jako fakt
super (paní učitelka Cecilka).“ „…nějakej mám v rámci dalšího vzdělávání pedagogů, to
znamená nějakých školících kurzů, teď jsem si zapsala nějakou psychohygienu. Ty mám teda
plně placené od školy (paní učitelka Anna).“ A pravidelně jednou ročně i v rámci učitelského
portfolia. „Většinou tam bývá jeden závazek na ICT a pak takovej všeobecnej závazek, co chci
zlepšit (paní učitelka Cecilka).“ Potřeba profesního růstu souvisí se schopností učitele
reflektovat svou práci. Tato potřeba je spíše výsledkem intuitivního hodnocení své práce, než
výsledkem systematické koncepce.
Učitelé mateřské školy si svůj profesní růst plánují taktéž na základně aktuálních potřeb.
Nejčastější formou samostudia, při kterém využívají dostupnou literaturu, časopisy i
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internetové stránky zabývající se příslušnou tématikou. „Takže já si v tomhle tom hraju, takže
si to objednávám s písničkami, s pohybem a se cvičením, a když mě tam něco zajímá i
logopedie, i když nejsme logopedi, říkanky. No, v těch knížkách, ten portál je asi nejlepší pro
ty děti, ty výchovy, tak docela občas něco je (paní učitelka Eva).“

4.3.3 Reflexe, hodnocení plánování
Důležitou součástí profese učitele je zhodnocení celého procesu plánování, reflexe jeho práce.
Učitel by měl vědět, zda jsou cíle plánů dodrženy, čili jak úspěšně plánoval. V této kapitole se
zaměřím na to, jakým způsobem učitelé základní a mateřské školy své plány vyhodnocují a
jaké postupy volí při zjištění nesrovnalostí s plánem.

4.3.3.1 Krátkodobé plány
Učitelé základní školy plánují v časovém horizontu 14ti dní. Před plánováním očekávaných
výstupů na další období je povinností každého učitele zhodnotit, zda byly výstupy
v předešlém období dostatečně naplněny. „Každý člověk by si měl sám za sebe zhodnotit, jestli
stihnul, nestihnul a když tak ho přepsat dál. Ty 14ti denní plány vycházejí z ročního plánu na
daný období, který je (paní učitelka Anna).“ „Ty 14ti denní plány, když napíšu, tak je hodím
na web, já je mám napsaný v počítači. Z toho posledního plánu dělám další plán (paní
učitelka Beáta).
V případě, že je potřeba ve výstupech i nadále pokračovat, přesouvají se v plánu na dalších 14
dní. „Takže a pokud se v podstatě nestihne udělat ten 14ti denní plán, tak se přesouvá do
dalšího plánu (paní učitelka Anna).“ „Ty 14ti denní plány se snažíme dodržovat. Se sejdeme,
řekneme si, tak tady máme to téma, jedeme to už dalších 14dnů, ale tím to končí, takže to
znamená, pokud chceme ještě něco rychle, tak to musíme teďkom stihnout. Ta jednotka je
opravdu těch 14dnů (paní učitelka Beáta).“ Vzhledem k velkému množství konaných
projektů a akcí je změna v operativním plánování běžnou záležitostí a učitelé na změnu plánu
reagují velmi pružně. „Když si tam právě navalíme nějaký akce, který se zrovna namanou a
jsou jako dobrý a nestihneme to, co máme normálně v tom 14ti denním plánu, tak to tak
necháme na těch dalších 14dnů, to se jako běžně normálně stává, že se k tomu dostaneme jen
okrajově, takže pak už to musíme začít dělat pořádně (paní učitelka Beáta).“
Učitelé mateřské školy vyplňují plán činnosti třídy a spolupráce s rodiči na měsíc. Plán
obsahuje cíle, činnosti, které cíle naplní, předpokládanou dobu trvání a hodnocení. Tvorba
plánů a jejich písemné hodnocení je povinností každého učitele a je také dokladem plnění cílů
školního vzdělávacího programu pro vedení školy. „Když to téma splním, tak tady už si
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napíšu to hodnocení. Jestli se ty děti, co se týče adaptace postupně začlenily,...(paní učitelka
Eva).“ „Tady jsem si třeba rozpracovala téma Mám kamaráda a já jsem věděla, že to téma
dělám od 2.9. do…většinou ten datum můžu si tam tužkou poznamenat, v hlavě budu mít
týden, 14dní, možná 3 neděle, konkrétně si to tady už dopíšu. A tady si napíšu dílčí cíl, co
chci. Vlastně si tam napíšu dílčí cíle, na co se chci zaměřit, a okruhy činností, čím to budu
plnit, jak to budu plnit. Když to téma splním, tak tady už si napíšu to hodnocení (paní učitelka
Dana).“ „To je to hodnocení, kdy mi si tady napíšeme školní téma, čas kdy se to probíralo a
pak si tady napíšeme, jestli to bylo splněno nebo co by ty děti měly opakovat nebo jestli to
téma bylo pro ně lehké nebo zajímavé, to záleží i nás, jestli to bude zajímavé (paní učitelka
Eva).“
Mezi učiteli mateřské školy na třídách funguje pravidelně ústní zpětná vazba při střídání směn
o tom, co se z plánu dělalo, aby byla zajištěn návaznost témat. „To je po měsíci, většinou si to
říkáme ústně, tohle to je takové to hodnocení tématu, co jsme teda, tady vidíte, co jsme si z
toho pavoučka vybrali, tady si to napíšeme a většinou, když se tady střídáme, tak si to
řekneme, co ten týden jsme dělali, jestli to téma je dobrý ještě prodloužit nebo jestli si vezme
kolegyně něco dalšího nebo ona sama to pro ni není záživný, každá jsme na něco, takže to
téma po tom týdnu změní sama a namotivuje třeba…( paní učitelka Eva).“

4.3.3.2 Roční plány
Roční plány základní školy jsou rozděleny do čtyř období, posléze rozpracovány do 14ti
denních plánů a v každém období postupně hodnoceny. „Jsou čtyři, čtyři období hodnocení
grafického, 1,2,3,4, je to zhruba jakoby čtvrtletí ve škole a tam vlastně hodnotíme to, co jsme
zhruba za uplynulé čtvrtletí udělali. Většinou se to neshoduje s plánem a s obdobím, protože
ještě něco v té době probíráme. Řekněme, že třeba v půlce října bylo hodnocení za 1. čtvrtletí,
nicméně ten plán je do konce října, což znamená, že bych logicky nestihla všechno probrat
(paní učitelka Anna).“ Tím je kontinuálně zajištěno i plnění ročního plánu. Pokud dojde
k přesunu plánu v rámci období, nic se neděje. Pokud se plány přesouvají do jiného období,
mění se tím i roční plán. „…až teďkom jakoby mediální výchovu, kterou si vzala vlastně
výchovná poradkyně na starosti, tak se nám to posunulo z druhého období do třetího období,
s čímž nebyl nějakej velkej problém, jenom se to přesunulo, dalo se to vědět rodičům (paní
učitelka Cecilka).“ „Pokud zjistíme, že se to nějak zásadně nedá stihnout, když stihneme třeba
jakoby to začít ještě v tom předchozím a jenom to nestihneme dokončit, tak to neřešíme.
Pokud se nějaký očekávaný výstup vůbec nestihne ani začít, tak potom se předělává roční
plán. Pořád je to jenom plán. To znamená nějaká vize budoucnosti a když se nám do toho
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připlete pár akcí, tak se v podstatě občas nestíhá, tak se ten plán opraví (paní učitelka
Anna).“
Některé očekávané výstupy jsou ve školním vzdělávacím programu rozděleny do delších
časových období např. 1.- 3. třída, 8.- 9. třída. atd. Pro učitele je závazné zajistit, aby byli včas
naplněny všechny výstupy. „Problém nastává jenom tehdy, když se to nestíhá v tom období 1.
– 3. třída, na konci třetí třídy nestíhám to, co jsem měla udělat na konci třetí třídy, tam může
nastat problém, mělo by se to prostě stihnout, tam se to pak musí ten konec roku nějak
upravit, protože to jsou třeba věci, ke kterým se ti děti už jindy nedostanou (paní učitelka
Beáta).“ „Kontrola ročního plánu, když je to na dva roky, tak si musím proškrtat co bylo v 6.,
z toho co je volitelného mezi 6. a 7., a pak si zkontroluji, jestli jsou zbylé výstupy dané do 7.
(paní učitelka Anna).“
Zástupce středního managementu v každém ročníku má pak povinnost od všech učitelů
průběžně zjišťovat, zda jsou plány plněny. „…a na konci toho období zjistíme, jestli jsme
stihli naplnit všechny výstupy nebo ne. Na konci toho období, já jako garant to hlídám, ptám
se kolegů na tý ročníkový schůzce, jestli to zvládají, nezvládají. A pak si řekneme na konci
toho období, jestli jsem to zvládli (paní učitelka Cecilka).“ Vedení školy vždy na konci
pololetí kontroluje, zda jsou plány dodrženy. „V pololetí po nás ředitel chce, abychom
poslali, kde nestíháme, témata, který jsme třeba nestihli udělat a měli by se udělat a jak s tím
budeme pracovat. Na konci roku, na poslední měsíc se taky ptá, jestli máme s něčím problém,
jestli jsme ve skluzu a jak s tím budeme pracovat (paní učitelka Beáta).“
Roční plány mateřské jsou taktéž rozdělena na období, nejčastěji na jeden měsíc a jednotlivé
činnosti jsou podle těchto období rozpracovány a zároveň i hodnoceny. „Jinak pak si děláme
plán činnosti třídy a spolupráce s rodiči a na každý ten měsíc (paní učitelka Dana).“ I učitelé
mateřské školy mění své roční plány, nejčastěji z ohledem na vzdělávací potřeby žáků a míru
osvojení si klíčových kompetencí. „I když se může stát, že teď jsme si najeli na tu pohádku,
řekli jsme si, že budeme pokračovat v té pohádce, a tady jsme si zjistili, že budeme dělat ještě
další projekt květen – červen o mašinkách, ale ono se nám to posune, protože jsme se ujistili,
že ty dětičky, ačkoli se řekne pohádka Tři medvědi, a to už jsme měli Červenou Karkulku, ale
nakonec jsme zjistili, že ty děti mají ještě v něčem mezery, třeba výslovnost, nebylo tak
správné vyjadřování, nebyla tam plynulost, že děti vlastně neuměly pořádně vyprávět
pohádku, ačkoli jsme si řekli, to musí znát jako samozřejmost. Právě proto dojde k tomu, že se
ty témata o něco posunou, takže kreativně musíme pracovat s tím, že bohužel tohle to téma asi
prostě nedáme, ale je to i v tom, že pracujete s dětma individuálně (paní učitelka Dana).“
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Vzdělávací obsah je rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školy stanoven pro
celou věkovou skupinu žáků. Pro učitele je tedy závazné, aby byl žák před vstupem na
základní školu vybaven potřebnými klíčovými kompetencemi a aby byli naplněny veškeré
vzdělávací cíle.

4.3.3.3 Projekty, akce, zotavovací pobyty
Hodnocení akcí probíhá většinou hned po jejich ukončení, a to nejčastěji ústní formou mezi
učiteli, kteří se akce zúčastnili. „…ale po tý výstavě si řekneme, hele tohle to bylo dobrý viď,
tady ta místnost je dobrá, tady ta ženská je perfektní, tam můžeme jít i příště (paní učitelka
Beáta).“ „ Hodnocení si děláme sami, sebehodnocení (paní učitelka Anna).“ Mezi ročníky a
učiteli funguje zpětná vazba ohledně hodnocení a doporučení akcí, ať už je dobré či naopak.
„Chodí spousta nabídek. My jsme letos využili nějaký akce, který už, protože máme kolegyni,
která to loni prošla, takže nám doporučila třeba výlet do Kutné Hory, takže určitě doporučení.
Nebo když jsme chodili do komorní filharmonie nebo na Hurá do opery, tak jsem posílala
kolegům, že mi to už letos nevyužijeme, ale pokud chcete, využijte to, je to dobrý (paní
učitelka Cecilka).“ „Oni to nabídli mně, ale pro druháky se to nehodilo. Tak jsem to hodila
do trojek, čtyřek a ty to absolvovali a řekli, super příští rok do toho jděte. Že tyhlety zpětný
vazby tam fungujou mezi těma ročníkama (paní učitelka Beáta).“
Učitelé základní školy si hodnocení akcí většinou pro sebe nikam nezaznamenávají, spoléhají
na to, že si její úroveň později vybaví. „…takže vím, kde jsme byli, ale nedělám si k tomu
žádný poznámky, takže potom horko těžko dávám dohromady, jestli to bylo dobrý nebo ne,
spíš spoléhám na svou paměť (paní učitelka Beáta).“ Písemný záznam o hodnocení se
dokládá jen u zotavovacích pobytů. „… na konci napsat písemnou zprávu, kterou stejně nikdo
nečte a i když je to hnusný, tak nás tam pošlou stejně znovu (paní učitelka Anna).“

4.3.3.4 Primární prevence
V rámci plnění minimálního preventivního programu mají učitelé povinnost hodnotit písemně
akce objednané školou u jiných organizací a závěry odevzdat vedení školy. Je to
pravděpodobně z důvodu financování akcí školou a měla by tedy být zajištěna patřičná
kvalita. „Pokud to bylo vyloženě třeba nějaká beseda s policajtama, tak třeba klidně lupnem
4, že to bylo šílený. A pošlem to klidně dál, třeba i na úřad, aby věděli, že tohle to už néé (paní
učitelka Beáta).“ Akce primární prevence, které si učitelé naplánovali sami nebo na nich
spolupracují s externisty, hodnotí vždy společně všichni dohromady. „Většinou je hodnotí
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sami instruktoři v rámci akce s dětmi, s učiteli potom. Rozhovory s dětmi (paní učitelka
Anna).“

4.3.3.5 Tripartitní třídní schůzky
Učitelé základní školy hodnotí tripartitní setkání s rodiči a žáky jako velmi efektivní. „Tohle
to je mnohem přínosnější pro všechny tři strany (paní učitelka Cecilka).“ „Je to úplně super.
A čím víc se člověk naučil z toho vyždímat, tak tím je větší. Mám pocit, že po těch tripartitách
ty děti pracuji minimálně o měsíc líp☺ I ten měsíc je důležitý, že se nastartujou, tak to rychle
využiju (paní učitelka Beáta).“

4.3.3.6 Sebereflexe
V rámci výuky učitelé svou činnost reflektují ihned nebo v kratších časových úsecích, a to
zejména intuitivním způsobem. „To vám řekne cit, dneska to bylo dobrý, dneska to nešlo
nebo ani vám se to nepovede vnitřně, buď na to není ta atmosféra, někdy vám není dobře,
…(paní učitelka Dana).“ „Cíleně moc ne. Spíš v rámci komunikace v hodinách a po nich.
Kladení otázek, zda pochopili látku, je samozřejmostí (paní učitelka Anna).“ „Reflexi dělám
hned při hodině. Když se to kazí, tak dělám reflexi, že se to kazí. To je jasný. Jsem ten typ
člověka, kterej si řekne, a už to jde do háje. To jsem hodně sebekritická teda (paní učitelka
Beáta)“. „V podstatě každý den, protože když se připravuju na další den, tak si řeknu, to se
mi nevešlo do tý hodiny, takže to musím zkrátit nebo tohle je nebavilo, tak musím vymyslet
jinou činnost (paní učitelka Cecilka).“
Jinak reflektují výuku na konci tématického celku nebo podle toho na jak dlouhou dobu
dopředu si udělali přípravu (reflexe po dnech, týdnech). „Když ty věci proběhly průměrně,
není to, že by se něco kazilo, spíš teda čekám, co z toho vyleze na konec, že mám pocit, jo ono
to vlastně funguje. Tak si tu reflexi udělám až po nějakým čase, třeba po 14dnech (paní
učitelka Beáta).“ „Takže v podstatě, když se připravuju, někdy se mi podaří, že si udělám
týdenní přípravu, tak pak to zreflektuju po tom týdnu, když dělám další. Při tvorbě přípravy na
další období, zreflektuju tam, jak to vypadlo předtím (paní učitelka Cecilka).“
V obou školách mají učitelé povinnost hospitací u svých kolegů. Z rozhovorů však
jednoznačně nevyplynulo, jaký účel a cíl mají plnit. Její pojetí jednotlivými učiteli se proto
různí a hodně záleží na tom, zda ji berou jako kontrolu své práce nebo podporu k dalšímu
profesnímu růstu. „Mně něco nejde, tak jdu ke kolegyním a řeknu. Můžeš mi ukázat tuhletu
hodinu, ty děláš to a to a já bych se chtěla podívat. Takže se vzájemně navštěvujeme a
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inspirujeme (paní učitelka Cecilka).“ „Máme si chodit na hospitace, většinou choděj k nám,
ty co začínají (paní učitelka Eva).“
Hodnocení své práce dělají učitelé pravidelně jednou za rok v rámci učitelského portfolia.
Učitelé základní školy mají elektronické portfolio, které obsahuje výčet kompetencí učitele a
učitelé provádí písemně své sebehodnocení. „Třeba připravuje se na vyučování, tak já tam
napíšu připravuju se každý den nebo jednou týdně. Vyloženě slovně tak ohodnotíme a buď
nám vedení řekne, co máme ohodnotit, nebo si vybereme z každý kompetence 2-3 věci a ty si
ohodnotíme (paní učitelka Cecilka).“ Učitelé mateřské školy mají taktéž učitelské portfolia a
k tomu vyplňují sebehodnocení a hodnocení třídy, které mají připravené od vedení školy.
„Máme učitelská portfolia, takhle si ho vlastně vedu já, vedeme si, co jsme kde absolvovali,
kde jsme byli na nějaké výstavě, semináři, co jsem kdy absolvovala. Děláme i sebereflexi a
vlastně to hodnocení celé té skupiny dává dohromady paní ředitelka. Musíme to dokazovat,
musíme to dokládat, paní ředitelka má tiskopisy na hodnocení, takže tam zapisujeme, jak to je
(paní učitelka Dana).“ „My to taky vyplňujeme a máte tam sebehodnocení a i hodnocení jako
třídy a dětí, takže to vyplníme a odevzdáme paní ředince a ona zpětně jde třeba na hospitaci
nebo tak. Ona si to sama vyhodnocuje, když potřebuje s někým, tak komunikuje, dojede si
nebo se dojde podívat, když třeba… (paní učitelka Eva).“

4.3.4 Vnější a vnitřní vlivy ovlivňující plánování

Obrázek č. 4

Zdroj: Autorka
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4.3.4.1 Kooperace a komunikace
Kooperace všech účastníků pedagogického procesu velmi úzce souvisí a prolíná se celým
procesem plánování učitele. Veškeré činnosti, které učitel plánuje, plánuje ve spolupráci
s kolegy, s podporou speciálního pedagoga, výchovného poradce, asistenta pedagoga, vedení
školy a v neposlední řadě se žáky a jejich zákonnými zástupci viz kapitoly 4.1.1.1., 4.1.1.2.,
4.1.1.3., 4.1.1.4. a 4.1.1.5. Vzájemná spolupráce je v případě základní školy také jedním ze
základních pilířů školního vzdělávací programu a součástí minimálního preventivního
programu. Z rozhovorů vyplynulo, že učitelé považují vzájemnou spolupráci za běžnou
součást své práce a snaží se z ní vytěžit maximum. Za velmi důležitou považují učitelé
otevřenou komunikaci s vedením školy.
Nejčastěji využívané komunikační kanály jsou ústní sdělení, písemný kontakt (mail,
záznamník žáka), telefonický kontakt, webové stránky škol, školní časopis.

4.3.4.2 Kompetence učitele
Učitelé základní i mateřské školy mají v rámci plnění svých pracovních povinností dostatečně
velkou pravomoc, ale zároveň i tomu odpovídající odpovědnost. Tyto pravomoci jsou
nejčastěji na té úrovni, že učitel rozhodne a plánuje sám (roční plány) nebo o svém rozhodnutí
ředitele informuje (akce, projekty se změnou v rozvrhu). Tato „volnost“ se podepisuje
v neustálé obměně plánů, v tvorbě nových materiálů pro výuku, realizování akcí a projektů,
ale i v celkovém přemýšlení o významu školy, což se odráží v kultuře obou škol. „My máme
tu benevolenci v tom, že opravdu já, jak to cítím, si z toho opravdu můžu vybrat téma, které je
pro mě aktuální, které je nápadité…(paní učitelka Dana).“ Učitelé mohou v takovém
prostředí uskutečnit své nápady, uplatnit svou kreativitu a seberealizovat se. V rámci
plánování učitele se udělená pravomoc nejvíce uplatňuje při sestavování ročního plánu, při
operativním plánování, při plánování a realizacích projektů, akcí a zotavovacích pobytů.
Oslovení učitelé mají také v rámci škol přiděleny další kompetence, nejčastěji podle jejich
předmětového zaměření nebo podle zaměření tříd. „A taky organizování soutěží pro celou
školu typu matematický Klokan: zajistit termín s vedením, nafotit, napočítat, rozdat, vysvětlit,
opravit, vybrat řešení, udělat statistiku, odeslat za školu…(paní učitelka Anna).“ „Já třeba
mám hudební kabinet, někdo má maňásky, někdo má časopis (paní učitelka Eva).“ V rámci
těchto kompetencí mají možnost plánovat nákup nových pomůcek, samozřejmě s ohledem na
finanční situaci škol. Kódy k této kapitole jsou uvedeny tabulce č. 6.
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4.3.4.3 Osobnost učitele
Povaha, osobnostní rysy i celkové zaměření učitele ovlivňuje nejen jeho práci, ale úzce
souvisí s fungováním celé školy jako celku. Pro každou organizaci je velmi cenné, pokud se
cíle učitelů ztotožňují se záměry celé organizace. Dotazovaní učitelé během rozhovoru
projevili souznění s hlavními cíly a celkovým zaměřením škol. Svou práci berou jako
možnost vlastní realizace a prostředí, podmínky i směr práce, které jim škola nabízí, vzali za
své. Odráží se to v nasazení a přístupu učitelů ke každodenním povinnostem. „Každá paní
učitelka tady opravdu dělá na 200 procent, protože pořád něco tvoříme, děláme, vymýšlíme
pro děti (paní učitelka Dana).“
Mezi osobností kvality, které se v rozhovorech nejčastěji objevovaly patří: otevřenost,
flexibilita, pružná reakce na změnu, angažovanost, zaujetí pro práci s dětmi, loajalita se
školou, ochota spolupráce, pozitivní přístup k dětem.

4.3.4.4 Timemanagement
Oslovení učitelé sami přiznávají, že jim plánování výuky, projektů, akcí, spolupráce s kolegy,
třídní schůzky a další činnosti zaberou velké množství času. Navíc je nutné skloubit čas na
přípravu (po výuce) a osobní život. Učitelé se sice snaží s časem hospodařit, ale je to spíše
intuitivní záležitost nebo čerpání ze zkušeností, než analýza situace a vytvoření efektivního
systému. V některých případech se jim to vede lépe, mnohdy si postesknou, že je toho moc.
Jednou z technik řízení času, kterou učitelé využívají, je plánování v krátkodobé a
střednědobé perspektivě. „Já řeším to, co aktuálně je. Moc se mi neosvědčilo plánovat
zbytečně moc dopředu na konkrétní den, tak to pak nikdy nebylo. Najednou děti odejdou na
nějaký sportovní akce, děti tam nejsou a najednou se to celý rozpadne jako domeček z karet
(paní učitelka Anna).“ Dovednosti, jak hospodařit s časem, učitelé základní školy dokazují
v případě plánování tripartitních setkání. Jedno setkání zabere přibližně 30 minut a to se
násobí počtem žáků ve třídě. Pro učitele to znamená velké časové zatížení v jeho volném čase
a musí si tedy zvolit kritéria, podle kterých se bude řídit. „Využívám ranních hodin, od těch
8:00. V první třídě jsem měla dva dny, že to vyšlo 2x od těch osmi, ale to už druhá, třetí třída
nejde. Takže to mám od 8.00 jednu tripartitní schůzku, pak vypíšu termíny podle toho, kdy se
mi to hodí, protože máme garanty, tak většinou v úterý před garantama, po garantech ještě
jsem nabízela, i od 18.00 jsem měla vlastně zájemce. Podle mého času se snažím udělat
termíny, vypíšu je na týden, 14dní, pošlu je rodičům a oni mi napíšou, kdy by se jim to hodilo
(paní učitelka Cecilka).“
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Další dovedností, kterou učitelé využívají, je delegování úkolů v rámci týmové spolupráce
učitelů či spolupráce s poradenským pracovištěm. „Tohle to vznikalo třeba tam, že kolegyně
vymyslela ty kompetence, který se budou hodnotit, a já jsem pak vymyslela tuhletu grafickou
stránku (paní učitelka Cecilka).“
Učitelé se snaží si zorganizovat čas i podle toho, kdy mají k dané činnosti vhodné podmínky a
kdy je tedy pro ně nejefektivnější. „Máte to v hlavě pořád, nejvíc ve vaně. Tam je nejvíc klidu,
tak si můžete připravit tu přípravu do hlavy, u mě je to takhle, já nevím jak to mají kolegyně,
ale já prostě, jak je večer klid (paní učitelka Eva).“
Důležité termíny si učitelé zapisují do diáře, do mobilního telefonu, do bloku. Takto se jim
lépe plánuje a orientuje ve velkém množství akcí. „Mám diář, kam si chci psát všechny tyto
věci, ale většinou ho ani neotevřu. Zásadní věci, termíny zásadních věcí, ať už je v rámci
tohohle projektu Elixír do škol, vlastní školení, do toho Comenius, prázdniny, tyhlety důležitý
termíny mám zapsaný v mobilu. Diář mám v podstatě jako blok než jako diář. Když si
vzpomenu, že něco musím udělat, mám třeba jednu stránku třídní fond (paní učitelka Anna).“
„Tam si do toho diáře píšu takový ty důležitý věci, takže tam mám jako třeba stavební spoření,
na začátku roku, co všechno chci říct kolegyni, když mě napadne dobrá formulace, tak si to
tam napíšu, protože potom tváří v tvář mě nenapadají ty správný slova. Zásadní data jsou
v mobilu a informace jsou v diáři spíš jako v bloku (paní učitelka Anna).“ Už jsem měla loni i
letos mám diář, protože těch datum je strašně moc a když to člověk má skloubit s rodinou a
kroužkama, takže určitě zaznamenávat akce a různý termíny od vedení (paní učitelka
Cecilka)“. Během rozhovorů se učitelé zmiňovali, co dělat, tedy co plánovat a kdy to dělat,
tedy termíny, ale téměř jsem nezaznamenala, že by ve větší míře přemýšleli o důležitosti či
naléhavosti jednotlivých úkolů. Většinou je plánování podřízeno blížícímu se termínu a pokud
se sejde několik akcí najednou, dostávají se učitelé do časového presu a jsou zahlceni.
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5 ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, v jakých různých profesních kontextech vykonávají
učitelé mateřské a základní školy činnosti plánování, co je obvyklým předmětem jejich
plánování a jaké druhy plánů používají. Ve své práci jsem se zaměřila na plánování učitele při
řízení třídy a vymezila ty aktivity učitele, které považuji za manažerské.
V teoretické části je charakterizována manažerská funkce plánování, dále pak plánování při
řízení školy a třídy až po přípravu učitele na vyučování.
Podklady pro praktickou část práce jsou získány z rozhovorů se třemi učiteli základní školy a
dvěma učiteli mateřské školy. Z analýzy poskytnutých dokumentů a z analýzy rozhovorů
vyplynulo, že učitelé kromě plánování didaktických činností, plánují i aktivity, které lze
považovat za manažerskou činnost.
Důležitým faktorem ovlivňující práci učitelů je zaměření a kultura vybraných škol. Učitelé
mají při plánování přiděleny patřičné kompetence, tudíž se mohou plně realizovat a tím i
rozvíjet své manažerské dovednosti. Dalšími faktory, které hrají svou roli jsou vzájemná
spolupráce učitelů, otevřená komunikace i osobnost učitele. Všichni dotazovaní učitelé se
ztotožňují se záměry, cíli své školy a snaží se maximální měrou přispívat k její dobré pověsti.
Při plánování cílů a aktivit berou učitelé v úvahu dlouhodobé záměry škol, závazné
dokumenty, tzn. školní vzdělávací program, rámcový vzdělávací program, plán minimální
prevence, environmentální program, školní řád, ale i etický kodex zaměstnance a nepsaná
pravidla kultury školy.
V rámci plánování vykazují učitelé své manažerské dovednosti. Jsou schopni analyzovat
situaci, vytvořit plán, formulovat cíl, konkretizovat aktivity a prostředky vedoucí k jeho
dosažení a provést reflexi. Činnosti jako např. pravidelné schůzky učitelů, třídní schůzky,
výjezd před začátkem školního roku jsou již předem dané vedením škol nebo vychází ze
závazných dokumentů. Společně s projekty, akcemi, zotavovacími pobyty, formálními i
neformálními setkáními s rodiči je pak učitelé plánují již zcela sami.
Učitelé při plánování běžně kooperují se svými kolegy, speciálním pedagogem, výchovným
poradcem, asistentem pedagoga, vychovatelem, zákonnými zástupci i žáky samotnými.
Hlavní časovou jednotkou je pro učitele školní rok. Po vytvoření ročního plánu pak nejčastěji
využívají krátkodobé a operativní plánování. Na této úrovni dostávají plány svou již konkrétní
a definitivní podobu.
Učitelé jsou si vědomi nutnosti pravidelně se zamýšlet nad efektivitou svého plánování a
provádění sebereflexe a reflexi své práce. Krátkodobé či operativní plány vyhodnocují učitelé
55

vždy před plánováním dalších období. Tímto je zároveň zajištěno i postupné plnění plánu
ročního.
Závěrem bych konstatovala, že učitelé sice v plné míře neprojevují manažerskou činnost
plánování, nicméně musí být v tomto směru kompetentní, aby byli schopni plně vykonávat
svou profesi. Vedení škol bych doporučila více se zaměřit na předávání teoretických poznatků
a osvojení praktických dovedností z oblasti managementu učitelům, na které delegují své
pravomoci. Tím jim jejich situaci usnadní a tak předejdou stresovým situacím.
Hlavní přínos mé bakalářské práce je deskriptivní výzkum, který přináší poznatky o
plánovacích činnostech učitele a také nový pohled na plánování jako na řídicí, nikoli pouze
didaktickou činnost učitele a úzká vazba na classroom management. Má práce tak přispěje
k plánované metastudii manažerských kompetencí učitele, která bude průnikem poznatků
z několika dalších bakalářských prací.

56

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
BACÍK, K., KALOUS, J., SVOBODA, J. a kol.: Kapitoly ze školského managementu. Praha
UK, 1998. ISBN 80-86039-49-8.
CANGELOSI, J.: Strategie řízení třídy. Praha, Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
KNOBLAUCH, J. a kol.: Time management. Praha, Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80247-4431-5.
KRYKORKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R.: Učitel v současné škole. Praha, UK, 2010. ISBN 97880-7908-301-4.
KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012.
ISBN 978-80-262-0052-9.
LOJDA, J., PRŮCHA, J.: Rozvoj manažerských dovedností. Praha, Centrum pro studium
vysokého školství, 2000.
OBST, O.: Manažerské minimum pro učitele. Olomouc, UP, 20006. ISBN 80-244-1359-0.
PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
PLAMÍNEK, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha, Grada Publishing, 2013. ISBN 97880-247-4751-4.
ROBBINS STEPHEN P., COULTER, M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004.
ISBN 80-247-0495-1.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál,
2007. ISBN

978-80-7367-313-0.

VALIŠOVÁ, A.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
VAŠUTOVÁ, J.: Být učitelem. Praha, PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2.
VEBER, J. a kol.: Management: Základy, globalizace, prosperita. Praha, Management Press,
2014. ISBN 978-80-7261-274-1.
ZLÁMAL, J., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J.: Management. Kralice na Hané, Computer Media,
2011. ISBN 978-80-7402-083-4.
ZORMANOVÁ, L.: Obecná didaktika. Praha. Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-2474590-9.
Internetové zdroje:
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
Skripta Teorie a praxe školského managementu dostupné na
http://vmu.pedf.cuni.cz/moodle/mod/forum/discuss.php?d=7489
57

PŘÍLOHY
Tabulka č. 1 – učitel – žák
Tabulka č. 2 – učitel – učitel, vychovatel
Tabulka č. 3 – učitel – externí pracoviště
Tabulka č. 4 – učitel – zákonný zástupce
Tabulka č. 5 – učitel – poradenské pracoviště
Tabulka č. 6 – kompetence

Přehled obrázků:
Obrázek č.1 - Plánování učitele ve vztahu k účastníkům pedagogického procesu
Obrázek č.2 - Plánování učitele v souvislosti s činnostmi plánování
Obrázek č.3 - Vnější a vnitřní vlivy ovlivňující plánování

Seznam zkratek:
ŠVP – školní vzdělávací program
RVP – rámcový vzdělávací program
OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí
IVP – individuální vzdělávací plán
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola

58

