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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá inovačním potenciálem soukromých 

základních škol v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a 

výzkumnou část. V teoretické části se autorka věnuje současnému systému 

školství s důrazem na fungování soukromých základních škol a jejich možného 

zapojení do procesu inkluzívního vzdělávání a nastiňuje specifika vedoucí ke 

zkvalitnění edukačního procesu. Samotný výzkum byl proveden na vzorku čtyř 

základních soukromých škol. V rámci výzkumu pomocí polostrukturovaného 

rozhovoru, analýzy výročních a inspekčních zpráv a vlastního pozorování 

autorka vyvodila, že sledované školy jsou schopny nabídnout individuálnější 

přístup pedagogů ke všem žákům, vytvořit rodinnou školní atmosféru a zapojit 

v maximální možné míře rodiče do vzdělávacího procesu svých dětí. Především 

těmito prvky dosahují žáci na sledovaných školách výborných výsledků, a to i 

žáci se speciálními potřebami. 

Klíčová slova: 

inovační potenciál, inovace ve vzdělávání, soukromé základní školy, kvalita 

základního vzdělávání, inkluzívní vzdělávání 

Abstract 

This diploma thesis deals with the innovation potential of private primary 

schools in the Czech Republic. The work is divided into theoretical and practical 

part. In the theoretical part, the author discusses the current education system 

with an emphasis on the functioning of private primary schools and their 

possible involvement in the process of inclusive education and outlines the 

specifics leading to the improvement of the educational process. The practical 

part was based on a sample of four private primary schools. On the basis of 

semi-structured interviews, analyses of the annual and inspection reports and 

personal observations the author concluded that the schools are able to offer a 

more personalized approach to the learners; are able to create a family 

atmosphere; and are able to involve parents in the educational process of their 



children. The learners of the examined schools, even the ones with special 

needs, achieve excellent results in the system of education. 
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Úvod 

Každý z nás prošel základním vzděláním. Někdo má na základní školu 

vzpomínky dobré, někdo méně příjemné, ale je jisté, že určitým způsobem 

ovlivnila náš budoucí život. Existují učitelé dobří a méně dobří a jako řešení 

situace se v poslední době jeví důsledná profesionalizace učitelů a 

standardizace učitelské profese. Zejména před učitelem nejnižších ročníků stojí 

nelehký úkol: naučit děti samostatně se učit a motivovat je tak, aby se učily 

rády. Hlavním cílem vyučování je naučit žáky vyhledávat a zpracovávat 

poznatky a naučit je adekvátní metody řešení problémů, včetně problémů 

v komunikaci a v mezilidských vztazích. 

V posledních desetiletích prošla celá společnost obrovskými změnami, které se 

odrazily i ve změnách ve vzdělávání. Celý svět zasáhla vlna globalizace a 

elektronizace, došlo k obrovskému rozšíření informačních technologií a explozi 

informací. V České republice se tyto trendy výrazně uplatnily po roce 1989, 

dnes plně ovlivňují současnou podobu základního vzdělávání. Pedagogická 

teorie a pedagogický výzkum mají stěžejní úkol: objasnit, které změny jsou 

žádoucí a přínosné a ve kterých případech je efektivnější držet se klasických 

osvědčených postupů. Je nutno počítat s faktem, že inovace v oblasti školství 

nejsou jen záležitostí pedagogických odborníků a učitelů, ale i politiků a rodičů. 

V této souvislosti zákonitě vyvstává otázka, jak koordinovat státní řízení nad 

školami, které by mělo garantovat určité standardy kvality vzdělání a autonomii 

škol, umožňující využívání alternativních postupů a tvůrčích inovací. 

V České republice existují vedle sebe školy státní, soukromé a církevní. 

Státní školy jsou zřizované obcí, krajským úřadem či ministerstvem. Soukromé 

školy jsou zřizované jiným zřizovatelem než státním, církevní školy, jak plyne 

z názvu, státem uznanými církvemi. Soukromé školy jsou financovány zcela 

nebo zčásti jejich zřizovateli a rodiče zpravidla platí určité školné. V České 

republice jsou také určité druhy soukromých škol zcela nebo zčásti financovány 

z veřejných zdrojů (podle zákona č.306/1999 Sb., o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 
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předpisů). Již s ohledem na ekonomický aspekt nabízí soukromé školy žákům 

zvláštní služby nad rámec běžných vzdělávacích programů.  

Předkládaná diplomová práce je věnována soukromým základním 

školám v České republice a jejich inovačnímu potenciálu. 

V teoretické části se práce v úvodní kapitole zabývá školním vzděláním 

v 21. století, mapuje změny v základním vzdělávání v České republice. Práce 

analyzuje současné vzdělávací potřeby a požadavky na obsah základního 

vzdělávání a samostatnou pozornost věnuje inkluzívnímu vzdělávání a 

možnostem soukromých škol při výuce žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Další kapitola teoretické části je věnována změnám operační úrovně 

obsahu vzdělávání a změnám ve struktuře vzdělávacích systémů. Analyzuje 

kvalitu a efektivnost současného základního vzdělávání v České republice, 

zabývá se Národním programem pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá kniha) a 

rozebírá efektivnost rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na 

1. stupeň základních škol. 

Stěžejní závěrečná kapitola teoretické části se zabývá přímo inovačním 

potenciálem soukromých základních škol. Srovnává dosavadní výsledky 

základních státních a soukromých škol a proklamuje nutnost inovace 

vzdělávacího procesu na obou typech škol. Na základě dosavadních poznatků 

dokládá potenciál soukromých základních škol jako škol alternativních a 

poukazuje na jejich možnosti působit v rámci inkluzívního vzdělávání dětí 

se zvláštními vzdělávacími potřebami. V této souvislosti poukazuje na dosud 

nevyužitý potenciál soukromých základních škol. 

Praktická část výzkumu je věnována výzkumu stanovisek a názorů 

představitelů soukromých základních škol. Cílem výzkumu je popsání a 

zohlednění vybraných aspektů při vytváření požadavků na primární vzdělávání 

na soukromých základních školách. Výzkum je proveden pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů s představiteli soukromých základních škol. 

Výsledky rozhovorů jsou poté konfrontovány s konkrétními poznatky o činnosti 



8 
 

škol získanými obsahovou analýzou přístupných dokumentů (výroční zprávy, 

inspekční zprávy, internetové stránky škol) a s přímým pozorováním 

výzkumníka (prostředí školy, chování žáků atd.). 

Výzkum byl uskutečněn na čtyřech soukromých základních školách. Jedná se o 

tyto školy: 

 Základní škola Spektrum, s. r. o., Praha – soukromá škola, 1. - 5. ročník 

 Základní škola Parentes, Dobřejovice – soukromá škola, 1. - 5. ročník 

 Mateřská a základní škola BEEHIVE, s. r. o., Praha – soukromá základní 

škola, 1. – 5. ročník 

 Základní škola a mateřská škola Heřmánek, Praha – soukromá základní 

škola, 1. - 6. ročník 

Na základě zjištění je ke každé škole vypracována případová studie a 

následně jsou výsledky výzkumu komparovány mezi sledovanými školami. 

V rámci šetření je analyzována zejména forma organizace školy, pojetí školy, 

vytváření školního vzdělávacího programu, didaktické osnovy výuky, originalita 

a pojetí školy, kvalita pedagogického sboru. Sledovány jsou i další faktory, 

zejména individuální péče o žáky, mimoškolní činnost dětí a komunikace školy 

se sociálním okolím. Poté jsou zodpovězeny výzkumné předpoklady a 

analyzován inovační potenciál příslušných škol. Závěrem jsou výsledky 

výzkumu porovnány s teoretickými poznatky uvedenými v první části práce.  
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I. Teoretická část 

1 Školní vzdělávání v 21. století 

1. 1 Změny v základním školním vzdělávání po roce 1989 a po 

vstupu České republiky do Evropské unie 

Období v roce 1989 znamenalo ve střední a východní Evropě přechod od 

národního vzdělávání k evropskému vzdělávání směřujícímu k ideálu 

sjednocené Evropy. Nesporným kladem tohoto období byl vznik soukromých a 

církevních škol a zavádění alternativních metod výuky. Zároveň byl již na 

nižších stupních základních škol položen velký důraz na výuku jazyků a s ní 

spojenou kulturní výměnu. Změny v základním vzdělávání v České republice 

byly často inspirovány evropskými i celosvětovými modely. Zásadní změny 

nastaly v obsahu školního vzdělávání (změna obsahu učiva, změna výběru 

vyučovacích předmětů), přestože členění obsahu vzdělávání na dílčí předměty 

zůstává zachováno. „Vzdělání se proměňuje - a to v některých svých stránkách 

naprosto podstatně - ale zároveň si zachovává určité stabilní, v průběhu delšího 

vývoje univerzální rysy“ (Průcha 2012, s. 12). V průběhu posledních desetiletí 

sice došlo k určitým změnám ve struktuře vzdělávacích systémů, základního 

školství se však v podstatě nedotkly. Na rozpory v současném českém školství, 

které korelují s rozpory v evropském školství, upozorňuje profesor Jan Průcha, 

zakladatel České asociace pedagogického výzkumu, a odvolává se na 

významného německého odborníka ve srovnávací pedagogice, Wolfganga 

Mittera, a jeho stať uveřejněnou v polském časopise Kwartalnik Pedagogiczny. 

Mezi tyto kontrasty patří například nezávislost škol – kontrola škol, tržní pravidlo 

– demokratické zásady, národní jednota – kulturní rozmanitost (Průcha 2012, s. 

14). 

V České republice, stejně jako v jiných zemích, vyvstává otázka, jak 

skloubit udržení určité úrovně vnějšího vlivu a řízení, a zároveň školám 

propůjčovat jistou autonomii (Průcha 2012, s. 14). Zastánci marketingového 

přístupu ke vzdělávání požadují co největší osvobození školství od vlivu státu. 
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V poslední době se ovšem v zemích západní Evropy prosazuje trend opačný, 

zdůrazňující humanitní charakter vzdělávání a prosazující principy partnerství, 

participace a rovnosti vzdělávacích příležitostí. 

Od škol všech stupňů se očekává, že zajistí žákům vzdělání, které jim 

poskytne kompetence pro řešení životních situací ve složitých, rychle se 

měnících životních podmínkách. 

Nerespektování vnějších podmínek a společenských požadavků vede 

k rozporům mezi potřebným a skutečným vzděláním studentů škol; školním 

aspektem úspěšnosti studentů a nároky společnosti na úspěšného žáka; 

věnované snaze studentů i učitelů ve vývoji vzdělávání a použitelnost 

získaného vzdělání pro společnost i pro pozitivní vývoj člověka v životě 

(Navrátil, Mattioli, 2013, s. 11). 

1. 2 Současné vzdělávací potřeby a požadavky na obsah 

základního vzdělání 

Po roce 1989 došlo v České republice, stejně jako v dalších zemích 

střední a východní Evropy, k pronikavým změnám spojeným s transformací 

národního hospodářství a vznikem tržního prostředí, demokratizací společnosti 

a celkovou proměnou společenských hodnot. Učení a vzdělávání je 

v současnosti považováno za nejdůležitější nástroj rozvoje jedince a 

společnosti a je předpokladem sociální, kulturní a hospodářské prosperity. Platí 

přitom, že „vzdělání by mělo vycházet nejen z cílů a obsahu formálního 

kurikula, ale i ze zájmů, potřeb a zkušeností učících se jedinců“ (Veteška 2012, 

s. 12). 

V současnosti je většinou v jedné organizační jednotce soustředěn první 

a druhý stupeň základního vzdělávání. Novinkou se po roce 1989 stal přechod 

malé části žáků z prvního stupně na obnovená víceletá gymnázia. Vedle 

zavedení výběrových víceletých gymnázií došlo k dalším změnám, a to 

především k otevření možnosti zřizovat nestátní školy a zavedení svobodné 

volby školy. V polistopadovém období byla transformace základní školy 
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spatřována především „v posílení její autonomie a ve vnitřní reformě směřující 

ke změně klimatu, vztahů aktérů školního života, cílů, obsahu a metod výuky“ 

(Walterová, 2011, s. 41). 

Základní požadavky v oblasti základního vzdělávání byly stanoveny 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice – tzv. Bílé knize. 

Základní vzdělání je v Bílé knize považováno za „jedinou vzdělávací etapu, 

které se povinně účastní každé dítě v ČR a která vytváří základ pro celoživotní 

učení u celé populace“ (Bílá kniha 2001, s. 47). V oblasti základního vzdělávání 

doporučuje vymezit 1. a 2. stupeň jako dvě samostatné vzdělávací úrovně, 

z nichž každá má vlastní obsah, cíle a potřeby. K podstatným patří požadavek 

na zvýšení nezávislosti vyučujících ve smyslu výběru metod a forem práce a 

činností (ale i jejich následné odpovědnosti) a doporučení „komplexně řešit 

postupný přechod na integrované vnitřně diferencované základní vzdělávání, 

které umožní vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny žáky, rozvoj talentů i 

pro integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a který oslabí důvody 

k  vyčleňování žáků do speciálních škol a tříd“ (Bílá kniha 2001, s. 49). 

Základní vzdělávání má v Bílé knize silně demokratický charakter, je 

zdůrazňována potřeba integrace žáků z různých prostředí a různých učebních 

předpokladů a selekce do výběrových škol se v tomto věku nedoporučuje. Na 

základě doporučení Bílé knihy byl vypracován Dlouhodobý záměr rozvoje 

vzdělávací soustavy (2002) a tvořil vedle strategických dokumentů Evropské 

unie i základ pro nový školský zákon. 

„Silnou stránkou Bílé knihy je bezesporu formulace obecných cílů vzdělávání a 

výchovy a principů vzdělávací politiky, ze kterých vyplývá i implicitní představa 

autorů o podobě budoucí společnosti jako společnosti nejen ekonomicky 

konkurenceschopné, ale také soudržné a kulturní. Bílá kniha ovšem neobsahuje 

explicitní formulaci vize ani globálního cíle a při formulaci cílů se nevěnuje 

potenciálním konfliktům mezi různými společenskými zacíleními, např. mezi 

ekonomickým růstem a sociální soudržností“ (Průcha 2001, s. 33). Podle řady 

odborníků byla Bílá kniha vizí, která neměla předpoklady pro komplexní 

realizovatelnost. Přesto lze její filozofii akceptovat i v dnešních podmínkách. 

Platný školský zákon (Zák. č. 561/2004 Sb.) má v preambuli základní zásady a 
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cíle vzdělání v demokratickém státu, který respektuje principy vzdělávací 

politiky v integrované Evropě, jako řádný člen Evropské unie. Hlavními principy 

vzdělávací politiky Evropské unie přitom jsou: kvalita a efektivita, podpora 

sociální spravedlnosti a soudržnosti, aktivního občanství, kreativity a 

individuálního rozvoje v celoživotním vzdělávání. Jaroslava Vašutová (2004) 

v této souvislosti cituje globální cíle vzdělávání podle tzv. Delorsovy zprávy. 

„Globální cíle vzdělávání pro 21. století definovala Mezinárodní komise 

UNESCO ‚Vzdělání pro 21. století‘ (Delors 199, s. 49 - 57), které jsou 

označované za pilíře vzdělávání, se stávají východiskem pro koncipování 

kurikula a strategie vyučování (v propojení s principem celoživotního učení)“ 

(Vašutová 2004, s. 67). 

Zde jsou uvedeny klíčové cíle aplikované v základním vzdělávání: 

 „učit se poznávat“ – tento záměr obsahuje kognitivní prvek vzdělávání 

ve smyslu „dovedného učení se na základě ovládání nástrojů pro 

uchopení poznání a pochopení světa“, jedinec se tzv. učí učit 

 „učit se jednat“ – znamená učit se být schopný v tom, co jedinec dělá, 

učit se být aktivní, kompetentní, tvořivý 

 „učit se žít společně“ – tento požadavek si klade za cíl učení se jak být 

solidárním jedincem, jak pozitivně fungovat ve společnosti, nabádá 

jedince k dovednostem komunikace a efektivní spolupráce 

 „učit se být“ – formuje jedincovu sebedůvěru a kritické myšlení 

(Vašutová 2004, s. 67). 

V této souvislosti práce uvádí výsledky výzkumu názorů veřejnosti na 

školu a vzdělávání, který byl součástí řešení projektu LC06046 „Centrum 

základního výzkumu školního vzdělávání“, podporovaného grantem 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Walterová, Černý, Greger, Chvál 

2010, s. 177 - 178). 
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Od základní školy se všeobecně především očekává, že: 

(1) poskytne základy všeobecného vzdělávání 

(2) bude rozvíjet schopnost komunikovat v mateřském jazyce 

(3) naučí žáky samostatně myslet  

(4) poskytne jim základy cizího jazyka 

(5) bude motivovat žáky k učení 

(6) naučí je kriticky uvažovat a myslet 

(7) naučí je účinně bránit před škodlivými vlivy (násilí, drogy a jiné) 

(8) vede je k zodpovědnosti za sebe a své jednání 

Mezi relativně méně důležité úkoly základních škol veřejnost řadí zejména: 

(1) rozvoj náboženského rozměru člověka (duchovno, spiritualita) 

(2) utváření kladného postoje k evropským hodnotám 

(3) rozvoj estetického cítění 

(4) výchovu k občanství v demokratické společnosti 

(5) výchovu k zodpovědnosti za svět v širším slova smyslu a globální 

problémy (např. chudoba, humanitární katastrofy, války a mír, ekologické 

problémy spjaté s ničením životního prostředí). 

Citovaný výzkum dále došel k závěru, že v české veřejnosti převažuje 

spokojenost se stavem základního školství a není všeobecně reflektováno jako 

problematická oblast. Základní školu rodiče převážně vnímají jako tradiční 

uzavřenou instituci, do jejíž činnosti nemohou rodiče ani veřejnost příliš 

zasahovat, a inovativní programy, předpokládající hlubší spolupráci rodiny a 

školy, do povědomí veřejnosti příliš nepronikly. Výzkum ukázal, že česká 

veřejnost sice má pozitivní vztah ke vzdělání, ale nedoceňuje, jakým výzvám a 

nárokům musí současná škola čelit, a proč jsou nezbytné změny odpovídající 

podmínkám v 21. století. Obecně jde především o humanizaci školy, o 

renesanci její kultivační funkce v pojetí Jana Ámose Komenského. 

Na místě je připomenout vysokou úroveň české reformní pedagogiky dvacátých 

a třicátých let 20. století, reprezentované především osobností pedagoga a 
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psychologa Václava Příhody (1889 - 1979). „Cílem je komplexní kultivace 

osobnosti dítěte, otevření potencí, které v dítěti jsou“ (Spilková 1994, s. 5). 

1. 3 Vzdělávání v inkluzívním pojetí; důraz na speciální 

vzdělávací potřeby 

V demokratické společnosti je respektováno právo všech dětí na 

vzdělání a to je zakotveno i v mezinárodních úmluvách. V současné době je 

v řadě evropských zemí prosazována koncepce inkluzívního vzdělávání. Podle 

ní všechny děti z jedné územní oblasti navštěvují stejnou místní školu a jsou 

společně vzdělávány podle svých schopností, možností, nadání a zájmů. 

Inspirující pojetí inkluze formulovala Vanda Hájková ve své dizertační práci 

Příprava kurikula dalšího vzdělávání pedagogů v oboru integrativní pedagogika 

(2002):  „Ideovým východiskem takto pojaté inkluze je skutečnost, že lidstvo je 

integrovanou komunitou různých ras, národností, schopností, postižení a 

různého pohlaví, náboženského vyznání atd.“ (Hájková, Strnadová, 2010, s. 7).  

„Inkluzívní praxe může ve škole fungovat jen tehdy, pokud škola uznává a 

prosazuje kulturně sdílené hodnoty (lidskou heterogenitu jako sociální normu 

aj.) a opravdu se angažuje ve věci vlastního rozvoje jako učící se organizace“ 

(Hájková, Strnadová 2010, s. 39). 

Škola jako učící se organizace vytváří organizační prostředí, ve kterém si 

organizuje proces učení svých zaměstnanců formou „učebních center“ a vytváří 

takové podmínky, aby všichni pracovníci měli možnost a byli schopni se 

permanentně učit. Realizace inkluzívního vzdělávání je natolik složitá, že ji 

mohou ředitelé a učitelé zvládnout jen tehdy, pokud budou získávat nové 

vědomosti a poznatky z praxe jiných škol v rámci Evropy, které mají s realizací 

inkluzívního vzdělávání delší zkušenosti (např. Velká Británie, Německo). Za 

děti se zvláštními vzdělávacími potřebami lze považovat i děti mimořádně 

nadané, vyžadující individuální učební plán odpovídající jejich rozumovým 

schopnostem. I u těchto dětí je nutno položit důraz na humanitní výchovu a 

schopnost empatie a komunikace. 
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Podle školského zákona (Zákon č.561/2004 Sb.) jsou za děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami považovány děti se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. 

Za zdravotní postižení se považuje mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové 

postižení, vady řeči, či souběžné postižení více vadami (Zákon č.561/2004Sb., 

§ 16, odst. 2). 

Za zdravotní znevýhodnění je považováno zdravotní oslabení, dlouhodobá 

nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, 

které vyžadují zohlednění při vzdělávání (Zákon č.561/2004Sb, §16, odst. 3, 

příp. odst. 6). 

Sociální znevýhodnění je pro účely zákona rodinné prostředí s nízkým 

sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená 

ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova; postavení azylanta a 

účastníka řízení o udělení azylu na území ČR podle zvláštního právního 

předpisu (Zákon č. 561/20004Sb. § 16, odst. 4., příp. odst. 6). 

Děti se zvláštními vzdělávacími potřebami mají právo na následující podpůrná 

opatření: 

 speciální metody, formy a postupy práce 

 speciální učebnice 

 didaktické materiály 

 kompenzační pomůcky 

 rehabilitační pomůcky 

 zařazení předmětů speciálně- pedagogické péče 

 služby asistenta pedagoga 

 snížené počty dětí, žáků a studentů ve třídě, v oddělení, ve studijní 

skupině 

 další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu 

 poskytování pedagogicko-psychologických služeb (Vyhláška č.73/2005 

Sb.). 
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Za určitých podmínek mají děti, které byly dříve vylučovány z běžných 

škol, možnost navštěvovat běžné mateřské a základní školy a cítit se normální 

součástí komunity. Příkladem úspěšného projektu inkluzívního vzdělávání je 

tzv. Montessoriovská škola – název podle italské lékařky a pedagožky Marie 

Montessori (1897 - 1952) – rozšířená hlavně v Německu a Nizozemsku a 

uplatňující se i v České republice. Hlavním principem této školy je odmítání 

separace a vytváření edukačního prostředí, které umocňuje normální přirozený 

vývoj dítěte. Inkluze vychází z toho, že se všichni žáci zúčastňují vyučování 

podle svých schopností a úrovně. Všichni žáci prožívají a uvědomují si 

společenství, v němž má každý jedinec své bezpečné místo, a díky tomu se 

mohou všichni výchovy zúčastnit. Inkluze klade vysoké nároky na veřejnou 

správu, rodiče, zřizovatele instituce a především na pedagogy a další odborníky 

(speciální pedagogy, asistenty, psychology apod.). 

„Inkluze je založena na rovnocennosti jedinců, aniž by byla 

předpokládána normalita. Za normální se považuje spíš rozmanitost, přítomnost 

větších či menších rozdílů. Jednotlivci nejsou nuceni splňovat dané normy, 

naopak společenství vytváří struktury, do nichž se vejdou všichni a podle svých 

schopností dosahují cenných výkonů, které přispívají k budování celku“ 

(Anderlíková 2013, s. 42). 

Hájková uvádí důvody k inkluzívnímu pojetí rozdílnosti (odlišnosti) žáků 

podle Stanislava Bendla (2003): 

(1) humánní důvody – důvody na lidské úrovni, zahrnují etiku, mravnost a úctu 

k lidem, solidárnost 

(2) důvody právní – „nerespektováním práv minorit se můžeme dostat do 

rozporu se zákonem“ 

(3) důvody pragmatické – zahrnují získávání informací z okolního světa, učení 

se jinému úhlu pohledu apod. (Hájková, Strnadová 2010, s. 43). 

Závěrem první kapitoly lze konstatovat, že základní vzdělání v 21. století 

má zcela jinou hierarchii cílů než vzdělání v dobách minulých. Na prvním místě 

stojí postoje (k lidem, k přírodě, k sobě, ke vzdělání atd.), na druhém místě 



17 
 

dovednosti (práce s informacemi, umění komunikace a kooperace s druhými, 

schopnost empatie) a teprve na třetím místě jsou vědomosti. Integrace a 

inkluze se staly mezinárodním sociálním hnutím. Úmluva OSN z roku 2009 o 

právech lidí s handicapem požaduje změnu paradigmatu od politiky péče 

k politice lidských práv (Anderlíková 2013, s. 29). 

Inkluzívní vzdělávání je důležitým prvkem moderního školství, avšak ne 

jediným. Mezi další neméně významné složky kvalitního vzdělávání patří 

například výchovné a vzdělávací strategie, které se cíleně orientují na utváření 

klíčových kompetencí žáků; hodnocení a plánování výuky; komunikace; 

profesní rozvoj pedagogů. Těmito aspekty kvalitního vzdělávání se tato práce 

detailněji nevěnuje. 

2 Kvalita a efektivnost základního vzdělávání v České republice 

2. 1 Změny operační úrovně obsahu vzdělání 

V posledních dvaceti letech nastala zásadní změna v obsahu školního 

vzdělávání. Na školách všech stupňů se změnily vyučovací předměty a změnil 

se i jejich obsah. Určité tradiční didaktické formy však přežily staletí, jako je 

strukturování školního vzdělávání na vyučovací předměty či vyučování celé 

třídy jedním učitelem. Bylo uplatňováno již v antických státech, obsahují je 

didaktické projekty Jana Ámose Komenského apod. Přestože bylo mnohokrát 

podrobeno kritice, nenašla se adekvátní forma, která by je nahradila, pouze 

některá témata jsou vyučována v rámci tzv. integrovaných předmětů (na 1. 

stupni základní školy např. vlastivěda, na gymnáziích „Základy společenských 

věd“). Zároveň se změnil repertoár předmětů, zmizelo povinné náboženství či 

latina, přibyly cizí jazyky, informatika, výpočetní technika apod. (Průcha 2012, s. 

11). 

Moderní metodou, která umožňuje žákům těsné spojení s realitou je tzv. 

projektové vyučování. Projektové vyučování dává pedagogům příležitost 

uplatnit vlastní tvůrčí potenciál, možnost komplexně vnímat učební témata a 

důkladněji poznat schopnosti žáků. „Projekty se odehrávají ve třídě, 
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v prostorách celé školy, ale i na školách v přírodě, na výletech, v prostorách 

hradů a muzeí. Děti hledají, objevují, pozorují, sbírají, ptají se, sepisují, vyřizují 

a tím se učí“ (Tomková, Kašová, Dvořáková 2009, s. 9). Projektové vyučování 

umožňuje integraci poznatků z různých oborů, vede žáky k samostatnosti a 

k využívání vlastních poznatků získaných často mimo školu a tím umožňuje 

realizaci obecných cílů základního vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí. 

„Charakter práce žáků nad projekty napomáhá rozvoji všech klíčových 

kompetencí (vymezených v RVP), především pak kompetence k učení, k řešení 

problémů, kompetence pracovní a komunikativní. Projektové vyučování vytváří 

takové didaktické situace, které jedinečným způsobem podněcují žáky k 

přirozenému rozvoji schopností, dovedností a zkušeností důležitých pro 

pracovní i osobní život žáků“ (Mazáčová, 2008, str. 38).  

Projektové vyučování, i když metoda nefigurovala přímo pod tímto názvem, 

se  objevilo před více než sto lety jako kritika na tzv. herbartovskou školu, 

rozšířenou jak v Evropě, tak v Americe. V herbartovské škole žáci poslušně 

seděli v lavicích a poslouchali učitele, který přednášel u tabule dětem často 

nesrozumitelné poznatky. Ve škole panovala přísná kázeň vynucovaná tresty, 

často i tělesnými. Děti si musely pečlivě zapisovat poznámky, které pro ně byly 

jediným zdrojem informací o tématu. Základem názornosti byla tabule a křída, 

někdy globus či vycpané zvíře. 

Na konci 19. století se zdvihla vlna kritiky těchto pedagogických metod, 

v jejímž čele stála švédská spisovatelka a pedagožka Ellen Key (1849 – 1936), 

která prohlásila 20. století „stoletím dítěte“. Poslušné zakřiknuté dítě nahradilo 

dítě zvídavé a činorodé. Vzniklo mezinárodní hnutí, které přineslo do 

pedagogiky nový směr, známé pod názvem reformní pedagogika. Základní 

metodou v reformní škole byla dětská práce. Děti nedostávaly hotové poznatky, 

ale řešily problémy a plnily úkoly. Při školách vznikaly pracovní dílny, odborné 

laboratoře, knihovny, pokusné pole a zahrady. Učební metodou byly i vycházky. 

„Cílem bylo porozumění světu a sobě samému, schopnost aplikovat osvojené 

poznatky ve vlastním životě i mimo školu“ (Tomková, Kašová, Dvořáková 2009, 

s. 11). Kolébkou projektového vyučování byla americká pragmatická 

pedagogika Johna Deweyho (1859 – 1952) a Williama H. Kilpatricka (1871 – 



19 
 

1965), který v roce 1918 napsal o tomto tématu ucelenou monografii (The 

Project Method). Došlo k hledání jiného strukturování učiva a předměty 

nahradila témata, problémy, samostatné úkoly. 

V Evropě se v důsledku tradice uplatňovalo projektové vyučování v rámci 

jednotlivých předmětů. V českých školách se realizovalo na obecných a 

měšťanských školách v dvacátých a třicátých letech 20. století. Využívala se 

tzv. metoda „samoučení“, při které žák postupoval vlastním tempem, 

pozorováním a vlastními pokusy. Učitel připravoval učební prostředí a plánoval 

úkoly. Za ideální se považovaly takové, které vycházely z přirozeného běhu 

událostí (společenské události, přírodní katastrofy apod.) a takové projekty 

se nazývaly „spontánní“. Sloužily k získání zaujetí žáků, ale získaným 

poznatkům chyběla posloupnost a systematičnost v duchu pedagogické zásady 

Komenského od nejbližšího k vzdálenému. Postupně se proto přešlo na 

projekty, které zadával učitel a žáky musel vhodně motivovat, aby úkol řešený 

v projektu vzaly za svůj (Tomková, Kašová, Dvořáková 2009, s. 10-13). 

Po roce 1989 došlo k postupnému zavádění projektového vyučování do 

českých škol. Jeho širší uplatnění umožnily rámcové vzdělávací programy a 

tvorba školních vzdělávacích programů. V praxi se v současné době používá 

jak tematické, tak projektové vyučování a to jak na standardních školách, tak na 

školách alternativních. 
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2. 2 Změny ve struktuře vzdělávacích systémů 

K zásadním změnám ve struktuře vzdělávacích systémů v  České 

republice po roce 1989 nedošlo. Školství je členěno (podle Mezinárodní normy 

pro klasifikaci vzdělání ISCED 1999) na: 

 předškolní výchovu 

 základní vzdělávání  

 střední a vyšší vzdělávání 

 vysokoškolské vzdělávání 

K změnám však došlo uvnitř jednotlivých stupňů škol (např. na 

vysokých školách kratší bakalářské studium a delší magisterské), vznikly nové 

typy škol (vyšší odborné školy) a nové formy vzdělávání (např. distanční 

vzdělávání). 

Povinné základní vzdělávání se dělí formálně na dva stupně – první 

stupeň (primární vzdělávání) a druhý stupeň (nižší sekundární vzdělávání). 

Podle klasifikace ISCED se jedná o úroveň ISCED 1 a úroveň ISCED 2. 

V zahraničí znamená přechod z prvního na druhý stupeň (ve věku kolem 11 let) 

zpravidla přechod na jiný typ školy. V  českých zemích nejčastěji probíhá 

v rámci jedné organizační jednotky. Novinkou po roce 1989 bylo zavedení 

víceletých gymnázií, na které mohou dobrovolně přestupovat žáci po 

absolvování pátého, resp. sedmého ročníku. Tato skutečnost a fakt, že 33% 

škol v České republice poskytuje pouze 1. stupeň základního vzdělávání 

(Walterová 2011, s. 63) znamená, že přechod z prvního na druhý stupeň 

základního vzdělávání má několik podob: 

 přechod z malotřídní školy na školu plně organizovanou 

 přechod v  rámci jedné školy 

 přechod na víceleté gymnázium. 

Z výše uvedeného je patrné, že zatímco na víceletá gymnázia přestupují žáci 

dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí rodičů, přechod z malotřídní na 

plně organizovanou školu je vynucený okolnostmi. Je skutečností, že mezi 
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školami, které poskytují vzdělávání pouze na 1. stupni je 38 % soukromých 

(Walterová 2011, s. 64). Po absolvování 5. ročníku soukromé školy volí rodiče 

zpravidla jinou soukromou školu nebo přestup na víceleté gymnázium. 

2. 3 Kvalita a efektivnost současného základního vzdělávání 

v České republice 

Jak již bylo konstatováno v předchozím textu, výzkumy v oblasti 

veřejného mínění ukazují, že česká veřejnost je s úrovní vzdělání vcelku 

spokojena. Přestože je neustále proklamován význam vzdělání a dobré 

vzdělání je v současné době předpokladem pro získání dobrého zaměstnání a 

roste počet mladých lidí, kteří si přejí dosáhnout co nejvyššího vzdělání, nestala 

se otázka vzdělávacích reforem předmětem celospolečenské diskuse a i ze 

strany politiků je spíše opomíjeným tématem. 

„Stále se potvrzuje, že školský systém má v sobě ohromnou setrvačnost a 

vyznačuje se neobyčejnou rezistencí vůči změně“ (Matějů, Straková 2005, s. 5). 

Téměř deset let staré konstatování vystihuje současný stav s tím, že rozpor 

mezi konzervatismem české školy a potřebami současné informační 

společnosti se ještě prohloubil. Tým expertů ve své analýze situace z roku 2005 

poukazuje na výraznou sociální selekci českého vzdělávacího systému, která je 

značně neměnná. „Český vzdělávací systém je tradičně založen na tom, že 

rozděluje děti na lepší a horší, zdatnější a méně zdatné. Jeho úkolem je 

vyselektovat malou skupinu těch ‚nejlepších‘ a poskytnout jim náročné 

akademické vzdělání.“ (Matějů, Straková 2005, s. 7). Dále upozorňuje na 

problém předčasné specializace: „Vzdělání na všech stupních vzdělávací 

soustavy je velmi „akademické“ a maximalistické, osnovy nevedou učitele 

k zohledňování věkových možností a potřeb žáků“ (Matějů, Straková 2005, s. 

19).  

V odborných pedagogických kruzích nadále probíhají diskuse, zda je 

efektivnější a kvalitnější základní vzdělávání třídící žáky do různých institucí, či 

společné vzdělávání všech žáků v jedné instituci s diferencovaným vzdělávacím 

programem. V rámci institucí je aktuální otázkou zapojení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a to jak v rámci škol veřejných, tak soukromých. 
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Diskutabilní otázkou je, zda jsou kvalitnější školy soukromé, či státní a školy 

standardní, či školy alternativní. Voda (2012, s. 433) také prezentuje myšlenku 

Pola (2007): „Kvalita školy zároveň představuje velmi relativní koncept, který 

různí zaangažovaní hodnotitelé (rodiče, žáci, učitelé, představitelé školské 

politiky apod.) posuzují ze zcela odlišných hledisek“. Národní vzdělávací 

asociace ve Spojených státech amerických (NEA) představila výzkum „KEYS 

2.0“ (Keys to Excellence for Your Schools), ve kterém popisuje 42 ukazatelů 

kvalitní školy v šesti kategoriích – společné porozumění a závazek 

k dosahování vyšších cílů, otevřená komunikace a spolupráce při řešení 

problémů, průběžné hodnocení vyučování a učení, osobní a profesní 

vzdělávání, prostředky na podporu výuky a učení a obsah vzdělávacího 

programu. Janík (2011) zdůrazňuje potřebu „více-kriteriálního modelu pro 

posuzování kvality školy“(s. 16). Dle výzkumu názorů ředitelů škol uvádí několik 

charakteristik důležitých při posuzování kvality školy – dobře strukturované 

kurikulární dokumenty, cílevědomý management školy, příznivé klima školy, 

škola si je vědoma své úlohy výchovy a učení žáků, úspěšnost absolventů 

školy, kvalifikovaný pedagogický sbor a pocit sounáležitosti se školou. (Janík 

2011) 

V praxi se většinou posuzuje kvalita podle toho, jak dosahuje 

stanovených strategických cílů základního vzdělávání stanovených v národních 

a školních programech, přičemž je problémem absence národního systému 

zjišťování výsledků vzdělávání obvyklá v zemích západní Evropy. Zdrojem 

informací tak jsou především mezinárodní šetření zaměřená na základní 

gramotnosti, zjištění České školní inspekce (ČŠI) zveřejněná v tematických 

inspekčních zprávách a výročních zprávách a výzkumy prováděné nestátními 

subjekty. Ukazuje se, že čeští žáci mají oproti žákům z jiných evropských zemí 

horší výsledky v matematice (např. výzkum TIMSS12). V roce 2009 čeští žáci 

dosáhli v testu čtenářské gramotnosti PISA pouze podprůměrných výsledků. 

Alarmující výsledky přinesla veřejně prospěšná studie pražské kanceláře 

společnosti McKinsey & Company z roku 2009 zaměřená na vzdělání v České 

republice. „Výsledky studentů od 90. let výrazně poklesly. Zatímco v roce 1995 

byli čeští čtvrťáci v matematice podle TIMSS sedmí, do roku 2007 se posunuli 
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na 24. příčku, a dostali se tak za vrstevníky ze Slovenska a Arménie. (…) 

Pokles čtvrťáků v matematice o 54 bodů (z 541 na 486 bodů) představuje ze 16 

zemí, které se testů TIMSS od roku 1995 účastní, pokles největší.“ (McKinsey & 

Company 2009, s. 11). 

Zpráva zdůrazňuje, že rané vzdělání je klíčové a řešení nelze dále 

odkládat. V této souvislosti upozorňuje na to, že „čtenářské dovednosti studentů 

na základní škole do značné míry předurčují jejich budoucí akademické 

výsledky a příjem. (…) Zpráva OECD PISA 2003 říká, že raná čtenářská 

dovednost je jedním z  nejzásadnějších faktorů determinující výsledky 

budoucího a profesního života jedince. Solidní základní a střední vzdělání 

umožňuje později přístup k náročnějším kurikulům vyššího vzdělávání“ 

(McKinsey & Company, 2009, s. 26). 

Většinou se předpokládá, že alternativní školy zavádějící inovace 

dosahují lepších výsledků a že soukromé školy dosahují lepších výsledků než 

školy veřejné. Citovaná zpráva společnosti McKinsey & Company uvádí, že 

opatření realizovaná v posledních dvaceti letech jako snížení počtu žáků v e 

třídách, větší autonomnost škol, ani zlepšení financování, tedy přednosti, 

kterými zpravidla disponují soukromé školy, žádané výsledky nepřinesly, 

naopak kvalita vzdělání se zhoršila. Zpráva upozorňuje na to, že v rámci 

základního vzdělávání neexistují národní standardy hodnocení znalostí a 

dovedností studentů a jako nedostatek vidí i skutečnost, že zřizovatelé nemají 

odpovědnost za kvalitu vzdělávání. Školské rady mají omezené informace a 

omezenou možnost přípravy, aby mohly monitorovat konkrétní výsledky 

vzdělávání. Krajské ani obecní úřady často nemají potřebné dovednosti, aby 

mohly posoudit kvalitu vzdělávání, ani podpůrné procesy pro školy. Zpráva 

nevidí zlepšení v dalších organizačních opatřeních ani ve zvyšování objemu 

finančních prostředků s výjimkou důrazu na lepší finanční ohodnocení učitelů. 

Za rozhodující pokládá zvyšování kvality výuky, rozvoj dovedností stávajících 

učitelů a definování standardů vzdělávání, což předpokládá zkvalitnění řízení 

školství vůbec.  
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2. 4 Bílá kniha, Rámcové vzdělávací programy 

O Národním vzdělávacím programu rozvoje vzdělání v oblasti 

předškolního, základního a středního vzdělávání (tzv. Bílé knize) se 

předkládaná práce již na několika místech zmiňovala. Je nutno zdůraznit, že 

přestože byla ze strany odborné pedagogické veřejnosti podrobena ostré kritice 

a nenaplnila roli zastřešujícího dokumentu, ze kterého by mohly vycházet 

dokumenty další, myšlenkově vychází z humanitních evropských ideálů a 

mnoho cílů je aktuálních i dnes. 

Zcela odpovídající požadavkům společnosti 21. století je především 

představa autorů o budoucí společnosti nejen ekonomicky konkurenceschopné, 

ale také soudržné a kulturní. Důvody, že mnohé reformní záměry nebyly 

realizovány, nejsou v obsahu Bílé knihy, ale v systému řízení a ve vzdělávací 

politice vůbec. Reformní záměry byly proklamovány, ale nebyly zajištěny 

klíčové podmínky pro jejich realizaci a bylo zanedbáno zapojení aktérů 

klíčových změn. Dokladem je kurikulární reforma, jejíž zavádění je spojeno 

s absencí strategického řízení s jasnou vizí a navazující vzdělávací politiky. 

Základním nedostatkem kurikulární reformy bylo, že jí chyběl navazující 

program definující standardy učiva. 

„Mnohá opatření byla realizována do značné míry formálně, bez 

odpovídající finanční a metodické podpory, která by zvýšila šanci na 

jejich úspěch. To platí v plné míře pro kurikulární reformu i pro kroky 

v oblasti evaluace (např. vlastní hodnocení školy, výstupní hodnocení. 

Formální podpora integrace (rušení zvláštních škol, podpora integrace 

žáků se zdravotním postižením do hlavního vzdělávacího proudu nebyla 

provázena přípravou pedagogů na vzdělávání heterogenního kolektivu 

ani dalšími službami na podporu individuální péče. Podpůrné kroky 

citelně chyběly i v procesu decentralizace, kde jednotlivé složky (školy, 

obce, kraje) nebyly odborně připraveny k převzetí nových zodpovědností. 

Pro všechny realizované kroky pak platí, že nebyla sledována jejich 

úspěšnost ve vztahu k naplňování stanovených cílů, ani monitorován 

průběh a problémy při jejich realizaci“ (Straková, J. a kol. 2008, s. 44). 
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Kurikulární reformu od začátku zavádění předcházela řada nejasností a 

rozporů. Stejně jako v případě Bílé knihy byly cíle reformovány velmi obecně. 

Zpráva Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací 

soustavy krajů (s. 10), která byla projednána vládou České republiky v únoru 

2004, vymezila zacílení reformy do tří oblastí: 

 uplatnění vícestupňového principu pedagogických dokumentů, jako jsou 

RVP (rámcový vzdělávací program) a ŠVP (školní vzdělávací program) 

 posílení určitých oblastí kurikula, např. oblast cizích jazyků, oblast 

informačních a komunikačních technologií apod. 

 připravenost učitelů na nové pojetí vzdělávání. 

Bezpochyby správné bylo zacílení reformy a stanovení priorit na rozvoj 

tvořivého myšlení a samostatnosti žáků, na rozvoj žákovských dovedností a 

postojů a v neposlední řadě na potřeby praktického života. Reforma zároveň 

proklamovala individuální přístup k žákům, profesní růst učitelů a zvýšení 

spolupráce s rodiči a komunitou. 

Stěžejním problémem, který provázel její zavádění, však bylo, že před jejím 

zavedením neproběhla celospolečenská diskuse, která by určila konsensuální 

vizi určující podobu českého vzdělávání a neproběhla odborná diskuse o 

nástrojích, podmínkách a formách učení. 

Současné rámcové programy jsou vytvářeny samostatně pro 

předškolní, základní a střední vzdělávání. Vymezují pevný obsah, rozsah a 

podmínky vzdělávání. Na jejich základě vytvářejí školy vlastní školní vzdělávací 

programy, které jsou závislé na profesionální kvalitě jejich tvůrců. „Orientovat se 

v rozvoji žákových kompetencí a promítnout je do vlastního školního 

vzdělávacího programu je pro české učitele náročný úkol, nejsou pro něj 

připraveni a vzděláni ani tak, jako učitelé v jiných zemích. Kurikulární reforma 

přitom klade na české učitele nároky vyšší, než je obvyklé. Zatímco v jiných 

vzdělávacích systémech jsou kurikulárními odborníky zpravidla zpracovány 

podrobné nejen obsahové, ale i dovednostní standardy, českým učitelům k 



26 
 

orientaci slouží pouze rámcové vymezení obecných kompetencí“ (Simonová, 

Straková 2005, s. 12). 

Po deseti letech se ukazuje, že přes svoje kvality v obsahové části 

kurikulární reforma nepřinesla žádoucí výsledky a kvalita základního vzdělávání 

se podle dostupných výzkumů v mezinárodním srovnání výrazně zhoršila. Plně 

se projevila absence operacionalizace obecných cílů, které by se daly 

monitorovat a měřit a byly indikátory úspěšnosti plnění obecných cílů. V Bílé 

knize a v dalších dokumentech je zdůrazňována angažovanost učitelů, jako 

předpoklad úspěšnosti školních reforem (Straková a kol. 2008). Již před přijetím 

kurikurální reformy Jan Průcha upozorňoval na nedoceněnou okolnost: 

„Apelace směřující k učitelům se neopírají o poznatky, jež by vysvětlovaly, zda 

jsou učitelé na požadované změny odborně připraveni, zda jsou v daných 

podmínkách schopni je realizovat a především zda vůbec učitelé pozitivně 

přijímají poznatky na ně kladené a jsou ochotni je realizovat“ (Průcha 2002, s. 

46).   

Potřebné kompetence učitelů základního vzdělávání jsou předmětem 

častých diskusí a jejich vzdělání musí obsahovat jak teoretické a praktické 

znalosti z aprobačních předmětů, tak poznatky pedagogické a psychologické. 

Jednoznačně však platí, že učitelství vyžaduje interdisciplinární znalosti, zvláště 

pro úroveň základního vzdělávání, které nejvíce ovlivňuje žákův budoucí vývoj 

hodnot a kognitivní růst (Vašutová 2004). Kurikulární reforma poskytla učitelům 

vysokou autonomii, aby rozhodovali o výběru a strukturování učiva, o strategii 

vyučování, způsobu hodnocení apod. Důsledkem je velmi rozdílná úroveň 

jednotlivých škol a statisticky prokazatelné zhoršení studijních výsledků českých 

žáků. 
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3. Inovační možnosti soukromých základních škol 

3. 1 Komparace výsledků základních státních a soukromých 

škol 

Po roce 1989 byla snaha o demokratizaci školství součástí 

demokratizace společnosti a zavedení autonomie škol bylo přirozenou reakcí 

na čtyřicet let direktivního státního řízení školství. Často je zavádění autonomie 

do školství spojováno se vznikem soukromých a církevních škol a zapomíná se 

na skutečnosti, že v demokratické společnosti disponují určitou autonomií školy 

státní (přesnější, u nás nezažitý termín, by byl název školy veřejné, neboť 

zřizovateli jsou především kraje a obce). Současný školní zákon garantuje 

učitelům v rámci vyučování didaktickou a metodickou svobodu a rámcové 

vzdělávací programy dávají prostor pro tvůrčí pojetí školních vzdělávacích 

programů. Otevřenou otázkou v oblasti základního školství je postavení 

soukromých škol a jejich poměr ke státu. „Přijmeme-li jako východisko plnění 

povinné školní docházky, kterou nařizuje zákon, musí být pod státním 

dohledem. Všechny instituce, na nichž je docházka nebo povinná délka 

vzdělávání plněna, musí přijmout požadavky na její kvalitu a úroveň. U státních 

škol (nebo z hlediska právního škol veřejných) to nebyl a dodnes není problém, 

ale problémem se stalo zajištění kvality a úrovně povinné školní docházky u 

nestátních (soukromých škol)“ (Rýdl 1996, s. 16). 

Citovaný autor rozlišuje dvě základní skupiny soukromých škol: školy 

náhradní (nahrazují ve své nabídce školu veřejnou) a školy doplňkové (doplňují 

nabídku škol státních). Výše uvedený problém se týká právě škol náhradních, 

které zajišťují povinnou školní docházku. Ve všech zemích s  povinnou školní 

docházkou se stát snaží kontrolovat určitou formou kvalitu a úroveň 

soukromých škol, která je podmínkou pro získání státní finanční dotace. 

Zároveň tyto školy disponují „právem veřejnosti“ (jejich vysvědčení má stejnou 

platnost jako vysvědčení ze státní školy). „Praxe se postupně ve většině zemí 

ustálila na požadavku, aby tyto školy neměly nikdy nižší úroveň než školy 

veřejné a používané metody nebránily zdravému psychickému a fyzickému 
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rozvoji dětí. Dále by tyto školy neměly být zdrojem obohacování majitelů škol a 

neměly by sloužit motivům, které se neslučují s právními normami demokratické 

společnosti“. (Rýdl 1996, s. 16). V současné době lze konstatovat, že české 

školy disponují autonomií srovnatelnou s dalšími zeměmi Evropské unie, a to 

jak v oblasti správní a ekonomické, tak v oblasti pedagogické. Školy soukromé i 

státní mají možnost využívat alternativních programů a alternativních výukových 

postupů tak, aby výuka byla pro žáky co nejefektivnější. Připomenout je nutno 

skutečnost, že soukromá škola nemusí být vždy školou alternativní, může 

vyučovat standardním způsobem, a naopak, státní škola může být školou 

alternativní. Srovnání kvality škol státních a soukromých nutně vyvolává otázku, 

jaké jsou atributy kvality u dobré školy. Jan Voda se odvolává na výzkum Ryšky 

(2008) a vymezuje, že kvalitu školy je možno popsat třemi základními 

dimenzemi: „Jednou je školní klima, druhou struktura a třetí vztahy. Právě třetí 

dimenze má nejvýraznější vliv na výsledky žáků“ (Voda 2012, s. 434). Zároveň 

uvádí, že jiní autoři, např. Spilková (2002), jmenují znaků více: 

(1) „jasná filosofie školy  

(2) kvalitní systém řízení školy 

(3) tvorba školního kurikula 

(4)  kvalitní učitelský sbor  

(5) převažuje progresivní didaktická koncepce výuky 

(6) autenticita školy“ (Voda 2012, s. 434). 

 

V českém prostředí je v oblasti základního vzdělávání zpravidla 

soukromá škola spojena s pojmem alternativní škola a v důsledku působení 

médií jsou tyto školy ve veřejném mínění zpravidla považovány za kvalitnější 

než školy státní. Realita však tak jednoznačná není. Podle Průchy (2012) se 

situace v českém školství po roce 1989 radikálně proměnila: 

 vznikl sektor neveřejných škol, tj. soukromých a církevních; 

 byly zřízeny různé alternativní školy reformního typu, jako je zejména 

waldorfská škola a montessoriovská škola; 
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 objevily se mnohé dílčí inovace vzdělávání jak na školách veřejných 

(státních), tak ve školách neveřejných; 

 v základních školách se vyučovalo podle několika odlišných 

vzdělávacích programů, dnes podle jednotlivých školních vzdělávacích 

programů (Průcha 2012, s. 143). 

Zatímco mnohotvárnost českého vzdělávacího systému je velmi vysoká, 

faktická data o jeho fungování (kromě statistických údajů a výsledků dílčích 

výzkumů) k dispozici nejsou. Stejně jako v jiných oblastech se zde citelně 

projevuje absence vzdělávacích standardů, které by monitorovaly očekávané 

výstupy vzdělávání projevující se ve znalostech a dovednostech žáků. 

Komparativní výzkum státních a soukromých škol, ani alternativních a 

standardních škol v Českých zemích dosud proveden nebyl. Přesto lze přijmout 

názor Jana Průchy vycházející jak z mezinárodních průzkumů, tak z dílčích 

průzkumů realizovaných v Českých zemích. „Nelze tudíž apriorně přisuzovat 

alternativním školám a alternativnímu způsobu vzdělávání pouze pozitivní rysy 

a tradičním (standardním školám) vesměs negativní rysy, jak se často tvrdí“. 

(Průcha 2012, s. 141). 

Mimo jiné uvádí statistickou analýzu dat Petersonové (1979) vycházející ze 

čtyřiceti pěti výzkumů zabývajícími se tradičním a alternativním vzděláváním 

v USA. Petersonová zjistila, že tzv. effect size (efekt velikosti) „je vyšší 

v některých charakteristikách u tradičního vzdělávání, v jiných charakteristikách 

u alternativního vzdělávání, a to: 

 při tradičním vzdělávání lepší učební výsledky žáků v matematice, 

v dovednostech čtení, v psaní anglických kompozic; 

 při netradičním vzdělávání se zvyšuje kreativita žáků, zlepšují 

se podmínky ke vzdělání, probouzí se zvídavost; 

 v  jiných parametrech nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi tradičním 

a netradičním vzděláváním“ (Průcha 2012, s. 139). 

Průcha uzavírá slovy Petersonové: „Zatímco tradiční přístup se jeví jako lepší 

než netradiční, pokud jde o zvyšování úrovně vzdělávacích výsledků, netradiční 

přístup se zdá být lepší, pokud jde o rozvoj kreativity žáků, jejich nezávislost, 

zvídavost a pozitivní postoje ke škole a k učení“ (Průcha 2012, s. 139). 
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Přestože se tato práce zabývá primárním školstvím, stojí za zmínku 

srovnávací analýza výsledků vzdělávání ve státních a nestátních gymnáziích, 

kterou provedla Česká školní inspekce v dubnu 1995. „Bylo prověřeno 50 

gymnázií, z toho třicet státních a dvacet soukromých. Výsledky výzkumu byly 

překvapivé a slouží k zamyšlení i dnes. Celkový průměrný výkon studentů 

státních gymnázií byl vyšší než u studentů nestátních gymnázií (soukromých a 

církevních). To se nejvýrazněji projevilo v testech z matematiky a fyziky, méně 

výrazně v testech z literatury a občanské výchovy, nejmenší rozdíly byly 

v testech  z dějepisu a českého jazyka“ (Průcha, 2012, s. 164). 

3. 2 Potřeba inovace vzdělávacího procesu na základních 

školách všech typů 

Česká republika má široce rozvinutý vzdělávací systém se zastoupením 

všech typů škol a to jak soukromých, tak státních, standardních i alternativních. 

Přesto, jak bylo dokumentováno v předchozím textu, vykazují mezinárodní 

srovnání zhoršující se kvalitu českého vzdělávání. V lednu 2013 prezentovalo 

MŠMT ČR „Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020“ 

zaměřeného hlavně na: 

 „Jednoznačnou formulaci prioritních cílů primárního a sekundárního 

vzdělávaní v České republice, k jejichž naplňování by měla vzdělávací 

politika v následujících letech směřovat; 

 Vymezení souborů konkrétních cílů prostřednictvím operacionalizace 

obecných cílů, jejichž dosahování bude jednoznačně registrovatelné a 

měřitelné, a tak se stanou indikátory plnění obecných cílů; 

 Zpracování nových podob obsahu vzdělávání, učební činnosti žáků, 

vyučovací činnosti učitelů a školního hodnocení, které korespondují 

s dosažením vymezených prioritních cílů přípravy žáků pro 21. století; 

 Vytváření podmínek pro efektivní komparaci sociálních i jiných osobních 

znevýhodnění učení žáků v průběhu učení tak, aby všichni dosáhli 

plánovaných výstupů; 
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 Vymezení nových kompetencí učitelů, které korelují s jejich funkcí při 

přípravě žáků vedoucí k zvýšení jejich konkurence schopnosti 

v podmínkách 21. století“ (Navrátil, Mattioli, 2013, s. 6). 

Jak z výše uvedeného vyplývá, hlavním celospolečenským problémem je 

zkvalitnění vzdělání na všech stupních a typech škol. Realitou je skutečnost, že 

vzdělání musí odpovídat požadavkům společnosti, sebelepší vzdělání 

neodpovídající společenským požadavkům a potřebám není globální 

společnosti 21. století konkurenceschopné. V úvahu je nutno vzít zejména 

okolnost, že 21. století je stoletím změn a krizí a vzdělání tak musí poskytnout 

člověku návod, jak řešit měnící se životní situace a změny, které nebylo možno 

předvídat. Tradiční podoba učební činnosti žáků, při které žáci přebírali vybrané 

zpracované a uspořádané informace musí být nahrazena „výukou podněcující 

rozvoj kognitivní a nekognitivní psychiky, při které žáci analyzují, srovnávají, 

zobecňují, postihují vztahy, experimentují, odhadují, vytvářejí a ověřují 

hypotézy, postihují možné důsledky svých rozhodnutí, volí klíčové faktory ve 

vztahu k potřebám, řešení úkolů, otázek, řeší otevřené a uzavřené úkoly a 

otázky přesahující rámec školy, pozitivně emočně prožívají průběh svých aktivit 

a jejich výsledků (Navrátil, Mattioli 2013, s. 42). 

Rýdl popisuje inovace pomocí znaků, jako je novost a neobvyklost, úmysl 

změny, přičemž změna je podřízena jejím účastníkům a účelovost jednání (Rýdl 

2003, s. 15–18). 

Inovačním potenciálem se tedy rozumí určité možnosti, schopnosti, či kapacita 

škol zavést takové rysy kvalitního vzdělávání, které odpovídají soudobým 

požadavkům společnosti, přičemž cílem je zkvalitňování výchovného a 

vzdělávacího systému. 

Nová podoba učení klade nové nároky na učitele, kteří budou muset volit 

adekvátní metody navozování aktivity žáků a organizovat průběh těchto aktivit 

odpovídající individuální diagnostice jednotlivých žáků. 

3. 3 Možnosti soukromých základních škol v rámci inkluzívního 

vzdělávání 
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Mezi českými soukromými základními školami je značné procento těch, 

které se orientují na především mimořádně nadané děti a na rozšířenou výuku 

jazyků. Najdeme však mezi nimi i školy, jejichž hlavní filosofií je individuální 

přístup k žákům a přátelská atmosféra ve třídách. Některé z těchto škol 

proklamují, že aplikují montessoriovskou pedagogiku. 

V souladu s koncepcí inkluzívního vzdělávání, při které všechny děti 

navštěvují stejnou místní školu a jsou společně vzdělávány přiměřeně svým 

zájmům schopnostem a nadání, mluví mnoho důvodů pro to, aby se tyto školy 

zapojily do realizace inkluzívního vzdělávání, tj. aby do řad svých žáků přijímaly 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se zejména o tyto 

skutečnosti: 

Soukromé školy mají většinou menší počet žáků než školy státní, takže vytváří 

určitou komunitu bez ohledu na počet ročníků. 

V jednotlivých třídách je menší počet žáků umožňující individuální přístup 

k jednotlivým žákům. 

Soukromé školy často volí alternativní výukové programy, které jsou přátelské 

k žákům. 

Soukromé školy zpravidla disponují kvalitním pedagogickým sborem a 

spolupracují s dalšími odborníky (psychology, speciálními pedagogy). 

V soukromých školách (zejména v montessoriovsky zaměřených) vládne 

přátelská atmosféra jak mezi žáky, tak mezi učiteli a dalším personálem. 

Filosofií alternativních soukromých škol (montessoriovských, waldorfských, 

daltonských) je hluboký humanismus a úcta ke každému jedinci. 

Právě v montessoriovských školách se v Německu na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let začaly realizovat integrační vztahy o společnou 

výchovu dětí zdravých a dětí postižených (z iniciativy profesora Hellbrüggeho). 

Od 80. let se touto problematikou zabývá montessori-pedagožka a terapeutka 
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Lore Anderlíková, zakladatelka integrovaných škol montessoriovského typu, 

jejichž heslem je „Společně žít, společně se učit“. 

Existují různé možnosti jak integrovat postižené děti (mentálně nebo 

tělesně). Mohou to být třídy, do kterých se integruje skupinka postižených dětí, 

nebo integrace jednotlivců, kdy je do třídy integrováno jedno jediné dítě. Při 

integraci skupinky dětí působí dva učitelé s různým vzděláním. Běžné děti 

absolvují standardní učivo pod vedením učitele s příslušnou aprobací, děti se 

specifickými potřebami postupují podle svých individuálních možností pod 

vedením speciálního pedagoga. Jinak je tomu při integraci jednotlivého žáka. 

Učitel pracuje se všemi žáky a spolupracuje s asistentem, který je ve škole pro 

postižené dítě. V případě českých soukromých škol je reálný právě druhý 

model. Atmosféra a filosofie mnoha soukromých škol umožňuje, aby se 

postižený žák cítil bezpečně jako součást společenství (Anderlíková, 2013, s. 

39 - 43). 

Zdá se, že v současné době umožňují inkluzi tělesně a mentálně 

postižených dětí církevní školy. Potenciál uplatnit se v této oblasti však mají i 

mnohé soukromé školy a to včetně škol určených mimořádně nadaným dětem, 

kde by mohli uplatnit za určitých podmínek děti s  Aspergerovým syndromem 

(mírná forma autismu, při které je inteligence jedince často nadprůměrná), 

přičemž rozhodující pro úspěšnost by opět byla přítomnost asistenta. 

Významnou roli v oblasti inkluzívního vzdělávání mohou sehrávat 

malotřídní a komunitní školy. Rodičům postižených dětí by značně ulehčila 

situaci možnost začlenění dítěte do místní školy, opět za předpokladu 

přítomnosti asistenta. V praxi je třeba zajistit, aby asistent v případě potřeby 

pomáhal všem dětem (postižené dítě se necítilo výjimečné) a aby učitel a 

asistent tvořili dobrý tým. Volba způsobu vzdělávání je vždy na rodičích těchto 

dětí. 

Rodiče znají své dítě nejlépe a mají největší zájem, aby se jejich dítě 

úspěšně rozvíjelo. Pokud se rozhodnou usilovat o umístění svého dítěte do 

určité základní soukromé školy, je namístě aby respektovali stanovisko ředitele 

školy, a pokud bude dítě přijato, důsledně s pedagogy spolupracovali při 



34 
 

zajištění speciálních podmínek (úprava prostředí, zajištění asistenta apod.). 

Naproti tomu ředitelé a pedagogové mají jedinečnou příležitost prokázat, že 

jejich humanistická orientace není proklamací, a v tomto směru dát příklad 

svým žákům. Ze strany státních orgánů je namístě zajištění příslušné finanční 

podpory. 

3. 4 Inovace ve vzdělání v rámci soukromých základních škol 

Základní úkol „zkvalitnění vzdělání“ a s tím související změna způsobu 

výuky odpovídající podmínkám 21. století je aktuální jak pro školství soukromé, 

tak pro školství církevní a veřejné (státní). Podle dosavadních zjištění jsou 

studijní výsledky (vědomosti a dovednosti) státních a soukromých škol 

srovnatelné a nerozhoduje standardní či alternativní způsob výuky. V některých 

oblastech dokonce dosahují lepších výsledků tradiční školy (Průcha 2012, 

s. 114 - 118). Nesporným kladem základních soukromých škol je jejich menší 

velikost, tj. nižší počet žáků v rámci celé školy i nižší počet žáků ve třídách. 

V této souvislosti je však nutno položit otázku, zda vzdělávací výsledky měřené 

speciálními testy, vypovídají pravdivě o kvalitě školy. Tyto testy zdaleka 

nezachycují takové kvality jako je rozvoj osobnostních vlastností žáků, jejich 

komunikačních dovedností, jejich vztah k přírodě a k okolnímu světu. 

Inovativní snahy neprobíhají pouze v soukromých školách, ale i ve 

školách státních a lze předpokládat, že budou nikdy nekončícím procesem, i 

když část pedagogické veřejnosti se k nim staví skepticky. Pojem pedagogické 

inovace zahrnuje široký repertoár prostředků k edukačním změnám, kdy za 

prostředky je nutno považovat: 

 „všechny teoretické konstrukty (plány, vize, projekty, týkající se jak 

zásadních systémových změn (např. zavedení rámcových vzdělávacích 

programů), tak dílčích změn (např. projekt elektronické učebnice ve 

vyučování fyziky) 

 implementace těchto konstruktů, tj. jejich zavádění do pedagogické 

praxe; 

 výsledky této implementace“ (Průcha 2012, s. 32). 
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O obecné nutnosti inovace vyučovacího procesu v 21. století pojednával 

předchozí text. 

Co se inovačního potenciálu soukromých škol týká, lze stanovit určitá specifika 

vedoucí ke zkvalitnění edukačního procesu na těchto školách a ke zvýšení 

jejich prestiže v očích veřejnosti: 

 Soukromé školy musí přijmout za svou ideu „učící se organizace“. 

Vzdělávací proces a výchova se realizují za stále se měnících 

společenských a životních podmínek, školy musí zpracovávat nejrůzněji 

reformní a inovační podněty a požadavky a to za využití vlastních zdrojů. 

Školy by měly poskytovat učitelům, případně dalším pracovníkům, prostor 

pro vzdělávání a proškolování mimo vlastní organizaci, včetně umožnění 

získávání zahraničních zkušeností, a vytvářet podmínky pro organizační 

učení probíhající na půdě organizace. 

 Soukromé školy pracující podle tradičního alternativního vzdělávacího 

programu (Waldorfská škola, Montessoriovská škola, Daltonská škola) musí 

analyzovat jejich přínosy a nedostatky a konfrontovat je s novými poznatky 

pedagogické teorie a zkušenostmi z vlastní praxe. Žádný program nesmí 

být přijímán dogmaticky bez možností změn a inovací. 

 V souladu se vzdělávacími požadavky pro primární a sekundární 

vzdělávání musí školy naplňovat stanovené standardy jako měřitelné 

výsledky vzdělávacích procesů. 

 Soukromé výběrové školy by měly věnovat větší prostor péči o mimořádně 

nadané žáky. 

 Určité soukromé školy by se měly zaměřit na realizaci inkluzívního 

vzdělávání, tj. v omezené míře přijímat žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 Soukromé školy by měly disponovat kromě kvalifikovaných učitelů dalšími 

odborníky, jako jsou speciální pedagogové a psychologové. V případě 

začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami asistenty 

pedagoga (je ale nutné, aby tito byli odborníci a řádně se dětem věnovali). 
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 Soukromé školy by neměly být uzavřenou komunitou, ale v široké míře by 

měly komunikovat s okolím. V tom smyslu by měly provádět Public 

relations. 

 Lze předpokládat, že výzkum realizovaný v praktické části přinese další 

podněty týkající se inovačního potenciálu základních soukromých škol. 
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II. Praktická část 

4. Vymezení cíle, úkolů a formulace výzkumných předpokladů 

Cílem výzkumu je popsání a zohlednění vybraných hledisek při vytváření 

požadavků na primární vzdělávání na soukromých základních školách. Autor 

komparuje níže uvedené aspekty a přibližuje fungování čtyř soukromých 

základních škol v České republice. 

Jedná se o kvalitativní výzkum provedený na čtyřech vybraných 

základních soukromých školách. V rámci výzkumu bude sledována zejména: 

filozofie školy – zaměření školy, koncepce, charakteristické rysy, směřování 

školy, působení školy na žáky 

systém řízení školy – kontrola, management, osobnost ředitele, vztahy mezi 

ředitelem a pedagogy 

kvalita učitelského sboru – podmínky přijetí do zaměstnání, vzdělání, další 

vzdělávání 

tvorba školního kurikula – atraktivnost, nadstandardy 

didaktická koncepce výuky – alternativní vzdělávací programy, cizí jazyky, 

projektové vyučování, moderní technologie 

autenticita školy – identita, charakteristika, projevy školy vůči okolí ve shodě s 

charakteristikou (Spilková 2002, s. 29 - 31). 

Další pozornost bude věnována následujícím aspektům: 

péči o mimořádně nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

individuální péči o žáky, spolupráci s psychology a speciálními pedagogy, 

možnostem realizace inkluzívního vzdělávání, 

mimoškolní činnosti žáků, 

komunikaci školy s okolím, 

charakteru školy jako „učící se organizace“. 
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Metodologickým východiskem pro výzkum jsou zejména tyto 

předpoklady: 

 Soukromé školy mají zpravidla jasně danou filosofii, která určuje jejich 

alternativní zaměření s rozdílnou pedagogickou orientací a odlišným 

systémem řízení školy. 

 Soukromé školy v oblasti primárního vzdělávání plně naplňují Rámcové 

vzdělávací programy v oblasti základního školního vzdělávání a jejich 

další nabídka představuje určitý nadstandard. 

 Soukromé školy v oblasti primárního vzdělávání si uvědomují své 

exkluzivní postavení v rámci vzdělávacího systému v České republice a 

vědomě usilují o další inovace. 

 Soukromé školy lze zpravidla charakterizovat jako učící se organizace. 

5. Charakteristika a popis výběrového souboru 

Kvalitativní výzkum byl uskutečněn na čtyřech soukromých základních 

školách:  

Základní škola Spektrum, s. r. o., Praha - soukromá škola rodinného typu; 1. - 

5. ročník, 112 žáků, osm učitelů; rozšířená výuka angličtiny; důraz je kladen na 

demokratickou výchovu a individuální přístup. 

Základní škola Parentes, Dobřejovice - soukromá křesťanská škola 

rodinného typu; 1. -  5. ročník, 49 žáků, deset učitelů; svoz dětí školním 

autobusem; individuální přístup, výuka angličtiny a španělštiny; důraz na 

křesťanské hodnoty a úlohu obou rodičů ve vzdělávacím procesu. 

Mateřská škola a základní škola BEEHIVE s. r. o., Praha - soukromá česko-

britská škola; 1. - 5. ročník, 48 žáků, osm učitelů, z toho tři rodilí mluvčí; 

bilingvní výuka vybraných předmětů; možnost vzdělávání cizinců v anglickém 

jazyce; motto školy: „Spokojený student je dobrý student“. 

Základní škola a mateřská škola Heřmánek, Praha - soukromá křesťanská 

základní škola; 1. - 6. ročník (pouze šest žáků na druhém stupni), 108 žáků, 90 
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žáků v domácím vzdělávání; alternativní vzdělávací program (post-

montessoriovská pedagogika, prvky programu „Začít spolu“); rozšířená výuka 

angličtiny od první třídy, rozšířená výuka němčiny od třetí třídy, výuka etiky a 

dramatické výchovy; důraz na individuální přístup, respektování osobnosti 

dítěte, dobré vztahy a schopnost komunikace. Možnost integrace dětí 

s mentálním postižením (autismus, Aspergerův syndrom) za účasti asistenta 

hrazeného rodiči. 

6. Metody výzkumu 

Původně byl záměrným výběrem vytipován větší počet základních 

soukromých škol, z nichž velká část následně participaci na výzkumu 

z časových důvodů odmítla. Vzhledem k tomu, že se výzkum uskutečnil pouze 

na čtyřech školách, jevilo se optimálním řešením zpracování případových studií 

podrobně analyzujících situaci na jednotlivých zkoumaných školách, jejich 

vzájemná komparace a komparace se standardním pojetím primárního 

vzdělávání. 

Základní metodou byl polostrukturovaný rozhovor autora této diplomové 

práce (dále pouze výzkumník) s řediteli výše zmíněných soukromých 

základních škol. Kromě odpovědí na předem připravené otázky (Příloha č. 1) 

získal výzkumník od každého dotázaného řadu dalších informací z každodenní 

praxe činnosti dané školy. Dalšími použitými metodami byly přímé pozorování 

prostředí škol uskutečněné výzkumníkem v rámci osobních návštěv a obsahová 

analýza pedagogické dokumentace (výročních a inspekčních zpráv). 

Osobní návštěvy škol proběhly na základě předchozí domluvy s řediteli 

prostřednictvím e-mailu. V jednom případě (ZŠ Heřmánek) proběhl rozhovor 

formou telefonického hovoru z důvodu časové vytíženosti ředitelky (nahlášení 

inspekce školy). 

Výzkumník na školách strávil svůj čas v roli pozorovatele, v jednom případě (ZŠ 

Parentes) i v roli učitele. 
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V základní škole Spektrum rozhovor s ředitelkou proběhl v brzkých 

odpoledních hodinách. Doba trvání rozhovoru byla jedna hodina. Ředitelka 

výzkumníka přijala vlídně, avšak přiznala se k počáteční neochotě participovat 

na výzkumu. Po samotném rozhovoru ředitelka výzkumníka provedla po škole. 

Krátce se pasivně zúčastnil posledních vyučovacích hodin ve čtvrté a páté třídě, 

kde probíhaly hodiny pracovních činností a výtvarné výchovy. V další třídě byly 

umístěny děti z družiny.  Žáci se k výzkumníkovi chovali velmi slušně, ihned 

zdravili a otevřeně komunikovali. 

Do základní školy Parentes v Dobřejovicích výzkumník přišel také 

v odpoledních hodinách, když vyučování skončilo a všechny děti byly v družině. 

Ředitel výzkumníka přijal vřele a přátelsky a po rozhovoru, který trval téměř 

hodinu, výzkumníkovi nabídl další spolupráci. Další týden výzkumník na této 

škole absolvoval náslech hodiny českého jazyka a následně odučil dvě hodiny 

ve druhé třídě – hodinu matematiky a pracovních činností. Žáci se 

k výzkumníkovi chovali uctivě, se zájmem přijali „nového“ učitele a aktivně 

spolupracovali. Ostatní pedagogové velmi ochotně pomáhali při zpracovávání 

příprav, poskytli materiály a rádi odpovídali na dotazy výzkumníka. 

Do základní školy BEEHIVE se výzkumník dostavil ráno v 8:30 hodin, 

tedy v době, kdy děti přicházely do školy na začátek vyučování. U vstupu do 

školy výzkumníka anglicky uvítala vychovatelka a vyzvala ho, aby počkal, než 

bude vyzvednut. Mezitím vítala děti a komunikovala s rodiči, taktéž v anglickém 

jazyce. Po chvíli se pro výzkumníka dostavila zástupkyně ředitelky hovořící 

česky a pozvala ho do kanceláře školy. Ředitelka komunikovala s rodičem, a 

tak výzkumný rozhovor začal déle a musel být dříve ukončen kvůli časovým 

dispozicím ředitelky. Ředitelka se k výzkumníkovi chovala s odstupem (v 

porovnání s předchozími). Po rozhovoru bylo výzkumníkovi umožněno navštívit 

pouze jednu třídu, ve které probíhala samostatná práce žáků, přičemž 

zajímavým jevem se zdál být fakt, že ve třídě velmi nahlas hrála hudba W. A. 

Mozarta. Žáci o výzkumníka nejevili zájem. 
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Ředitelé ve všech zkoumaných školách ochotně spolupracovali, nicméně 

jejich časová tíseň neumožňovala hlubší vhled do problematiky škol. 

7. Výsledky výzkumu 

7. 1 Případová studie č. 1: Základní škola Spektrum s.r.o., Praha 

Základní škola Spektrum, s.r.o. je soukromou základní školou primárního 

vzdělávání s rozšířenou výukou angličtiny, která existuje od 1. 9. 2009 

v pražské městské části Prosek. Zřizovatelem školy je soukromá osoba. 

V současnosti tato škola provozuje 1. - 5. ročník. Zásadou je, že do jednotlivé 

třídy může být umístěno maximálně 20 žáků. Škola sídlí v moderní budově. 

Možnost využívání velké zahrady ke sportovním aktivitám a rekreačním účelům 

je pro žáky velkou předností. Ve škole je šest kmenových tříd s kreativním 

uspořádáním nábytku a nápaditou výzdobou. Všechny třídy mají nadstandardní 

elektronické vybavení, ale žákům jsou k dispozici samozřejmě i klasické učební 

pomůcky. Škola se snaží v co největší míře usnadnit svým žákům přechod 

z mateřské školy do základní školy a připravit je na celoživotní vzdělávání. 

K zásadám školy patří: 

 individuální přístup k žákům 

 rodinná atmosféra 

 bezpečné prostředí. 

Základní filosofie školy je obsažena ve školním vzdělávacím programu, 

kde se uvádí, že „základní vzdělávání vyžaduje především na 1. stupni 

bezpečné, podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější 

žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, 

aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám 

optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se 

vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, 

práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu 
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učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti.“ (Školní vzdělávací program 

SPEKTRUM, 2013, s. 7). 

Tabulka č. 1. Rozvoj školy 2009 – 2014 (ZŠ Spektrum) 

Školní rok Počet tříd Počet žáků 

Počet učitelů 

(včetně 

ředitelky) 

2009 – 2010 1 14 3 

2010 – 2011 2 35 3 

2011 – 2012 3 53 4 

2012 – 2013 4 68 4 

2013 – 2014 5 86 7 

2014 – 2015 6 112 8 

 

 Již při běžném pozorování výzkumník vyhodnotil vztahy ve škole jako 

demokratické. Tyto demokratické vztahy nevládnou pouze ve vztahu učitelek 

k žákům, ale i ve vztahu vedení školy k učitelkám a vychovatelkám. Ředitelka 

školy se jeví jako výrazná charismatická osobnost, vyznačující se 

manažerskými kompetencemi a schopností vést své podřízené k naplňování 

proklamovaných cílů školy a ke ztotožnění se s nimi. 

Značnou pozornost věnuje také dalšímu vzdělávání učitelů, v tomto ohledu lze 

školu označit jako „učící se organizaci“. Do budoucna plánuje ředitelka interní 

vzdělávací programy pro učitele, které by měly zabránit případnému syndromu 

„vyhoření“, a společné vzdělávací programy určené rodičům a učitelům. Při 

škole působí tříčlenná školní rada složená z jednatelky školy a ze zástupců 

žáků a pedagogů. 

 V současné době působí na škole kromě ředitelky sedm učitelek a čtyři 

vychovatelky. Učitelský sbor je zcela feminizován a s mužským prvkem se děti 
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setkávají pouze v rámci zájmových činností. Ředitelka si je v tomto směru 

vědoma nedostatku, avšak dle jejích slov „nemá jinou možnost“ (Příloha č. 2, s. 

2). Všechny učitelky mají odpovídající aprobaci pro první stupeň základní školy. 

Anglický jazyk vyučují učitelky s příslušnou aprobací, konverzace s rodilými 

mluvčími mužského pohlaví probíhá v odpoledních hodinách v rámci zájmové 

činnosti. Školní sbor je relativně mladý, průměrný věk činí 34 let, pouze tři 

učitelky jsou mladší 30 let. 

Ředitelka školy vykonává funkci výchovného poradce, na škole působí rovněž 

speciální pedagožka a metodička pro preventivní činnost. V případě potřeby 

spolupracuje škola s psychology a speciálními pedagogy pedagogicko-

psychologické poradny Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov. 

 V roce 2009 začínala škola se školním vzdělávacím programem 

s názvem „Nikdo není dokonalý“. Přestože jej školní inspekce hodnotila kladně 

(Inspekční zpráva č. j. ČŠIA - 290/10-A), po nástupu nové ředitelky v roce 2013 

byl vypracován nový vzdělávací program s názvem „SPEKTRUM“. Z důvodu 

nezájmu rodičů se zároveň ustoupilo od záměru zavést bilingvní výuku. V tomto 

případě se nejedná o alternativní formu výuky, pouze některé prvky jsou 

převzaty z montessoriovské pedagogiky a z programu „Začít spolu“, jehož 

základními prvky jsou demokratická výchova a individuální přístup ke každému 

žákovi. 

ČSIS v roce 2005 ve své Inspekční zprávě konstatovala, že „podmínky pro 

realizaci vzdělávacího programu (materiální, personální a finanční) jsou na 

požadované úrovni. Vybavení učeben poskytuje žákům i učitelům dostatečné 

materiálně technické zázemí. Řízení školy má nadstandardní úroveň“ 

(Inspekční zpráva Čj.: ČŠIS-2005/14-S, s. 3). 

 Cílem případných pedagogických intervencí je zabránit školní 

neúspěšnosti, což se plně projevuje ve školních výsledcích žáků, z nichž 

většina přechází na osmiletá gymnázia. V současné době jsou diagnostikováni 

dva mimořádně nadaní žáci, z nichž jeden navštěvuje hodiny matematiky ve 

vyšším ročníku, ve druhém případě rodiče umístění do vyššího ročníku na daný 
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předmět odmítli. U jedenácti dětí byly diagnostikovány specifické poruchy učení 

a vůči nim jsou uplatňovány odpovídající přístupy. 

Fakt, že na škole neexistují neúspěšní žáci, je výsledkem jak individuálního 

přístupu a včasných intervencí v případě problémů, tak cíleného výběru při 

přijímání do prvního ročníku, který je nutný již vzhledem ke kapacitě školy. 

Kromě školní zralosti se posuzují matematické představy, jemná a hrubá 

motorika, logopedické vady a schopnost práce ve skupině. Na základě výsledků 

přijímacího řízení je stanoveno pořadí přijatých žáků a v některých případech je 

doporučen odklad školní docházky. Ve škole neexistují žáci se slabým 

prospěchem, nadprůměrných výsledků dosahují i žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami (Inspekční zpráva č. j. ČŠIA- 290/10-A, s. 5). 

 Individuální přístup je uplatňován nejen vůči mimořádně nadaným dětem 

a dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, ale vůči všem žákům. Školu 

navštěvují také tři cizinky (Slovenka, Ruska a Ukrajinka), s jejichž zapojením do 

výuky nevznikl žádný problém. 

 Škola Spektrum se stala oficiálně certifikovaným střediskem anglické 

univerzity Cambridge pro organizaci zkoušek YLE (Young Learner Exams), 

které umožňují získat jazykový certifikát dětem v rozmezí šesti až dvanácti let, 

dále uzavřela oficiální partnerství s „British Council“ v České republice, 

mezinárodní organizací Velké Británie pro navazování kulturních vztahů, a byla 

zařazena do programu „Advanced“ v kategorii „Silver“.  

 Výuka čtení a psaní probíhá genetickou metodou a matematika je 

vyučována podle metody profesora Milana Hejného, předního českého a 

slovenského odborníka v didaktice matematiky. Škola spolupracuje 

s nakladatelstvím Fraus, jehož nejnovější výukové materiály využívá ve výuce. 

 Dle zjištění školní inspekce v hodinách převažuje klasická frontální výuka 

kombinovaná se samostatnou a skupinovou prací žáků (Inspekční zpráva č. j. 

ČŠIS-2005/14-S, s. 4). V omezené míře se používá projektové vyučování, 

podle názoru ředitelky je nutno jeho podíl ve výuce zvýšit. Rozvrh hodin je 

klasický (jedna hodina má 45 minut), integrace předmětů se využívá omezeně. 
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 V  každé třídě jsou k dispozici dva počítače; jeden pro učitele a jeden pro 

žáky. Škola také vlastní počítačovou učebnu. Nepoužívají se zde klasické 

školní žákovské knížky, ty byly nahrazeny elektronickými žákovskými knížkami. 

Pro klasifikaci žáků využívá škola standardní známkování, pouze ve 

výjimečných případech upřednostňuje slovní hodnocení (například v případě 

horších učebních výsledků). Domácí úkoly dostávají děti zpravidla týdenní a 

většinou individuální. Sexuální výchova je realizována po dohodě s rodiči a plně 

jsou respektovány jejich požadavky.  

 Při návštěvě výzkumníka byla na chodbách patrná přátelská a vstřícná 

atmosféra. 

 Mezi největší přednosti školy se řadí její domácí prostředí umožňující 

individuální přístup a autenticita školy, kterou vyjadřují pojmy jako respektování, 

úspěšnost, spolupráce, komunikace, poznatky, tvořivost, ekologie a moderní 

metody. V prostorách školy se prozatím nenachází školní knihovna, škola 

disponuje pouze menší knihovničkou, která je určena pro potřeby žáků 

V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat řadu sportovních aktivit 

(karate, florbal, jógu, golf, badminton, pohybové hry, hip-hop, moderní tance, 

jojování), výtvarný, keramický či počítačový kroužek, dále vaření, zábavnou 

logiku, kroužek „Věda nás baví“ a v letošním roce i mezi dětmi populární tzv. 

„gumičkování“. 

 Jako jedno z největších pozitiv této školy se jeví úzká spolupráce a 

komunikace, především prostřednictvím komunikačního a informačního 

systému „Gradebook“, školy s rodiči žáků. Škola patří mezi certifikované školy 

„Rodiče vítáni“. Rodiče žáků jsou hlavními sponzory školy a přímo se podílejí na 

řadě jejích aktivit. Zajišťují zvýšený dohled při kulturních akcích, při výletech a 

exkurzích. Spolupracují například na vánočních trzích, vítání jara, zahradní 

slavnosti a účastní se cyklistických výletů. Kromě výše zmíněných činností 

vyplňují rodiče včetně jejich dětí každoročně dotazník, ve kterém vyjadřují své 

názory na školu.  
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 Klasické třídní schůzky nahrazuje takzvané „povídání s dětmi o dětech“, 

tedy setkání učitele, rodiče a žáka, během něhož se otevřeně debatuje nejen o 

prospěchu žáka, ale mimo jiné i o jeho pocitech, chování ve škole a případných 

změnách, které může navrhnout i samotný žák. Toto setkání, jehož se může 

účastnit i další vyučující, se uskutečňuje jednou za pololetí.  

 Již při výběru žáků do prvního ročníku lze zaznamenat určitou formu 

selekce, o níž se bude práce zmiňovat později. Školné, které se musí uhradit ve 

dvou splátkách, činí za jeden školní rok 30 000 Kč. Rodiče dále hradí 

stravování dětí, školní družinu, zájmové kroužky (mimo přípravy na přijímací 

zkoušky na osmiletá gymnázia a konverzace s rodilým mluvčím), pracovní 

sešity a další školní pomůcky. 

 Školní družina je pro žáky dostupná od 7 hodin do začátku vyučování a 

od konce vyučování do 17.30. Přestože má školní družina pro svou vlastní 

organizovanou činnost nedostatek času, neboť děti během odpoledne 

odcházejí do nejrůznějších kroužků, disponuje kvalifikovanými vychovatelkami, 

které preferují pobyt venku a tvůrčí činnosti dětí (například čtení, kresbu, 

uměleckou tvorbu). Stravování dětí bez možnosti diet je zajištěno v střední 

Průmyslové škole na Proseku vzdálené necelý jeden kilometr. 

 Vztahy s místní samosprávou a okolím hodnotí ředitelka jako chladné. 

7. 2 Případová studie č. 2: Základní škola Parentes, Dobřejovice 

Základní škola Parentes proklamuje účast rodičů na výchově žáků a 

křesťanské (přesněji katolické) hodnoty. Zřizovatelem školy je Občanské 

sdružení Parentes,dobrovolné sdružení fyzických osob podporujících kvalitní 

vzdělání dětí a mládeže. Vznik školy iniciovali samotní rodiče poté, co se 

s obdobnými školami seznámili ve Španělsku. Škola zahájila svou činnost ve 

školním roce 2011 - 2012 jako škola malotřídní. Ve dvou třídách zajišťovala 

vzdělání v rámci 1. - 5. ročníku základní školy. V současné době existují v této 

soukromé základní škole čtyři třídy. Čtvrtá a pátá třída jsou formálně spojeny, 

vyučování ovšem probíhá většinou odděleně. Škola sídlí v budově barokního 
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zámku v obci Dobřejovice. Specifikem školy je, že zajišťuje svoz dětí školními 

autobusy a děti nosí povinně školní uniformy.  

Filosofie školy je rozdělena do šesti kategorií, první je rodina. 

V této kategorii je vyjasněn vztah rodičů a školy v souvislosti se vzděláním a 

výchovou, je zdůrazněna potřeba harmonie mezi domovem a školou. Škola se 

zavazuje rodičům pomoci při naplnění vzdělávacích a výchovných cílů formou 

zájmových seminářů a vyžaduje, aby se rodiče aktivně o růst svých dětí 

zajímali. 

V druhé kategorii je vysvětlen důležitý přínos osobního tutora, jakožto nástroje 

k dosažení cílů školy. 

Kvalitní vzdělání a personalizované vzdělání jsou dalšími kategoriemi filosofie 

školy. Vzdělávací a výchovný systém rozvíjí žáky na akademické, osobnostní i 

duchovní úrovni. 

Další kategorií je oddělené vzdělávání, dle Filosofie základní školy Parentes 

jsou zdůrazněny jeho výhody: „Z oddělených škol vycházejí zralí mladí  lidé, 

kteří se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet, chtějí být v životě užiteční a nemají 

problém uzavírat věrná a milující manželství“. 

Poslední kategorií je duchovní rozvoj žáků, zmíněna je přítomnost katolického 

kněze. 

Zatím jediná školní inspekce realizovaná v roce 2012 konstatovala, že „cílem 

školy je všestranný rozvoj a osobní růst žáků s důrazem na křesťanské hodnoty 

v těsné spolupráci s rodinami“ (Inspekční zpráva Čj.: ČŠIS-806/12-S,s. 2). 
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Tabulka č. 2. Rozvoj školy 2011 - 2014 (ZŠ Parentes) 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet učitelů 

(včetně ředitele) 

2011 – 2012 2 13 5 

2012 – 2013 3 27 6 

2013 – 2014 4 42 10 

2014 – 2015 4 49 10 

Ředitel školy se projevoval vůči výzkumníkovi velmi otevřeně a přátelsky. 

Z jeho projevu a vystupování bylo patrné, že je velmi ambiciózní a vůči 

podřízeným vystupuje jako neformální lídr.  

Škola disponuje nadstandardním počtem dvaceti zaměstnanců, z toho 

deset na pozici učitelů. Takřka všichni učitelé absolvovali pedagogické vzdělání, 

jedinou výjimku představuje konzervatoristka, která vyučuje pouze hudební 

výchovu. Pouze tři učitelé jsou muži, mužské zastoupení dále doplňuje jeden 

vychovatel školní družiny a dva lektoři. Španělštinu vyučuje rodilý mluvčí, 

původní profesí lékař a teolog). V pedagogickém kolektivu převažují mladí 

učitelé do 30 let, pouze jeden učitel je již v důchodovém věku. Průměrný věk 

učitelů dosahuje 34 let. Škola dále spolupracuje s externí psycholožkou 

Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny (například v provádění 

screeningu či sociometrie). Speciální pedagog působí v rámci školy. Škola 

rovněž vzhledem ke křesťanskému, respektive katolickému, směřování školy a 

vzhledem k výuce náboženství spolupracuje s  Arcibiskupstvím pražským. Při 

škole pracuje tříčlenná školní rada volená na tříleté období ze zástupců 

zřizovatele, pedagogických pracovníků a rodičů. 

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Škola pro rodinu“, který vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu základního vzdělávání. 
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Škola nabízí rozšířenou výuku angličtiny a zajišťuje nepovinnou výuku 

španělštiny. Náboženství je rovněž nepovinné. Povinným předmětem je však 

etika. Na každý školní měsíc je stanovena jedna ctnost. Ctnostmi pro rok 

2014/2015 jsou slušnost, štědrost, solidarita, zájem o druhé, dodržování 

pravidel, vděčnost, spravedlnost, vlídnost, pořádek, skromnost. Rodiče obdrží 

pracovní list k tématu a ve smyslu dané ctnosti pracují s dítětem i doma a 

hodnotí výkon dítěte. Tímto způsobem se propojuje činnost školy s činností 

rodiny. Škola důsledně uplatňuje individuální přístup k žákům a klade důraz na 

osobní rozvoj každého žáka, k čemuž slouží metoda tutoringu. Každému žákovi 

je přiřazen vlastní tutor, na něhož se může obrátit s jakýmkoli problémem. Své 

tutory mají i učitelé včetně ředitele školy.  

Vlastní vyučování probíhá klasickým způsobem. Vzhledem k lokalitě 

umístění školy jsou třídy menších rozměrů, standardní vybavení školními 

lavicemi se zachovalo. Třídy jsou vybaveny počítačem pro učitele a některé 

datovými projektory. Pro výuku hudební výchovy jsou k dispozici tři klavíry. 

Sexuální výchova se prozatím nevyučuje, pouze v rámci průřezových témat. 

Dle názorů ředitele musí být sexuální výchova především věcí rodiny, rodičům 

se nabízí v tom smyslu školení. 

Škola usiluje o omezování frontálního vyučování a jeho nahrazení 

skupinovým vyučováním prostřednictvím společných projektů. 

Škola sice obdržela povolení k bilingvní výuce, v současnosti je ale 

uplatňována pouze v rámci výtvarné výchovy, tedy Art. Pro další školní rok se 

připravuje pro žáky od třetí třídy bilingvní výuka tělesné výchovy, Sport. Škola 

používá kromě klasického známkovacího systému i slovní hodnocení. 

V určitých předmětech (angličtina a hudební výchova) jsou žáci hodnoceni 

písmeny (A, B, C, D, E, F). Podle slov ředitele školy nevnímají ohodnocení 

písmenem F jako prohru, nýbrž jako symbol pro opravu či zlepšení, v případě 

ohodnocení známkou by se jednalo o demotivující prvek. 

Základní pedagogické východisko školy Parentes vychází z předpokladu, že 

primárním vzdělavatelem dětí je rodina, a proto rodiny žáků v maximální možné 
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míře participují na činnosti této školy. Škola pro rodiče, v tomto případě pro 

otce, organizuje například jednou měsíčně akci s názvem „Výlety s tatínky“. 

Rodiče se dobrovolně podílejí na organizaci Dne otevřených dveří, 

fundraisingu, školních výletů a pomocných prácí na školní zahradě. Škola 

pořádá kromě již výše zmíněného pro rodiče kurzy zaměřené na výchovu a 

rodinný život, zajišťuje konzultace s pedagogy a školní aktivity i v mimoškolní 

době. Vztahy s rodiči hodnotí ředitel školy jako nadprůměrně dobré, stejně jako 

s partnery a sponzory školy. Ve škole byla zřízena kaplička, v níž se konají 

mše, a místnost vybavená pohodlnými gauči, kde se setkávají rodiče a děti se 

svými tutory. 

Na škole se vzdělává pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(dva autisté, dva žáci trpící ADHD a jeden sluchově postižený) a jedno dítě 

slovenské národnosti. Malý počet žáků ve třídách a nadstandardní počet učitelů 

umožňuje individuální péči o tyto žáky. 

Podle pozorování výzkumníka probíhá komunikace ve škole na rodinné 

úrovni a fungují zde osobní přátelské vztahy mezi dětmi, mezi učiteli i celými 

rodinami. Všichni ve škole se chovali velmi vstřícně a nápomocně. V celé škole 

panuje velmi otevřené a přátelské prostředí. 

Školné činí 60 000 Kč na školní rok. V odůvodněných případech existuje 

možnost školné pro sociálně slabší rodiny snížit. 

V rámci školní družiny, která je k dispozici od 7 do 17 hodin, 

vypracovávají děti domácí úkoly a navštěvují školní kroužky, například: English 

Club, sportovní hry, výpočetní technika, zpěv, flétna, klavír, „Věda nás baví“, 

španělština a fotbal. Kroužky jsou zastoupeny dle přání rodičů. Stravování dětí 

se zajišťuje prostřednictvím výdejny, do níž se obědy dováží. V případě 

speciálních diet či jídelníčků zajišťují jídlo sami rodiče, škola jej následně pouze 

ohřívá.  

Vztahy s místní komunitou a samosprávou jsou neutrální až negativní. 
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7. 3 Případová studie č. 3: Základní škola BEEHIVE 

Soukromá česko-britská Mateřská škola a základní škola BEEHIVE 

nabízí bilingvní výuku vybraných předmětů. V 1. – 5. ročníku základní školy se 

vzdělává 48 žáků, řada z nich předtím navštěvovala mateřskou školu BEEHIVE. 

Základní škola byla zřízena roku 2010. Zřizovatelem školy je soukromá osoba. 

Škola BEEHIVE sídlí v prostorné vile na Královských Vinohradech s malou 

zahradou a sportovním basketbalovým hřištěm. 

Výroční zpráva pro školní rok 2013 školy BEEHIVE jasně vysvětluje 

filosofii školy: „Filosofie školního vzdělávacího programu a koncepce školy je 

založena na několika jasně formulovaných bodech – „pilířích“. Je zaměřena na 

individuální přístup k žákům, na jejich osobní maximum, individuální potřeby a 

rozvoj životních dovedností – klíčových kompetencí. Vytváří pro všechny 

zúčastněné – žáky, učitele, rodiče – profesionální „prostor“ komunikace a 

vzájemné spolupráce“ (Výroční zpráva školní rok 2013 - 2014, s. 10). 

Ředitelka dodává: „Naším mottem je věta „Buď tím, kým chceš být.“ Základní 

filozofií je to, aby děti rády chodily do školy“ (Příloha č. 2, s. 22). 
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Tabulka č. 3.: Rozvoj školy 2010 – 2014 (ZŠ BEEHIVE) 

Školní rok Počet tříd Počet žáků 

Počet učitelů 

(včetně 

ředitelky) 

2010 – 2011 1 10 2 

2011 – 2012 2 17 3 

2012 – 2013 3 27 4 

2013 – 2014 4 37 5 

2014 – 2015 5 48 8 

 

Ředitelka školy je dominantní, charismatická osobnost s dobrými 

vůdcovskými a manažerskými schopnostmi. Na učitele klade vysoké 

profesionální nároky. Učitelé se musí ztotožňovat s programem celoživotního 

vzdělávání a průběžně se zúčastňovat odborných seminářů. Kromě jiného je i 

pro učitele jiných předmětů nutná znalost angličtiny. 

Všichni učitelé absolvovali pedagogické vzdělání. Určitým problémem se 

zdá být skutečnost, že mají aprobaci pro druhý stupeň. V oblasti pedagogiky, 

případně psychologie jsou vzděláni i rodilí mluvčí. Většinu pedagogického sboru 

tvoří ženy, pouze jeden externista je muž. Pedagogický sbor je velmi mladý, 

průměrný věk činí 30 let. Speciální pedagog na škole nepůsobí, škola externě 

spolupracuje s psycholožkou. Při škole pracuje 6 členná školní rada, do níž jsou 

zvoleni dva zástupci zřizovatele školy, dva zástupci pedagogů a dva zástupci 

rodičů. 

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu základního vzdělávání rozšířeného o specifika školy. Program 

„Beehive - proletíme celý svět“ zahrnuje následující vzdělávací obory: český 

jazyk a literaturu, anglický jazyk, matematiku a její aplikace, informační a 

komunikační technologie, prvouku, vlastivědu, přírodovědu, hudební výchovu, 
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výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu a pracovní činnosti. Jako integrovaný 

obor je provozována dramatická výchova. Mezi doporučené nepovinné 

předměty se řadí společenské vědy, anglická konverzace, sportovní hry a další 

cizí jazyk. Anglický jazyk vyučují rodilí mluvčí a v anglickém jazyce je 

vyučována matematika, prvouka, výtvarná výchova, hudební výchova a 

tělocvik. Škola zajišťuje mimo jiné i vzdělávání cizinců v anglickém jazyce, 

uplatňuje mezinárodní program podle Britského národního kurikula. Tyto cizince 

pak učí rodilí mluvčí. 

Od třetí třídy se děti mohou učit další cizí jazyk; v současné době se 

jedná o španělštinu, kterou taktéž vyučuje rodilý mluvčí. Děti v  rámci tělesné 

výchovy navštěvují povinně celých pět let plavání, v rámci tělesné výchovy 

škola organizuje lyžařské zájezdy a letní tábory.  

Vyučovací proces probíhá s ohledem na maximální zaujetí a zájem žáků. 

Často se používá projektová výuka, děti se učí vytvářet prezentace, učitelé 

připravují vlastní studijní materiály. Děti si nedělají výpisky a zápisky, ale učitel 

má připraveny vlastní interaktivní pracovní listy, se kterými děti pracují. 

Školu navštěvují žáci se specifickými vzdělávacími potřebami i 

nadprůměrně nadaní žáci. Pro obě skupiny se v součinnosti s psycholožkou 

vypracoval a vzhledem k malému počtu žáků ve třídě úspěšně realizoval 

individuální vzdělávací plán.  

Při přijímání dětí do první třídy se kromě školní zralosti a rozumových 

kompetencí zjišťuje i úroveň angličtiny, kreativita a čistota práce. Škola 

každoročně vypisuje stipendijní program, v jehož rámci získá mimořádně 

nadané dítě, tzv. výherce konkurzu, roční školné zdarma.  

Třídy jsou prostorné, vybavené dvěma řadami klasických školních lavic. 

Každé dítě sedí v lavici samostatně. V prostoru za lavicemi se nachází 

odpočinkový prostor. Na stěnách tříd visí tematické a didaktické nástěnky a 

pomůcky k výuce, většinou v anglickém jazyce. V každé třídě je učiteli 

k dispozici počítač. Všechny děti vlastní netbooky, které jsou propojeny 

s interaktivními tabulemi, jimiž jsou vybaveny všechny třídy. 
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Škola používá klasické známkování doplněné o pololetní slovní 

hodnocení úspěšnosti v každém předmětu. Klasické žákovské knížky obsahují i 

sebehodnocení žáků. Děti nosí povinně školní uniformy, čímž se  potírají 

sociální rozdíly mezi žáky z rozdílně majetných poměrů. 

Škola vytvořila školní a třídní pravidla určující chování dětí. Každý pátek 

se schází celá škola, tj. všichni učitelé včetně ředitelky a žáci, a blahopřejí 

oslavencům k narozeninám a ukazují si vzájemně své práce, čímž vytváří silně 

jednotnou identitu školy. 

Výzkumník vyhodnotil atmosféru na škole jako neutrální. 

Vztahy s místní komunitou ani s místní samosprávou škola nemá 

vytvořeny. Za vlastní bránou funguje jako samostatná enkláva. Škola naproti 

tomu intenzivně rozvíjí vztahy s rodiči, pořádá například snídaně pro rodiče, 

workshopy, prezentace, při nichž děti představují své ročníkové práce. Rodiče 

osobně děti přivádějí a vyzvedávají, takže se vytváří každodenní možnost 

kontaktu s pedagogy. Další komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím e-

mailu a webových stránek. 

Roční školné činí na této soukromé základní škole 150 000 Kč. Dále se 

každoročně platí zápisné 5 000, -Kč a měsíčně školní družina 1000,-Kč. I přes 

vysoké školné je o tuto školu ze strany rodičů značný zájem. Z tohoto důvodu je 

přijímání dětí do prvních tříd výběrové. 

Ve školní družině působí jako vychovatelka rodilá mluvčí a preferován je 

pobyt venku a volnější režim. Děti mají možnost navštěvovat řadu kroužků, 

např. sportovní kroužek, kytaru, klavír, mediální výchovu, taneční kroužek, 

španělštinu, kroužek mladých přírodovědců a češtinu určenou pro cizince. 

Stravování se zajišťuje formou výdejny jídel s možností diet. Zatím byla 

uplatněna pouze vegetariánská a bezlepková dieta. 

Do budoucna plánuje škola BEEHIVE zvýšení marketingové komunikace 

s možnými klienty a okolím a inovaci výuky. Prioritou je především přiblížení 

britskému školskému modelu a naplnění kapacity školy až do výše 16 žáků ve 
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třídě. V úvahu dle ředitelky přichází i vybudování druhého stupně základní školy 

a případně i čtyřletého gymnázia. V současné době se buduje školní knihovna, 

z níž si žáci budou moci půjčovat knihy i domů. 
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7. 4 Případová studie č. 4: Základní škola Heřmánek 

Základní škola Heřmánek byla založena roku 2011 křesťanským centrem 

Heřmánek. Již od svého založené získala škola povolení k vytvoření tříd 

prvního a druhého stupně. Zatím se však na druhém stupni vzdělává pouze 6 

žáků. Škola sídlí v pronajaté budově v Horních Počernicích. Škola Heřmánek je 

členem Mezinárodní asociace křesťanských škol s centrem pro střední Evropu. 

Dle vyjádření ředitelky školy našla řadu inspirací v partnerské křesťanské škole 

ve švédské Uppsale. Při svém založení se škola inspirovala zkušenostmi 

z domácího vyučování a touhou po změně klasické pedagogiky. 

Filosofie školy vychází podle ředitelky ze čtyř pilířů. Jsou jimi tvořivé 

vyučování, dobré vztahy, určité rysy charakteru dítěte a tvořivá komunikace. 

Škola klade důraz na uplatnění získaných vědomostí v praxi, především pak 

v oblasti matematiky, přírodních a společenských věd, nadstandardní důraz 

na individuální rozvoj v rámci talentů dětí a tvořivý přístup k životu. Hlavními 

hodnotami, které škola oceňuje, jsou důvěra, úcta, morální integrita, schopnost 

pracovat a spolupracovat a respekt k práci a ke společnosti. 

Tabulka č. 4: Rozvoj školy 2011 – 2014 (ZŠ Heřmánek) 

Školní rok Počet tříd Počet dětí Počet učitelů 

2011 – 2012 1 5 4 

2012 – 2013 nezjištěno nezjištěno nezjištěno 

2013 – 2014 nezjištěno nezjištěno nezjištěno 

2014 – 2015 6 108 12 

Z vyjádření ředitelky vyplývá, že škola potřebuje učitele, kteří nejsou 

zvyklí na státní systém. Samotná škola oceňuje více než pedagogické vzdělání 

pedagogický talent ve smyslu získání děti a jejich vedení. Podle informace 

ředitelky je v pedagogickém sboru pět mužů, průměrný věk se pohybuje kolem 
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30 let. Rodilí mluvčí na škole nepůsobí. Jeden z učitelů zastává také funkci 

speciálního pedagoga. Škola spolupracuje s externími psychology. Ředitelka 

zaujímá značně kritický postoj vůči standardnímu vzdělávacímu systému. Od 

některých inovativních opatření obsažených ve školním vzdělávacím programu 

z roku 2011 škola v současné době ustupuje. 

Ve svém Školním vzdělávacím programu škola zdůrazňuje, že „vznik ZŠ 

a MŠ Heřmánek je součástí dlouhodobého projektu českých i zahraničních 

křesťanských církví a organizací, které usilují o výchovu nové morálně silné 

generace (a to prostřednictvím biblických principů a hodnot), která bude 

schopná přinést pozitivní změny do všech oblastí společenského života 

současné společnosti. Z této základní vize se odvíjí veškerá činnost školy, její 

projekty, snahy a spolupráce. Naším prvořadým cílem je výchova generace, 

která je schopná globálního pohledu na svět, vzájemné spolupráce, tolerance a 

nezištné pomoci potřebným lidem (Školní vzdělávací program, 2011. s. 7). V 

rozhovoru s výzkumníkem ovšem ředitelka uvedla, že v současné době škola 

od křesťanského zaměření částečně ustupuje z důvodu nekřesťanské 

společnosti v ČR. 

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a 

zdůrazňuje zejména: 

 výchovu k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným 

 multikulturní výchovu 

 environmentální výchovu 

 výchovu ke zdraví 

 dopravní výchovu 

Program je velmi podrobně rozpracován pro jednotlivé vzdělávací obory a 

zajímavostí je začlenění etické a dramatické výchovy, jakož i přírodních věd a 

vědeckých pokusů. Velký prostor je věnován polytechnické výchově a u dětí 

získala oblibu matematika, které se vyučuje metodou profesora Hejného. 

V první třídě žáci absolvují pět hodin namísto klasických čtyř.  
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Škola se hlásí k alternativnímu vzdělávacímu programu zahrnujícímu 

montessoriovskou pedagogiku a prvky programu „Začít spolu“. V rámci 

vyučovacího procesu je důsledně uplatňován individuální přístup k žákovi, 

respektování osobnosti dítěte, dobré vztahy mezi zúčastněnými a schopnost 

komunikace. Důraz je kladen na využívání netradičních školních pomůcek a 

především na vlastní tvořivou činnost žáků. Projektové vyučování se zařazuje 

pouze částečně vytvářením celodenních projektů, exkurzemi a obdobnými 

činnostmi. Od první třídy je vyučován anglický jazyk, německý jazyk okrajově 

jako nepovinný předmět. V hodinách matematiky používají žáci anglickou 

učebnici, nejedná se ovšem o klasickou bilingvní výuku. Sexuální výchova není 

začleněna. Převažuje slovní hodnocení žáků, především v prvních dvou třídách. 

Učitelé značně pracují s průřezovými tématy, především s etickou a biblickou 

výchovou. Ředitelka školy požaduje na učitelích omezování domácích úkolů, 

zatím neúspěšně. Žáci mohou navštěvovat keramický kroužek, výrobu šperků, 

další dvě angličtiny, sportovní kurz a další výtvarný kurz. 

Podle vyjádření ředitelky je škola Heřmánek schopna do každé třídy 

integrovat jednoho žáka s asistentem, jehož hradí rodiče žáka. Škola již 

v minulosti úspěšně integrovala žáky s autistickými poruchami, zejména 

s Aspergerovým syndromem. 

Třídy menších rozměrů odpovídají počtu žáků. V každé třídě je umístěn 

hrací koutek. Škola je vybavena počítačovou učebnu, ve třídách mají k dispozici 

počítač pouze učitelé. 

Konzultační hodiny pro rodiče škola nemá, ale učitelé jsou s rodiči 

v častém styku. Čtyřikrát do roka se konají třídní schůzky, ředitelka si zve rodiče 

na společné setkání. Každý měsíc učitelé informují rodiče o průběhu vyučování 

a o budoucích plánech prostřednictvím e-mailu a internetových stránek. 

Rozšiřující vzdělání pro rodiče  se nedaří realizovat z důvodu jejich nezájmu. 

V prostorách budovy se nachází školní družina, ale vzhledem 

ke zvýšenému počtu školních hodin, je pro její vlastní organizační činnost malý 
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prostor. Škola disponuje vlastní školní jídelnou s možností zajištění diet 

(bezlepková, mléčná). Součástí školy je školní knihovna. 

Roční školné činí 25 000 Kč. Škola usiluje o žáky, jejichž rodiče si školu 

cíleně zvolili jako instituci pro vzdělávání svých potomků. 

Vztahy s místní komunitou a samosprávou hodnotí ředitelka jako dobré. 

8. Interpretace 

Za účelem dalšího zkoumání vyvození byla provedena následná 

komparace zjištěných údajů. Porovnáván byl: 

 základní profil škol 

 filosofie škol a zaměření výchovně vzdělávacího programu 

 organizace a realizace výchovně vzdělávacího procesu 

 vztahy školy s veřejností (rodičovskou, komunitní a další) 

Tabulka č. 5: Komparace základních profilů sledovaných škol - žáci 

Škola 
Rok 

založení 

Počet 

tříd 

Celkový 

počet 

žáků 

Průměr 

žáků 

ve 

třídě 

Počet 

žáků na 1 

učitele 

ZŠ Spektrum 2009 6 112 19 14 

ZŠ Parentes 2011 4 49 12 5 

ZŠ BEEHIVE 2010 5 48 9 6 

ZŠ Heřmánek 2011 6 108 10 12 

 

Ve všech sledovaných případech se jednalo o školy, které byly založeny 

maximálně před pěti lety, přesněji v rozmezí let 2009 až 2011. Důvodem 

založení škol byla snaha poskytnout dětem kvalitní vzdělávání, inspirovaná 
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filosofickým přesvědčením zakladatelů, které chtěli promítnout do výchovy a 

vzdělání. V případech školy Parentes a Heřmánek byla hlavním cílem 

křesťanská výchova, v případě školy Spektrum výchova demokratická a 

v případě školy Beehive humanitní výchova ve smyslu maximálního rozvoje 

lidského jedince. V žádném ze sledovaných případů nevycházelo založení školy 

z marketingových záležitostí a účelového se obohacení, přestože školné a další 

poplatky spojené se studiem na daných školách (zájmové kroužky, školní 

družina atd.) mohou představovat pro rodiče finanční náročnost. Mezi školami 

existují výrazné rozdíly ohledně školného, které se u sledovaných subjektů 

pohybuje v rozmezí 25 až 150 tisíc. 

Lze předpokládat, že soukromé základní školy volí rodiče, kteří si uvědomují 

význam vzdělání pro budoucí životní uplatnění svého dítěte a usilují o zajištění 

nejlepší životního startu pro svého potomka. V případě školy s největším 

školným a bilingvní výukou v angličtině se dá usuzovat, že se jedná o velmi 

pragmatické důvody. Jedná se o případy, kdy minimálně jeden z rodičů pracuje 

v zahraničí a rodina potřebuje, aby dítě tento jazyk začalo ovládat již v raném 

věku. Výuka angličtiny od prvního ročníku a větší počet vyučovacích hodin 

angličtiny jsou samozřejmostí na všech vybraných školách. 

Na každém sledovaném subjektu se zdůrazňuje individuální přístup ke 

každému žákovi. Všechny sledované školy integrovaly nebo stále mají 

integrováno do vzdělávacího procesu dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami - od mimořádně nadaných až po mentálně handicapované, kteří trpí 

autismem, většinou Aspergerovým syndromem. Vzhledem k malému počtu 

žáků ve třídě mohou školy těmto dětem bez problému zajistit specifické 

podmínky včetně individuálních vzdělávacích plánů. 

Největší počet žáků ve třídě se nachází v ZŠ Spektrum. Aby zabránila 

případným problémům ve výuce, uplatňuje tato soukromá základní škola při 

přijímání žáků do prvního ročníku mírně selektivní přístup. Převládající strategií 

je včasnými pedagogickými intervencemi zabránit školním neúspěchům žáků. 

Přímo na školách působí speciální pedagogové, školy také spolupracují 

s psychology. 
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Na sledovaných školách se nevyskytují děti se slabým prospěchem, dokonce i 

děti se speciálně vzdělávacími potřebami dosahují vynikajících výsledků. 

Souběžně s individuálním přístupem působí celkové klima na pozorovaných 

školách pozitivně, vzhledem k velikosti škol se zde vytváří přátelské rodinné 

prostředí mezi žáky i mezi zaměstnanci školy. 

Tabulka č. 6: Komparace základních profilů sledovaných škol – pracovníci 

Škola 
Pracovníc

i celkem 
Učitelé 

Učitelé -

rodilí 

mluvčí 

Vychovate

lé 

Pedagogo

vé muži 

ZŠ 

Spektrum 
14 8 1 4 1 

ZŠ 

Parentes 
20 10 1 3 5 

ZŠ 

BEEHIVE 
10 5 3 1 1 

ZŠ 

Heřmánek 
nezjištěno 12 0 nezjištěno 5 

 

Na všech sledovaných školách je velmi příznivý počet učitelů na žáka. 

S výjimkou ZŠ Heřmánek působí na školách rodilí mluvčí. Pedagogové, jak 

učitelé, tak vychovatelé školních družin, mají ve většině případů odpovídající 

pedagogické vzdělání. 

Věkové složení učitelů sledovaných škol se jeví jako velmi příznivý fakt. 

Problematická je velká feminizace pedagogických sborů. Tato skutečnost 

souvisí s obecně velkým zastoupením žen na prvním stupni základních škol 

Vzhledem k velikosti škol převažuje v rámci pedagogického sboru 

neformální způsob řízení a kontroly. Na základě pozorování v rámci rozhovoru 
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došel výzkumník k závěru, že ve vedení škol stojí ve všech případech 

charismatické osobnosti s vysokým morálním kreditem a s vysokými 

manažerskými kompetencemi. Každodenní komunikace učitelů i dalších 

pracovníků školy s vedením, jakož i učitelů mezi sebou, umožňuje eliminovat 

případné problémy žáků, ať prospěchové nebo osobnostní. Jako další 

pozitivum je nutno vedle malého počtu žáků považovat i celkovou velikost školy. 

Školy si tuto skutečnost uvědomují a jejich plány dalšího rozvoje s touto 

okolností počítají. 

Jak již bylo uvedeno, filosofie škol vychází z filosofie jejich zakladatelů a 

více podstatné jsou shody než vzájemné rozdíly. Všechny výchovně vzdělávací 

programy vychází z Rámcových vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání a žádná neprosazuje výrazně alternativní koncepci vzdělávacího 

procesu. Zdůrazňován je individuální a tvůrčí přístup, jakož i uplatňování 

progresivních vzdělávacích metod a postupů v různé intenzitě dle charakteru 

školy. Nejvýraznější rozdíl proti vzdělávacímu procesu na státních školách je 

v rozšířené nabídce vyučovaných oborů, čemuž v praxi odpovídá výše 

školného. 
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Tabulka č. 7: Komparace základní filosofie škol a výchovně vzdělávacích 

programů 

Škola 

Filosofie školy 

 

Výchovně 

vzdělávací 

program 

Specifika školy 

Výše 

školnéh

o 

v tis. Kč 

ZŠ 

Spektrum 

demokratická 

výchova, 

individuální 

přístup, škola 

rodinného typu 

Spektrum 

rozšířená výuka 

angličtiny, rodinná 

atmosféra 

30 

ZŠ 

Parentes 

duchovní rozvoj, 

součinnost 

s rodinou, 

individuální 

přístup, rodinám 

je přidělen 

osobní tutor, 

personalizované 

vzdělávání 

Škola pro 

rodinu 

rozšířená výuka 

angličtiny, 

španělština, 

tutoring, etická a 

biblická výchova, 

částečná bilingvní 

výuka v angličtině, 

integrace žáků 

se SVP (speciální 

vzdělávací potřeby) 

60 

ZŠ 

BEEHIVE 

osobnostní 

maximum dětí, 

individuální 

potřeby, klíčové 

kompetence 

Beehive – 

proletíme 

celý svět 

bilingvní výuka 

v angličtině, 

španělština, 

prevence 

neúspěchu 

150 
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ZŠ 

Heřmánek 

netradiční 

výuka, dobré 

vztahy, důraz 

na charakter 

dítěte, tvořivá 

komunikace, 

individuální 

přístup 

ŠVP ZŠ 

Heřmánek 

rozšířená výuka 

angličtiny, 

dramatická 

výchova, věda a 

polytechnická 

výchova, integrace 

žáků se SVP 

25 

Exkluzivní program nabízí mezinárodní škola Beehive, která od prvního 

ročníku aplikuje bilingvní výuku v anglickém jazyce, má řadu rozšiřujících 

programů a zajišťuje i výuku cizinců. Jedná se sice o školu s nejvyšším 

školným, ale na této škole existuje stipendijní program pro nadané žáky. Vítězi 

konkurzu je odpuštěno roční školné. 

Tabulka č. 8: Komparace organizace výchovně vzdělávacího procesu 

Škola 
Prostředí 

školy 

Materiální 

vybavení 

Organizace 

výuky 

Školní 

družina 

ZŠ 

Spektrum 

moderní 

budova, 

velká 

zahrada, 

kreativně 

uspořádané 

třídy 

nadstandardní, 

počítačová 

učebna, ve 

třídách počítač 

s internetem 

pro děti 

začátek 

vyučování 

v 8:30, 

výjimečně 

dvouhodiny a 

integrované 

předměty 

7 – 17:30, 

během 

odpoledne 

děti 

navštěvují 

kroužky, 

stravování 

bez diet 

ZŠ 

Parentes 

budova 

barokního 

zámku, 

velmi 

vkusně 

záměrně 

menší využití 

moderních 

technologií, 

začátek 

vyučování 

v 8:45, svoz 

dětí třemi 

školními 

7 – 17, 

během 

odpoledne 

děti 

navštěvují 
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upravené 

třídy, 

zahrada 

1 počítač na 5 

dětí 

autobusy, 

uniformy 

kroužky, 

výdejna jídel, 

v případě diet 

možnost 

ohřátí 

ZŠ 

BEEHIVE 

velká vila 

s menší 

zahradou, 

malé 

basketbalov

é hřiště 

prostorné třídy, 

každé dítě má 

netbook 

propojený 

s interaktivní 

tabulí, chybí 

klasické tabule 

– nahrazeny 

flipcharty 

začátek 

vyučování 

v 8:45, 

uniformy 

7 – 17, 

během 

odpoledne 

děti 

navštěvují 

kroužky, 

výdejna jídel, 

možnost diet 

ZŠ 

Heřmánek 

moderní 

budova, 

možnost 

využití 

prostoru 

okolí školy 

dobře 

vybavené 

třídy, 

počítačová 

učebna, 

počítače 

začátek 

vyučování 

v 9:00, od 1. 

třídy denně 5 

hodin 

vyučování 

2 hodiny 

odpoledne 

školní jídelna, 

možnost diet 

 

Materiální podmínky mají soukromé základní školy vesměs dobré, třídy 

jsou kreativně upravené, nechybí hrací koutky. Využití moderních technologií je 

závislé na filosofii školy; křesťansky zaměřená škola Parentes je mírně 

omezuje, mezinárodní škola Beehive je využívá nadstandardním způsobem 

(elektronické učebnice). Školní vyučování probíhá standardním způsobem 

v dopoledních hodinách, odpoledne tráví děti ve školní družině a navštěvují 

různé kroužky. Ve dvou sledovaných školách jsou povinné školní uniformy 

(Parentes, Beehive) s odůvodněním, že potírají sociální rozdíly. Do křesťanské 

školy jsou děti sváženy školními autobusy. 



66 
 

Tabulka č. 9: Komparace vlastního průběhu výchovně vzdělávacího 

procesu 

Škola Výuka 

cizích 

jazyků od 

1. třídy 

Další 

předměty 

Vyučovací metody Projektové 

vyučování 

ZŠ 

Spektrum 

angličtina, 

týdně dvě 

hodiny 

konverzace 

s rodilým 

mluvčím 

 

 

španělština genetická metoda 

čtení a psaní, 

metoda profesora 

Hejného, 

elektronické 

učebnice, frontální 

vyučování 

kombinované se 

samostatnou a 

skupinovou prací 

žáků 

celodenní 

projekty – 

zejména 

exkurze 

ZŠ 

Parentes 

angličtina španělština, 

etika, biblická 

výchova 

 

genetická metoda 

čtení a psaní, 

metoda profesora 

Hejného, snaha o 

omezení frontálního 

vyučování, 

samostatné a 

skupinové řešení 

úkolů 

dlouhodobé 

projekty, 

zpravidla tři 

za rok 

ZŠ 

BEEHIVE 

angličtina španělština, 

společenské 

vědy, plavání 

projektová výuka, 

děti vytvářejí 

prezentace, učitelé 

připravují vlastní 

standardní 

součást 

výuky 
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v rámci TV výukové materiály 

ZŠ 

Heřmánek 

angličtina německý 

jazyk, 

přírodní vědy 

a pokusy, 

etická 

výchova, 

dramatická 

výchova 

učebnice 

matematiky 

v angličtině, tvůrčí 

individuální přístup 

dle možností dítěte, 

netradiční učební 

pomůcky 

(Montessori) 

standardní 

součást 

výuky 

Při vlastní realizaci výchovně vzdělávacího procesu jsou využívány 

moderní pedagogické metody, ale nejedná se o metody převratné, či 

alternativní, spíše jde o kreativní uplatňování poznatků moderní pedagogiky. 

Frontální vyučování je omezováno ve prospěch samostatné a skupinové 

činnosti žáků, školy se snaží zavádět projektové vyučování. Podle svého 

zaměření rozšiřují školy vzdělávací programy o vybrané obory. 

Tabulka č. 10: Vztahy s rodiči a veřejností 

Škola Spolupráce s 

rodiči 

Sponzoři 

 

Spolupráce Vztahy 

s místní 

komunitou 

ZŠ 

Spektrum 

účast na školních 

akcích, denní 

komunikace přes 

internet formou 

informačního 

systému 

„GRADEBOOK“ 

rodiče, 

přátelé 

školy 

British 

Council, 

nakladatelství 

Fraus a 

Pearson, 

Centrum 

nadání 

negativní, 

snaha o 

zlepšení 

ZŠ 

Parentes 

nadstandardní, 

rodiče jsou 

rodiče, 

příznivci a 

Arcibiskupství 

Praha, 

spíše 

negativní, 
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součástí života 

školy 

přátelé 

školy 

partnerské 

školy ve 

světě 

snaha o 

zlepšení 

formou 

otevřených 

dveří pro 

veřejnost 

ZŠ 

BEEHIVE 

denní osobní styk 

s rodiči, 

komunikace přes 

internet, akce pro 

děti a rodiče 

rodiče partnerská 

britská škola 

neutrální, 

není snaha o 

navázání 

kontaktu 

ZŠ 

Heřmánek 

4 x do roka třídní 

schůzky, ředitelka 

zve rodiče na 

„přátelské 

posezení u čaje“, 

komunikace přes 

internet 

škola 

nemá 

partnerská 

švédská 

křesťanská 

škola 

dobré 

Výrazným pozitivem všech sledovaných soukromých škol je spolupráce 

s rodinou. Školy mají usnadněnu pozici v tom, že rodiče, kteří jsou ochotni za 

vzdělání svých dětí zaplatit, mají o vzdělání svých dětí zájem a z vlastní 

iniciativy sledují jeho průběh. Nadstandardní vztahy s rodiči provozuje základní 

škola Parentes, což je způsobeno tím, že jsou zde vzdělávány děti 

z křesťanských rodin. U všech škol platí, že hlavními sponzory škol jsou rodiče. 

Podle svého zaměření rozvíjejí školy spolupráci s partnerskými institucemi, 

většinou zahraničními a odtud čerpají inspiraci pro vlastní činnost (Velká 

Británie, Španělsko, Švédsko). Ke škodě věci jsou většinou vztahy s místní 

komunitou (občany, místní samosprávou), jsou podle vyjádření ředitelů spíše 

neutrální až negativní.  
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9. Diskuse 

Požadavky rodičů na vzdělání dětí jsou v dnešní době natolik rozmanité 

a specifické, že je nemůže v plné míře zajistit státní systém školství. Okolnost, 

že státní systém musí zajistit vzdělávání pro velké populační skupiny, vede 

k tomu, že musí být stanoveny určité standardy a zavedena určitá jednotnost. 

Sledované soukromé školy byly založeny s určitou vizí a v rámci výchovného a 

vzdělávacího procesu uplatňují určité filosofické zásady, které se promítají do 

forem a metod výchovy (křesťanská výchova, demokratická výchova, humanitní 

výchova). V žádném případě se hodnoty prosazované v rámci sledovaných škol 

nerozcházejí s hodnotami prosazovanými ve státním školském systému. 

Naopak můžeme tvrdit, že tyto hodnoty prosazují důsledněji a efektivněji, což 

umožňuje bezesporu rodinný charakter soukromých škol, který je dán velikostí 

školy, menším počtem učitelů, než je počet učitelů v učitelských sborech na 

státních školách, a menším počtem dětí ve třídách, který umožňuje individuální 

přístup ke každému žákovi. Žádná ze sledovaných škol ortodoxně neuplatňuje 

reformní ideologii některého typu alternativní školy, ale využívají některých 

prvků, zejména montessoriovské pedagogiky a poznatků moderní pedagogiky. 

Vzdělávací programy vybraných soukromých základních školy nabízí velmi 

dobré předpoklady pro efektivní realizaci obecných cílů vzdělávání ve 21. 

století. 

Odlišnosti v systému řízení soukromých škol v porovnání se systémem 

řízení škol státních umožňuje jejich velkost. Na zkoumaných soukromých 

základních školách prakticky neexistuje střední management. Ředitel školy řídí 

přímo jednotlivé učitele a další pracovníky školy a je zpravidla metodikem 

školního vzdělávacího programu. Během rozhovorů na soukromých školách 

se výzkumník setkal s  osobnostmi, které se vyznačovaly jasnou vizí dalšího 

působení školy, osobním charismatem, manažerskými kompetencemi a 

schopnostmi lídra. Řada řídících a kontrolních úkonů je vykonávána díky 

velikosti škol neformálním způsobem. Společným postulátem všech 

sledovaných škol je uplatňování individuálního přístupu. Opět se jedná o 

zásadu, která je uplatňována i ve státním školství, ale vzhledem k malému 
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počtu žáků ve třídách vytvářejí soukromé školy lepší předpoklady k jejímu 

důslednému naplňování ve vztahu nejen k dětem mimořádně nadaným, ale i 

k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Předností, kterou z personálních a organizačních důvodů není možné 

naplňovat ve stejném rozsahu na většině státních škol, je intenzivní styk školy 

s rodiči žáků. Rodičům se nabízí možnost efektivních zásahů do výchovně 

vzdělávacího procesu svých dětí a na některých vybraných školách se mohou 

rodiče v této oblasti dále vzdělávat. Předpokládá se, že umístěním dítěte do 

soukromé školy projevují rodiče o vzdělání svého rodiče aktivní zájem. 

Školní rámcové vzdělávací programy vybraných škol vycházejí sice 

z Rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT, ale jsou rozšířeny o 

specifickou nabídku dalších vzdělávacích oborů s ohledem na zaměření školy. 

Soukromé školy v oblasti primárního vzdělávání plně naplňují Rámcové 

vzdělávací programy v oblasti základního školního vzdělávání a jejich další 

nabídka představuje určitý nadstandard. Je potřeba zdůraznit, že na všech 

vybraných soukromých školách se od prvního ročníku vyučuje angličtina, 

některé děti se s ní setkávají již v mateřské škole. Většinou od třetího ročníku je 

vyučován další cizí jazyk, ve dvou případech je to španělština. Pro křesťanské 

rodiny má velký význam etika a biblická výchova. Pozornost je věnována i 

dalším oborům, pro mimořádně nadané děti představuje rozšířené vyučování 

matematiky velký význam a možnost jejich většího budoucího zdokonalení a 

prohloubení nadání, pro umělecky nadané děti je to vyučování uměleckých 

oborů, například dramatické výchovy. V národních i mezinárodních 

srovnávacích znalostních testech dosahují děti ze soukromých škol velmi 

dobrých výsledků, za což vděčí způsobu výuky na dané soukromé škole, 

včasnými pedagogickými intervencemi při možném vzniku či při vzniku 

problému žáka a prevencí případného neúspěchu. Nadstandardních výsledků 

dosahují i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Sledované školy si uvědomují, že v současné době jsou metody a 

postupy moderní pedagogiky uplatňovány i ve státním školství. Profesor Jan 
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Průcha upozornil na trend, který v současném školském systému převládá 

v některých edukačně vyspělejších zemích, než je Česká republika. Profesor 

Průcha upozorňuje, že „státní (veřejné) školství v edukačně vyspělých zemích 

(zejména skandinávské státy nebo Nizozemsko) dospělo totiž do tak vysokého 

stupně vlastní inovační, sebeproměňující aktivity, že některé alternativní školy 

klasického reformního typu se ve srovnání s ním jeví spíše jako strnulé než jako 

inspirující“ (Průcha 2012, s. 43 - 44).  

Sledované soukromé školy si uvědomují, že inovace musí být zaměřeny 

směrem, kterýmm budou reflektovány požadavky rodičů a přání dětí. Vedle 

prohlubování individuálního přístupu (například formou tutoringu), rozšiřování 

vzdělávací nabídky a zdokonalování metod výuky, to musí být i nadstandardní 

péče o žáky v rámci školních družin (podle požadavků rodičů), možnost 

zajištění dietního stravování, svoz dětí školními autobusy, lyžařské kurzy, kurzy 

plavání, letní tábory, výuka hry na hudební nástroje, sportovní vyžití apod. 

Dobrým počinem je vytvoření stipendijního programu pro nadané děti (ZŠ 

BEEHIVE). Nutnou inovací je kvalitní školní marketing či jeho zkvalitnění a 

bezchybně prováděné Public Relations, tedy kontakt a komunikace s okolním 

prostředím. Školy by měly navázat či rozvinout své vztahy s místními 

komunitami a samosprávami. Nabízí se možnost uspořádat omezené 

vzdělávací akce pro rodiče všech předškoláků, tedy možných budoucích 

klientů, pozvat veřejnost či zástupce místních samospráv, radní či starosty na 

Dny otevřených dveří, zpřístupnit školní akademie i mimo okruh školy či 

příbuzných žáků a zacílit pomocí této propagace na místní obyvatele. 

Ředitelé sledovaných škol kladou velký důraz na další vzdělání 

pedagogů a umožňují jim navštěvovat kurzy zaměřené na zkvalitnění jejich 

pracovní činnosti a spolupráce se žáky, například na didaktické problémy, 

problémy v komunikaci a v mezilidských vztazích. V rámci škol se rovněž 

uskutečňují společné vzdělávací akce dětí a rodičů. Mnoho cenných podnětů 

získávají učitelé z partnerských zahraničních škol, například z Velké Británie, 

Španělska a Švédska. Zohledníme-li kvalitně propracované systémy 

sebereflexe pedagogů, systémy vzájemné kontroly a každodenní neformální 
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předávání poznatků a zkušeností mezi pedagogy, lze sledované školy označit 

jako „učící se organizace“. 

Při vyvozování výše uvedených závěrů je nutno vzít v úvahu, že byl 

proveden na malém vzorku základních soukromých škol, a že se jednalo o tři 

školy působící v hlavním městě a jednu školu, která sice sídlí mimo Prahu, ale 

žáci jsou do ní dováženi školním autobusem, a to především z Prahy.  

Lze předpokládat, že jiné závěry a situace by byly vyvozeny na privátních 

základních školách v menších městech či v obcích, kde jedním z důvodů 

založení soukromé školy může být okolnost nedostačující kapacity místní školy 

či neexistence státní základní školy v obci I přes provedení výzkumu na malém 

vzorku lze uvést, že průzkum postihl určité obecné tendence, které ukazují 

inovační možnosti soukromých základních škol. 

Závěr 

Jak bylo dokumentováno v teoretické části práce, je hlavním úkolem 

českého školství a národní společnosti zkvalitnění vzdělání na všech stupních a 

typech škol. Již základní vzdělávání musí odpovídat požadavkům a potřebám 

současné společnosti a u každého jedince musí nastartovat proces 

celoživotního učení a vzdělávání. Současné století je nejen stoletím globální 

znalostní společnosti, ale i stoletím velmi náhlých společenských změn a krizí. 

Právě vzdělání musí člověka naučit efektivně reagovat na měnící se životní 

podmínky a účinně zpracovávat nové podněty a poznatky. Vytváření klíčových 

kompetencí pro člověka 21. století, schopného uspět nejen na trhu práce, klade 

vysoké nároky na školy všech stupňů a druhů včetně škol soukromých. 

Za 25 let se soukromé školy staly běžnou součástí českého školského 

systému a pro rodiče představují vítanou alternativu k zajištění co 

nejefektivnějšího způsobu vzdělávání svých potomků. Předností soukromých 

škol je především menší počet žáků, jenž jim dovoluje zavádět inovace a 

opatření, která nelze realizovat ve veřejném školství, neboť veřejné (státní) 

školství musí zajistit vzdělání pro velké populační skupiny. Protože v současné 
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době prochází výraznou modernizací vyučovací proces na státních školách a 

obsah a organizace výuky na státních a soukromých školách jsou si podobné, 

musí soukromé školy nabízet určité nadstandardy a hledat cesty poskytující 

rodinám a především dětem možnosti, které jim veřejné školy nabídnout 

nemohou. Tyto nadstandardy se projevují v rozšířené výuce světových či 

evropských jazyků, velkém výběru mimoškolní aktivity přímo v prostorách školy 

a efektivního zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí, které není omezeno 

pouze na účast na třídních schůzkách či občasné pomoci při plnění domácích 

úkolů.  

Soukromé školy mohou velmi efektivně reflektovat aktuální vnější změny 

a tvořivě je využít pro změnu vnitřní.  

Výzkum, který byl prováděn v rámci předkládané práce, i přes omezenou 

platnost ukázal, že největší předností soukromých škol je nízký počet žáků v 

jednotlivých třídách. Tento nízký počet umožňuje pedagogům individuální 

přístup ke každému žákovi, kterého by bylo na státní škole velmi obtížně 

dosáhnuto, a vytváření kreativního způsobu výuky, který žáky dlouhodobě 

zaujme. Právě individuální přístup umožňuje včasné pedagogické intervence 

v případě možného či aktuálního výskytu problémů, ať již učebního anebo 

osobního charakteru. Školy hledají cesty k nejlepší aplikaci j individuálního 

přístupu (například metodou tutoringu). Pozitivním poznatkem je, že se 

sledované školy nevyhýbají inkluzívnímu vzdělávání, tj. přijímání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V této oblasti dosahují velmi kvalitních a 

pozitivních výsledků. Na základě provedeného výzkumu je počet žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami na těchto školách velmi nízký. Je ovšem 

nutno podotknout, že i ve veřejných školách je procentuální zastoupení žáků se 

speciálními potřebami vzhledem k intaktní žákovské populaci relativně malé. Ve 

většině případů, kdy rodiče mají zájem o přijetí dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami do soukromé školy (tělesně nebo mentálně 

postiženého), hledají školy cestu k umožnění kompletní integrace dítěte mezi 

ostatní žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb (včetně zajištění 

bezbariérového přístupu či umožnění činnosti asistentů). Zejména v případě 
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dětí s poruchami autistického spektra a dětí s Aspergerovým syndromem 

zaznamenaly sledované školy velmi pozitivní výsledky. Kromě žáků tělesně či 

mentálně postižených upravují sledované soukromé základní školy učební 

plány i pro vysoce nadané žáky, jejichž přítomnost na státní škole by mohla 

zpomalit rozvíjení jejich intelektu či jeho upozadění ve smyslu přizpůsobení se 

většině. Ukazuje se, že právě soukromé školy, které programově uplatňují malý 

počet žáků ve třídě, mají pro realizaci inkluzívního vzdělávání velmi kvalitní a 

unikátní podmínky, k nimž patří i důraz na křesťanské či humanitní hodnoty, 

které určitým školám přidávají na unikátním charakteru, a koncentrace na 

celkový úspěch žáka v učení a jeho kvalitu práce, nejen jeho momentální 

výsledky při testech, které mohou v daný moment být ovlivněny různými 

nepříznivými faktory. 

Faktem je, že část rodičů považuje kvalitní a moderní vzdělání svých dětí 

za přidanou významnou hodnotu, za kterou jsou ochotni zaplatit, v určitých 

případech i vysoké částky. Naproti tomu očekávají participaci na činnosti školy 

a možnost pozorovat a hodnotit průběh vzdělávacího procesu. Sledované školy 

jim to umožňují v rozdílných mírách a různým způsobem, snaží se ovšem 

vyhovět jejich nadstandardním požadavkům. Rodiče přicházejí s pedagogy 

téměř do každodenního kontaktu. Samotní pedagogové komunikují s rodiči 

v největší míře prostřednictvím elektronické komunikace. Rodiče se na 

soukromých školách podílejí na organizaci či spoluorganizaci kulturních akcí, 

což na státních školách nebývá zvykem. 

Problémem, kterým by se dle názoru autora měly sledované soukromé 

základní školy zabývat, je jejich prezentace vůči okolní občanské veřejnosti. 

Mezi veřejností může převládat názor, že se jedná o elitní soukromé instituce 

vytvořené pro děti majetnějších rodin. Tomuto předsudku zjištěné poznatky 

zjištěné v rámci výzkumu neodpovídají.  Zlepšení svého obrazu v očích 

veřejnosti, změna veřejného názoru a otevření se místní komunitě patří mezi 

budoucí možnosti škol, jak posílit svoji pozici v rámci svého přímého okolí.  
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Současná pluralitní společnost vyžaduje pluralitu také ve školském 

vzdělávacím systému. Předkládaná práce se proto pokusila objasnit úlohu 

soukromých základních škol ve vzdělávacím systému České republiky a nastínit 

jejich inovační potenciál v souladu se vzdělávacími potřebami 21. století. 
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