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1. Teoretická část 

1.1 Úvod do problematiky 

Ve své práci se zabývám problematikou domácího vzdělávání, které Je v České 

republice poměrně novým fenoménem. 

V teoretické části se budu snažit odpovědět na některé obecné otázky, které se týkají 

právních, společenských a motivačních aspektů domácího vzdělávání v zahraničí i u nás. 

V empirické části se zaměřím na čtyři české rodiny, jež mají s domácím vzděláváním 

určité zkušenosti. Zajímá mě především to, co rodiče vedlo k tomu, že pro své děti zvolili 

způsob vzdělávání, který představuje alternativu k výuce ve škole. Zjištěná data srovnávám 

s výsledky uveřejněnými v Průběžné zprávě o stavu pokusného ověřování domácího 

vzdělávání ve školním roce 2002/2003. 
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1.2 Vymezení pojmu domácí vzdělávání 

Pod pojmem "domácí vzdělávání" rozumíme "vzdělávání dětí školního věku, které 

probíhá doma namísto ve škole.,,1 

Charakteristické pro domácí vzdělávání je to, že vyučující je rodič. Platí to hlavně u 

základního stupně vzdělávání. V naprosté většině jsou to tedy rodiče (většinou matka), kdo 

učí dítě číst, psát, počítat a základům přírodních a humanitních věd. V některých rodinách se 

na vyučování podílejí i starší sourozenci, případně prarodiče. Někdy je vyučování speciálních 

předmětů - jako je hudební, výtvarná a tělesná výchova - svěřováno odborníkům. Hlavním 

těžištěm práce ale pořád zůstává domov: dítě z něj pouze na několik hodin týdně odchází za 

odbornými předměty, případně odborník dochází do rodiny. 

Domácí vzdělávání může být také chápáno jako převzetí osobní odpovědnosti rodiči 

za vývoj a vzdělání svých dětí, které probíhají mimo prostředí tradiční školy. 

Domácí vzdělávání může být chápáno jako alternativní pedagogický směr usilující o 

poskytnutí co možná nejpřirozenějšího, rodinného, prostředí pro výchovu a vzdělání dětí a 

mládeže. 

1 cit. Nitschová, D.: Domácí vzdělávání (diplomová práce). FF UK v Praze, 
Praha 1999/2000, str. 5 
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1.3 Vybrané aspekty domácího vzdělávání v zahraničí 

(srovnání situace v zahraničí a v ČR) 

Domácí škola má největší tradici v USA, kde se tímto způsobem vzdělávají téměř 3 

procenta dětí školního věku. V osmdesátých letech minulého století rozhodly soudy šesti 

amerických států o protiústavnosti požadavku povinné školní docházky. 

V rámci Evropské unie neexistuje možnost domácího vzdělávání pouze v Německu. I 

státy, které mají uzákoněnou povinnou školní docházku (stejně jako v ČR), povolují velké 

množství nejrůznějších výjimek a experimentů. Dlouhou tradici má domácí škola ve Velké 

Británii, kde může o zákazu v konkrétním případě rozhodnout jen soud, ve Francii a 

především ve skandinávských státech. Z bývalých postkomunistických zemí mohou rodiče 

sami vzdělávat své děti v Mad'arsku a Polsku? 

Všeobecná deklarace lidských práv, kterou přijala OSN v roce 1948, přiznává 

rodičům primární právo volit způsob vzdělávání svých dětí. Podobně Evropská konvence na 

ochranu lidských práva základních svobod říká: 

a) Každý má právo na vzdělání. 

b) Vzdělání musí být zaměřeno na plný rozvoj lidské osobnosti. 

c) Žádnému člověku nesmí být upřeno právo na vzdělání. 

Při výkonu jakýchkoli funkcí, které stát na sebe bere ve vztahu ke vzdělávání a 

vyučování, musí stát respektovat právo rodičů zajistit, aby toto vzdělání a vyučování bylo 

v souladu s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením. 

Přes všeobecně rozšířený názor, že domácí vzdělávání je především americkým 

vynálezem, je tento způsob výuky legální ve všech zemích Evropské unie s výjimkou 

Spolkové republiky Německo (zajímavé je, že až do 30. let minulého století tamní zákony 

domácí vzdělávání umožňovaly). V mnoha zemích tomu takje už velmi dlouho: v Anglii bylo 

domácí vzdělávání legální vždy, ve Francii od roku 1882. Podobně dlouhé zkušenosti mají i 

v Belgii, Dánsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Norsku, Portugalsku a v naprosté většině 

švýcarských kantonů. V Rakousku bylo domácí vzdělávání legalizováno teprve v roce 1985. 

Pouze Španělsko, Řecko, Nizozemsko a dva švýcarské kantony povolují domácí vzdělávání 

v individuálních případech, nikoliv na základě zákona. 

Právo rodičů na domácí vzdělávání je obvykle zajištěno tím, že zákon rodičům ukládá 

povinnost zabezpečit vzdělání svých dětí. Přičemž pravidelná docházka dětí do školy je 

2 srov. Šrámková, M.:Třetí rok už nemusí do školy.Lidové noviny 6.10. 2000, 
str. 18 
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jedním ze způsobů - i když zdaleka nejrozšířenějším - jak mohou rodiče této povinnosti 

dostát. 

Zatímco zákony v zahraničí pečlivě odlišují vzdělání od školní docházky (povinné 

vzdělávání není totéž co školní docházka), u nás jsou tyto pojmy ztotožněny dokonce i 

v Ústavní listině práva základních svobod, kde je současně stanoveno, že každý má právo na 

vzdělání, a toto právo je realizováno povinnou školní docházkou? 

Ve všech zemích, které umožňují domácí vzdělávání, museli zákonodárci zvážit 

odpovědi na tři základní otázky: 

a) Jaké podmínky musejí rodiče splnit, aby mohli děti vzdělávat sami? 

b) Jaký je předepsaný obsah domácího vzdělávání? 

c) Jak jsou výsledky domácího vzdělávání ověřovány? 

Zákony různých zemí na tyto otázky odpovídají různě. Pojďme se na tento problém 

podívat podrobněji. 

3 srov. TŮma,J.Domácí vzdělávání v zemích EU a u nás. Učitelské listy 1/00-
01,s.14 
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1.3.1 Domácí vzdělávání a podmínky kladené na rodiče 

Jaké podmínky tedy musejí rodiče splnit, aby mohli děti vzdělávat sami? 

V tomto směru se evropské zákony obvykle omezují na povinnost rodičů registrovat 

doma vzdělávané děti každoročně bud' na nějaké škole nebo na místním školském úřadě. 

Některé země nevyžadují ani to. Například anglický zákon (Education Act)4 z roku 1986 

v článku 7 říká: "Rodiče každého dítěte v povinném školním věku musejí zajistit, aby dítě 

obdrželo účinné vzdělání v plném časovém rozsahu odpovídající a) jeho věku, schopnostem a 

nadání, b) jakékoliv zvláštní vzdělávací potřebě, kterou dítě může mít, a to bud' pravidelnou 

docházkou do školy, nebo jinak." Děti se zvláštní vzdělávací potřebou jsou v jiné části zákona 

definovány jako děti mající nějakou dysfunkci, která vyžaduje, aby jim byla poskytnuta 

speciální vzdělávací péče. 

Dohledem nad plněním této povinnosti rodičů je pověřen místní školský úřad (Local 

Education Authority), rodiče ale nemají povinnost vzdělávání svých dětí úřadu oznámit. 

V konkrétních sporných případech rozhoduje soud. Úřad musí sledovat, jsou-li děti skutečně 

vzdělávány způsobem odpovídajícím jejich věku, schopnostem a nadání. Průměrný počet 

návštěv úředníků v rodině je méně než dvě ročně. Rodiče ale mohou návštěvu doma 

odmítnout a nařídit ji může pouze soud. 

Zákony v žádné evropské zemi nestanovují minimální úroveň vzdělání rodičů ani 

splnění nějakých dalších podmínek týkajících se vybavení domácnosti nebo příjmu rodiny. 

Stejně tak nepožadují vyjádření ředitele školy, kam dítě dosud chodilo nebo by mělo chodit. 

Rodiče obvykle mají povinnost informovat místní úřad o svém úmyslu vzdělávat své 

děti doma (například ve Francii dva týdny před zahájením domácího vzdělávání, a to kdykoliv 

v průběhu roku), registrovat se na místním školském úřadě (to platí v Rakousku, kde je 

souhlas vždy najeden rok) nebo na nějaké škole (v Norsku, Portugalsku). 

Jiří Tůma, jeden ze zakladatelů domácího vzdělávání v České republice, si myslí, že 

z tohoto důvodu byla navržená právní úprava individuálního vzdělávání v době experimentu u 

nás velmi restriktivní. Rodiče museli předložit řadu dokladů, aniž by jim zákon někde dal 

právo vzdělávat děti doma, pokud splní určité podmínky. Mnohé z těchto dokladů musejí 

předkládat i školy při žádosti o zařazení do sítě škol (např. výpis z rejstříku trestů, zdravotní 

způsobilost a nejvyšší dosažené vzdělání osoby, která bude dítě vzdělávat, popis 

prostorového, materiálně technického a hygienického zabezpečení individuálně vzdělávaného 

viz.Tůma,J. 
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žáka). Zatímco u školy je to opodstatněné, neboť je tím poskytována jakási záruka pro rodiče, 

kteří si nemohou vše ověřovat sami, v případě rodin uvažujících o vzdělávání vlastních dětí je 

to projev naprosté nedůvěry státu ke svým občanům. 

Právo rozhodovat bylo v zákoně svěřeno krajskému úřadu, který ale jinak nebude mít 

žádnou povinnost sledovat průběh domácího vzdělávání. Na takto vysoké úrovni není 

v Evropě obvyklé rozhodovat o domácím vzdělávání dětí. Rovněž tříměsíční lhůta pro podání 

žádosti je podle mínění J. Tůmy absurdní. 

Není-li možné, aby dal zákon rodičům právo rozhodnout samostatně o domácím 

vzdělávání svých dětí, měl by mít pravomoc rozhodovat ten, komu bude svěřen dohled nad 

průběhem domácího vzdělávání, tj. ředitel školy, kde bude dítě zapsáno. 

1.3.2 Předepsaný obsah domácího vzdělávání 

Druhá otázka zní: Jaký je předepsaný obsah domácího vzdělávání? 

Některé státy (Rakousko, Norsko) výslovně stanovují, že domácí vzdělávání musí 

probíhat podle schváleného národního kurikula. Jiné státy to nepožadují (Anglie), přestože 

v nich schválené národní kurikulum existuje. Ve Francii teprve v roce 1998 vydala vláda 

zhruba jednostránkové nařízení, které stanoví povinný obsah domácího vzdělávání. 

Náš zákona se o obsahu domácího vzdělávání nikde nezmiňoval. J. Tůma má za to, 

že zákon by měl stanovit, že schválený standard základního vzdělání je závazný i pro domácí 

vzdělávání. Vždyť školy se také musejí řídit některým ze vzdělávacích programů, které 

vycházejí ze standardu základního vzdělání. 

1.3.3 Kontrola výsledků domácího vzdělávání 

Třetí otázka: Jak jsou výsledky domácího vzdělávání ověřovány? 

Ve většina zemí, které umožňují domácí vzdělávání, se také sledují jeho výsledky. 

V Anglii zákon nestanovuje žádné povinné kontroly výsledků domácího vzdělávání.Uvádí 

pouze povinnost sledovat, je-li dítě vzděláváno. Ve Francii zákon požaduje kontrolu ve věku 

8, 10 a 12 let dítěte. V Rakousku musejí děti každoročně prokázat ve škole, kde jsou 

registrovány, úspěšné zvládnutí požadavků pro příslušný ročník (ovšem pokud jsou na konci 
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školního roku posuzováni i žáci těchto škol). Po úspěšném absolvování kontroly pak místní 

školský úřad prodlouží souhlas s domácím vzdělávání na další rok. 

Toto jsou typické přístupy ke kontrole průběhu domácího vzdělávání. Od pouhé 

kontroly je-li dítě vůbec vzděláváno přes kontrolu v klíčových obdobích vývoje až 

k pravidelné každoroční kontrole. 

Nutno poznamenat, že by měl český zákon velmi detailně stanovit formu zkoušek 

doma vzdělávaných žáků. Zákon by měl stanovit, že rodiče mají povinnost vést záznamy o 

domácím vzdělávání a shromažďovat podklady pro hodnocení v průběhu celého hodnoceného 

období. Tyto podklady by měly tvořit důležitou součást hodnocení výsledků domácího 

vzdělávání, jak navrhuje J. Tůma. Hodnocení výsledků domácího vzdělávání by mělo plně 

záviset na řediteli školy. Na základě výsledků hodnocení by měl mít ředitel školy právo 

odepřít souhlas s domácím vzděláváním příslušného žáka. 5 

5 srov. Tůma, J., 1/00-01, s. 14 
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1.4 Domácí vzdělávání ve Spojených státech 

Spojené státy americké jsou často označovány za průkopnickou zemi v oblasti 

domácího vzdělávání. Tento způsob výuky dětí je tam legální ve všech státech unie. 

Průzkumy ukazují, že v roce 1990 učilo své děti doma přibližně 350 000 rodin, a o sedm let 

později to bylo nejméně 600000 rodin. Tato čísla nejsou přesná; ne všechny státy totiž 

vyžadují registraci na centrálním místě, takže ne všechny státy jsou schopné spočítat, kolik 

rodin učí své děti doma. I přesto jsou to čísla vysoká. 

Proč se americké rodiny rozhodují pro tuto formu vzdělávání? Mnoho rodičů má 

pocit, že mohou přispět k lepšímu vzdělání svých dětí víc než nabízí státní nebo soukromé 

školy. Také problémy s drogami, kriminalitou, násilím, sexuálním obtěžováním a pohlavně 

přenosnými nemocemi ve školách způsobují, že rodiče hledají alternativní řešenÍ. Kromě toho 

domácí vzdělávání dovoluje rodičům podporovat zdravou morálku svých dětí a jistě i tmelí 

rodinu. 

1.4.1 Domácí vzdělávání podle J. Holta a R. Moora 

U vzniku domácího vzdělávání ve Spojených státech stáli John Holt a Raymond 

Moore. 

John Holt (1923-1985) byl duchovním otcem Holt Asociates/Growing Without 

Schooling, amerického informačního centra pro domácí školy. Pracoval jako učitel 

matematiky a napsal deset knih o vzdělávání včetně reformy klasických škol v 60. letech 

(např. "Proč děti neprospívají,,6, "Jak se děti učí"\ Pokoušel se hledat cesty, jak reformovat 

školy, aby v nich děti mohly plně rozvinout svoji kapacitu. Po několikaletém úsilí, které 

vnímal jako neúspěšné, se obrátil jiným směrem a začal se zabývat domácím vzděláváním. 

V roce 1977 Holt založil dvouměsíčník "Growing Without Schooling" (vžila se 

zkratka GWS; volně přeloženo "Dětství bez škol"). Časopis podporoval rodiny, které 

vzdělávají své děti doma, a otevřel fórum pro společnou komunikaci. Vycházejí v něm dopisy 

od rodičů, dětí, rozhovory atd. Dále byl zakladatelem časopisu J. Holťs Book, který se 

zaměřuje na novinky v oblasti domácí školy, dětského učení a moderních učebnic 

matematiky, historie či přírodních věd. Své pojetí domácího vzdělávání Holt shrnul v knize 

6 Holt, 1.: Proč děti neprospívají,Volary, Stehlík 2003 
7 Holt, 1.: Jak se děti učí, Agentura Strom, Praha 1994 
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"Teach Your Own" (název by se dal převést jako "Učte si děti sami"), která vyšla v roce 

1981. 

"V naší práci se snažíme vcítit do dětské schopnosti učit se bez formálních osnov, 

bez imitování školy doma," říká J. Holt. Soustřeďuje se na to, jak se lidé učí a jak jim ostatní 

mohou pomoci. Holtův přístup k domácímu vzdělávání našel řadu stoupenců i odpůrců, ale i 

dnes představuje silný proud v oblasti domácího vzdělávání. Zaměstnanci asociace GWS 

často přednášejí na celonárodních konferencích, diskutují o domácím vzdělávání v médiích, 

televizních pořadech a píší články do novin nebo časopisů. Pořádají také vlastní semináře, 

konference a nabízejí poradní služby. 

Za druhého "duchovního otce" domácího vzdělávání je považován Raymond Moore. 

Moore, který měl univerzitní vzdělání v oboru pedagogiky, si společně se svojí 

manželkou Dorothy, specialistkou na výuku čtení, začal klást otázku vhodného věku pro 

začátek formálního vzdělávání. Publikoval řadu knih na téma "homeschool" (domácí 

vzdělávání). Za základní lze považovat "Better Late Than Early" (volně přeloženo "Lépe 

pozdě než brzy"), která vyšla v roce 1975 a shrnuje výsledky autorova výzkumu o vhodném 

věku pro vstup do školy. Přímo domácímu vzdělávání se věnují knihy "Home Grown Kids" 

("Děti vychovávané doma"), a "Home-spun Schools" ("Domácí školy"). Obě vyšly v 80. 

letech minulého století a jsou koncipovány jako jakési příručky pro rodiče, kteří se rozhodli 

vzdělávat své děti sami. 

1.4.2 Zkušenosti organizací GSW a HSLDA 

Na co klade Asociace GWS při domácím vzdělávání důraz? Především vychází 

z premisy, že rodiče nemusejí učit přesně podle osnova že by měli pro své děti vymýšlet 

různá "zaměstnání": návštěvy knihoven, muzeí, přírodovědných center atd. Dále rodiče 

nemají zapomínat na výchovu k běžným aktivitám jako je psaní dopisů, šetření penězi či 

komunikace s okolím. 

Jak se na otázku sociálního života dětí dívá J. Holt? "Je tu mnoho cest, jak se setkat 

s jinými dětmi. Studie ukázaly, že děti vyučované doma mají pozitivnější sebechápání než 

školní žáci. Je velice pravděpodobné, že mají přátele různého věku v sousedství, v církvi, ve 

skautu, sportovních týmech, divadelních kroužcích ... " Holtova zkušenost je tedy taková, že 

z dětí vzdělávaných doma se nestávají sociálně slabí jedinci. 
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V USA existují domácí školy i pro teenagery8. Děti na nich oceňují nezávislost a 

vnímají, že mají dostatek času objevovat to, co opravdu chtějí dělat. Mnoho amerických dětí, 

které prošly domácím vzděláváním, se stalo studenty výběrových vysokých škol a státních 

univerzit a zdárně pokračují v učení, aniž by chodily do školy. 

Zajímavý vývoj prodělala Rome School Legal Defense Association (Ochranná 

společnost zákonného domácího vzdělávání, dále jen RSLDA), kterou založili v březnu 1983 

Michael Farris a Michael Smith. 

V té době bylo domácí vzdělávání ještě v plenkách. Představa rodičů učících své děti 

doma byla relativně nezřetelná a rodiny, které si zvolily tento netradiční způsob výuky, čelily 

odporu vzdělávací byrokracie a mnohdy i svého okolí. HSLDA začínala s hrstkou členských 

rodin, dnes má už přes padesát pracovníků. Organizace existuje vysloveně za účelem 

zastoupení a ochrany rodin a svobody Gejím krédem je "podporovat svobodu rodin učit své 

děti doma, zde v USA i na celém světě,,9). 

V roce 1990 HSLDA založila Státní centrum pro domácí vzdělávání, které slouží 

k poskytování informací o státních a federálních zákonech týkajících se domácího vzdělávání. 

Centrum také pracuje na speciální publikaci projektů vztahujících se k domácímu vzdělávání, 

jeho zaměstnanci vyhodnocují výzkumy, zprávy, novinky a prameny. 

1.4.3 Domácí vzdělávání v USA očima statistiků 

Brian Ray, prezident Nation Home Education Research Institute (zkráceně NHERI; Výzkumný 

institut národního domácího vzdělávání) odhaduje, že během školního roku 1996-1997 bylo v Americe 

vzděláváno doma 1,23 milionu dětí. Domácí vzdělávání tedy od roku 1990 vzrůstalo přibližně o 15 procent 

ročně. Přitom z rodičů, kteří učí své děti doma, nemá 88 procent vysokoškolské vzdělání (ovšem jedno ze čtyř 

dětí učících se doma má rodiče s povoláním učitele). 

Domácí vzdělávání se vynořilo jako rychle rostoucí alternativa veřejného vzdělání, zlomilo stereotypy 

a evidence ukazuje, že děti učící se doma si vedou velmi dobře: ve standardizovaných testech individuálně 

skórovaly lépe než studenti státních či soukromých škol. Výzkumy ukazují, že obliba domácího vzdělávání 

v USA stoupá především proto, že rodiče bývají znechuceni množstvím dětí ve třídách, nízkými akademickými 

standardy a útisky (v státních školách ve srovnání s drahými soukromými školami). 

Fenomén domácího vzdělávání čelí i v USA falešným předsudkům a kritice. Rodiče, kteří se rozhodli vzít 

vzdělání svých dětí do vlastních rukou, bývají ve výzkumech často dotazováni, zda nemají strach o socializaci 

8 V České republice byl experiment povolen pouze pro první stupeň základní 
školy, to znamená pro děti od první do páté třídy. Někteří rodiče by jistě 
byli rádi, kdyby tento experiment mohl být rozšířen i dále. Ze získaných 
postřehů se ovšem domnívám, že rodičů, kteří by zvládli učit své děti i na 
druhém stupni, by nebylo mnoho. 

9 viz www.hslda.org 
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svých dětí. Například respektovaný magazín Time si položil otázku: "Mohou sice vychovat vzdělanější lidi, ale 

vychovají také lepší občany?" Rodiče zpravidla odpovídají, že ano, ale kritici chtějí důkazy. 

Právě dospívá první generace takto vzdělávaných dětí a je tedy dost absolventů, aby se dalo zjistit, jak 

obecně prospívají ve svých domovech, práci a životech. V roce 2003 pověřila Komise za legalizace domácího 

vzdělávání vědce, aby zmapovali lidi, kteří prošli domácí výukou. Studie pod vedením Briana Raye sledovala 

přes 7300 dospělých absolventů. Více než 5000 z nich bylo vzděláváno doma déle než 7 let a statistiky v tomto 

přehledu jsou založeny právě najejich odpovědích. 

Po absolvování (graf) vzdělanostní výsledky DV a běžné populace, věk 18 - 24 let. 

Modrá- DV 

Vínová - běžná populace 

Grafčíslo I 
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40 ~ 

Vzdělávací výsledky absolventů HS a celé populace 
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titulem 

bakalářský absolventmagisterský doktorát (MO, JO) 
titul nebo titul (PhO, EdO) 

profesionál 
bez titulu 

Najdou práci? Jistě! 

Tabulka 1. 

Zaměstnání doma vzdělávaných 

ostatní 

Zaměstnání doma 
vzdělávaných 

Počet respondentů Procento respondentů 
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Statkář, zemědělec 14 0,3 
Hospodyně, domácí 383 7,3 
vzdělávač 

Zaměstnanec 68 1,3 
Manažer (šéf) 127 2,4 
Voják 68 1,3 
Uředník 313 6,0 
Obsluha stroje 8 0,2 
Drobný podnikatel 129 2,5 
Odborník I (např. účetní, 359 6,8 
umělec) 

Odborník II (vysoký úředník, 103 2,0 
doktor, profesor) 
Bezpečnostní služba 21 0,4 
Obchodník 91 1,7 
Učitel (ne na VS) 82 1,6 
Pracovník ve službách 179 3,4 
Technický pracovník 232 4,4 
(programátor) 
Drobný živnostník (pekař, 80 1,5 
mechanik) 
Student 2573 49,0 
Ostatní 417 7,9 
Celkem 5247 100,0 

Tabulka 2. 

Aktivity v místních komunitách a styl života 

Počet % %US 
respondentů DV občanů 

Cetl za posledních 6 měsíců nějakou knihu (v angličtině) 5254 98,5 69 
Cte noviny nejméně jednou týdně 5253 60,6 82 
Cte pravidelně nejméně jeden nebo více časopisů 5254 100 89 
Sleduje národní zprávy prostřednictvím televize nebo rádia 5254 42,1 64 
téměř denně 

Cte národní zprávy online téměř denně 5254 29,5 NA 
Učastní se aktivit nějakého sdružení, např. trenér, 5253 71,1 37 
dobrovolník ve škole, spolupráce s církví... 
Je členem nějaké organizace, např. církevní či školní 5254 88,3 50 
sdružení 
Učastní se nejméně jednou měsíčně bohoslužby 5254 93,3 41 
Domnívá se, že politici a vláda jsou příliš komplikovaní pro 5253 4,2 35 
pochopení 
Domnívá se, že vlastní rodina nemůže ovlivnit to, co dělá 5251 6,2 44 
vláda 
Domnívá se, že člověku by mělo být dovoleno mluvit proti 5243 91,5 88 
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církvi a náboženství 
Domnívá se, že kniha, kterou většina lidí neschvaluje, by 5244 40,8 36 
měla být odstraněna z veřejných knihoven 
Domnívá se, že člověk by měl být schopen vyjádřit se proti 5240 95,9 neJsou 
používání daní na potraviny nebo zdravotní péči údaje 
Uměl by napsat dopis vládnímu úředníkovi a jasně vyjádřit 5249 98,4 94 
svůj názor 
Uměl by vystoupit na veřejném shromáždění 5254 96,5 88 
Umí používat internet 5251 99,6 37 
Používá internet doma na e-maily 4956 94,3 neJsou 

údaje 
Používá internet doma pro školní práci nebo kurzy 5254 73,9 neJsou 

údaje 
Používá internet doma pro vyhledávání informací 4802 91,4 neJsou 

údaje 
Využil veřejnou knihovnu za minulý měsíc 5253 68,5 32 
Využil veřejnou knihovnu v posledním roce 5254 90,3 56 

Zapojení ve společnosti 

DV absolventi jsou aktivní ve společnosti. 71 % z nich je zapojených do aktivit komunity oproti 37% běžné 

populace. 88%jsou členy různých organizací, oproti 50% běžné populace. 

Společenské dění: Angažovaní občané 

Jenom 4,2% DV si myslí, že nemůžou ovlivnit politické dění, oproti 35% běžné populace. To může být 

důvodem, proč DV jsou aktivní v politických kampaních a ve volbách. 

Tabulka 3 

Jak domácí vzdělávání ovlivnilo váš život? (Údaje jsou v procentech) 

-... 
rl:! 
~ - -... -... .c: rl:! rl:! = -... ~ ~ 
o rl:! - -~ .c: ..d rl:! - = = )Qj .c: -... o )Qj 

= = ., 
rl:! = o 

rl:! - o Qj Qj - Qj .... 
Z Z 

.... 
00. 00. 00. = 

J sem rád, že j sem byl vzděláván doma 75,8 19,4 2,8 1,4 0,6 
To, že jsem byl vzděláván doma, je 66 26,4 5,7 1,5 0,4 
pro mě v dospělosti výhodou 
Domácí vzdělávání omezilo mé 1,0 4,2 6,6 29,2 58,9 
vzdělávací možnosti 
Domácí vzdělávání omezilo můj 0,9 1,2 3,9 18,8 75,3 
výběr kariéry 
Budu vzdělávat doma svoje děti 54,8 27,3 13,5 2,8 1,6 
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Celá zpráva ze které vychází tato studie se jmenuje "Doma vzděláváni a nyní dospělí? 

Jejich komunitní a občanská angažovanost, stanovisko k DV a ostatní charakteristiky" je 

k dispozici u NHERI. 
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1.5 Domácí vzdělávání v evropských zemích 

Evropské země můžeme podle legislativní úpravy domácího vzdělávání rozdělit do 

V t v 'kl d ' h k . 10 C yr za a nIC s upm. 

1. Země, které vycházejí vstříc doma vzdělávajícím rodinám, a to již delší dobu 

(Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Velká Británie a 

většina Švýcarska). 

2. Země, kde domácí vzdělávání nebylo v minulosti povoleno, ale v současné době 

povoleno je (Rakousko). 

3. Země, které nyní domácí vzdělávání nepovolují, ale v jednotlivých případech 

udělují výjimky (Španělsko, Řecko, Nizozemí a dva kantony ve Švýcarsku). 

4. Země, kde není domácí vzdělávání legislativně povoleno (Německo). 

Je jistě zajímavé podívat se podrobněji na situaci v několika vybraných zemích. 

1.5.1 Velká Británie 

Ve Spojeném království Velké Británie a severního Irska vycházejí platné zákony 

z premisy, že všem dětem ve věku od 5 do 16 let musí být poskytnuto vzdělávání bud' 

pravidelnou docházkou do školy, nebo schváleným alternativním postupem. Podle P. Koláře l ! 

bylo možno vzdělávat alternativou k běžnému vzdělávání ve školách od roku 1944. 

V novém zákoně z roku 1996 je už jasně vymezena odpovědnost rodičů za vzdělávání 

svých dětí. Každá doma vzdělávající rodina o tomto svém rozhodnutí musí vyrozumět vedení 

školy a příslušný školský úřad (Local Education Authorities - LEA). Rodina je posléze 

registrována jako člen hnutí domácích škol a je jí přiřazen úředník, který ji alespoň jedenkrát 

za šest měsíců navštíví za účelem zhodnocení stavu vzdělávání dítěte. Tomuto úředníkovi 

jsou předkládány písemné práce za dané období a třídní kniha. Rodina má právo kontaktovat 

"svého" úředníka, kdykoli se potýká s nějakým problémem. 

Od roku 1996 je tedy ve Spojeném království Velké Británie a severního Irska 

rozdělena odpovědnost za domácí vzdělávání mezi rodiče, školský úřad a v případě nutnosti 

soud. 

10 viz Kolář, P.: Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích 
Evropy. Informační studie č. 5155. Parlamentní institut, Praha 2000, str. 8 
II viz Kolář, P. str. 9 
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1.5.2 Francie 

Ve Francii zákon ukládá povinné vzdělávání, nikoliv povinnou školní docházku. 12 Už 

zákon o základním školství z roku 1882 stanovuje povinné vzdělávání pro všechny děti starší 

6 let. Vzdělávání může probíhat jak ve veřejných či soukromých školách, tak doma. 

Rodiče mají právo informovat příslušný úřad v místě bydliště o domácí výuce 

nejpozději dva týdny před začátkem školního roku. Z obavy před zneužitím této možnosti 

domácího vzdělávání různými sektami byl v roce 1999 vydán vládní dekret č. 99-224, v němž 

je stanoveno, že vyučování musí probíhat v souladu s lidskými právy a svobodami 

definovanými v preambuli Francouzské ústavy, ve Všeobecné deklaraci lidských práva 

v Mezinárodní konvenci o právech dítěte. 

Počet doma vzdělávaných žáků se ve Francii pohybuje kolem 20 000. 13 

1.5.3 Lucembursko 

V Lucemburském velkovévodství je domácí vzdělávání také legální. Podle P. Koláře l4 

se opírá o ustanovení článku 3 a 5 zákona o základním vzdělávání z roku 1912. 

Zákonní zástupci domácích školáků mají povinnost o svém úmyslu vzdělávat děti 

doma informovat příslušný úřad nejpozději měsíc před zahájením školního roku. Tuto 

povinnost mají i rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti navštěvovali soukromou školu. 

1.5.4 Itálie 

V Itálii je domácí vzdělávání označováno jako "scuola patema". Rodiče musí každým 

rokem informovat příslušný školský úřad o svém úmyslu vzdělávat své dítě doma. Dítě se pak 

musí podrobovat příslušným zkouškám. 

1.5.5 Norsko 

V Norsku zákon z roku 1969 stanovuje, že mladí lidé mají právo a povinnost 

navštěvovat základní školu, pakliže se jim nedostává rovnocenného vzdělání z nějakých 

12 Současným stavem evropské legislativy týkající se domácího vzdělávání a 
zejména problematikou povinné vzdělání versus povinná školní docházka se 
zabývá britská badatelka A. Petrieová. Srov. www.education
otherwise.org/europe. 
13 viz Kolář str. 12 
14 viz Kolář str. 16 

21 



jiných zdrojů. 15 V roce 1989 došlo k úpravě zákona v tom smyslu, že domácí školáci musej í 

projít korespondenčním vzděláváním, které je specifikováno příručkou a osnovami. 

1.5.6 Rakousko 

V Rakousku je možnost domácího vzdělávání stanovena ve školském zákoně z roku 

1962. Jeho novela z roku 1985 praví: "Všeobecnou školní povinnou docházku lze plnit ( ... ) 

také účastí na vyučování v soukromé škole bez práva veřejnosti, pokud je toto vyučování 

alespoň rovnocenné vyučování ve školách jmenovaných v ... (příslušném paragrafu)". Zákon 

dále umožňuje: "Všeobecná školní povinnost může být také plněna účastí na domácím 

vyučování, pokud je toto vyučování alespoň rovnocenné vyučování ve školách jmenovaných 

v ... (příslušném paragrafu) s výjimkou polytechnického učebního běhu. 

Rodiče nebo jiní pověření pěstouni musí svůj úmysl vyučovat doma oznámit okresní 

školní radě před začátkem školního roku. V případě odůvodněné pochybnosti existuje právo 

na zamítnutí žádosti. Odvolání je možno podat k zemské školní radě, proti jejímu rozhodnutí 

se už odvolat nelze. 

Domácí školáci v Rakousku musí před koncem školního roku složit zkoušku. 

1.5.7 Německo 

Spolková republika Německo je jedinou evropskou zemí, v níž je domácí vzdělávání 

"ilegální". Na základě smlouvy z roku 1964 mezi jednotlivými spolkovými zeměmi je 

srovnatelná základní struktura systému školství ve všech spolkových zemích. Podle této 

dohody je povinná školní docházka závazná pro všechny děti od 10 let a trvá minimálně 9 let. 

Rodiče, kteří záměrně neposílají své děti do školy, se vystavují právnímu postihu ze strany 

státu. 

15 viz Nitschová str. 13 
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1.6 Domácí vzdělávání v České republice 

Počátky domácího vzdělávání (homeschoolingu) v České republice se váží k činnosti 

Společnosti přátel domácí školy. Ta je společně s Občanským institutem neziskovou nestátní 

organizací, která si vytkla za cíl pokusit se prosadit domácí vzdělávání do českého právního 

řádu a " ... slouŽí jako svépomocná organizace zaměřená na vzájemné propojování rodin, 

pořádání didakticky zaměřených setkávání a seminářů. Společnost přátel domácí školy má 

úzké kontakty s americkou Home School Legal Defense Associatin a v současné době má 

přes 200 členů, z nichž je většina katolického vyznání. Jejím předsedou a zároveň ředitelem 

Občanského institutu je Michal Semín. 

Kromě Společnosti přátel domácí školy působí v České republice ještě Asociace 

domácího vzdělávání, jejíž předsedkyní je Jaroslava Simonová. Asociace vznikla v květnu 

2002 a "je zaměřena na veřejnou propagaci směrem ven, řešení otázek ohledně zákonodárství, 

jedná s ministerstvem školství, hájí rodiny a školy zapojené do experimentu.,,16 Hlavním 

cílem její legislativní sekce je prosazení přijatelné právní úpravy pro domácí vzdělávání na 

prvním, druhém a třetím stupni. Asociace aktivně připravuje podklady o zasazení této formy 

vzdělávání do našeho právního řádu, vychází jak z poznatků během pětiletého experimentu 

této formy vzdělávání v České republice, tak z poznatků zahraničních. 17 

1.6.1 Experiment a jeho východiska 

Z podnětu Společnosti přátel domácí školy došlo na jaře 1998 k jednání 

s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti povolení domácího vzdělávání. 

Ještě téhož roku byla podepsána dohoda mezi ministerstvem školství a Bratrskou školou. 

Podpisem této dohody bylo domácí vzdělávání povoleno jako pětiletý experiment, který platí 

od 1. září 1998. Tento experiment byl vypracován ředitelem pražské Bratrské školy 

Bohumilem Bulířem a Společností přátel domácí školy. Byl schválen díky vstřícnému 

přístupu tehdejšího náměstka ministra školství Petra Roupce. 

Experiment se vztahoval pouze na domácí vzdělávání pro první stupeň základní školy. 

Oficiálně je nazýván jako "pokusné ověřování odlišné organizační formy základního 

vzdělávání" . 

Od školního roku 1998/1999 probíhalo domácí vzdělávání v Bratrské škole (Rajská 3, 

Praha 7, ředitel Bohumil Bulíř) a v Církevní základní a mateřské škole J. A. Komenského 

16 viz internetové stránky ADV 
17 Bulletin Asociace domácího vzdělávání číslo 1 - 4 
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(Srbská 441/12, Liberec, ředitelka Jana Coufalová). Od školního roku 1999/2000 se připojila 

Základní škola Šeříková (Šeříková 33, Ostrava-Vyškovice, ředitel Jiří Bakončík). Od 

školního roku 2001/2002 se dále zapojila Základní škola Letohradská (Letohradská 1, Praha 

7, ředitelka Renata Fejfarová). 

K 1. září 1999 bylo v experimentu celkem 169 dětí (86 z Prahy, 48 z Liberce a 35 

z Ostravy). Ve školním roce 2003/2004 bylo v experimentu už celkem 326 dětí (Bratrská 
v v v 18 

škola - 129, CZMS Liberec - 62, ZS Ostrava - 64, ZS Letohradská - 71). 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy stanovilo pro průběh domácího 

vzdělávání následující podmínky: 19 

1. Experiment je určen pouze pro žáky 1. stupně. 

2. Škola (ředitel kmenové školy) garantuje vzdělávání v souladu se standardem 

základního vzdělávání platného v České republice. 

3. Rodiče si mohou vybrat z platných vzdělávacích programů (VZP ZŠ, OŠ, NŠ). 

4. Výsledky vzdělávání mají být minimálně dvakrát ročně hodnoceny (žáci mají být 

"přezkoušeni"), nejde ovšem o klasickou formu komisionálního zkoušenÍ. 

Při přezkoušení se hodnotily a sledovaly: 

1. Výsledky vzdělávání - zda odpovídají běžné úrovni v daném věku a individuálním 

schopnostem dítěte. 

2. Předložené portfolio dítěte. 

S rodiči se probíraly následující body: 

1. Rodičovský návrh na hodnocení žáka. 

2. Problémy a úspěšné kroky v domácím vzdělávání žáka. 

3. Na začátku nového školní roku vytvoří rodiče za spolupráce učitele (konzultanta) 

individuální vzdělávací plán žáka, v něm je jasně dáno, jaké výtvory a práce budou 

předkládány u přezkoušení a jakým způsobem budou hodnoceny výsledky v jednotlivých 

předmětech. 

4. O průběhu experimentu má ředitel kmenové školy podávat písemnou zprávu 

MŠMT, a to na konci každého roku. 

18 Průběžná zpráva o stavu pokusného ověřování domácího školství ve školním 
roce 2002/2003. VÚP, Praha 2003, str. 8 
19 viz www.volny.cz/letohradska/aktuality.htm staženo dne 13.12. 2003 
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Z výše uvedených podmínek experimentu vyplývá, že osobou odpovědnou za průběh 

domácího vzdělávání je ředitel kmenové školy. Při školách pracují další pomocné instituce. 

Například při Bratrské škole klub Benjamin, který je určen pro doma vzdělávající rodiny, 

nebo od roku 2002 Asociace domácího vzdělávání, která nabízí doma vzdělávajícím rodinám 

metodickou a odbornou pomoc. Při školách fungují i učitelé - koordinátoři domácího 

vzdělávání, s nimiž mohou rodiče konzultovat problémy vzniklé v průběhu výuky. Děti mají 

možnost účastnit se akcí pořádaných kmenovou školou (tematické exkurze, výlety, školy 

v přírodě, kroužky). 

1.6.1.1 Kmenové školy 

První školou, kam se rodiče, kteří se rozhodli vzdělávat své děti doma, mohli zapsat, 

byla Bratrská škola v Praze. V této škole byla zaměstnána metodická pracovnice dr. Eva 

Bartoňová, která byla členkou výkonné rady SPDŠ. Ta měla být v případě potřeby rodinám 

k dispozici radou a pomocí při řešení jednotlivých problémů, které během doby nastaly. Dr. 

Bartoňová dále zajišťovala přezkušování žáků dvakrát do roka. Celá komunikace probíhala 

pouze mezi rodinou, paní Bartoňovou a ředitelem školy. 

V červenci roku 1998 bylo na Bratrské škole v Praze zapsáno 31 dětí z 23 rodin. Tento 

počet předčil očekávání a téměř i možnosti kmenové školy a někteří zájemci museli být 

odmítnuti. Ti však nemuseli od 1. září pokračovat v tradiční organizační formě základního 

vzdělávání. 

Přihlásila se Církevní základní a mateřská škola v Liberci, vedená ředitelkou 

Danielou Coufalovou, a ta po vzoru Bratrské školy požádala o povolení pokusného ověřování. 

V liberecké škole bylo v červenci 1998 zapsáno 18 dětí, v roce 2001 to bylo už 61 dětí. 

Liberecká škola na rozdíl od pražské nabízela rodičům možnost spojit domácí vyučování 

s částečnou návštěvou školy (dvakrát týdně). 

Třetí školou, která směla zastřešit pokusné ověřování domácího vzdělávání, byla 

Základní škola v Ostravě-Vyškovicích pod vedením ředitele Jiřího Bakončíka. Na Moravě 

to byla jediná škola, které to bylo povoleno. Ostravská státní škola se v roce 1995 stala 

samostatným právním subjektem. Od roku 1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty 

Ostravské university, kde úzce spolupracuje s její katedrou primárního a alternativního 

vzdělávání voblasti výuky žáků na prvním stupni ZŠ, zvláště však v oblasti výuky 

dramatické. (Občasník SPDŠ č. 5, duben, 1999) 
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Ředitele Bakončíka zajímá domácí škola z odborného, pedagogického hlediska: zda a 

jaký je rozdíl, když vyučuje "poučený laik" a profesionální učitel, což byla jedna z motivací, 

proč svou školu přihlásil do experimentu. (Občasník Č. 6, srpen, 1999) V žádosti o povolení 

domácího vzdělávání ředitel mimo jiné uvedl: "Hlavní smysl domácího vzdělávání vidíme 

v možnosti individuálního přístupu ke každému dítěti a v přímé zainteresovanosti rodičů 

dítěte na kvalitě vzdělávání. Společná vzdělávací činnost rodičů s dětmi může přinést značné 

obohacení vztahů uvnitř rodiny." 

1.6.1.2 Jak bylo možné se přihlásit do domácího vzdělávání v období experimentu 

Na základě písemné žádosti rodičů zaslané škole byly rodiny zařazeny do seznamu 

zájemců o domácí vzdělávání a byl jim zaslán dotazník. V něm se zjišťovaly rodinné 

podmínky pro vzdělávání, důvody, které vedly rodiče k tomu, že chtěli sami vzdělávat své 

děti, míra povědomí rodičů o tom, jak dítě vzdělávat, a zdravotní stav dítěte. 

Většinou v květnu probíhaly na školách vstupní pohovory se zájemci o domácí 

vzdělávání, kterých se účastnili rodiče s dětmi. Za školu byli přítomni ředitel školy a 

metodička pro domácí vzdělávání. Cílem pohovoru bylo objasnit schopnost rodiny zajistit 

výuku dítěte doma, a to jak po personální stránce, tak po stránce materiální a prostorové. 

Pozornost byla také věnována možnostem kontaktu dítěte s ostatními dětmi po vstupu do 

domácího vzdělávání. Zjišťovala se také úroveň dítěte. Posouzení probíhalo formou pohovoru 

s dítětem, který vedla metodička. Jeho smyslem bylo zjištění znalostí a dovedností, školní 

zralosti (u dětí zařazovaných do 1. třídy) a ověření, zda s dítětem byla v rodině probrána 

možnost výuky doma a jaký má na to názor. 

Poté, co obě strany souhlasily s podmínkami a zástupci škol seznali, že rodina je 

schopna zajistit vzdělávání svého dítěte a plnit podmínky stanovené pro domácí vzdělávání a 

dítěti tato forma výuky nepřinese újmu, byla podepsána "dohoda o zařazení dítěte do 

domácího vzdělávání". Tento dokument vymezoval práva a povinnosti obou stran, rodiny i 

školy. Pokud škola seznala, že nelze zaručit plnění podmínek pro domácí vzdělávání ze strany 

rodiny nebo by mohlo dojít k jakémukoliv ohrožení vývoje dítěte, odmítla rodinu do 

experimentu přijmout. 

1.6.1.3 Jak probíhá domácí vzdělávání 

Možnosti domácího vzdělávání využívá v České republice nemalé množství rodin 

(dohromady přes 200 dětí). Vzdělávání žáků zajišťují rodiče, výuku vedou převážně matky. 
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Pro mnohé z nich to znamenalo znovu se vrátit do prvních tříd, musely si ujasnit postupy a 

metody, jak budou své děti vést. 

Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů nebylo zprvu v podmínkách pro zařazování rodin 

do domácího vzdělávání relevantní. Podle Jiřího Bakončíka ve většině rodin nemá žádný 

z rodičů pedagogické vzdělání. (Bakončík, J., 5/00-01, s. 8) 

Výuka dětí probíhá podle jednoho ze schválených vzdělávacích programů. Výběr 

vzdělávacího programu je zcela na zvážení rodičů dítěte. 

Výuka v rodinách probíhá většinou v upraveném prostoru dětského pokoje nebo 

v kuchyni. K výuce naukových předmětů, jako jsou prvouka, přírodověda nebo vlastivěda, se 

často využívají výlety do přírody či návštěvy muzeí, hradů, zámků apod. 

Škola zajišťuje odbornou metodickou pomoc a organizuje metodická setkání pro 

rodiče. Jejich cílem je připravit rodiče na zajištění hladkého průběhu školního roku a seznámit 

Je: 

- se základními vzdělávacími dokumenty, jimiž se musejí při výuce řídit (Standard 

základního vzdělávání, vzdělávací programy, osnovy), 

- s obecnými metodickými zásadami pro vedení výuky, 

- se způsobem vedení dokumentace, 

- se způsoby hodnocení dětí, 

- s organizací a průběhem přezkoušení dětí, 

- se způsoby metodické pomoci vzdělávajícím ze strany školy, 

- s možnostmi materiálního vybavení rodin pro zajištění vzdělávání. 

Metodická pomoc pro rodiče s dětmi, která je zaměřena plně na zjištění úrovně dítěte, 

a to jak v oblasti znalostí, tak v oblasti návyků a dovedností, má dvě formy: 

První formou jsou školou organizovaná metodická setkání, kdy v určený den mají 

rodiče s dětmi možnost přijet do školy, kde vede metodička individuální konzultace. Děti mají 

zároveň možnost navštívit třídy a zúčastnit se výuky. 

Druhou formou metodické pomoci jsou individuální konzultace na základě dohody 

mezi rodiči a metodičkou, které se konají většinou v bytě metodičky, výjimečně v rodinách. 

Například v ostravské škole nejsou metodická setkání pro rodiče povinná ani není 

školou předepsán minimální počet povinných setkání. Rodiče se zúčastňují setkání podle 

svých potřeb. Všem rodinám je poskytována v případě potřeby i metodická pomoc po 

telefonu. (Bakončík, J., 5/00-01, s.9) 

K výuce výchov - tělesné, výtvarné a hudební - je ze strany rodin často využívána 

výpomoc ve formě zařazení dítěte do odborného kroužku nebo dítě navštěvuje základní 
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uměleckou školu. Je třeba však mít na paměti, že základní umělecké školy se zaměřují 

především na nadané děti. Tůma píše2o, že způsob výuky v základních uměleckých školách se 

více podobá výuce v normální škole. On sám si našel pro výuku výtvarné výchovy 

akademickou malířku Evu Nevrlou, která u nich doma vedla pět let výtvarný kurz. Jednou 

týdně k nim domů chodilo více dětí na dvě hodiny dopoledne. Paní Nevrlá prý výuku 

nepojímala jako školní předmět, ale jako výchovu k výtvarnému cítění a vyjadřování. 

Jak je to s tělesnou výchovou? Tůma píše21
, že rodiny bydlící na venkově by s tímto 

předmětem neměly mít žádné problémy. Jeho děti chodí na fotbalové hřiště, hrají badminton, 

běhají. Určitou možností je věnovat se určitému sportu více, děti navíc mohou jezdit na kole, 

plavat. Pro dítě je navíc přirozené v tomto věku se hodně pohybovat a být aktivní. 

Výuka cizího jazyka je ve většině případů zajišťována rodiči nebo s pomocí 

příbuzných ovládajících příslušný jazyk. Některé děti navštěvují jazykové kurzy. 

Výuka praktických činností je zaměřována převážně na rozvoj dovedností spojených 

s údržbou domácnosti (péče o květiny, práce na zahrádce atd.) 

Doba a čas výuky v průběhu dne, týdne i roku je přizpůsobena režimu rodiny a 

požadavkům dítěte. V některých rodinách je rozpracován přesný režim pravidelné výuky, 

v jiných rodinách volí nepravidelný režim, kdy výuka probíhá v době, kdy dítě i rodiče mají 

chuť a motivaci se učení věnovat. 

1.6.1.4 Přezkoušení žáků domácí školy 

Přezkoušení žáků je prováděno dvakrát za školní rok a vzhledem k počtu dětí je 

rozděleno do více dnů. Přezkoušení za první pololetí se koná většinou v polovině ledna, 

přezkoušení za druhé pololetí v polovině června. Záleží ovšem na kmenové škole a jejím 

řediteli, takže termíny přezkoušení se mohou lišit. 

Žáci jsou zkoušeni písemně. Pokud se objeví nedostatky, pokládají se dítěti 

individuálně ústní otázky. Ústně jsou žáci zkoušeni pouze ze znalostí vlastivědy, přírodovědy 

a cizího jazyka. Podkladem pro konečné hodnocení výsledků žáků jsou: 

- výsledky testování znalostí žáka při přezkoušení, 

- výsledky ústního zkoušení žáka, 

- předložené výsledky práce žáka za dané pololetí (sešity, výtvarné práce atd.) 

- návrhy na hodnocení zpracované vzdělávajícím, 

- poznatky o znalostech a dovednostech dítěte z konzultací (zpracované metodičkou). 

20 viz Tůma 
21 viz Tůma 

28 



Na přezkoušení dětí přivážejí rodiče vlastní návrh slovního hodnocení dítěte. Konečné 

znění slovního hodnocení na vysvědčení je zpracováno metodičkou a ředitelem školy.22 

1.6.2 Výsledky po prvním roce experimentu 

1.6.2.1 Církevní škola J. A. Komenského v Liberci 

Do Církevní základní a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci se k závěrečnému 

přezkoušení po prvním roce dostavilo celkem 26 žáků se svými rodiči. Dvě děti byly předem 

omluveny ze závažných důvodů. Na základě hodnocení předchozího pololetního přezkoušení, 

ve kterém zástupci ŠÚ a ČŠI shodně konstatovali, že měli k posouzení znalostí málo času, se 

škola snažila najít jiný způsob, který by lépe vyhovoval. Žáci byli rozděleni do skupin podle 

ročníků a přezkoušení probíhalo ve skupině. 

Žáci prvního až třetího ročníku pracovali s konzultantkou podobným způsobem jako 

při běžném vyučování (práce ve skupině, soutěže atd.). Pro žáky čtvrtého až pátého ročníku 

byly připraveny otázky, s nimiž děti pracovaly samostatně - dosazovaly, vyplňovaly, 

prováděly výpočty. Důraz byl kladen na samostatné vyhodnocení práce každého jednotlivce. 

Znalosti z přírodovědy a vlastivědy byly přezkoušeny předem připravenými otázkami z celé 

šíře učiva daného ročníku a předmětu. Pro každý ročník byla ke přezkoušení vymezena jedna 

hodina. Rodiče žáků byli přítomni, do přezkoušení však nezasahovali. 

Komise složená ze zástupců MŠMT ČR, ŠÚ LIBEREC a ČŠI měla k dispozici ke 

každému přezkušovanému žáku dvě složky obsahující tyto materiály a dokumenty: třídní 

výkazy, osobní složky žáků, které obsahovaly katalogové listy žáků, zprávy ze škol, výsledky 

pedagogicko-psychologických vyšetření, Žádosti rodičů o zařazení dítěte na domácí 

vzdělávání a Dohody o podmínkách zařazení. Druhá složka obsahovala práce dítěte, které 

byly vypracovány při konzultacích, čtvrtletní a pololetní práce zpracované žáky ve škole 

v určeném termínu. Každé dítě si spolu s rodiči připravilo výstavku svých výtvarných prací a 

fotografií z vyučování doma. 

V Liberci navštěvují děti, které jsou místní, jednou za týden vyučování a konzultaci. 

Později je stanoven počet konzultací minimálně jednou za měsíc. Při každé návštěvě 

vyučování a konzultace jsou děti přezkušovány ústně i písemně, aby bylo zřejmé, jak dítě 

postupuje v učivu - aby bylo možné navrhnout nápravu, poradit, jak na další učivo, co je třeba 

22 pozn. tyto podmínky platí i po 1.1. 2005 
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více upevnit, procvičit. Poznatky, které škola tímto způsobem získává, jí umožňují velmi 

dobře hodnotit postup ve výuce každého žáka .. 

Po prvním roce experimentu v liberecké škole konstatovali: 

Došlo ke sblížení školy a rodiny. Rodiče se účastní mnoha akcí pořádaných školou a 

aktivně se zapojují. Jejich děti se při společných akcích začleňují mezi žáky školy bez obtíží. 

Škola má velmi podrobný přehled o všech žácích zařazených v domácím vzdělávání, 

minimálně jedna z konzultací během školního roku probíhá v rodině. 

Na počátku potřebovala většina rodin pomoc školy v mnoha oblastech (rozvržení 

učiva, metodické postupy při výuce, způsob hodnocení, záznamy práce s dítětem, režim 

v rodině, spolupráce obou rodičů atd.). 

"Máme mnoho velmi dobrých zkušeností se zařazením žáků s poruchami učení", soudí 

vedení liberecké školy. "U většiny těchto dětí bylo dosaženo výrazného pokroku. Rodiče 

mohou pro práci s dítětem volit vhodný čas, kdy je dítě schopné se soustředit a může přijímat 

nové poznatky, mají jistotu v tom, že se výpadkem pozornosti neztratila návaznost učiva, 

mohou zařadit více procvičování toho druhu učiva, který činí dítěti potíže." 

Rodiče dětí, které netrpí poruchou učení, jsou především velmi spokojeni s tím, že 

dětem odpadlo mnoho ztrátových časů a tím se otevřel prostor pro další aktivity ve 

vzdělávání. 

Vedení míní, že velkou předností tohoto způsobu vzdělávání je, že každý žák má 

svého osobního učitele. Nemusí tedy čekat až na něj přijde řada, když potřebuje něco od 

vyučujícího vysvětlit, není zkoušen před ostatními dětmi, které by jeho případné nevědomosti 

mohly využít jako zbraně. 

Děti se mají ve škole především připravit na cestu celoživotního vzdělávání, to 

znamená, že nejdůležitější není získání informací a jejich perfektní memorování. Cílem je 

naučit žáky samostatně pracovat s potřebnými informacemi, jejich získávání a práce s nimi. 

Závěrečné přezkoušení v liberecké škole proběhlo dne 4. 6. 1999 a mohlo částečně 

vypovídat o znalostech dětí, naprosto však nemohlo zachytit změny ve vztazích a nastartování 

morálních postojů dětí. 

Závěrečné zhodnocení vedení experimentu domácí školy v Liberci otiskl Občasník 

SPDŠ č. 6, srpen 1999, s. 10: 

"Máme-li zhodnotit zkušenosti s domácím vzděláváním komplexně, potom nelze 

opominout právě nastartování dětí k vlastní zodpovědnosti za zvládnutí učební látky a k tomu, 

co se skutečně naučí. Ve všech případech je patrné přijetí odpovědnosti za to, co bude umět, 
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samotným žákem, což u dětí docházejících do školy denně pozorujeme až ve vyšších 

ročnících. U starších dětí došlo ke změně postoje k rodičům - je zde víc vážnosti a užší vztah 

k rodičům. V rodinách můžeme pozorovat lepší spolupráci rodičů ve vzdělávání a výchově 

dítěte, otcové se zapojují do práce s dítětem mnohem více, než pokud chodilo dítě do školy 

denně - to byla zpravidla úloha matky. Jsme rádi, že se naše škola mohla do tohoto 

experimentu zapojit, osvědčil se jako velmi dobrá alternativa běžné školní docházky." 

1.6.2.2 Bratrská základní škola v Praze 

První přezkoušení v Praze proběhlo také úspěšně. Vysvědčení na závěr roku dostalo 

33 dětí zapojených do experimentu. Děti absolvovaly závěrečný pohovor před komisí 

složenou z ředitele Bulíře, paní Janovské z Ministerstva školství ČR, paní Fejfarové, ředitelky 

ZŠ Letohradská (státní nezávislý dozor za školský úřad). Dále se účastnila přezkušovací 

komise složená ze dvou členů. Pohovorům devíti dětí byl přítomen i psycholog. Z jeho 

posudku vyplývá, že děti jsou sociálně i emočně v pořádku, nebojí se komunikovat anI 

uplatňovat své požadavky ajejich znalosti dosahují úrovně jejich schopnosti vzdělávat se. 

Podle názorů jak zastánců domácího vzdělávání, tak vedení škol zainteresovaných do 

experimentu proběhl první rok velmi úspěšně. Mnoho rodičů učících své děti doma si tak 

mohlo oddychnout a zhodnotit své snaženÍ. 

1.6.2.3 Základní škola v Ostravě 

Druhý rok (září 1999) se k tomuto experimentu připojila další škola - ZŠ v Šeříkové 

ulici v Ostravě. V září 1999 měla škola mezi svými žáky zapsáno 35 dětí, které učí jejich 

rodiče doma. Nejvíce bylo prvňáčků - 14, s přibývajícím číslem ročníku počet žáků klesal 

(pátý ročník je poslední, který experiment domácího vzdělávání umožňuje). 

Děti vyplňovaly testy, pracovaly samostatně v lavicích, když si nevěděly rady, stačilo 

zvednout ruku a paní učitelka jim poradila. "Službu" měly kromě ředitele a metodičky Evy 

Kučové i učitelky z prvního stupně a angličtinářka. 

Každé dítě z 1. až 3. ročníku dělalo tři testy: z matematiky, českého jazyka a prvouky. 

Žáci ze 4. a 5. ročníku pět testů: matematika, český jazyk, přírodověda, vlastivěda a cizí 

jazyk. Došlo i na slovní zkoušenÍ. Na vyhodnocení si škola vzala týden, pak rodiče dostali 

vysvědčení poštou. Až najeden případ děti uspěly, konstatoval ředitel Bakončík. 

"Zdá se," míní redaktorka Štefflová, "že pro některé děti bude domácí vzdělávání 

cestou, jak se přenést přes své zvláštnosti - přes talent i přes handicap. Přesto se nemohu 
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zbavit dojmu, že kdyby škola fungovala, jak má, experiment bychom nepotřebovali." 

(Šteff1ová, J., 2000) 

Jaké jsou poznatky po prvním roce experimentu v Ostravě? 

Rodiče kladně hodnotí větší efektivitu výuky, možnost strávit společně s dětmi více 

času, vyhovující systém konzultací, vyhovující systém a četnost přezkoušení, možnost 

metodické pomoci v případě potřeby. Potíže, se kterými se rodiče setkávají: Chybí objektivní 

srovnání míry znalostí dítěte v průběhu roku s ostatními stejně starými dětmi. Rodičům chybí 

zpětná vazba, zda učí dobře. Rodiče nedokáží při vstupu do domácího vzdělávání sami dobře 

rozvrhnout učivo vzhledem k potřebám dítěte a obsahu a množství učiva. 

Výhody a klady domácího vzdělávání hodnocené školou: 

- Výuka doma se jeví ve srovnání s výukou ve škole jako časově efektivnější. 

- Domácí vzdělávání umožňuje dětem s pomalejším pracovním tempem a žákům méně 

nadaným dobře zvládnout učivo, neboť je jim věnována ze strany rodičů soustavná péče, je 

zajištěn individuální přístup k dítěti, jsou odstraněny stresové faktory z pocitu neúspěchu před 

vrstevníky a děti mají dostatek času na procvičování učiva, se kterým mají potíže. 

- Dětem talentovaným a zvídavým umožňuje domácí vzdělávání rychlejší postup ve 

vzdělávání. Děti zvládají i rozšiřující učivo. 

- Děti jsou vyrovnané a spokojené. Mají dostatek času na své zájmy. 

- Rodiče-nepedagogové mění svůj pohled na náročnost pedagogické práce a 

vzdělávání dětí. Uvědomují si, jak nesnadná a psychicky náročná je práce učitele. 

- Domácí vzdělávání se jeví jako vhodné pro vzdělávání dětí s výraznými poruchami 

chování nebo s "nestandardním" chováním. 

Obecné problémy: 

- Velmi problematické je hodnocení výchov (to ale není snadné ani na běžném typu 

základní školy). 

- Není jasný způsob financování v domácím vzdělávání a právní postavení rodičů jako 

vzdělávajících. S tím souvisejí následující otázky: Má se hradit část nákladů na učební 

pomůcky? Mohou mít rodiče nárok na mzdové prostředky, které školy dostávají jako 

normativ? Mají rodiče nárok na prostředky na žáka, které přichází ze státního rozpočtu na 

obce k zajištění financování provozu škol, jestliže jejich děti do školy nechodí? 
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- Velké vzdálenosti ke kmenové škole způsobují problémy v možnosti využívání další 

nabídky školy, možnosti četnějších pravidelných konzultací, možnosti navštěvovat rodiny 

metodikem a provádět kontrolu plnění podmínek pro vzdělávání (nedostatek finančních 

prostředků na cestovné), možnosti vytvořit z rodin zařazených do domácího vzdělávání 

komunitní strukturu, která by se podělila o vzdělávání dětí této komunity, nebo v níž by si 

rodiny mohly radit o problémech a nacházet jejich řešení. 

(Bakončík, J., 5/00-01, str.lO) 

1.6.3 Zkušenosti a námitky rodičů k přezkušování dětí 

Manželé Coufalovi se pozastavili nad způsobem přezkušování dětí v domácí škole. 

"Forma velkého přezkušování nemá na základní škole žádnou obdobu. Děti v základní škole 

nejsou nikdy zkoušeny z učiva celého školního roku v daném předmětu." (Občasník č. 6, 

1999) 

Dále se domnívají, že "velké přezkoušení" je pouhé ověření jenom několika 

z mnohých požadavků, které předepisuje vzdělávací program. Nevypovídá o tom, jaké bylo 

dítě na počátku školního roku, jak postupovalo ve výuce během školního roku, jak spolehlivě 

a odpovědně plnilo své povinnosti, jak bylo snaživé, s jakým porozuměním přijímá mravní a 

občanské hodnoty a zapojuje je do utváření svých kritérií k rozeznávání dobrých a špatných 

názorů, postojů a činů lidí... 

Pokyny MŠMT ČR sice jasně hovoří o tom, že žáci z domácího vzdělávání nemají být 

v žádném případě komisionálně zkoušeni, je však velmi obtížné najít zodpovědně ten nejlepší 

způsob jednorázového ověření, zda je dítě vzděláváno systematicky či nikoliv, reagují dále 

Coufalovi. 

"Pokud Je ve způsobu ověřování experimentu domácího vzdělávání zakotvena 

povinnost pravidelných konzultací, tak jako je tomu v naší škole (v Liberci - pozn. autora), 

myslíme si, že velké přezkušování žáků před komisí není nutné. Děti i rodiče pravidelně 

docházejí do školy, jsou s ní v úzkém kontaktu a děti jsou neustále prověřovány testy či 

ústním přezkoušením. Konzultantky velmi dobře znají děti i jejich rodiče, v průběhu celého 

roku nasbírají dostatečné množství podkladů a závěrečné přezkoušení k hodnocení dítěte 

nepotřebují. Chtěli bychom, aby závěrečné přezkoušení bylo slavnostní, kdy žáci předvedou 

to, čemu se naučili a budou mít příležitost pochlubit se svými výtvory." (Občasník č. 6, 1999, 

s.7-8) 

Je to jeden z názorů. Ovšem ne na všech školách je stejný systém a ne všude musejí 

rodiče navštěvovat kmenovou školu 
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1.6.4 Formování domácího vzdělávání po 1. lednu 2005 

1.6.4.1 Školský zákon 

Dne 24. září 2004 byl přijat zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon), který začal platit od 1. ledna 2005. Ani 

v tomto (podobně jako v předcházejícím zákoně) se s pOjmem "domácí 

vzdělávání"nesetkáme. Řešení legislativních otázek spojených s DV se částečně "ukrývá" v 

§ 41 o individuálním vzdělávání. To, co je podstatné pro tuto diplomovou práci, shrnuji 

v následujících osmi bodech: 

1. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák 

přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce 

žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. 

(změna oproti dosavadním pravidlům: DV může realizovat jakákoliv škola) 

2. Žádost zákonného zástupce musí obsahovat 

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka, 

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má žák být individuálně 

vzděláván, 

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka, 

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek 

ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, 

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, 

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, 

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, 

h) vyjádření školského poradenského zařízení. 

(dříve nemuselo být vyjádření školského poradenského pracovníka) 

2. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání, 

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky 

materiální a ochrany zdraví žáka, 
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c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, 

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 

(nedošlo ke změně) 

3. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a 

to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. 

(dříve konal zkoušky pouze v kmenové škole) 

4. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno 

nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. 

(beze změny) 

5. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 

dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele o přezkoušení žáka, byl-li zkoušejícím žáka 

ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žákovi vyhoví, nařídí 

komisionální přezkoušení žáka. 

(beze změny) 

6. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání 

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky 

materiální, personální a ochrany zdraví žáka, 

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené 

tímto zákonem, 

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného roku neprospěl, 

d) nelze-li žáka hodnotit způsoby uvedenými v odstavcích 4 a 5, nebo 

e) na žádost zákonného zástupce žáka. 

(beze změny) 

7. Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 

dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání 

proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný 

účinek. 

(beze změny) 

8. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, 

s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a 

speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na 

činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky (beze změny). 
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1.6.4.2 Zkušenosti škol po změnách podmínek domácího vzdělávání (anketa) 

Abych zjistil, jak se konkrétně změnily podmínky pro domácí vzdělávání po přijetí 

nového školského zákona, rozeslal jsem ředitelům škol, v nichž probíhá domácí vzdělávání od 

1. ledna 2005, anketu o domácím vzdělávání po tomto datu. 

Oslovil jsem ředitele pražské Bratrské školy v Praze 7, ředitele ZŠ školy 

v Letohradské ulici v Praze 7, ředitele ZŠ v Ostravě-Vyškovicích, ředitelku Církevní základní 

školy Jana Ámose Komenského v Liberci, ředitele Tyršovy základní školy v Brně, ředitele ZŠ 

Šlapanice, ředitele ZŠ Košetice a ředitelku ZŠ ve Vraném nad Vltavou. 

Anketa obsahovala sedm otázek, na něž ředitelé odpověděli následovně: 

1. Diskutoval s vámi někdo o změnách v oblasti paragrafu o domácím vzdělávání 

v době přípravy nového školského zákona? 

Bratrská škola, Praha 7: "Na škole byla založena Asociace domácího vzdělávání, která 

připomínko vala některé body zákona." 

DV" 

ZŠ Letohradská, Praha 7: "Ano." 

ZŠ Košetice: "Ne, v době příprav zákona škola neměla DV." 

Církevní základní a mateřská škola Šeříkova, Liberec: "Ano, parlament." 

ZŠ Ostrava-Vyškovice: "Škola byla kontaktována e-mailem." 

Tyršova ZŠ, Brno: "Škola neposkytla informace, v době příprav zákona neměla škola 

ZŠ Šlapanice: "Ne." 

ZŠ Vrané nad Vltavou: "V době příprav zákona neměla škola DV." 

2. Pokud ano, měli jste možnost změnu paragrafu o domácím vzdělávání 

nějakým způsobem ovlivnit? 

Bratrská škola, Praha 7: "Ano v rámci asociace." 

ZŠ Letohradská, Praha 7: "Dodnes nevím, snad ano." 

ZŠ Košetice: ---

Církevní základní a mateřská škola Šeříkova, Liberec: "Minimálně." 

ZŠ Ostrava-Vyškovice: ---

Tyršova ZŠ, Brno: ---
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ZŠ Šlapanice: "Ne." 

ZŠ Vrané nad Vltavou: ---

3. Jaké máte konkrétní připomínky ke změnám školského zákona? 

Bratrská škola, Praha 7: "Je to plus pro rodiče." (Podrobnější informace ředitele Bulíře 

uvedeny níže.) 

ZŠ Letohradská, Praha 7: "Vážnost důvodu, pro který smí ředitel povolit DV, je velmi 

neurčitým pojmem. Není uzákoněna povinnost konzultovat s učitelem během školního roku." 

ZŠ Košetice: "Je pozitivní, že si rodiče mohou vybrat vhodnou školu ve svém okolí." 

Církevní základní a mateřská škola Šeříkova, Liberec: "Vadí vyjádření PPP a omezení 

na výjimečné případy." 

ZŠ Ostrava-Vyškovice: --

Tyršova ZŠ, Brno: ---

ZŠ Šlapanice: "Výuku a podmínky dítěte nelze prakticky kontrolovat." 

ZŠ Vrané nad Vltavou: "Výuku a podmínky dítěte nelze prakticky kontrolovat." 

4. Byly ve znění školského zákona tyto připomínky nějak zohledněny? 

Bratrská škola, Praha 7: "Ano." 

ZŠ Letohradská, Praha 7: "Ne." 

ZŠ Košetice: ---

Církevní základní a mateřská škola Šeříkova, Liberec: "Ne." 

ZŠ Ostrava-Vyškovice: ---

Tyršova ZŠ, Brno: ---

ZŠ Šlapanice: "Ne." 

ZŠ Vrané nad Vltavou: "Připomínko vala paní Simonová z ADV." 

5. Ovlivnilo přijetí nového školského zákona počty žáků zařazených do domácího 

vzdělávání na vaší škole? 

Bratrská škola, Praha 7: "K 1. lednu 2005 odešlo do Vraného 30 dětí a konzultantka." 

ZŠ Letohradská, Praha 7: "Konec dřívější exkluzivity, odchod dvaceti procent žáků." 

ZŠ Košetice: "Zatím nevíme." 

Církevní základní a mateřská škola Šeříkova, Liberec: "Ano." 

ZŠ Ostrava-Vyškovice: ---

Tyršova ZŠ, Brno: ---
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ZŠ Šlapanice: "Ano." 

ZŠ Vrané nad Vltavou: "K 3. lednu 2005 bylo zapsáno 38 domácích školáků." 

6. Od kterého roku probíhá domácí vzdělávání na vaší škole? 

Bratrská škola, Praha 7: ,,1998." 

ZŠ Letohradská, Praha 7: ,,2001." 

ZŠ Košetice: ,,2005/2006." 

Církevní základní a mateřská škola Šeříkova, Liberec: ,,1998." 

ZŠ o strava-Vyškovice: ---

Tyršova ZŠ, Brno: ---

ZŠ Šlapanice: ,,2003." 

ZŠ Vrané nad Vltavou: ---

7. Můžete mi blíže popsat, jak se konkrétně změnily podmínky pro domácí 

vzdělávání na vaší škole od začátku praktikování až do současnosti (podmínky zkoušení, 

průběhu a četnosti konzultací, možnosti výběru vzdělávacích osnov)? 

Bratrská škola, Praha 7: "Konec portfoliového hodnocení zavedení testů." 

ZŠ Letohradská, Praha 7: "Rodiče si vedou dokumentaci -třídní knihu, jednou měsíčně 

konzultace, volba osnov je plně na rodičích." 

ZŠ Košetice: ---

Církevní základní a mateřská škola Šeříkova, Liberec: "Upevnění četnosti konzultací u 

problematických dětí, svobodná volba učebnic a vzdělávacího programu." 

ZŠ o strava-Vyškovice: --

Tyršova ZŠ, Brno: ---

ZŠ Šlapanice: "Žádná změna, záleží na dohodě s rodiči." 

ZŠ Vrané nad Vltavou: ---

1.6.4.3 Rozbor výsledků ankety 

1. Diskutoval s vámi někdo o změnách v oblasti paragrafu o domácím vzdělávání 

v době přípravy nového školského zákona? 

Z 8 dotázaných ředitelů a ředitelek odpověděli kladně 3 ředitelé. Byli to ředitelé 

kmenových škol zapojených do experimentu. Je jasné, že po zkušenostech získaných během 
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experimentu měli tito ředitelé snahu připomínkovým řízením ovlivnit znění nového školského 

zákona. 

2. Pokud ano, měli jste možnost změnu paragrafu o domácím vzdělávání 

nějakým způsobem ovlivnit? 

Ředitel Bratrské školy, jediný respondent a zároveň člen Asociace domácího 

vzdělávání, měl v rámci připomínkových jednání Asociace domácího vzdělávání tuto 

možnost. 

3. Jaké máte konkrétní připomínky ke změnám školského zákona? 

Jedním z nejobtížnějších bodů pro ředitele Bratrské školy a paní ředitelky Církevní ZŠ 

Šeříkova v Liberci byl bod 3 (Důvody pro individuální domácí vzdělávání). Dříve bylo uznání 

důvodů pro domácí vzdělávání pouze záležitostí ředitelů kmenových škol, dnes po přijetí 

nového zákona může být závažnost důvodů uváděných rodiči přezkoumávána inspektory. 

Další připomínku vznesla Asociace domácího vzdělávání a týkala se toho, že žádost o domácí 

vzdělávání musí obsahovat vyjádření školského poradenského pracovníka. 

K této otázce se vanketě také podrobněji rozepsala konzultantka z Vraného nad 

Vltavou, která je přesvědčena o tom, že bod 2/e je scestný. Podle vlastních zkušeností 

z Bratrské školy dospěla k názoru, že maminky učitelky mají tendenci si školu přenášet domů 

a dítě přetěžovat. 

Další připomínka této konzultantky a prezidentky Asociace domácího vzdělávání se 

týkala bodu 2/h (Vyjádření školského poradenského pracovníka). V tomto bodě není přesně 

stanoveno, co má školské poradenské zařízení přesně zjišťovat. Podle jejich názoru většina 

poraden vůbec netuší, že existuje individuální vzdělávání, rodiny zbytečně ztrácí čas 

vysvětlováním a nakonec je jim doporučeno, aby se obrátily na dr. Mertina. Dr. Mertin tento 

bod připomínkoval na schůzce MŠMT, přesto se vůbec neobjevil v připomínkách. 

4. Byly ve znění školského zákona tyto připomínky nějak zohledněny? 

Většina ředitelů, kteří využili možnosti vyjádřit se ke znění nového školského zákona, 

mi na tuto otázku odpověděla "ne". Pouze ředitel Bratrské školy odpověděl ano, ale svoji 

odpověď nikterak nekonkretizoval. 
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5. Ovlivnilo přijetí nového školského zákona počty žáků zařazených do domácího 

vzdělávání na vaší škole? 

Největší úbytek žáků byl v Bratrské škole, odkud odešlo 30 žáků. Tento úbytek 

souvisí s odchodem konzultantky do školy ve Vraném nad Vltavou. 

Do Vraného se zapsalo k 3. lednu 2005 38 žáků, z čehož 30 pouze přešlo z Bratrské 

školy. Počátkem února 2005 jich bylo zapsáno již 44 a do první třídy pro školní rok 

2005/2006 jich bylo zapsáno 20. Od září 2005 jich bylo ve Vraném zapsáno celkem 39 (víc 

nedovolí kapacita), zbývající žáci jsou zapsáni ve Středoklukách 7, Slapech 8 a Kněžicích 6. 

S hromadným odchodem žáků z Bratrské školy dále souvisí změna systému hodnocení 

- žáci už nejsou hodnoceni pouze na základě doneseného portfolia Gako je tomu nyní ve 

Vraném), ale i na základě testů. 

6. Od kterého roku probíhá domácí vzdělávání na vaší škole? 

Po 1. lednu 2005 se do domácího vzdělávání nově zapojila ZŠ ve Vraném nad 

Vltavou, ZŠ Košetice a myslím, že i Tyršova základní škola Brno, ale ta mi neposkytla 

informace. Je možné, že domácí vzdělávání probíhá i na jiných školách v malém počtu, školy 

zatím nejsou nikde uvedeny (např. na internetových stránkách Asociace domácího 

vzdělávání). 

7. Můžete mi blíže popsat, jak se konkrétně změnily podmínky pro domácí 

vzdělávání na vaší škole od začátku praktikování až do současnosti (podmínky zkoušení, 

průběhu a četnosti konzultací, možnosti výběru vzdělávacích osnov)? 

V Bratrské škole odstoupili od portfoliového hodnocení, spíše hodnotí podle testů. 

V Liberci došlo k upevnění četnosti konzultací a rodiče mají větší možnost svobodné volby 

učebnic a vzdělávacíchprogramů. V Praze v Letohradské mají konzultace jednou měsíčně. 

1.6.4.4 Komentář Asociace domácího vzdělávání ke znění nového školského 

zákona 

Jedním z nejobtížnějších bodů nového školského zákona je bod 3 (Důvody pro 

individuální domácí vzdělávání). 

V období trvání experimentu rodiče uváděli důvody pouze pro informace kmenové 

školy a zabýval se jimi Výzkumný ústav pedagogický. Mezi nejčastějšími důvody byly 
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uváděny podpora rozvoje schopností dítěte, možnost individuálního rozvoje, dobré zkušenosti 

u starších dětí či dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tyto důvody rodiče uváděli především proto, 

aby vyhověli řediteli školy, v níž žádali o individuální vzdělávání. 

Představitelé Asociace domácího vzdělávání vznesli dotaz k bývalé ústřední 

inspektorce, jak budou podle nového školského zákona školní inspektoři posuzovat závažnost 

důvodů pro domácí vzdělávání. Podle inspektorky budou zjišťovat, zda je v žádosti o 

individuální vzdělávání vyplněna kolonka "závažné důvody" a zda je také vyplněna 

v dokumentaci dítěte. V období experimentu bylo posouzení závažných důvodů pro domácí 

vzdělávání v rukou ředitele, nyní není známo, zda budou moci inspektoři špatně hodnotit 

ředitele za to, že umožnil domácí vzdělávání při nedostatečně závažných důvodech. 

Další připomínka se týkala toho, že žádost o domácí vzdělávání musí obsahovat 

vyjádření školského poradenského pracovníka. Asociace domácího vzdělávání vznesla dotaz 

k dr. Mertinovi, zda je každá pedagogicko-psychologická poradna školským zařízením. 

Doktor Mertin asociaci řekl, že údajně ano. Zákon nevyžaduje "doporučení", ale pouze 

vyjádření poradny. 

Na závěr této kapitoly bych zmínil pár faktů z Průběžné zprávy o stavu pokusného 

ověřování domácího vzděláváne3 . 

Dne 16. února 2004 byla vedena diskuse o návrhu školského zákona. Zástupci škol 

realizujících PO DV zformulovali některé požadavky pro úpravu školského zákona i pro 

doplnění připravovaného Dlouhodobého záměru ČR. Ředitelé vznesli větší množství 

připomínek, které se evidentně všechny nedaly řešit zákonem, bylo tedy navrženo, aby § 41 

školského zákona o individuálním vzdělávání obsahoval zmocnění pro MŠMT stanovit 

podrobnosti vyhláškou. 

Současně se zápisem tohoto jednání sdělilo MŠMT dopisem čj. 12021/2004-22 ze dne 

26. 2. 2004, že v dané fázi projednávání školského zákona již není možné doplnit navrhovaný 

text zákona o požadované zmocnění. 

Tvůrcům Dlouhodobého záměru ČR byla zaslána formulace, která by měla doplnit 

pasáž o základním vzdělávání a podpořit především metodické zabezpečení DV 

v následujících letech. Navrhovaná pasáž zněla: "V jednotlivých regionech vytvořit v souladu 

se školským zákonem podmínky a předpoklady pro úspěšné začlenění domácího vzdělávání 

do vzdělávacího systému, včetně metodické podpory školám a rodičům žáků, kteří budou DV 

23 Průběžná zpráva o stavu pokusného ověřování domácího vzdělávání 2003/04, Výzkumný ústav pedagogický, 
Praha. 
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realizovat." Zda a jak byl námět zpracován není zatím jasné, protože text Dlouhodobého 

záměru není ještě dopracován a schválen.24 

1.6.5 Vyučovací metody 

K problematice metod vyučování existuje poměrně bohatá literatura25
. Já ve své práci 

vycházím z publikace L. Mojžíška.Podle L. Mojžíška (Vyučovací metody, SPN 1988, Praha) 

je vyučovací metoda specificky didaktická aktivita subjektu a objektu vyučování, rozvíjí 

vzdělanostní profil žáka, zároveň působí výchovně, jak ve smyslu vzdělávacích, tak 

výchovných cílů v souladu se vzdělávacími a výchovnými principy. Spočívá v úpravě obsahu, 

usměrnění aktivity subjektu a objektu, v úpravě zdrojů poznání, postupů a technik, v zajištění 

fixace nebo kontroly vědomostí a dovedností, poznávacích procesů, zájmů a postojů. 

Za obecně uznávaná kritéria třídění vyučovacích metod se pokládá: 

1. počet žáků, s nimiž učitel pracuje, 

2. logický postup, který učitel volí při výkladu, 

3. charakter zdroje poznatků, 

4. psychické zřetele utváření vědomostí, dovedností a návyků, emotivních a volních 

vlastností, 

5. míra vedení a samostatnosti žáka, 

6. perspekti vy výuky, 

7. charakter práce učitele a žáka, 

8. výchovné cíle a úkoly, 

9. obsahové a metodické zřetele, 

10. jiná hlediska 

Třídění metod podle počtu žáků, s nimiž učitel pracuje: 

1. metody kolektivního, hromadného vyučování, 

2. metody skupinového vyučování (práce ve skupinách menších než třída), 

3. metody individuálního vyučování Geden žák má jednoho učitele, nebo učitel 

postupuje nezávisle na ostatních podle individuálních dispozic), 

24 Viz Průběžná zpráva 2003/04 

25 např. Skalková, 1.: Obecná didaktika, ISV, Praha 1999 
Jankovcová,1. , Koudela, J. , Průcha, J. Aktivizující metody v pedagogické praxi středních škol. SPN, Praha 
1989 
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Třídění metod podle logického obsahu: 

1. analytická metoda (od celku k částem), 

2. syntetická metoda (od částí k celku), 

3. synkritická (srovnávací) metoda, 

4. induktivní metoda (od jednotlivých faktů k obecnějšímu závěru), 

5. deduktivní metoda (od obecných zákonů, pravidel, regulí, směrem k individuálním 

jevům a vztahům), 

6. genetická metoda (rozvoj vědomostí přímo před žákem), 

7. dogmatická metoda (usiluje o východisko učení z teze, která je pravdivá, neměnná, 

nesmí být opuštěna). 

Vyučovací metody se dále dají třídit podle míry vedení a samostatnosti žáka, a to na 

dvě skupiny: 

1. Metody heterodidaktické - učitel vede, třídí, organizuje učební činnost tak, aby žák 

byl informován jím samotným. 

V této metodě může být přenos poznatků 

a) přímý (direktivní) a to slovem, písmem, instrukcí, 

b) navozený názorným prostředím (např. obrazem, demonstrací, činností, prací), 

c) heuristický, tj. zjišťování faktů v navozené problémové situaci, otázkou, potřebou 

praxe; žák samostatně poznává fakta objevem, experimentací, myšlením. 

2. metody autodidaktické - metody samoučení, kdy se žák stává sám sobě učitelem. 

Jde o metody samostatně studijní, objevné, výzkumné, gnostické práce. 

Mezi oběma skupinami metod je pozvolný přechod, heterodidaktické metody se mění, 

jak je žák zvládá, v autodidaktické metody. 

Dělení heterodidaktických metod (podle monografie Z. Mojžíška Vyučovací metody): 

1. metody motivační (usměrňující, stimulující zájem o učení), 

2. metody expoziční (metody podání učiva), 

3. metody fixační (metody opakování a procvičování učiva), 

4. metody diagnostické (metody kontroly, hodnocení, klasifikace). 
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Motivační metody 

A. vstupní motivační metody 

a) motivační rozhovor 

b) motivační vyprávění 

c) motivační demonstrace 

B. průběžné motivační metody 

a) aktualizace obsahu 

b) uvádění příkladů z praxe, ilustrace 

c) podněcování žáků výzvou, pochvalou 

Expoziční metody 

A. Metody přímého přenosu, přímého sdělování poznatků 

Metody monologické 

a) přednáška 

b) vyprávění 

c) popis 

d) vysvětlování, instrukce 

B. Metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem 

1. Demonstrační metody 

a) obrazová demonstrace 

b) demonstrace diafilmů 

c) filmová, televizní demonstrace 

d) demonstrace pohybů 

e) demonstrace trojrozměrných objektů (modelů, maket, skutečných 

objektů aj.) 

f) exkurzní demonstrace (pozorování v terénu) 

g) demonstrace akustická (magnetofonem, gramofonem, hudebním 

nástrojem, skutečným objektem 

h) demonstrace složitých pracovních, technických výkonů, životních 

situací 

ch) demonstrace čichové, chuťové, kinestetické aj. 

2. Metoda dlouhodobého pozorování jevů 

a) pozorování ve speciálních zařízeních (laboratoře) 

b) pozorování v terénu (pozemky, praxe) 
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3. Metody manipulační, montážní a demontážní práce (práce se stavebnicí, 

konstrukce) 

4. Metody pracovní 

a) laboratorní práce (aplikační, problémové, ilustrační) 

b) práce jako vyučovací metoda. Veřejně prospěšná práce s 

didaktickým zaměřením 

5. Hra jako vyučovací metoda 

a) hra námětová, s hračkou aj. 

b) inscenace didaktické povahy 

c) dramatizace 

6. Ilustrační metoda, kresba 

c. Metody heuristického charakteru - metody problémové 

1. Metody dialogické. Malé problémové metody. 

a) sokratovská, heuristická metoda 

b) beseda 

2. Velké problémové metody 

a) vlastní problémy, složité problémové úlohy 

b) projekty 

D. Metody samostatné práce a autodidaktické metody 

1. Samostatná práce s knihou 

2. Samostatná práce v laboratoři 

3. Samostatné studium v terénu, cestování za účelem poznávání 

4. Technické metody samostatného studia (audio orální, video auditivní aj.) 

E. Metody bezděčného učení 

Metody opakování a procvičování učiva, metody fixační 

1. Metody opakování vědomostí 

a) ústní opakování 

b) katechetická metoda 

c) písemné opakování 

d)opakovacírozhovor 

e) opakovací četba 

f) beseda k prohloubení učiva 
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g) seminární cvičení 

h) laborování a práce jako metoda opakovací 

ch) exkurzní demonstrace jako opakovací metoda 

i) projekce filmu jako opakovací metoda 

j) ilustrace 

k) dramatizace 

1) domácí úkoly 

2. Metody nácviku dovedností 

a) nácvik poznávacích procesů. Intelektuální trénink 

b) motorický trénink, tělovýchovný, pracovní a umělecký nácvik 

Metody hodnocení, kontroly a klasifikace, metody diagnostické 

1. Klasické didaktické diagnostické metody (metody hodnocení 

vědomostí a dovedností) 

a) písemné a grafické zkoušky 

b) ústní zkoušky 

c) didaktické testy, modelové diagnostické úlohy 

d) výkonové zkoušky, analýza výkonů (běžných a modelových) 

2. Diagnostické metody vědeckovýzkumného charakteru (malé formy 

vědeckovýzkumných metod) 

a) systematické dlouhodobé pozorování žákových projevů 

b) pozorování žáků v tzv. uzlových, mezních situacích 

c) rozbor žákovských prací 

d) explorační metody (rozhovor, dotazník) 

e) anamnéza 

f) speciální diagnostické metody (diagnóza zájmů, procesu učení, formativních 

procesů, čtení, psaní, vyjadřování, stylizace, matematických výkonů, tvořivosti, 

světového názoru, volních vlastností, organizačních výkonů apod.) 

3. Metody třídění a interpretace diagnostických údajů 

4. Metody klasifikační, didaktické charakteristiky, klasifikační 

symbolika 

a) aproximativní klasifikační metody (odhadem) 

b) exaktní metody (kvalitativní, kvantitativní) 
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c) charakteristiky (didaktické). 

1.6.6 Způsoby hodnocení v DV 

1.6.6.1 Klasické hodnocení 

Školní hodnocení lze dělit na dvě skupiny: sumativní a formativní. Oba druhy 

hodnocení jsou ve škole důležité, ale liší se svou informační hodnotou a tím, že pro 

posuzovaného žáka mají rozdílné důsledky pracovní, mnohdy i prožitkové. 

1. Sumativní hodnocení 

Slovo sumativní (z lat. suma = hlavní obsah, úhrn, celek, stručné vyjádření) naznačuje, 

že smyslem tohoto typu hodnocení je získat konečný celkový přehled o dosahovaných 

výkonech nebo kvalitativně roztřídit celý posuzovaný soubor (žáků, učitelů, pracovních 

výsledků, či postupů). Podstatou je rozhodnutí typu ano - ne, vyhovuje - nevyhovuje, může 

postoupit dál - nemůže postoupit dál... 

Cílem tohoto typu hodnocení tedy není průběžně vést žáka, ale zařadit ho. Ať už se 

záměrem diagnostikovat ho, informovat o jeho úspěších po nějakém delším úseku vykonané 

práce či vybrat ty úspěšnější žáky. 

Tento typ hodnocení se uplatňuje například při pololetních testech, přijímacích 

zkouškách, za účelem shrnujícího posouzení toho, co se žáci naučili. Jeho vyjádřením mohou 

být známky na vysvědčení i shrnující slovní charakteristiky. Informace tohoto hodnocení je 

omezena na umístění v nějaké hodnotové škále. 

2. Formativní hodnocení 

Formativní hodnocení (z lat. formo = upravuji, přetvářím) je možno také nazývat 

korektivní, zpětnovazební nebo pracovní. Poskytuje zpětnou vazbu ve chvíli, kdy se dá určitý 

výkon ještě zlepšit. Pomáhá hledat lepší cesty k cíli, slouží k řízení a vzdělávání žáka. 

Formativní hodnocení má diagnostický charakter, zpravidla probíhá jako rozhovor nad 

průběhem práce. Cílem tohoto hodnocení je změna hodnoceného, což ve druhé řadě směřuje 

ke změnám ve výkonu. Formativní hodnocení lze chápat jako komplexní metodu práce, která 

není závislá na určité formě, v níž se hodnocení projevuje (slova, známky, body). Z. Kolář ve 

své knize (Hodnocení žáka, Grada 1995, s. 32) dělí hodnocení na dvě skupiny. Na hodnocení 
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sociálně normované (výkony hodnoceného žáka jsou porovnávány s výkony ostatních členů 

skupiny) a individuálně normované (výkon žáka je porovnáván s jeho předchozími výkony). 

1.6.6.2 Alternativní hodnocení 

V posledních letech roste zájem o alternativní možnosti zjišťování znalostí a 

dovedností a jejich hodnocení. Jedním z takových přístupů je autentické hodnocení. Jde o 

zjišťování znalostí a dovedností v situacích blížících se reálným situacím, pozornost se více 

soustřeďuje na úkoly pro praktický život (výrobky, exponáty, důležité praktické činnosti). 

Další alternativní přístup k hodnocení klade důraz na shromažďování žákovských 

prací v portfoliu. Zastánci tohoto hodnocení právě usilují o autentické hodnocení. J. Slavík ve 

své knize (Hodnocení v současné škole, Portál 1999, s.106) říká, že jedním z moderních 

prostředků autentického hodnocení je tzv. hodnocení portfolia (angl. portfolio assesment). 

Portfolio je chápáno jako uspořádaný soubor prací žáka sebraných za určitou dobu 

výuky. Poskytuje nám tak rozmanité informace o zkušenostech a pracovních výsledcích žáka. 

Prakticky vzato, portfolio jsou nějaké desky, šanon, krabice, ve které jsou shromážděny a 

uchovány práce žáka za nějaké určité období a k určitému tématu. Portfolio může mít 

charakter knihy nebo deníku. Součástí portfolia mohou být různé poznámky o myšlence, 

nápadu, nějakém důležitém žákově chování. 

Jak portfolio pedagogicky hodnotit? 

J. Slavík píše: "Hodnocení portfolia předpokládá splnění těchto podmínek: 

1. Jsou vymezeny cíle a kritéria hodnocení 

2. Na základě vymezení cílů a kritérií hodnocení je určeno, co má být ukládáno do 

portfolia (tj. jaký typ materiálu), kým to má být ukládáno (samotným žákem, učitelem, rodiči) 

a kdy (po každé vyučovací hodině, jednou za týden, občas) 

3. Kritéria hodnocení jsou použita ke komplexnímu posouzení žákova tvůrčího 

chování." (Slavík J., 1999, s.107) 

1.6.6.3 Hodnocení formou portfolia v domácím vzdělávání 

Cílem portfoliového hodnocení v DV je - podle konzultantky Tůmové - zjistit, zda je 

dítě během pololetí rovnoměrně vzděláváno ve všech předmětech a v rozsahu osnov 

vybraného vzdělávacího programu. 

Rodiče na začátku školního roku dostanou pokyn, aby uchovávali co nejvíce materiálů 

vypovídajících o vzdělávacích aktivitách Gaká to má být forma, není zadáno). Na vlastní 

hodnocení na konci pololetí mají tyto materiály přinést. Při hodnocení pak dítě, případně 
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vzdělávající (rodič) vypráví o průběhu vzdělávání. Dítě, které je na tomto hodnocení poprvé, 

obvykle mluví méně než rodič. S přibývajícími zkušenostmi dětí se jejich aktivita zvyšuje, 

děti jsou schopny popisovat proces tvorby, nechybí časové zařazení aktivity, děti jsou 

schopny přidat i vlastní hodnocení "bavilo mě to" nebo "nebavilo". 

Na základě rozhovoru s dítětem a rodičem se konzultantka přesvědčí o autentičnosti 

portfolia a obvykle i zjistí naplnění či nesplnění osnov vybraného vzdělávacího programu. 

Podle výsledků pohovoru konzultantka buď souhlasí s pokračováním v daném vzdělávání, 

nebo doporučí nějaké změny. Také má možnost objektivně posoudit rodičem navrhované 

slovní hodnocení na vysvědčení. 

Hodnocení na základě portfolia je pro pedagoga, který dítě nevzdělává a setkává se 

s ním málo, velice náročné, a to nejen časově. Musí se především naučit pozorně naslouchat 

dítěti, nedělat předčasně závěry, sledovat pokrok dítěte, povzbuzovat ho. "Při větším počtu 

takto vzdělávaných dětí je vhodné zvolit si vhodný systém záznamů," říká konzultantka 

Tůmová. Jako nejvhodnější typy záznamů uvádí záznamy podobné záznamům u lékaře. To 

znamená datum, stručný záznam, zajímavosti, postřehy ... "Nakonec doporučení pro další 

období, na kterém jsme se dohodli, případně co příště přinesu, připravím ... Dítě při dalším 

setkání obvykle naváže tam, kde minule skončilo, a předvede to, co vás minule zaujalo. Bylo 

by zklamané, že nesledujete jeho vývoj. Samo se hodnotí, jak se zlepšuje, a chce, aby pokrok 

viděl i konzultant." 

Po mé přímé zkušenosti s portfoliovým hodnocením domácích školáků ve Vraném na 

Vltavou myslím, že je to velice vhodné hodnocení pro doma vzdělávané děti. Umožňuje 

hodnotit vzdělávací pokroky nejen žákovi, ale i rodiči a pedagogovi (konzultantovi). Dává 

pedagogovi možnost posuzovat dítě komplexně. Dává celkový obraz o práci za pololetí. Např. 

klasický test či ústní zkoušení ukazuje obvykle pouze to, do jaké míry bylo dítě schopné se 

danou látku naučit a zapamatovat a případně probraná pravidla využít v praxi. 

1.6.6.4 Průběh vlastní hodnocení 

Podle nového školského zákona je klasifikační řád součástí školního řádu dané školy. 

V následující pasáži se vychází z toho, že žáci budou hodnoceni na základě portfolia. 

Portfolio je, jak bylo řečeno výše, soubor materiálů, které dokumentují vzdělávací 

činnosti za určité období. 

Hodnocení probíhá vždy na konci pololetí. V odůvodněných případech, kdy nelze 

žáka hodnotit na konci pololetí, určí ředitelka školy náhradní termín tak, aby hodnocení 

proběhlo do dvou měsíců po skončení pololetí. 
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Hodnocení by nemělo mít charakter komisionální zkoušky. 

Komisionální zkouška je nařízena pouze v případě, pokud má zákonný zástupce 

pochybnosti o správnosti hodnocení. 

Podkladem pro pololetní hodnocení je donesené portfolio a pohovor se žákem a 

vzdělávajícím nad donesenými materiály. V případě, že dítě vzdělává jiná osoba než rodič, 

může být rodič také přítomen. 

Pololetní hodnocení slouží jako zpětná vazba pro žáka, vzdělávajícího a školu. 

Portfoliové hodnocení vytváří předpoklady pro vytváření pravidel a zásad 

sebehodnocení žáků. Při pohovoru se žákem je kladen důraz na další rozvoj těchto 

dovedností. 

Na základě portfoliového hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání bude vydáno 

hodnocení na vysvědčení. 

Vzdělávající se rozhodne pro formu zápisu hodnocení 

- slovní hodnocení, 

- klasifikace, 

- kombinace slovního hodnocení a klasifikace. 

V případě slovního hodnocení je v kompetenci vzdělávajícího zvolit si způsob zápisu. 

Hodnocení může být napsáno dítěti nebo nezúčastněné osobě. Vzdělávající si připraví návrh 

slovního hodnocení. 

Slovní hodnocení by kromě úrovně vzdělávání žáka mělo popsat také dosažený 

pokrok ve vývoji, přístup žáka ke vzdělávání ajeho píli a naznačit další cesty rozvoje. 

V případě slovního a kombinovaného hodnocení je v kompetenci vzdělávajícího určit 

celkové hodnocení žáka tak, aby odpovídalo celkovému hodnocení klasifikovaných žáků: 

- prospěl( a) s vyznamenáním, 

- prospěl(a), 

- neprospěl(a). 

Chování žáka se na vysvědčení hodnotí stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé. 

Pochvaly navrhuje vzdělávající. 

Nyní se pokusím stručně popsat, jak hodnocení v praXI probíhá ve Vraném nad 

Vltavou. 
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1. Konzultant navrhne termíny hodnocení. Vzdělávající si vyberou a dohodnou přesný 

termín, to znamená den a hodinu, případně sami navrhnou termín, který by jim vyhovoval 

nejvíce. Současně se domluví na místu hodnocení. 

2. Dopředu se vzdělávající rozhodne, jaký zápis hodnocení na vysvědčení v celém 

školním roce zvolí (slovní hodnocení, známky či kombinaci známek a slovního hodnocení) a 

připraví si návrh svého hodnocení na okopírované formuláře vysvědčení. Pokud si tento návrh 

rodič připraví několik dní dopředu, konzultant uvítá, když mu ho pošlete. 

3. V dohodnutý den se konzultant s rodičem a dítětem sejde a pohovoří nad 

donesenými materiály. Často je ze strany školy přítomen ještě jeden pedagog nebo 

konzultantce pomáhá nějaká ochotná maminka, která má sama zkušenosti s individuálním 

vzděláváním. Může být přítomno také více osob (sourozenci, tatínek). 

4. Na každou rodinu je plánováno 60 minut. Stává se, že se časový limit překročí. 

Teoreticky se věnuje více než polovina času dítěti a zbývající čas dospělým a doladění návrhu 

hodnocení. Často se toto rozdělení nedodrží a celý čas je věnován dítěti. V tom případě 

konzultant doporučí domluvit si další krátkou schůzku. 

5. Na hodnocení se přinese portfolio včetně záznamů o vzdělávání, např. pracovní 

sešity, knihy, fotografie, nahrávky, výkresy a jiné výrobky ... Úkolem vzdělávajícího je 

přesvědčit konzultanta, že se vzděláváním zabývá poctivě celého půl roku. Podle toho také 

doma s dítětem připravuje materiály, které do portfolia zařadí. 

6. Většinu doby mluví dítě (pokud je to nesmělý prvňáček, tak mluví dospělý) a 

prezentuje svou práci. Někdy je dobré o tom dopředu s dítětem pohovořit a vysvětlit mu, co se 

od něho očekává. Lze začít třeba tím, co ho nejvíc baví, anebo naopak začít tím, co nerado 

dělá. 

7. Při pohovoru s dospělými se diskutuje o napsání vysvědčení, vyjasní se případné 

odchylky od osnov, lze zvážit další postup vzdělávání či konzultant odpovídá na některé 

otázky vzdělávajícího. 

8. Nakonec přepíše vzdělávající schválený návrh hodnocení na oficiální formulář 

vysvědčení a domluví se s konzultantem na předání potvrzeného vysvědčení. V případě, že 

jeden člověk vzdělává více dětí, přepisuje obvykle vysvědčení doma v klidu. S přepisováním 

hodnocení a s případným čekáním lze počítat v časových plánech asi tak se dvěma hodinami. 
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1.6.7. Motivace pro volbu domácího vzdělávání 

Společným kořenem motivů pro domácí vzdělávání bývá nespokojenost se současným stavem 

škol. Mnohdy si tuto negativní zkušenost se školou rodiče v sobě nesou ještě z dob své 

povinné školní docházky nebo se s ním setkávají v průběhu školní docházky svých dětí. 

Daniela Nitschová26 uvádí dvě hlavní skupiny motivů: 

a) ideologické motivy 

b) pedagogické motivy 

Ideologicky motivovaní rodiče bývají silně nábožensky orientováni nebo se jejich životní 

filozofie radikálně neslučuje se současným společenským trendem. Pro domácí vzdělávání se 

rozhodují především z obavy ovlivnění svých dětí jiným systémem hodnot, než je 

upřednostňován v rodině. 

Michal Semín se ideologickým ovlivňováním dětí ve škole zabývá i ve své publikaci 

Katolická domácí škola: "K oslabení práv rodiny přispívá také státem řízená škola, která bud' 

ztratila, či od svého počátku neměla katolický charakter. 27 Ve školách neutrálních či laických 

není náboženství chápáno jako integrující prvek výuky. Do škol je zaváděna v rostoucí míře 

multikulturní výuka, globální výuka, nedirektivní výchova. Pod těmito hesly je skrýván 

ideologický proud založený na myšlenkách new age.28 S tím souvisí i možnost ovlivnění 

vzdělávacího systému katolických škol myšlenkami new age. Problémem je i zavádění 

metody tzv. value clarification (objasnění hodnotových orientací). Žáci se v průběhu cvičení 

této metody neučí nalézat jednoznačně správné řešení dané situace, ale pouze zaujímají určité 

stanovisko, se kterým se subjektivně ztotožňují. Výuka této metody vede k relativizaci 

mravnosti, čímž se dostává do konfliktu s Bohem zjevenými zákony.,,29 

Michael Farris, právník hájící zájmy domácího vzdělávání v USA, uvádí tři základní 

motivy pro tuto volbu vzdělání: "Prvním je nespokojenost s úrovní vzdělání ve státních 

školách, méně časté bývají důvody morálky či náboženského vyznání. Nejčastějším důvodem 

však bývá touha čelit odcizení v rodině, touha trávit se svými dětmi více času.30 

26 Nitschová, D.: Kořeny a přínos domácího vzdělávání. Rodina a my (5.4. 2001) str. 5 - 8 
27 Semín, M.: Katolická domácí škola. Triality, Ronov nad Doubravou 2002, str. 8 
28 nová náboženská hnutí 20. století, jsou známá pod souhrnným označením hnutí Nového věku 
29 víz Semín str. 9 - II 
30 Jandová, L.: Učitelské listy 16.7.2002 
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Mezi pedagogickými motivy pro domácí vzdělávání rodiče nejčastěji uváděli 

nespokojenost s klimatem školy, rodiče mají spíše výhrady k způsobu předávání učiva, vadí 

jim memorování faktů, kterým děti nerozumějí a neumí je aplikovat v praxi. Tito rodiče také 

vytýkají škole nedostatek individuálního přístupu.,,31 

Susan Kovaliková v Integrované tematické výuce hledá nová základní východiska pro 

tvorbu kurikula pro 21. století. Při hledání chyb a kritice současného vzdělávacího systému 

dochází k závěru, že současné kurikulum je založeno na následujících chybných mýtech:32 

I.Všichni žáci se učí stejným způsobem. 

Ve většině škol chybí ve třídách vnitřní diferenciace. Všichni žáci jsou nuceni se učit 

stejnými výukovými postupy podle stejných učebnic ve stejném čase stejnému obsahu učiva. 

2.Včerejší kurikulum vyhovuje i dnes. 

Kurikulu chybí hledání vzájemných propojeností a mezioborových vztahů. 

3.Výklad vede ke vědomostem. 

I v kurikulu dnešní doby je výklad učitele chápán jako primární prostředek k získání 

vědomostí. 

4.Cílem vzdělávání je osvojení si znalostí a dovedností. 

Toto tvrzení se v 21. století pomalu stává nepřiměřeným cílem vzdělávání v důsledku 

rychlých změn ve vědě a společnosti. 

5.Učebnice jsou základem kurikula a výuky-

Největším problémem výuky podle učebnic Je zpoždění obsahu učebnic za 

současnými vědeckými poznatky. 

Hledání nových východisek pro vytvoření kurikula by mělo být založeno na přesunutí 

ohniska kurikula z minulosti do přítomnosti. Kurikulum by mělo být založeno na skutečnosti 

vycházející ze skutečného života. Učení má být chápáno jako individuální záležitost. Žák má 

mít možnost získat pojmy, dovednosti, postoje přímou zkušeností ve skutečném 

světě.Hodnocení by mělo být založeno především na aplikaci naučených poznatků 

v praktickém světě. Měřítkem pro posouzení zvládnutí učiva by měly být standardy uznávané 

v životě dospělých. 

31 Nitschová, D.: Kořeny a přínos domácího vzdělávání. Rodina a my (5.4. 2001) 
32 Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Spirála, Kroměříž 1995, str. 7 - 17 
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Při hledání motivů pro domácí vzdělávání můžeme také vyjít z výsledků výzkumu ve 

Velké Británii prováděného v roce 1999, v jehož rámci byli doma vzdělávající rodiče 

rozděleni do dvou skupin.33 

První skupinu tvořili rodiče, kteří se pro tento způsob vzdělávání rozhodli již 

v předškolním věku dítěte. Tito rodiče uváděli následující pořadí motivů: 

1. Uvědomění si omezených možností školy, zejména nedostatečného individuálního 

přístupu a neuspokojivého sociálního přístupu. Rodiče vycházeli především ze zkušeností 

svých vlastních dětí. 

2. Vzdělávání je pojímáno jako pokračování raného učení, rodiče nechtějí přerušovat 

tento přirozený proces a jsou přesvědčeni o svých schopnostech vhodně stimulovat další 

intelektový vývoj svých vlastních dětí. 

3. Značný vliv měla četba knih o domácím vzdělávání a setkání se s rodinami 

praktikujícími tento způsob vzdělávání. 

Ve druhé skupině byli rodiče, jejichž dítě mělo přímou zkušenost se školou a bylo 

později vzato do domácího vzdělávání. Pro tuto skupinu byly podstatné následující motivy: 

1. Pocit nevhodné a nedostatečné stimulace ze strany školy. 

2. Velké vzdělávací problémy ve škole, v častých případech v důsledku specifických 

vzdělávacích potřeb dítěte. Škola v takovémto momentě reagovala pro dítě neefektivní 

metodou - uložila dítěti zvláštní práci navíc. 

3. Šikana a sexuální obtěžování byly pro domácího vzdělávání asi u třetiny rodičů. 

4. Problémy v chování. 

Zajímalo mě jaké motivy k volbě DV převládají v českých rodinách. Proto jsem 

realizoval malou výzkumnou sondu. 

Pro výzkumné šetření jsem zvolil metodu strukturovaného rozhovoru. Touto metodou 

nezískáme celkový přehled o motivech vedoucích k volbě DV, ale umožní nám hlouběji 

nahlédnout do několika rodin, které se domácím vzděláváním zabývají, a porozumět tak tomu, 

jaké motivy je vedly k rozhodnutí se pro tuto volbu. Výsledky svého šetření jsem porovnával 

33 viz Nitschová, D.: Kořeny a přínos domácího vzdělávání. Rodina a my (5.4.2001) 
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s daty uvedenými v Průběžné zprávě o stavu pokusného ověřování domácího vzdělávání ve 

školním roce 2002/2003. 

Na základě výsledků výzkumu můžeme říci, že do domácího vzdělávání se zapojují rodiny 

s více dětmi, rodiče mají většinou středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Rodiny jsou 

věřící v tom smyslu, že nepochybují o existenci Boha, pouze jedna rodina byla katolického 

vyznání. U mých respondentů byla velmi důležitým motivem pro DV přímá negativní 

žákovská zkušenost alespoň u jednoho dítěte. Motivace rodičů pro DV nebyla ovlivněna 

jejich vlastní negativní žákovskou zkušeností. Rodiče měli výhrady k obsahu a formě výuky 

ve škole, vadil jim frontální styl vyučování, chybí jim mezipředmětová propojenost a hledání 

vzájemných souvislostí. 

Ve třech případech se rodiny znaly s jinými rodinami realizujícími DV, v jednom případě 

tato známost ovlivnila motivaci pro DV. Mezi hlavní motivy při rozhodování se rodičů pro 

DV patří časová svoboda, individuální tempo výuky, větší efektivita výuky, vyučování je 

založeno na pozitivní motivaci, možnost využití alternativních forem výuky, více času na 

zájmovou činnost, odbourání dojíždění, rozvoj duchovních hodnot a výchova k hodnotám, 

které ctí rodina, ochrana před šikanou. 

Mezi hlavní nevýhody tohoto způsobu výuky patří časová náročnost pro hlavního 

vzdělavatele a finanční problémy, protože rodiny žijí z jednoho platu. 

Závěrem lze shrnout, že u našich respondentů se vyskytovaly pedagogické motivy a 

respondenti byli motivováni pro volbu DV po získání negativní žákovské zkušenosti alespoň 

jednoho svého dítěte. Pedagogické motivy uvedené v literatuře (viz výše) se shodují se 

zjištěnými motivy výzkumného vzorku. 
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II. Empirická část 

Strukturovaný rozhovor, kazuistika a jejich vyhodnocení 

2.1. Předvýzkum 

V teoretické části jsem se zabýval na základě studia odborné literatury, novinových článků 

a četných kontaktů s osobami, které se u nás domácímu vzdělávání věnují i prakticky, 

vývojem domácího vzdělávání ve světě a u nás, dále jsem se snažil zmapovat a popsat, 

kjakým legislativním změnám došlo po přijetí nového školského zákona. Dále jsem se 

zabýval hledáním kořenů pro motivaci k domácímu vzdělávání, popisem metod vyučování a 

způsoby hodnocení. 

Jako předvýzkum mi sloužila moje samostatná práce, ve které jsem hledal různé motivy 

pro domácí vzdělávání. V rámci tohoto předvýzkumu se objevily některé další otázky, jimž se 

budu věnovat v empirické části. Jako výzkumný cíl si kladu zjistit, jaké metody vyučování 

jsou používány v DV a jaké ve škole. Zároveň se pokusím nalézt odpověď na otázku, zda je 

v běžné škole možno kvalitně využívat netradičních aktivizujících forem výuky. 

2.2.Úkoly výzkumu 

Stanovil jsem si tyto výzkumné úkoly: 

l.Zjistit, jaké vzdělávací cíle pro svou vzdělávací práci si stanovili domácí vzdělavatelé a jaké 

cíle si stanovila škola. 

2. Zjistit, jak je vyučování organizováno, jaké vyučovací metody jsou používány v DV a jaké 

ve škole. 

3. Zjistit, jak rodiče svou zkušenost s DV hodnotí, v čem pro ně bylo pozitivním přínosem a 

s čím naopak měli problémy. 
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2.3.Výběr a popis zkoumaného vzorku 

Zkoumaný vzorek tvoří 4 doma vzdělávající rodiny a 4 učitelé ze dvou typů škol. Výběr se 

řídil především geografickou dostupností, vybrány byly 2 rodiny z Prahy, 2 rodiny z jižních 

Čech, 3 učitelé ze základní církevní školy na Praze 1 a jedna učitelka ze sídlištní základní 

školy na Praze 8. Dalším faktorem pro výběr doma vzdělávajících rodin byl školní ročník, 

který dítě navštěvovalo. Výběr učitelů byl zcela náhodný. Dvě rodiny vzdělávaly doma pouze 

1 dítě a to ve druhém a třetím ročníku, 1 rodina 2 děti (v prvním a třetím ročníku a poslední 

rodina již s jedním dítětem absolvovala 5. ročník a 2. dítě bylo ve třetím ročníku domácího 

vzdělávání. Posledním faktorem u domácích školáků byla existence školní zkušenosti dítěte: 

ve všech zkoumaných rodinách mělo jedno dítě zkušenost s přímou školní docházkou. 

Z hlediska ostatních faktorů byly rodiny vybírány zcela náhodně. Ve dvou rodinách byla 

matka s dítětem doma a otec zajišťoval rodinu finančně, v jedné rodině zajišťovali rodinu a 

výuku oba rodiče současně a v jedné rodině zajišťovala rodinu matka a otčím. V mém 

zkoumaném vzorku rodin měli 4 rodiče vysokoškolské vzdělání a 4 středoškolské. 

Všichni učitelé v mém výzkumném vzorku učili na prvním stupni. Učitelka ze spádové 

sídlištní školy učila podle vzdělávacího programu Základní škola, zbývající 3 učitelé 

z církevní školy učili podle Obecné školy. Všichni učitelští respondenti v době vyplňování 

dotazníku (květen - červen 2006) pracovali na školním vzdělávacím programu. 

Tabulka č.l: Domácí vzdělavatelé 
výuku finanční počet počet doma počet dětí vzdělání rodičů 
zajišťuje zajištění dětí vzdělávaných navštěvujících otec matka 

rodiny celkem dětí školu 
rodina 1 otec oba 2 1 1 VS VS 
Praha rodiče 

rodina 2 matka matka a 3 2 O VS SS 
jižní otčím 

Čechy 
rodina 3 matka otec 4 2 1 SS SS 
Praha 
rodina 4 matka otec 2 1 1 SS SS 
Šumava 

Tabulka č. 2: Učitelé 

škola používané třída věk počet let 
osnovy praxe 

učitel 1 církevní Obecná škola 5. 25 3 
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učitel 2 církevní Obecná škola 4. 43 4 
učitel 3 církevní Obecná škola 2. 31 11 
učitelka 4 spádová Základní 4. 56 26 

základní škola 

Dále jsem provedl kazuistiku v čtyřčlenné rodině žijící v Praze. Tato rodina jeden rok učila 

své dítě doma. Musím podotknout, že rodinu Veselých Gména pozměněna) již delší dobu 

znám, tudíž i atmosféra, prostředí a celý průběh mého pobytu v rodině byl přirozený a 

neformální. Své poznatky, dojmy a zajímavosti z této návštěvy bych zde chtěl uveřejnit. 

Otec, Ivan Veselý, je akademický malíř, nyní pracuje jako učitel výtvarné výchovy v zuš. 
Je mu 46 let. Matka, Daniela Veselá, pracuje jako redaktorka Českého rozhlasu. Je jí 42 let. 

Mezi záliby rodiny Veselých patří cykloturistika, vodáctví a historie. Mají dvě děti, Kryštofa 

16 let a Veroniku 21. V letech 2000 - 2004 jsem se podílel na vzdělávání Kryštofa. První rok 

jako konzultant domácího vzdělávání, v ostatních letech jako třídní učitel. Kryštof se doma 

učil převážně s tátou v pondělí, středu a pátek. V úterý chodil do školy na plavání a výtvarnou 

výchovu, ve čtvrtek se s maminkou věnoval českému jazyku a literatuře. Na konzultace do 

školy chodil Kryštof s otcem a probíhaly většinou spíše podle Kryštofovy potřeby, oficiálně 1 

za měsíc. Dvakrát v týdnu odpoledne chodil do družiny. 

Kryštof se doma učil v dětském pokoji, kde měl svůj pracovní kout. 

2.4.Popis použitých metod 

Jako výzkumnou metodu jsem použil strukturovaný rozhovor a kazuistiku - případovou studii 

jako metodu detailního popisu konkrétního případu rodiny, která se rozhodla pro domácí 

vzdělávání. 

Strukturované rozhovory, jejichž otázky jsem formuloval sám, jsem rozdal domácím 

vzdělavatelům na tématických setkáních Asociace domácího vzdělávání, rozhovory s učiteli 

jsem dělal ve školách. Výzkum probíhal v letech 2003 - 2006, byl uzavřen v červnu 2006. 

Okruhy otázek jsou stanoveny v návaznosti na výzkumné úkoly. V rozhovoru jsou 

obsaženy následující tematické oblasti: 

58 



Tematické oblasti rozhovoru 

1. Úvodní část - věk dětí, počet dětí, v jaké jsou třídě, u domácích vzdělavatelů ještě jak 

dlouho probíhá domácí vzdělávání, vzdělání vzdělavatelů a učitelů 

2. Metody vyučování 

výchovné a vzdělávací cíle 

preferované metody vyučování 

používané výukové materiály 

- používané metody k opakování látky 

3. Organizace vyučování 

4. Motivační metody 

nejoblíbenější motivační metoda v DV 

nejoblíbenější motivační metoda ve škole 

5. Způsoby hodnocení 

Strukturovaný rozhovor 

1. Uveďte mi, prosím, tato základní fakta: 

a) Kolik máte dětí v DV, příp. ve třídě? 

b) Kolikjimje let? 

c) Jak dlouho chodily do školy (pouze pro děti v DV)? 

d) Jak dlouho probíhá DV? 

e) V jaké škole učíte (pouze pro učitele)? 

2. Můžete, prosím, uvést, jaké máte vzdělání? 

3. Jaké máte stanoveny vzdělávací, příp. výchovné cíle? 

4. Jaké metody vyučování preferujete? 

5. Účastníte se nějakých mimoškolních soutěží? 

6. Používáte metodu projektového vyučování, příp. v jakých předmětech? 

7. Jaké preferujete vzdělávací materiály? 
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8. Popište mi, prosím, jaká je organizace vašeho denního vyučování. 

9. Jaké používáte metody k zopakování učiva? 

10. Jaké hodnocení preferujete? 

ll. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější motivační prostředky? 

12. Co děláte, když dětem učení nejde? 

Rozhovor je zahájen úvodní částí, která má zjistit základní data o rodině, učiteli a škole. Jsou 

sem řazeny i základní fakta o domácím vzdělávání v rodině, jak dlouho probíhá. 

Další okruh otázek se týká metod práce používaných v DVa ve škole. Tato část je uvozena 

otázkou zjišťující vzdělávací, příp. výchovné cíle. Jejím smyslem je získat v prvé řadě 

představu o tom, zda si i rodiče v DV vytvořili určitou koncepci své vzdělávací práce, 

porozumět tomu, na co kladou v praxi důraz, o co usilují. U učitelů bude smyslem této otázky 

snaha blíže porozumět tomu, na co dané školy a učitelé kladou ve vyučování důraz. Následují 

otázky konkrétnější, které zjišťují, jak se v praxi vzdělání uskutečňuje. Je zde i otázka po 

materiálech, které respondenti používají. Jejím smyslem je zjistit, zda respondenti kromě 

učebnic využívají i jiných zdrojů informací. 

Další okruh otázek se týká organizace denního vyučování. Chci JImI zjistit, zda 

respondenti mají stanoven pevný denní rozvrh a zda jej dodržují. 

Následují otázky týkající se efektivity učení a způsobu klasifikace. Záměrně jsem zařadil i 

otázku, jak jsou děti k učení motivovány. Předpokládám, že prostředky motivace užívané ve 

škole - známky a soutěživost v domácím vzdělávání - nebudou účinné. S tím souvisí otázka, 

co dělají, když dětem učení nejde. DV na rozdíl od školy nabízí v tomto ohledu řadu 

možností. Zajímalo mne, jakjich využívají. 

2.S.Rozbor empirického šetření 

Otázka číslo 1 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Rodiče mají 2 děti. Kryštofa, v současné době mu je 16 let, a 21letou Veroniku. Do domácí 

školy chodil pouze Kryštof v letech 200012001. Domácí vzdělávání probíhalo pouze 1 rok 

jako experiment v církevní škole, která v té době nepatřila mezi kmenové školy pro DV. Před 
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začátkem DV chodil Kryštof dva roky do základní školy. Kvůli problémům se čtením a 

psaním byl po roce přeřazen do speciální třídy. Rodiče neshledali za rok ve speciální třídě 

žádný významnější pokrok, proto se rozhodli pro změnu školy a posléze pro domácí 

vzdělávání. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Rodiče mají 3 děti. Jedenáctiletou Josefku, šestiletou Ráchel a sedmiletého Šebastiana. 

Do základní školy chodila pouze Josefka první 3 roky. 

Domácí vzdělávání probíhá v této rodině druhým rokem. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Rodiče mají čtyři děti, čtrnáctiletá dvojčata, sedmiletou a pětiletou holčičku. Do školy chodila 

pouze dvojčata, kluci. Dominik má zkušenost se základní, speciální i pomocnou školou. 

Sedmiletá Zuzanka j v první třídě a nemá přímou zkušenost se školní docházkou. Domácí 

vzdělávání probíhá v této rodině čtvrtým rokem. 

Rozhovor číslo 4 (DV) 

Rodiče mají dvě holčičky. Jedenáctiletou Terezku a osmiletou Rozárku. S přímou docházkou 

do školy má zkušenost pouze Terezka jeden rok. Terezka ukončila první stupeň domácího 

vzdělávání - pátou třídu a nyní chodí do šesté třídy základní školy, ze které odešla po 

ukončení první třídy. Rozárka je ve třetí třídě domácího vzdělávání. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Pan učitel učí v páté třídě v církevní škole. Ve třídě má 27 žáků. Dětem je od deseti do 13 let. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Pan učitel učí ve čtvrté třídě v církevní škole. Ve třídě má 26 žáků. Dětem je od 9 do 12 let. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Pan učitel učí ve druhé třídě v církevní škole. Ve třídě má 28 žáků, 1 má individuální plán a 1 

je v domácím vzdělávání. Dětem je od 6 do 91et.34 

34 Církevní škola spolupracuje s paní Dr. Vondrákovou ze Společnosti pro talent a nadání a s PPP, proto je ve 
třídách tak široké věkové spektrum 
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Rozhovor číslo 8 (Uč.) 

Paní učitelka učí v sídlištní základní škole. Ve třídě má 16 žáků, chodí do čtvrté třídy, je jim 9 

až 10 let. 

Výsledky a jejich rozbor 

V uvedených rozhovorech (DV) se objevují některé společné rysy. V každé rodině má 

alespoň 1 dítě přímou zkušenost se školou. Lze říci, že tato zkušenost měla rozhodující vliv na 

rozhodnutí pro DV. V mnou zkoumaném vzorku se do DV zapojovaly rodiny s více dětmi 

(rozhovor číslo 2,3). V rodině číslo 1 učili pouze 1 rok, v rodině číslo 2 druhým rokem, 

v rodině číslo 3 čtvrtým rokem a v rodině číslo 4 pátým rokem. 

Srovnám-li mnou zjištěné údaje s údaji uvedenými v Průběžné zprávě o stavu 

pokusného ověřování DV pro rok 2002/03, tak z celkového počtu 242 rodin v DV má nejvíce 

(170 rodin) v DV 1 dítě, 65 rodin 2 děti, 6 rodin 3 děti a 1 rodina 4 děti. 35 

V církevní škole mají mnohem rozmanitější věkový průměr v jednotlivých třídách a 

zhruba o třetinu větší počet žáků oproti sídlištní škole. 

Otázka číslo 2 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání. Matka pracuje jako redaktorka Českého rozhlasu a 

otec je akademický malíř. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Matka je vystudovaná výtvarnice, má střední odbornou školu. Otec nevlastní má 

vysokoškolské vzdělání a v době tohoto rozhovoru měl svobodné povolání. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Matka je původním povoláním hudebnice, bývalá zpěvačka skupiny Půlnoc, vystudovala 

konzervatoř a v současné době studuje vyšší odbornou sociálně-pedagogickou školu. Otec je 

vystudovaný výtvarník, má střední odborné vzdělání. 

35 in Domácí vzdělávání v české republice ve školním roce 2002/03 str. 1 I 
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Rozhovor číslo 4 (DV) 

Matka má středoškolské vzdělání. Otec vystudoval chemicko-technologickou školu, obor 

ochrana vodních zdrojů. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Pan učitel studuje etiku na Jihočeské univerzitě. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Pan učitel vystudoval stavební fakultu. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Pan učitel studuje pedagogiku na FF UK. 

Rozhovor číslo 8 

Paní učitelka vystudovala v Plzni učitelství pro první stupeň. 

Výsledky a jejich rozbor 

Podle zjištěných výsledků by bylo možné říci, že o domácí vzdělávání mají zájem především 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní lidé. V mnou zkoumaném vzorku (DV) je (50%) 

středoškolsky a (50%) vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Kromě rodiny číslo 1 byli hlavními 

vzdělavateli matky (75%). Ve třech ze čtyř zkoumaných rodin (DV) měl alespoň jeden rodič 

vysokoškolské vzdělání. 

Porovnám-li zjištěné výsledky s výsledky uvedenými v Průběžné zprávě ze školního 

roku 2002/0336
, docházím k následujícím závěrům: 

v mnou zkoumaném vzorku (DV) jsou hlavními vzdělavateli ženy (75%) a 

mají středoškolské vzdělání (75%) 

ve výsledcích Průběžné zprávy stojí, že z 232 vzdělavatelů má 111 (47,9%) 

vysokoškolské vzdělání, 117 (50,4%) středoškolské vzdělání a 4 (1,7%) 

základní vzdělání. Z uvedeného celkového počtu 232 vzdělavatelů má 52 

(22,4%) pedagogické vzdělání. 

36 viz Průběžná zpráva o stavu pokusného ověřování DV 2002/03 str. 22 
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u učitelů má jedna učitelka vystudováno učitelství pro 1. stupeň, jeden učitel studuje 

pedagogiku, 1 estetiku a zbývající učitel má vysokoškolské vzdělání technického charakteru. 

Otázka číslo 3 

Rozhovor číslo l(DV) 

Rodiče si jako cíl roční výuky v DV stanovili zvládnout s Kryštofem první a druhý ročník 

základní školy na základě individuálního plánu v církevní škole. Mezi další vzdělávací cíle 

patřilo pomoci Kryštofovi znovu nalézt ztracený vztah k výuce a vzbudit v něm touhu učit se 

něčemu novému. Kryštof přišel do domácího vzdělávání ze druhého ročníku speciální školy, 

rodiče po dohodě s ředitelkou církevní školy rozhodli, že si doma znovu projdou 1. a 2. 

ročník, aby v následujícím roce mohl Kryštof chodit do třetí třídy. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Rodiče si stanovili jako vzdělávací cíle DV, aby děti měly klidné a spokojené dětství. Mezi 

další vzdělávací a výchovné cíle této rodiny patří touha být spolu a ve společenství lidí, kteří 

jsou věřící. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Matka si jako hlavní vzdělávací cíl stanovila, aby děti neztratily chuť se dále učit, aby měly 

chuť hledat mezipředmětové souvislosti a aby děti viděly smysl učení. 

Rozhovor číslo 4 (DV) 

Rodiče si jako hlavní vzdělávací cíl stanovili, aby děti měly chuť se učit, aby mohly 

postupovat svým vlastním tempem, rozvíjet především to, co děti baví a zajímá. Ostatními 

věcmi neztrácet moc času a energie. 

Rozhovor Č. 5 - 7 

Tito učitelé jsou ze stejné církevní zkladní školy. Mezi jejich hlavní vzdělávací cíle ve škole 

patří umožnit každému žáku rozvoj jeho talentu, dát mu šanci vyniknout v tom, co ho baví a 

zajímá. Snaží se ke každému přistupovat individuálně a učit ho základní pravidla desatera. 

Rozhovor Č. 8. 

Jako hlavní vzdělávací cíl si paní učitelka stanovila, aby děti uměly předepsaný obsah učiva 

podle osnov daného ročníku. 
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Výsledky a jejich rozbor 

Mezi hlavní vzdělávací cíle respondentů patří neztratit chuť a zájem se samostatně učit, 

podporovat v dětech to, co je baví a zajímá. Rodina č. (1 a 4 DV) klade důraz na možnost jít 

vlastním tempem, protože jim to běžná škola neumožňovala. Lze říci, že cíle učitelů církevní 

školy a rodičů v DV se shodují. 

Otázka číslo 4 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Otec se snaží v matematice využívat různých her(např. Carcassonne, Člověče nezlob se). Při 

čtení, zvlášť v prvním pololetí, si nejprve vymýšleli vlastní krátké pětiminutové příběhy, které 

otec potom přepsal velkými písmeny na počítači a zkoušeli je s Kryštofem číst. To byla jediná 

možnost, jak jej přinutit ke čtení. Hodně chodili v rámci prvouky na exkurze do muzeí, na 

výstavy. Občas navštěvovali klub deskových her Paluba. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Pro každý školní rok matka vymýšlí novou celoroční motivační hru. V prvním roce DV hráli 

hru na motivy Eduarda Štorcha - Volání rodu. V druhém roce probíhá hra na téma Kdo naučí 

Pipi číst a psát. Děti jdou k pokladu a loví zakopané dukáty. Pro výuku dějin a vlastivědy si 

děti vytvořily pod vedením rodičů několik vlastních her. Pro výuku prvouky využívají hodně 

encyklopedii civilizací, dále knihu " Deset století architektury". Angličtinu s učí podle 

videokazet. Přírodovědu se učí především ve skautu. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Rodiče vytvořili celoroční projekt o vývoji písma. Děti se v projektu blíže seznamují 

s jednotlivými druhy písma. Jako výstup z tohoto projektu bude dětmi vytvořená kniha. V 

rámci projektu byly několikrát v Židovském muzeu na hodině hebrejštiny. V prvouce se 

rodina zapojila do projektu O vodě v Národním muzeu. Děti chodí několikrát týdně pozorovat 

řeku ajeden rybník. V rámci tohoto projektu navštívili i Smetanovu Vltavu. Na podzim dělala 

rodina spolu s dalšími pěti rodinami pětidenní projekt Pravěk. Projekt probíhal na chalupě 

jedné rodiny. Krom projektové metody využívají hodně tématických CD na počítači. 

Rozhovor číslo 4 (DV) 

Rodina preferuje práci s učebnicemi, především metodou dialogu. Výuku přírodovědy 

realizují v ekologickém centru Dřípatka v Prachaticích. 
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Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Učitel je zároveň lektorem Kritického myšlení, takže do výuky zapOjUje tyto metody. 

Využívají ve čtení metodu "čtení s doplňováním,r, pětilístek, podvojný deník. Dále pro výuky 

výtvarné výchovy navštěvují pořady pro školy v Národní galerii. Dějiny se učí projektově. 

Každý týden mají celodopolední projekt spojený s návštěvou nějakého místa. Pro výuku 

přírodovědy používají občas pro zpestření tematické vycházky ve spolupráci s občanským 

sdružením Omita a Tereza. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Pan učitel je spíše zastáncem metod frontálního stylu vyučování. V jeho práci převládají 

metody monologické (vyprávění, popis a přednáška). V matematice používá demonstrační 

metody. V rámci celoškolní olympiády pracují děti na zadaných projektech především mimo 

vyučování. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Učitel se snaží využívat aktivizujících metod Kritického myšlení, prošel kurzem Kritického 

myšlení, prvouku učí projektově a spolupracuje s občanským sdružením Omita. Učitel 

alespoň jednou za měsíc dělá tematické přírodovědné vycházky s RNDr. Formánkem 

z Národního muzea, děti se účastní ornitologických táborů, intenzivně spolupracuje 

s Toulcovým dvorem. 

Rozhovor číslo 8 (Uč.) 

Paní učitelka je zastáncem frontálního stylu výuky, proto upřednostňuje spíše monologické 

metody, aby si udržela ve třídě kázeň. 

Výsledky a jejich rozbor 

V polovině rozhovorů (rozhovor číslo 2,3,5,7) byla uvedena metoda projektového vyučování. 

V rozhovoru číslo (2 a 3) byla celoroční výuka založena na motivační hře. V rozhovoru číslo 

1 je využívána hra jako motivační metoda ke čtení. 

Starší učitelé (rozhovor číslo 6 a 8) kladou spíše důraz na monologické metody, aby si ve třídě 

udrželi kázeň. 

66 



Otázka číslo 5 

Rozhovor číslo 1 

Ne. 

Rozhovor číslo 2 

Ano. Děti se zapojují do soutěže Festival mateřského jazyka Tábor. 

Rozhovor číslo 3 

Ano. Děti se zapojily do projektu o Vodě v Národním muzeu. 

Rozhovor číslo 4 

Ne. 

Rozhovor číslo 5,6,7 

Ano. Děti z církevní školy byly zapojeny do celopražského projektu Pražská avifauna, Sovy 

do škol, Pražská veverka. Dále se zapojují do recitační soutěže Petrklíč a účastní se 

sportovních olympiád Prahy 1. 

Rozhovor číslo 8 

Ano. Děti se účastní matematických olympiád. 

Výsledky a jejich rozbor 

Děti ze dvou rodin DV se aktivně zapojují do mimoškolních soutěží, děti z obou základních 

škol také. 

Otázka číslo 6 

Rozhovor číslo 1 

Ne. 

Rozhovor číslo 2 

Ano. 
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Rozhovor číslo 3 

Ano. 

Rozhovor číslo 4 

Ne. 

Rozhovor číslo 5,6,7. 

Práce na projektech se účastní všichni žáci školy. 

Rozhovor číslo 8 

Ne. 

Výsledky a jejich rozbor 

Ve dvou rodinách v DV nevyužívají projektovou metodu a v jedné škole. 

Otázka číslo 7 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Rodiče preferují učebnice z nakladatelství Nová škola, Alter. Mezi další pomůcky patří tvrdá 

a měkká kostka na měkčení slabik, balicí papír a houba pro výuku psaní na uvolňovací cviky, 

dětské knihy, encyklopedie, vystřihovánky, číselná osa, věci na počítání, modelína na 

modelování čísel a písmen b, p, d, peníze, vhodné počítačové programy. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Rodina pro výuku českého jazyka využívá pracovní sešity Pansofia a Barevnou češtinu z 

SPN. Dále si vybírají různé osobnosti z literatury a dějin, do kroniky píší jejich životopis. Na 

vyjmenovaná slova si Josefka vymýšlí vlastní příběhy. Na matematiku hodně využívají 

pracovních sešitů a učebnic z nakladatelství Fortuna a Pansofia. Pro rozvoj matematického 

myšlení používají pomůcky nakladatelství Mens. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Kromě práce na projektech využívají pracovní sešity Alter, encyklopedie a internet. 
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Rozhovor číslo 4 (DV) 

Rodina využívá pro výuku hlavně učebnice, encyklopedie, pracovní sešity a novinové 

výstřižky. Na matematiku používají učebnice a pracovní sešity Prodos, na procvičování 

numerického počítání Početník pro třetí třídu, na český jazyk používají také učebnice a 

pracovní sešity z Prodosu. Angličtinu vyučuje přímo v rodině rodilý mluvčí, žádné učebnice 

nepoužívají. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Učitel používá pracovní sešity z nakladatelství Nová škola, testy Scio a Kalibro, testy na 

osmiletá gymnázia. Ve třídě má každé dítě svojí všeobecnou encyklopedii a v knihovně mají 

společné encyklopedie zaměřené na jednotlivé obory. K tornu jako doplněk používají i 

učebnice Alter a Nová škola. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Výuka je založena především na práci s učebnicemi. Na matematiku jsou používány učebnice 

z Matematického ústavu, na ostatní předměty používají učebnice a pracovní sešity 

z nakladatelství Alter a Prodos. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Pan učitel využívá na matematiku učebnice a pracovní sešity z Matematického ústavu. Na 

numerické procvičování počtů mu jeden tatínek sestavil na CD program, aby bylo možno 

pracovat a procvičovat na počítači. Na prvouku využívá hodně dětské encyklopedie a 

novinové výstřižky, pravidelně odebírají ABC. Pro další výuku prvouky používají půjčené 

videokazety z ekologického centra Tereze. V prvouce všechny vytvořené materiály 

shromažďují do pracovního portfolia. 

Rozhovor číslo 8 

Paní učitelka nemá možnost si aktivně sama volit používané učebnice. Učebnice "fasuje" ze 

školního fondu. Používají učebnice z běžných nakladatelství Alter, Prodos, SPN. 

Výsledky a jejich rozbor 

Učitelé v církevní škole a všichni rodiče v DV aktivně využívají možnosti si samostatně 

vybírat učebnice a učební materiály. Paní učitelka v sídlištní škole tuto možnost nemá. Kromě 

učebnic a pracovních sešitů respondenti v DV a církevní škole hojně využívají encyklopedie, 
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výukové kazety ekologického centra Tereza (rozhovor č. 7 Uč.), internet. V církevní škole ve 

čtvrtém a pátém ročníku učitelé hodně pracují s testy Scio, Kalibro a Testy na osmiletá 

gymnázia. 

Otázka číslo 8 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Kryštof se učil s otcem každý den dopoledne kromě úterý. V úterý chodil do školy na plavání 

a výtvarnou výchovu. Vyučování v rodině začínalo ráno kolem osmé hodiny matematikou. 

Prvních asi pět minut bylo věnováno opakování numerických počtů. Potom probírali látku dle 

předem sestaveného plánu. Jelikož Kryštof trpěl častými bolestmi hlavy museli často 

zařazovat přestávky, ve kterých si mohl zacvičit, pohrát. Výuka spíše probíhala ve 

dvacetiminutových blocích. Po matematice následovala výuka českého jazyka. 

Kryštof byl silný dyslektik a dysortografik, proto ho český jazyk, čtení ani psaní nebavilo. 

S otcem pracovali podle učebnic. Na čtení otec Kryštofovi sestavoval a psal příběhy, které si 

nejprve společně vyprávěli. Potom je Kryštof zkoušel číst. Také zkoušeli zařazovat do výuky 

čtení z dětských časopisů, ale to musel číst především otec. Jelikož Kryštof vynechával 

písmena, neustále při čtení koktal a snažil se text si předříkat, tak se pod vedením obou 

rodičů snažili tento zlozvyk odbourat pomocí metody " párového čtení". Velmi často při 

čtení naráželi na to, že si Kryštof nemohl vzpomenout na význam nějakého písmenka, 

případně je zaměňoval. V takové situaci rodiče ihned zasáhli, Kryštofovi písmenko poradili a 

potom se jej snažili modelovat z modelíny, nebo alespoň napsat do krupice. 

Výuka psaní byla asi jedním z nejsložitějších předmětů. Vždy před výukou psaní 

zařazovali prstovou rozcvičku, zkoušeli psát měkkou houbou na balící papír, potom 

voskovkami dělali uvolňovací cviky na balící papír. Klasické písanky měly pro Kryštofa malé 

řádky. Jako další relaxační aktivitu mezi psaním často zařazovali vystřihování a hru se 

stavebnicí Jovo, která Kryštofovi pomáhala rozvíjet jemnou motoriku ruku a byl nucen si 

uvolnit zápěstí. 

Celková výuka trvala každý den i s přestávkami kolem čtyřech hodin. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Tato rodina má volnější přístup k výuce. Snaží se učit spíše dopoledne a odpoledne se věnovat 

kroužkům. Sami rodiče ale přiznávají, že nejsou schopni dodržovat pevný časový řád. Někdy 

se stane, že se vlastně za celý den vůbec nezačnou učit. Matka docela nerada odděluje 

vyučování od běžných činností během dne a zastává heslo:" v domácí škole se učíme celý den 
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při běžných denních činnostech". Matematiku se děti učí většinou samostatně, když mají 

náladu. Někdy se do práce tak zaberou, že už nestihnou nic jiného. Jelikož se v této rodině 

učí převážně projektově, je pro matku obtížné podrobně popsat nějaký pravidelný denní 

rozvrh. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Rodina nedodržuje pevný denní rozvrh. Rodina vychází z faktu, že v domácím vzdělávání 

není vyučování nikterak časově ohraničeno. Vzdělavatelé mohou snadno dosáhnout propojení 

vzdělání s výchovou a vyučování lze založit na pozitivní motivaci. Rodiče i děti v této rodině 

mají pocit, že se učí po celý den, mají šanci propojovat předměty, pracovat projektově 

s ostatními doma vzdělávajícími rodinami, navštěvovat výstavy a kulturní akce. 

Rozhovor číslo 4 (DV) 

Rodina se snaží dodržovat pevný časový rozvrh výuky. Většinou začínají s výukou ráno od 

devíti hodin. Vyučování začíná matematikou, to je asi hodinový blok. Po matematice je český 

jazyk. Angličtinu chodí do rodiny učit rodilý mluvčí, výuka probíhá spíše neformálně ve 

večerních hodinách. Výuka výchov je suplována návštěvou skautského oddílu. Rozárka 

navštěvuje ZUŠ a pohybové hry ve volarské základní škole ve středu odpoledne. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

V církevní základní škole začíná vyučování každý den od 8,30 ranním zpíváním a 

vyprávěním příběhu, bajky, nějaké lidové moudrosti. Asi kolem 8,45 se žáci se svými 

vyučujícími rozejdou do tříd. Běžná denní výuka je dělena do předmětů po 45 minutách. 

Výchovy se vyučují v blocích. Je na každém vyučujícím, zda dá přednost tomuto běžnému 

časovému rozvrhu, případně si nějaký den upraví podle potřeby dané činnosti jinak (např. při 

projektové výuce dějin), která je každý čtvrtek v pátém ročníku. Po podzimních prázdninách 

první týden v listopadu ve škole začíná tzv. " školní olympiáda". Každý rok vybere paní 

ředitelka jedno hlavní téma a jednotliví vyučující se snaží projektově toto téma zpracovat do 

svého předmětu. 

Tato pozoruhodná akce, která podněcuje a aktivizuje děti k tvůrčím činům často netušené krásy, se může při 

pohledu zvenčí zdát pro instituci obecné školy poněkud netypická. Děti zde ve volném čase, často ve spolupráci 

s rodinou a svými kamarády, naplňují jedno společné téma (které se každý rok mění) a mohou si vybrat, v jakém 

oboru budou soutěžit Oe možno soutěžit najednou i ve více oborech). Zadání prací v jednotlivých oborech, které 

připravují pedagogové Veselé školy, jsou inspirací a vodítkem pro vlastní invenci a tvůrčí práci dětí - nakonec se 

hodnotí především invence a úsilí, které děti do prací vkládají (a dospělí často jen žasnou, co všechno je pro děti 
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možné ... ). Při plnění úkolů si dítě kromě hledání vlastní cesty "osahává" také své limity, pozná, že některé úkoly 

je třeba dělat dlouhodobě, vracet se k nim a dotahovat je do konce, cožje někdy velmi těžké.37 

Olympiáda končí vždy kolem 20. ledna a slavnostní předávání medailí a cen probíhá v den 

rozdávání vysvědčení jako velká školní slavnost, na kterou jsou zváni i rodiče. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Kromě akcí uvedených v rozhovoru číslo 5 (Uč.) se třída účastní pravidelných programů ve 

skanzenu v Přerově nad Labem. V tyto dny se učí projektově a denní rozvrh se přizpůsobí 

programu ve skanzenu. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

V době konání školní olympiády třída podniká tématické vycházky vztahující se 

k přírodovědné části olympiády. Někdy jsou tyto vycházky např. 3 dny v jednom týdnu. 

Kromě výše uvedených akcí třída jezdí pravidelně jednou za měsíc na 1 den na sportovní akce 

vodáckého a cyklistického rázu. 

Rozhovor číslo 8 (Uč.) 

Výuka začíná každý den v 8 hodin. Ve škole se učí podle běžného rozvrhu. Ve škole není 

zvykem spojovat předměty do bloků, projektové vyučování se v této škole nedělá. 

Výsledky a jejich rozbor 

Rodiče v DV i učitelé v církevní škole mají možnost si přizpůsobit svůj denní rozvrh aktuální 

časové potřebě dne. 

Otázka číslo 9 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Rodiče zvolili pro opakování učiva především metodu hry a dále opakují, když daná situace 

vznikne během výuky. Často se stane, že si Kryštof během výuky nemůže hned na něco 

vzpomenout, v tento moment otec zařadí opakování. Někdy látku znovu třba celou vysvětlí, 

jindy se snaží navodit takovou modelovou situace, která by Kryštofovi pomohla se 

rozpomenout. Rodiče rozhodně nevolí k opakování testy a písemky. Ke školnímu 

"přezkoušení" se také snaží připravovat přirozeně, spíše se snaží o modelových problémech 

diskutovat, učí Kryštofa zaujímat k věcem vlastní názory a postoje. 

37 Citace z úvodního zadání Olympiády Veselé školy ze školního roku 2003/04 
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Rozhovor číslo 2 (DV) 

Na tuto otázku mi rodiče odpověděli, že cíleně neopakují, spíše opakují, když nastane vhodná 

příležitost, nebo se ve výuce snaží na něco navázat, najít mezi věcmi souvislosti. V těchto 

případech probíhá opakování spíše formou dialogu. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Na tuto otázku mi matka odpověděla, že opakování nastává spíše samovolně například během 

práce na nějakém projektu je potřeba něco zopakovat, aby bylo na co navázat, aby si děti 

uvědomily souvislosti. K takovému opakování matka používá především metodu dialogu, 

někdy o problému besedují s více domácími školáky. 

Rozhovor číslo 4 (DV) 

Tato rodina používá k opakování různé opakovací pracovní sešity. Na opakování anglického 

jazyka si lektor připravuje různé krátké hry. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Pan učitel používá širokou škálu metod k opakování. Pro kratší opakování volí různé hádanky 

a kvízy. Pro opakování určitého většího celku slouží samostatné vypracování nějakého 

problémového úkolu, krátkého projektu. K opakování látky za 4. a 5. ročník, zároveň 

k opakování na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia používá zpracované opakovací testy 

Scio, Kalibro a Testy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. Ve čtvrtletí a v pololetí 

píší žáci opakovací testy. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Pan učitel opakuje především na základě testů Scio, Kalibro a Testů k přijímacím zkouškám 

na osmiletá gymnázia. Také zadává domácí úkoly, které slouží k opakování látky. 
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Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Ve čtvrtletí a v pololetí píší žáci testy z českého jazyka a matematiky. Ke kratšímu opakování 

využívá pan učitel různé kvízy, hádanky a problémové úlohy. V prvouce opakují spíše během 

práce na nějakém projektu. Někdy slouží k opakování i krátký domácí úkol. 

Rozhovor číslo 8 (Uč.) 

K opakování používá paní učitelka domácí úkoly, zkoušení, testy, čtvrtletní a pololetní 

písemné práce. 

Výsledky a jejich rozbor 

Domácí školáci opakují metodou hry (rozhovor číslo 1), během řešení projektů (rozhovor 

číslo 2,3 DVa 5,7 Uč.). Dále respondenti používají "metody přirozeného navození modelové 

situace" (rozhovor č. 1), testy (rozhovor č. 5,6,7,8 - učitelé), domácí úkoly (učitelé č. 6,7,8). 

Otázka číslo 10 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Doma rodiče hodnotí spíše slovně, v "kmenové škole" je Kryštof hodnocen na vysvědčení 

známkami se slovním komentářem v podobě dopisu. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Rodiče preferují slovní hodnocení. V kmenové Bratrské škole byly děti hodnoceny slovně na 

základě doneseného portfolia, nyní jsou tímto systémem hodnoceny ve Vraném nad Vltavou. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Doma používají rodiče jako prostředek hodnocení při domácí výuce pochvalu. V kmenové 

škole jsou děti hodnoceny slovně. 

Rozhovor číslo 4 (DV) 

Rodiče hodnotí výkony svých dětí %. V kmenové škole jsou hodnoceny slovně na základě 

doneseného portfolia. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Děti jsou ve škole hodnoceny známkami. Na vysvědčení dostávají známky a pan učitel jim 

k vysvědčení přidává slovní hodnocení ve formě dopisu. 
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Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Děti jsou hodnoceny známkami. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Děti jsou hodnoceny známkami. 

Rozhovor číslo 8 (Uč.) 

Děti jsou hodnoceny známkami. 

Výsledky a jejich rozbor 

Děti v DV jsou hodnoceny slovně (rozhovor č. 2,3,4), Kryštof je hodnocen v Kmenové škole 

známkami v kombinaci se slovním hodnocením formou dopisu ( rozhovor čj). Učitelé 

známkují a někteří jako doplněk ke známkám používají slovní hodnocení formou dopisu 

(rozhovor č. 5). 

Otázka číslo 11 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Rodiče se snaží Kryštofa pozitivně motivovat ke psaní, čtení a výuce českého jazyka. Tyto 

předměty ho nebaví, protože mu dělají problémy. Otec se snaží zařazovat mezi tyto předměty 

různé hravé aktivity, udělat to pro Kryštofa zajímavějším. Když mu nejde psaní, zařadí jinou 

odpočinkovou aktivitu (modelování, vystřihování, různá motorická cvičení). Zvláště ve čtení 

a ve výuce českého jazyka je potřeba pravidelná práce, někdy se stává, že Kryštof nezvládne 

pracovat víc než deset minut, potom je potřeba zařadit delší přestávku, nebo nějakou 

oblíbenou aktivitu. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Děti jsou přirozeně zvídavé, mají chuť se samy učit, zatím nebylo třeba je nějak výrazně 

motivovat k učenÍ. Jako další motivační faktor slouží celoroční motivační hra. 

Rozhovor číslo 3 (DV) 

Matka využívá pozitivní motivaci. Motivuje děti k učení především vymýšlením projektů, ve 

kterých děti vždy něco zaujme, dále motivuje nabídkou různých výletů a netradičních akcí. 
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Rozhovor číslo 4 (DV) 

Rodiče se snaží o pozitivní motivaci, v případě, že se dítě "zasekne", nabídnou mu jinou 

činnost a k té neoblíbené za vrátí po nějaké době, nenutí je. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Učitel motivuje známkami, bonbóny,možností účasti na mimoškolních akcích, prací na 

projektech. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Učitel se snaží o pozitivní motivaci, motivuje děti k maximálním výkonům pěstováním osobní 

prestiže každého žáka, zadáváním problémových úkolů, nabídkou účasti na mimořádných 

výběrových akcích školy a třídy. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Učitel jako nejoblíbenější motivační prvek používá pěstování touhy být nejlepší, vyniknout 

v tom, co jedince baví. Dále pořádají různé třídní výstavy akcí, žáci se učí samostatně 

hodnotit své výkony. 

Rozhovor číslo 8 (Uč.) 

Motivace je založena především na známkách. 

Výsledky a jejich rozbor 

Mezi nejoblíbenější motivační prostředky mých respondentů patří pozitivní motivace, nabídka 

zajímavých činností, pěstování sebehodnocení a touhy vyniknout. Práci na projektech jako 

silný motivační prostředek uvedli (v rozhovoru č. 2,3,5). 

Otázka číslo 12 

Rozhovor číslo 1 (DV) 

Zařazují oddechové aktivity, hru, snaží se nelézt jinou zajímavější činnost a k té méně 

zajímavé se po nějakém čase opět vrátí. 

Rozhovor číslo 2 (DV) 

Děti mají motivaci pracovat, občas se jim nechce dělat nějakou činnost, tak ji odloží a věnují 

se zajímavější činnosti. 
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Rozhovor číslo 3 (DV) 

V tomto případě jdou dělat něco zajímavějšího, to je jedna z výhod DV. 

Rozhovor číslo 4 (DV) 

Jdou třeba do přírody, věnují se něčemu jinému. Využívají možnosti časové svobody v DV. 

Rozhovor číslo 5 (Uč.) 

Když něco nejde jednomu žákovi, snaží se učitel vybídnout ostatní žáky, aby mu pomohli. 

Dále se snaží vhodně dělit žáky do pracovních skupin, aby i ti méně nadaní žáci, měli šanci se 

nějak zapojit. 

Rozhovor číslo 6 (Uč.) 

Učitel se snaží problém s žákem rozebrat, snaží se mu pomoci nalézt řešení, někdy vyzve 

k pomoci i ostatní žáky. Nejde-li žákovi větší část látky,nabídne mu učitel konzultaci. 

Rozhovor číslo 7 (Uč.) 

Učitel se snaží vhodně sestavit pracovní skupiny, příp. dvojice, dále nabízí konzultace po 

vyučování, někdy zadává doplňkové úlohy k zopakování. V případě, že má žák vážné 

výukové problémy, zredukují látku na to nejnutnější minimum, příp. vypracují individuální 

plán. 

Rozhovor číslo 8 (Uč.) 

Paní učitelka nabízí doučování, možnost práce v dělených hodinách se speciálním 

pedagogem. 

Výsledky a jejich rozbor 

Respondenti v domácím vzdělávání shodně uvedli, že činnost odloží a jdou se věnovat jiné 

zajímavější činnosti (rozhovor č. 1,2,3,4). Učitelé (rozhovor č. 5,6,7) se snaží vhodně sestavit 

pracovní dvojice, příp. pracovní skupiny, dále nabízejí možnost individuálních konzultací ( 

rozhovor č. 6,7,8), v nejzávažnějších případech zredukují množství látky a vypracují 

individuální plán. 
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2.6. Rozbor výsledků strukturovaných rozhovorů 

V každé rodině DV má alespoň jedno dítě přímou zkušenost se školou. Tato zkušenost 

měla rozhodující vliv volbu DV. V mnou zkoumaném vzorku se do DV především zapojovali 

s více dětmi (rozh. 2,3, DV). Dále jsem zvolil 3 učitele z církevní základní školy a jednu 

učitelku ze sídlištní spádové školy. 

Podle mnou zjištěných výsledků by bylo možné říct, že o DV mají zájem především 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní lidé. V mém výzkumném vzorku DV je 50% 

středoškolsky a 50% vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Ve vzorku učitelů mají pouze 2 

dokončené vysokoškolské vzdělání, z toho pouze 1 respondent má učitelské vzdělání pro 1. 

stupeň základní školy. 

Hlavními vzdělavateli v DV byly ženy (75%), u učitelé tomu bylo opačně, muži byli 

zastoupeni ze 75%. 

Stanovení hlavních vzdělávacích cílů respondentů v DV a učitelů se shodovalo. Mezi 

hlavními vzdělávacími cíli bylo uvedeno neztratit chuť a zájem se samostatně učit a 

podporovat v dětech to, co je baví a zajímá. Dva respondenti DV (rozh.č. 1 a 4) kladou důraz 

na možnost jít vlastním tempem, což jim ve škole nebylo umožněno. 

V polovině rozhovorů (2,3,5,7) byla uvedena metoda projektového vyučování. 

V církevní základní škole navíc každým rokem probíhá školní olympiáda, což je také projekt, 

který svým zaměřením přesahuje hranice osnov Obecné školy. Dva respondenti v DV(rozh. 

2,3) zakládají výuku na celoroční motivační hře, 1 respondent ( rozh. č 1 DV) používá hru 

jako motivační metodu ke čtení. Je zajímavé, že starší učitelé upřednostňují spíše 

monologické metody kvůli udržení si kázně. A to v obou typech škol. 

Dva respondenti v DV (rozhovor č. 2,3) se zapojují do mimoškolních soutěží, jako je 

Festival mateřského jazyka Tábor, projekt O vodě v Národním muzeu. V církevní základní 

škole se děti zapojily do celopražského projektu Pražská avifauna, Sovy do škol, Pražská 

veverka, a recitační soutěže Petrklíč. V sídlištní škole se především účastní matematických 

olympiád. 

Kromě učitelky ze sídlištní základní školy mají všichni respondenti možnost si 

samostatně volit učebnice, pracovní sešity a tvořit vlastní pomůcky. Rozdíly mezi materiály 

v DV a církevní škole se téměř nelišily, byly používány encyklopedie, internet, tématické 

exkurse. V církevní škole ve čtvrtém a v pátém ročníku učitelé hodně pracují s testy Scio a 

Kalibro, protože 80% dětí z 5. třídy se hlásí na osmiletá gymnázia. 
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Rodiny v DV využívají časové svobody, kterou jim tato forma vzdělání umožňuje. 

Během výuky zařazují přestávky podle potřeby. Když dětem nějaká činnost nejde, nebaví je, 

jdou dělat něco jiného. Výuka v DV není odtržena od běžného všedního života. Učitelé 

v církevní škole také mají možnost si samostatně upravit denní rozvrh podle chystaných akcí. 

Jako hlavní opakovací metodu uvedli respondenti metodu hry (rozh. č. 1), řešení 

projektů. Rodiče v DV mají větší možnost okamžitě reagovat na potřebu opakování, mohou 

k tomu rychleji navodit nějakou modelovou situaci, mají větší šanci neformálního opakování 

při běžných denních činnostech. Ve vyšších ročnících církevní školy (4. a 5. ročník) také 

slouží k opakování testy pro gymnázia, srovnávací testy a domácí úkoly. 

Děti v DV jsou hodnoceny slovně. V obou zkoumaných školách se hodnotí známkami, 

v církevní škole dávají někteří učitelé ke známkám na vysvědčení slovní komentář v podobě 

dopisu (rozh. č. 5). 

Mezi nejoblíbenější motivační prostředek všech mých respondentů patří pozitivní 

motivace, nabídka zajímavých činností a pěstování v dětech touhy vyniknout. Jako další 

uvedený motivační prostředek je práce na projektech (rozh. č 2,3,5). 
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2.7. Kazuistika 

Od roku 1995 pracuji ve Veselé církevní základní škole jako učitel. Ve školním roce 

1999-2000 jsem učil v l.třídě. Tuto třídu jsem učil do června 2004 . Na jaře roku 2000 jsem 

se poprvé setkal se zmiňovaným žákem Kryštofem B.,který měl být v následujícím školním 

roce 2000-2001 zařazen ke mně do druhé třídy na základě psychologického vyšetření 

PhDr.Bučkové. Toto vyšetření bylo provedeno na doporučení ředitelky Veselé školy Jany 

Válkové. V té době Kryštof skončil druhou třídu na ZŠ Lehovec. Na této ZŠ byl z podnětu 

třídní učitelky vyšetřen školním psychologem PhDr.Holíkovou. Ta doporučila vzhledem 

k dyslektickým a dysortografickým potížím vřazení do druhé dyslektické třídy na tamní škole 

od školního roku 1999-2000. 

I přes zařazení do dyslektické třídy se Kryštofův prospěch nelepšil, Kryštof začal 

ztrácet motivaci ke vzdělávání, začaly se objevovat psychické potíže a zvýšená únava 

zejména po hodinách Českého jazyka. Proto se rodiče rozhodli školu úplně změnit a najít 

takovou, kde by byl možný individuální přístup a výuka v normální třídě. 

Po obdržení zprávy z psychologického vyšetření Dr. Bučkové jsme začali hledat spolu 

s vedením školy a rodiči možné řešenÍ. Vzhledem kjeho rozsáhlým vzdělávacím problémům 

jej nebylo možno zařadit do třetí třídy. Ředitelka školy po dohodě se mnou doporučila 

rodičům opakování druhého ročníku a vzhledem k nezažitým znalostem učiva českého jazyka 

a matematiky prvního ročníku byla tato látka doporučena k zopakování v prvním čtvrtletí 

školního roku 2000-2001. Sami rodiče přišli s návrhem vytvoření individuálního vzdělávacího 

programu pro oba ročníky a vyjádřili tak přání učit chlapce doma. Kryštof byl vyučován podle 

projektu Obecná škola č.j.12035/97-25. Dvakrát v týdnu navštěvoval školní družinu ajednou 

v týdnu se zúčastnil hodin hudební a tělesné výchovy. Škola nabídla rodině možnost 

konzultací, přezkoušení po čtvrtletích a na konci školního roku. Během školního roku se 

konzultace upravily na neformální setkávání Kryštofa ajeho rodičů s učitelem. 

Vytvořením této alternativní formy vzdělání se podařilo snížit celkovou unavitelnost 

žáka, rodiče měli dostatečný časový prostor pro nápravu speciálně pedagogických problémů, 

hledání tvořivějších přístupů k výuce a možnost individuálního tempa. Během uváděného 

roku se podařilo zvládnout učivo prvního a druhého ročníku a tak mohl Kryštof na začátku 

dalšího školního roku nastoupit do třetího ročníku s dětmi, které jsem v té době vyučoval. 
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Chlapcovu schopnost učení nadále ovlivňovaly poruchy učení, kvůli kterým bylo nutné 

přistupovat k dítěti individuálně. 

Ve školním roce 2001102 Kryštof chodil ke mně do třetí třídy. Asi po prvním měsíci, 

jsme společně s vedením školy a s rodiči došli k závěru, že zkusíme Kryštofa naučit psát 

hůlkovým písmem a na počítači. Během školního roku se to naučil. Učivo 3. ročníku zvládal 

dobře, třetí třídu zakončil se dvěma dvojkami. Ve třetí třídě bylo obzvlášť důležité učivo 

Kryštofovi individualizovat, zcela jsme po zbytek docházky do školy upustili od diktátů. 

Vyjmenovaná slova jsme procvičovali pouze ústně a prostřednictvím počítačového programu. 

V matematice bylo potřeba Kryštofovi vždy pomalu přečíst zadání slovních úloh. 

Ve školním roce 2002/03 chodil Kryštof do čtvrtého ročníku uvedené školy. Ročník 

ukončil bez trojek. V tomto roce přestal docházet k PhDr. Bučkové. Více se věnoval svým 

zájmům, začal chodit do woodcrafterského oddílu Neskenon. V tomto školním roce také 

získal 2. místo v přírodovědné části Olympiádě Veselé školy. Na konci čtvrté třídy jsme 

s rodiči začali uvažovat o studiu na osmiletém dyslektickém gymnáziu. 

Ve školním roce 2003/04 chodil do pátého ročníku uvedené školy. V pondělí 

odpoledne navštěvoval Kryštof ve škole přípravku na osmiletá gymnázia. Čtení se výrazně 

zlepšilo, Kryštof začal mít chuť sám číst. Na jaře dělal přijímací zkoušky na gymnázium 

Josefská a soukromé gymnázium Jaroslava Seiferta. Na gymnáziu Jaroslava Seiferta skončil 

8. pod čarou. Po konzultaci s PhDr. V ác1avem Mertinem se rodiče rozhodli pro základní školu 

Na Smetance. Pan doktor Mertin pomohl rodičům zařídit individuální plán i v této škole. 

S Kryštofem jsem stále v kontaktu. V ZŠ Na Smetance je zařazen do matematické 

třídy, ve výuce českého a anglického jazyka má individuální plán. Kjeho koníčkům stále stále 

patří woodcraft a přibyl box. 

Rodiče dnes hodnotí svoji zkušenost s individuální výukou doma velice pozitivně. 

Jsou přesvědčeni, že tato forma výuky umožnila Kryštofovi pokračovat ve vzdělání na běžné 

základní škole, Kryštof neztratil zájem a chuť se dále učit. Dnes si vede dle slov rodičů a 

mých poměrně dobře, zvládá učení a daří se mu věnovat se i svým zálibám. 

S odstupem času mi otec sdělil, že jeho největším problémem během "ročního 

experimentu" s individuální výukou bylo věřit tomu, že jeho syn bude schopen ještě někdy 

v životě chodit do běžné základní školy a bude se schopen učit v kolektivu svých vrstevníků. 
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3. Závěr 

Cílem výzkumu v mé práci bylo zjistit, jaké vzdělávací cíle si stanovili domácí vzdělavatelé a 

jaké uvedené dvě školy, jak je vyučování organizováno v rodinách praktikujících DV a ve 

dvou typech škol, jaké převládají metody vyučování. Nakonec jsem měl zjistit, jak rodiče 

v DV svoji zkušenost hodnotí, v čem pro ně bylo přínosem a s čím naopak měli problémy. To 

jsem zjišťoval v podrobné studii jedné rodiny. 

Z osmi strukturovaných rozhovorů jsem zjistil, že hlavní vzdělávací cíle obou typů 

respondentů (DVa Uč.) se shodovaly. Mezi hlavními vzdělávacími cíli bylo uvedeno neztratit 

chuť a zájem se samostatně učit a podporovat v dětech to, co je baví a zajímá. 

U mých respondentů v DV i ve škole převažovaly aktivizační metody. V polovině 

rozhovorů bylo uvedeno používání projektové metody vyučování. Domácí vzdělavatelé dále 

využívali celoroční motivační hry. Z výsledků mého šetření nelze jednoznačně říct, zda jsou 

lepší a efektivnější metody používané u respondentů v DV, či ve škole. Uvědomuji si, že tento 

závěr může být dán i typem zvolených škol a tím, že tři ze 4 oslovených učitelů pracují 

v církevní škole, která se snaží o "a1ternativnější" přístup k vyučování. 

Rodiče hodnotí svoji zkušenost s DV pozitivně. Pro rodiče (rozhovor IDV) bylo 

největším problémem vůbec věřit tomu, že jeho syn bude schopen pokračovat někdy ve výuce 

na základní škole. 

Dle mého názoru měli všichni respondenti velký talent motivovat, pohotově reagovat a 

připravit výuku pro děti v takové podobě, která je inspirující, někdy i nevšední. 

Metoda podrobné studie jedné rodiny a strukturovaných rozhovorů mi umožnila 

nahlédnout do toho, jakým způsobem je DV organizováno a jaké metody vyučování v něm 

převládají. Jakékoli zobecnění není možné, protože všechny údaje se týkají pouze čtyř rodin 

v'bv a čtyř učitelů. Je však vysoce pravděpodobné, že určité společné rysy v organizaci, 

vyučovacích metodách a motivačních prostředcích by se objevily i při srovnání jiných rodin 

v DV s nějakou progresivnější moderní školou. 
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Resumé 

Domácí vzdělávání je v naší zemi povoleno od roku 1998. Nejprve bylo povoleno pouze 

jako pětiletý experiment pro děti prvního stupně základní školy, který byl poté o rok 

prodloužen. 

Od 1.1.2005 po přijetí nového školského zákona může tuto formu vzdělávání nabízet 

jakákoliv základní škola a to na prvním stupni. 

V teoretické části je uveden vývoj a průběh domácího vzdělávání v zahraničí a objasňuje 

se domácí vzdělávání v ČR, jeho vývoj, průběh a realizace. Jsou zde uvedeny metody 

vyučování, motivace pro volbu domácího vzdělávání a způsoby klasifikace v domácím 

vzdělávání. 

Součástí diplomové práce jsou také strukturované rozhovory a kazuistika. Strukturované 

rozhovory zjišťují rozdíly mezi cíli a metodami výuky v domácím vzdělávání a ve škole. 

Kazuistika nám má odhalit průběh domácího vzdělávání v jedné konkrétní rodině. 

In Czech republic, home education has been legal since 1998, first as five year experiment 

for children of 1 st level of elementary school. After these five years this experiment was 

prolonged for another year. 

Since 1st January 2005, after acceptation ofnew education statute, this form of education 

could be available at every elementary school for children of 1 st level. 

In theoretical part of this diploma work there is introduced development and course of 

home education abroad and cleared up development, course and realization in Czech republic. 

Also methods ofhome education, motivation for home education and ways of classification 

are mentioned. 

In practical part there are structural inerviews and case study. The structural interviews are 

looking looking for differences aims and methods of school and home education. The case 

study should disclose the course ofhome education in one concrete family. 
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Anotace 

Prokopius, Martin: K vybraným aspektům domácího vzdělávání, diplomová práce. Praha, 

Univerzita Karlova, 2006, s.87 

Diplomová práce se zabývá fenoménem domácího vzdělávání. Zmiňuje zkušenosti a výsledky 

domácího vzdělávání v zahraničí a přibližuje organizaci a průběh domácího vzdělávání u nás. 

Zabývá se metodami vyučování, způsoby klasifikace a motivací pro volbu domácího 

vzdělávání. Součástí práce jsou strukturované rozhovory zaměřené na srovnání metod a cílů 

domácích vzdělavatelů a vybraných dvou škol. Dále je součástí práce kazuistika. 

Klíčová slova: 

Domácí vzdělávání, individuální vzdělávání, školský zákon, metody vyučování. 

Prokopius, Martin: To choosen aspects ofhome education, diploma work. Prague, Charles 

University, 2006, p. 87 

This diploma work engages in prodigy ofhome education. It refers to experience and resultsof 

home education abroad and introduces organization, development and course of home 

education in Czech republic. It engages in methods of education, ways of c1assification and 

motivation for choosing ofhome education. Another part ofwork are structural interviews 

intented on comparing of methods and aims of choosen home educators and two choosen 

schools. There is also case study as a part ofthis diploma work. 

Key words: 

Home education, individual education, education statute, methods of education. 
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INDIVIDUÁLNí VZDĚLÁVACí PROGRAM -1/U1t/N.-rJ ( t- jJ.$C~ 

Kryštof Brůha 
Nar. 27.12.1990 

Základní údaje: obtíže ve čtení se objevily už v 1. ročníku, přidaly se postupně i obtíže v psaní, toto se ve 
2. ročníku prohloubilo. Není zcela pevný základ čtení, psaní a počítání zl. ročníku. Vědomosti z 2. ročníku jsou 
neupevněné, spíše roztříštěné. Úzkostný při činnostech časově limitovaných. Tvořivý typ, baví ho divadlo, rád 
tvoří podle vlastní fantazie .. 

Vyšetření v PPP: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Rychlá unavitelnost. Rozumové schopnosti dobré. Pomalejší 
tempo. Bude dělat speciální cvičení na zlepšení. Nadále konzultace v poradně. 

Pedagogická diagnóza: po dohodě s pí. ředitelkou opakování 2. ročníku formou individuálního plánu, Kryštof 
se bude učit doma. Bude vyučován podle projektu Obecná škola č. j. 12035/97-20. Jednou v týdnu se zúčastní 
vyučování ve škole a 2krát v týdnu bude navštěvovat družinu. Jednou za měsíc konzultace ve škole, přezkoušení 
po čtvrtletích a na konci roku zkouška před komisí. 

UČEBNí PLÁN ŠKOLNíHO ROKU 2000-2001 
Přílohou tohoto celoročního plánu bude měsíční rozvržení úkolů. 

Vzhledem k nezažitým znalostem učiva českého jazyka a matematiky I. ročníku, jsem nucen tuto látku 
V I. čtvrtletí procvičit. 

l.ROČNÍK 

ČTENÍ A VZTAH K LITERATUŘE 

Procvičování znalosti písmen abecedy 

K písmenům abecedy budeme vyhledávat (vytvářet) obrázky, jejichž počáteční písmeno bude shodné 
s písmenem v abecedě. Práce se slabikářem. 

Procvičovállí sluchové analvzy a syntézy řeči 

1. Roz/i.50vá/lí slov ve větě: přečtu Kryštofovi větu a on určí počet slov. Sám přečte větu a určí počet slov. 
7. Rozkládání slova /la slabiky: upozorním Kryštofa na to, že se slabika nemusí skládat jen ze dvou hlásek,ale 
:řeba zjedné nebo více hlásek. Podle toho vyberu slova na procvičování. Například: opice, ovoce,ohromit, 
ioprovod, dupot, dům, hůl, kůl, náš, vůz, sklárna, skládka apod. 
rako pomůcku bude používat ruku pod bradou. Kolikrát se brada dotkne ruky při vyslovení slova, tolikje 
;Iabik. Budeme vymýšlet slova, která začínají poslední slabikou předcházejícího slova- "slovní kopaná". 
3ude určovat první a poslední hlásku slov, které mu budu předříkávat. Bude určovat najaké pozici se ve slově 
)bjevuje domluvená hláska. Slovní kopaná na poslední hlásku předcházejícího slova. 
:. Analýza slova na hlásky a syntéza hlásek ve slovo: nejprve budu Kryštofovi předkládat stejnou souhlásku, 
cterou budU spojovat ve slabiku vždy s jinou samohláskou. Například: ~rozložit na s-a, se na s-e. si na s-i apod. 
)bráceně na stejném principu budeme nacvičovat syntézu. Tedy: m-e na me, m-u na mu apod. Potom budeme 
)rocvičovat otevřené slabiky, kde se mění i samohláska i souhláska. Nakonec budeme procvičovat uzavřené 
:labiky, vytvářet ze slabik slova a dělit slova na slabiky. 



Procvičování techniky čtení 

Kryštof bude číst písmena, slabiky, slova s otevřenými i zavřenými slabikami, krátké věty a texty z knih. Budu 
dbát na upevnění správných návyků při čtení s porozuměním textu. Budeme používat čtecí okénko pro 
dyslektiky. 

Práce s literaturou, filmovým příběhem. rozhlasovou dramatizací 

Společně budeme číst prózu, básničky, říkadla. Společně budeme poslouchat rozhlasové hry, sledovat filmy. 
Budeme rozebírat a rozvádět zažité příběhy, vymýšlet rýmy, seznamovat se s novými slovy. 

Upevnění správných návykri při psaní 

Budu dbát na přípravu pracovního prostředí, přípravu náčiní, šetrné zacházení s psacím náčiním a jeho správné 
ukládání. Před psaním ruku rozcvičíme pomocí cviků pro zápěstí a svalstvo prstů, pro zdokonalení jemné 
motoriky ruky.- Dále budu upevňovat správné držení tužky později pera. Správné sezení, poloha ruky a hlavy. 

Procvičování psaní písmen. slabik. slova vět 

Nejdříve bude Kryštof procvičovat psaní malých i velkých písmen abecedy. Houbičkou namočenou v barvě bude 
kreslit na velký papír písmena. Bude napodobovat dráhu akrobatického letadla na obloze, které píše barevným 
dýmem písmena. Tím se procvičí i prostorová orientace. Letadlo krouží nahoře, dole, vpravo i vlevo. Nejdříve 
Kryštofovi povedu ruku, potom bude kreslit sám. Kreslení písmen na tabuli a do písku. Potom bude spojovat 
písmena do slabik a slabiky do slov. Po zažití správných tahů bude pokračovat s psaním do sešitu 

DOROZUMÍVACÍ ČINNOSTI A SCHOPNOSTI 

Základní zásady pro dorozumívání 

Střídání při vyprávění a v rozhovoru. Pozorné naslouchání řeči druhého. Zdvořilá otázka a odpověď, nabídka, 
souhlas, nesouhlas.'pozdravy a oslovení, jednání při střetu zájmů apod. Toto se budu snažit upevňovat u 
Kryštofa průběžně v každodenních situacích. 

Pozorné pozorování a poslech. soustředění 

Budeme pozorovat různé předměty a potom je budeme popisovat, sledovat různé činnosti a potom je 
napodobovat. Hra na" sochy", reprodukování rytmu, znaku apod. Paměť budu posilovat Kimovou hrou, tichou 
poštou,předáváním pokynu, vzkazu atd. 

Procvičování prostého dějového vyprávění. jeho poslech a reprodukce 

Budu se snažit, aby Kryštof vyprávěl vlastními slovy naše společné zážitky, společně shlédnutý film, přečtený 
příběh (např. manželce). 

POZNÁ VÁNÍ JAZYKA A PRA VOPISU 

Význam slov 

Budeme porovnávat slova, vymýšlet slova opačného a blízkého významu. Vyhledávat podobná slova j :ného 
významu. Například: kopa-kopá, tuhý-tuhy apod. 



Jzlišení věty. slova. slabiky, hlásky a písmene 

ldeme procvičovat stavbu věty, slova i slabiky pomocÍ hry se slovem a větou. Přeskupování slov ve větě, 
smen ve slově, vynecháváním slabik ve slově. Budeme používat skládací.abecedu, hry s tiskacími písmeny, 
smenkové žolíky" Pížo" apod. ~ 

ozeznávání délky slabik podle délkv samohlásek v řeči a písmu 

předepsaných slov bude Kryštof připisovat čárky a tečky podle délky slabik. Například: nebe .. , motýl. -, 
č ., apod. Po zvládnutí tohoto procvičování, použijeme opačný postup. 

ozlišení imerpunkčnÍclt znamének a větné intonace na konci věty 

tení vět se správnou intonací podle interpunkčních znamének. Budu Kryštofovi číst věty a on bude určovat 
odle intonace správná interpunkční znaménka. 

~ľlzné tvarv téhoŽ písmene 

la začátku věty velké písmeno. Tiskací písmena v nápisech, na plakátech apod. 

Vumerace 

3udeme procvičovat čtení a psaní čísel do 20. Bude počítat předměty a zapisovat jejich počet. Vytvářet číselné 
ady z očíslovaných kostek. Počítání na číselné ose. Porovnávání čísel: větší-menší. 

Početní výkon v 

3udeme procvičovat sčítání a odčítání v I. desítce. Sčítání a odčítání v 2. desítce bez přechodu přes desítku. 
lnačky + - =. Budeme počítat s předměty, na číselné ose a počítat jednoduché slovní úlohy. Odhady množství. 
Sčítat a odčítat vedle 'sebe pod sebou. 

Znalost kruhu, koule, čtverce, krychle a trojúhelníku. Budeme procvičovat skládáním geometrických tvarů, 
stavěním staveb ze stavebnice. 

Po procvičení učiva I. Ročníku bych přistoupil k učivu 2. ročníku. 

2. ROČNÍK 

ČTENÍ A VZTAH K LITERATUŘE 

Budu upevňovat u Kryštofa techniku čtení s důrazem na souvislé čtení s porozuměním. Bude si také vybírat 
četbu podle svých zálib a dělat si výpisky do čtenářského deníku ( I časopis, knížka měsíčně). 

I 
L , ' 
I 
I 



Poslech četby 

Každý den před spaním předčítám Kryštofovi z knížky. Poslouchá četbu v rozhlase nebo na kazetě. Při poslechu 
četby si bude všímat rozdílů mez veršem a prózou, odlišovat pohádku od ostatních vyprávění apod. Budu chtít, 
aby se vyjádřil k činům postav, jejich postojům i citům. 

Srovnávání literárního a dramatizovaného textu 

Budeme srovnávat možnosti literatury, filmu nebo televize. Zkoušet dramatizaci jednoduchých literárních 
předloh. 

Budu u Kryštofa upřesňovat jemnou motoriku ruky a odstraňovat nedostatky v psaní tvarů. Budu se snažit 
předkládat Kryštofovi psaní jako výtvarný úkol a klást důraz na úpravnost psaného textu. 

DOROZUMÍVACÍ SCHOPNOSTI A ČINNOSTI 

Budeme prohlubovat tyto schopnosti a činnosti. Budu pracovat s přirozenou zvídavostí Kryštofa ajeho zájmem 
o poznání okolního světa. Budeme si povídat o tom jak věci souvisejí, proč se dějí apod. Bude se učit lépe 
vyřizovat vlastní záležitosti, vyřizování vzkazů, používání telefonu, počítače. Stručné převyprávění děje ajeho 
posloupnost. 

POZNÁVÁNÍ JAZYKA A PRA VOPlSU 

~. CTVRTLETíj 

Rozlišování a obohacování slovní zásohv 

Pomocí hry bude Kryštof poznávat jaké věci jsou a jak se jeví podle, zraku, sluchu, hmatu, chuti, čichu. V četbě 
budeme zaměňovat slova za slova blízkého významu a opačného významu. Průběžně budeme procvičovat 
výrazy pro orientaci v čase a prostoru. 

Stavba slabiky, slova, věty 

Slovem a písmem budeme procvičovat hranice a posloupnosti slabik ve slově a slov ve větě. K tomu budeme 
používat rébusy, křížovky, přesmyčky, vyškrtávání písmen nebo slabik veslově. Změna slovosledu apod. 

Druhy vět 

Věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Budu říkat různé věty a Kryštof podle smyslu věty a mého postoje 
bude určovat druh věty. Podle interpunkce bude určovat druh věty. 

Psaní velkých písmen na začátku věty a u vlastníci, jmen 

Budu vycházet z praxe, zkušenosti z četby učiva prvouky apod. 

Samohlásky a souhlásky měkké, tvrdé, obojetné 

Samohlásky a souhlásky budeme poznávat pomocí "samohláskové a souhláskové řeči". Například: Kryštof 
Brůha-samohlásková řeč; y - o - Ů - a , souhlásková řeč: k - r - š - t - f - b - r - h . 

a. Samohlásky: Krátké a dlouhé samohlásky, psaní i! a l! a písmeno ~ ve skupinách dě, tě. ně, bě, 

pě, vě, mě budeme procvičovat pomocí křížovek, rébusů, doplňovaček. 



p. CTVRTLETij 

b. Souhlásky měkké, tvrdé a obojetné: Psaní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách budeme procvičovat 
pomocí křížovek, rébusů, doplňovaček apod. Na rozlišování slabik di, ti, ni, a dy, tv, ny, budu používat 
jednoduchou techniku, kdy Kryštofovi řeknu slovo, ve kterém se problematické slabiky objevují, Kryštof slovo 
zřetelně zopakuje a poví, zda slyší měkkou, nebo tvrdou slabiku. Jako doplňkovou pomůcku budeme používat 
měkkou a tvrdou kostku. Obojetné souhlásky se budeme učit jen jako p~ípravu k vyjrpenovaným slovům. 

c. Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov: Píšeme g nebo b g: nebo ť, h nebo ch, 12 nebo 12, 
?; nebo~, ~ nebo~, y nebo f? Správné psaní těchto souhlásek budeme procvičovat pomocí jiných tvarů slova 
nebo pomocí slova příbuzného. 

@. ČTVRTLETÍI 

Rozvoj jazykového cítění - przlprava k tvarosloví. 

Při četbě si budeme všímat významu slov, uvědomovat si, že se slovo ve větě tvarově obměňuje. Kryštofbude 
vybírat z textu totéž slovo v různých tvarech, dosazovat zadané slovo na prázdné místo v textu ve správném 
tvaru, vybírat slovo podle druhu a délky do křížovky apod. 

Porovnávání významu slov - rozšíření o slova souřadná, nadřazená a podřazená 

Budeme procvičovat názorně na příkladech z praxe. Z řady slov bude vyřazovat slova, která do ní nepatří, 
přidávat do řady apod. 

Příprava na uspořádání vět a souvětí 

Kryštofbude zkoušet spojovat obsahy vět vhodným spojovacím výrazem do delších celků. Nahrazovat spojku a 
vhodnějšími spojovacími výrazy. 

MATĚMATlKA 

~. ČTVRTLETII 

Opakování 

Číselná řada. Počítání do 20 bez přechodu přes 10. Budeme počítat do 20 s penězi (nákupy). Porovnávání čísel 
menší, větší. 

Počítání do 20 s přechodem přes 10. 

Nákupy - počítání do 20 s penězi. Slovní úlohy. Sčítání do 20 s přechodem přes 10. Odčítání do 20 s přechodem 
přes 10. Závorky, počítání na číselné ose. 

p.CTVRTLETÍI 

Číselný obor od O do 100, 

Sčítání a odčítání násobků 10ti. Čtení a psaní čísel v oboru do 100. Odčítání v oboru do 100. Sčítání a odčítání 
vedle sebe a pod sebou. Řešení a vytváření slovních úloh. Slovní úlohy, vztahy o několik více (méně). Orientace 
v čase. Vytváření slovních úloh. 

@.ČTVRTLETÍI 

Násobení přirozených čísel. 

Názorné zavedení násobilky Sti, 2, 3 a 4. Automatizace násobilek. Slovní úlohy, vztahy několikrát více. Děl~ní. 
Automatizace dělení. Slovní úlohy, několikrát méně. 
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l2·cTvRTLETÍI 

Hry s krychlemi: z kostek stavebnice budeme vytvářet různé sestavy. Zápis počtu krychlí v sestavách. 
Rozlišovánftěles: hrou se stavebnicí budeme poznávat krychli, kvádr, válec, jehlan, kužel a zapisovat jejich 

~~ -
Rozlišování obrazců: budeme skládat geometrické tvary z papíru a kreslit pomocí pravítka na papír. 
Trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník, obdélník. Počítat z kolika geometrických tvarů se skládá jiný geometrický 
tvar apod. užití čtvercové sítě. 

~.CTVTLETlj 

Měření délky, jednotky délky: Kryštof si bude nacvičovat kreslení a rýsování úseček. Měření pravítkem na cm. 
Rýsování obrazců a jej ich měření. 
Měření a váŽení: budeme měřit metrem předměty kolem nás: nábytek, plot, vzdálenost mezi stromy apod. Na 
váze budeme zjišťovat hmotnost předmětů. 

@.ČTVRTLETII 

Rýsování Úseček a měření jejich délek: body A, B .... Jako hranice úsečky. Rýsování úseček s určitou délkou a 
jejich zápis v cm. Měření délek úseček ajejich zápis v cm. 

11.ČTVRTLETíl 

Opakování: procvičení základů dopravní výchovy, procvičení základů slušného chování. Dělení roku, měsíce, 
týdnu, hodiny. 
Začíllá podzim: podzim v zahradě,v sadu, sklizeň ovoce. Podzim na poli a podzim v lese. 
Lidé kolem nás. Blízký člověk, cizí člověk, příbuzní a známí, kamarádi, spolužáci. Rozdílnost věku a pohlaví. 
Vztahy k lidem, obdiv, soucit, láska, nenávist. 
Komunikace mezi lidmi, společenské chování. 

I2·ČTVRTLETíl 

Začíná zima: příroda v zimě, vánoce, hospodářská zvířata. 
Zdraví a péče o ně: Lidské tělo, vzhled zdravého člověka. Příznaky nemocí: teplota,bolest. Prevence: čistota 
prostředí, zdraví způsob života, očkování. Úraz, první pomoc, opatrnost. Zdravotnická péče: u lékaře, 
v nemocnici, v lékárně. 

~.ČTVRTLETíl 

Začíná jaro: stromy najaře. Jehličnaté a listnaté stromy. Zvířata najaře. Naše obec. Krajina kolem nás. 
Chráněná krajinná oblast. 
Zaměstnání lidí: práce v domácnosti, ve škole, v obchodě, na poště, v dílně, v továrně, na zahradě, na poli, 
v divadle a pod. 
Práce, zábava a poznání. Volný čas, péče o krásu, umění ajeho druhy. 

@.ČTVRTLETÍI 

Začíná léto: léto v lese, na louce, u rybníka na poli. 
Cestování: dopravní prostředky: dětské, osobní, veřejné. Dopravní značky a pravidla, veřejná komunikace. 
Chování v dopravních prostředcích. 

Ve škole. 



Ve škole. 

Navazuje na prvouku - kreslení, malování, modelování s důrazem na vnímání tvarů fl barev. Činnosti které 
vedou zvláště k uvolnění ruky. 

UČEBNÍ POMŮCKY 

Český jazyk pro 2. ročník základní školy Prodos 1999, Dr. Hana Mikulenková a kol. 
Tvrdé a měkké slabiky, slabiky dě, tě,ně,bě,pě, vě. Pracovní sešit pro 2. ročník. Nová škola 2000. Zdena 
Horáková, Zdena Trnková. 
Psaní a mluvnická cvičení pro 2. Ročník ZŠ. Alter 1994. Radka Wildová. 
Hádej, hádej, hhadači - hádanky, říkadla, písničky. Nová škola 2000. Zdena Rosecká. 
Čtenářské tabulky. Nakl. DYS 1995. Olga Zelinková. 
Cvičení pro dyslektiky. ped. psych. poradna Olomouc. Olga Zelinková. 
Rozlišování b-d-p cvičení pro dyslektiky. Pražská ped. psych. poradna. Olga Zelinková. 
Když dětem nejde čtení. Portál 1999. Stanislava Emmerlingová. 
Matematika pro 2. Ročník ZŠ.Nová škola 1999. Zdena Rosecká a kolektiv učitelů. 
Už počítám do dvaceti s přechodem přes desítku. Prac. sešit pro 2 ročník. Nová škola 2000. Zdena Rosecká. 
Už počítám do sta. Prac. sešit pro 2. ročník. Nová škola 2000. Zdena Rosecká. 
Jakje lehká násobilka. Prac. sešit pro 2. a 3. ročník. Nová škola 2000. Zdena Rosecká. 
Poznávám geometrii. Prac. sešit pro 2. ročník. Nová škola 2000. Zdena Rosecká. 
Počítejte s tužkou v ruce pro druháky. Fragment 2000. Roland Volk. 
Prvouka pro 2. ročník. Prodos 1997. Hana Danihelková a kol. 
Opakuj si o prázdninách. Pro děti, které ukončily první ročník. Sinus Praha 1998. Jana Šilarová, Hana Monaco, 
František Šilar. 
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál 1998. Věra Pokorná. 

Další pomůcky: tvrdá s měkká kostka, balicí papír, houba a barva na uvolňovací cviky, psaní do písku. Dětské 
knihy, encyklopedie, vystřihovánky. Číseká osa,věci k počítání, modelína na modelování čísel a písmen b- p
d, peníze. Případně vhodné počítačové programy. Využití zájmů Kryštofa. 

ZPŮSOB KLASIFIKACE. 

Kryštofbude hodnocen číselně 1-5 s úlevou v činnostech, kde má problémy. 

ORGANIZACE PÉČE 

Bude vyučován doma otcem - Ivan Brůha, vzdělání AVU. Praxe 10 let učitel na ZUŠ. 
Dopoledne - vyučování ve 4 dvacet(lJ1inutových blocích, podle rozvrhu. Bude vedena třídní kniha. 
Odpoledne 1 až 2 dvaceti...winutové bloky zaměřené na opakování. 
Důraz na kladnou atmosféru, která pomůže navodit pozitivnější vztah ke čtení a psaní a ke školní práci vůbec. 
Důležitá motivace, využití jeho přirozené ctižádostivosti. 
Vlastní učební kout bez rušivých elementů, jasně oddělený od prostoru na hraní a relaxaci. 
Dobrá židle. Pracovní stůl a přihrádky na pomůcky. 
Pravidelná péče v PPP u pí. Mileny Bučkové. 

PODÍL ŽÁKA 

Kryštof souhlasí s touto formou výuky a chce spolupracovat. 

Praha 1.9.2000 



12. Závěry 

Z informací shromážděných ze zpráv ředitelů škol, které zajišťují PO DV, za školní rok 
2003/2004 a ze sledování na těchto školách lze zdůraznit: 

• PO D V jako ověřování odlišné organizační formy základního vzdělávání na 1. stupni 
základního vzdělávání probíhalo ve školním roce 2003/2004 na čtyřech školách -
BŠ Praha, CZMŠ Liberec, ZŠ Ostrava-Výškovice a ZŠ Praha-Letohradská. 

Ověřování bylo prováděno na základě rozhodnutí porady vedení MŠMT ze dne 17.12. 2003 o prodloužení 
PO DV do 30.6.2004. Na BŠ Praha a na CZMŠ Liberec probíhalo ověřování šestým rokem, na ZŠ Ostrava 
pátým rokem a na ZŠ Letohradská třetím rokem. 

V lednu 2004 porada vedení MŠMT schválila prodloužení pokusného ověřování domácího vzdělávání do 
přijetí nového školského zákona, nejdéle však do konce školního roku 2004/2005. Příslušným školám bylo 
toto rozhodnutí oznámeno dopisem náměstka ministryně pro regionální školství ze dne 14. 1. 2004. 

• PO D V probíhalo ve školním roce 2003/2004 za stejných podmínek jako v roce 
2002/2003, tj. za podmínek, za nichž jednotlivé školy vstupovaly do ověřováni a které se 
na jednotlivých školách liší. Ani ve školnim roce 2004/2005, který bude poslednim rokem 
pokusného ověřování domácího vzděláváni v dané podobě, se podminky PO DV 
neměnily. 

Podle výrazněji upravených podmínek ze dne 14.6.2001 pracovala nadále ZŠ Letohradská. Ostatní školy 
pracovaly podle obecněji a volněji formulovaných původních podmínek. Především CZŠ Liberec a ZŠ 
Ostrava-Výškovice však upravené podmínky považují za vhodné a ve svých postupech a dokumentaci se jim 
přibližují. BŠ Praha preferuje postupy delegující maximum pravomocí na rodiče a nejčastěji ze všech škol 
v P9_DV prosazuje i zařazení DV na 2. stupeň z~kladnfho.~~q~l~yání,.Noyě ~řijatý školský zákQn však tuto 
možnost definitivně vyloučil. .. . - '-

Rozhodnutím porady vedení MŠMT o prodloužení PO DV o další školní rok (2004/2005) nedochází ke 
změně podmínek pro jednotlivé školy. 

• Zástupci škol S PO DV ještě před dopracováním návrhu školského zákona a jeho 
schvále"ím,vyjádřili výhrady k navrženému řešení problematiky D Va doporučili doplnit 
text § 41 nÍívrhu školského zákona o ZJtIocnění, které by MŠMT umožnilo vymezlt DV 
vyhláškou. Tento návrh nebyl pro jeho pozdní zaslání akceptován. 

DV bylo v návrhu školského zákona uvedeno jako tzv. Individuální vzdělávání, určené pro žáky 1. stupně 
základního vzdělávání. O zařazení žáka rozhoduje ředitel školy, kaIl1 bude žák přijat k plnění povinné školní 
docháZky. Návrh dále vymezoval náležitosti, které má obsahovat žádost zákonného zástupce o individuální 
vzdělávání, podmínky nutné pro povolení a.rušení tohoto-vzdělávání, podmínky pro přezkoušení i odvolání 
proti výsledkům přezkoušení a základní podmínky. pro hrazení nákladů individuálního vzdělávání. 

Školy s PO DV poukázaly především na to,:'že DV není výslovně jmenováno jako jedna z forem povinného 
vzdělávání a naplňování povinné školní docházky, že jsou stanoveny podmínky pro vzdělavatele, včetně 
sporného sledování materiálních podmínek Vzdělavatele, ale nejsou stanoveny podmínky pro školu, která 
bude garantovat DV a která by měla žajišťovat metodickou pomoc vzdělavatelům. Protože školský zákon 
neakceptoval návrh zástupců škol s DV, soustředila se snaha škol na vymezení textu v Dlouhodobém záměru 
ČR a následně v Dlouhodobých záměrech Icrajů, který by doporučil zajímat se na úrovni krajů především· 
o metodickou podporu DV." ,;:~ ~~,; 

• Informovanost o DV je poměrně dobrá a pro orientaci rodičů i širší veřejnosti v dané 
problematice postačuje. 

Školy podávají informace o DV prostřednictvím jednorázových informačních materiálů a setkání se zájemci 
o DV. Setkávání a akce pro rodiče se stáyaji dlériějŠíírii. Základním zdrojem informací jsou i nadále webové 
stránky škol a především Asociace pro DV. 

K větší informovanosti o DV přispělo i souhrnné zavěšení všech dosavadních zpráv o PO DV na www 
stránky VÚP. 
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• Celkový počet žáků v PO DV v roce 2003/2004 byl 327 z 255 rodin, což činilo 
cca 0,637 %0 žáků zapsaných v daném školním roce v ČR na 1. stupni ZŠ. Vzhledem ke 

. klesajícímu počtu žáků zapsaných na 1. stupeň činil přírůstek žáků do PO DV 0,090 %0. 

Počet žáků v DV se v roce 2003/2004 zvýšil oproti předchozímu roku o 26 žáků, rovněž počet rodin 
zapojených do DV vzrostlo 13. Počet žáků v DV se stabilizuje se stálým mírným nárůstem a je regulován 
i limity, které pro současné školy s PO DV stanovilo MŠMT ČR. ' 

Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků vstupujících do základního vzdělávání se podíl dětí zařazených do 
DV mírně navyšuje. Letos poprvé přesáhl hranici 0,6 %0. V zemích, kde se DV realizuje, se počet žáků v DV 
pohybuje kolem 1 %0. 

• Důvody pro vstup do PO D V byly i ve školnim roce 2003/2004 rozmanité, nejčastěji byly 
uváděny: individuálni přistup k výuce dítěte, zkušenosti se staršimi sourozenci, upevněni 
rodiny, efektivita vzděláváni, snaha dát dítěti vic péče a chránit ho, vytvořit větší prostor 
pro zájmy dítěte a rozvoj talentu, zmirnění stresů a nejistoty ditěte se zdravotním 
problémem, s problémy učení a socializace aj. 

• 

Důvody pro vstup do DV zůstávají v celkovém spektru přibližně stejné jako v předchozích letech, i když se 
do popředí jednoznačně dostaly důvody související s individuálním rozvojem dítěte, s efektivitou vzdělávání 
a s řešením zdravotních či jiných problémů. Právě řešení individuálního přístupu k žákovi ve spojení se 
zdravotními problémy nabývá v DV na významu. 

V PO DV byli v roce 2003/2004 žáci ze všech krajů ČR - nejvice Z Prahy (81 žáků), 
nejméně z Ústeckého a Pardubického kraje (po 6 žácích). Žáci byli ze 121 měst a obcí 
ČR. 

Zájem o DV byl opět celorepublikový (počet míst, z nichž žáci zařazení do PO DV pocházejí, se oproti roku 
2002/2003 zvýšilo 10). Na rozdíl od předchozího roku se zvýšil počet žáků. z Prahy (o 15) i nejnižší počet 
žáků v jednom kraji (vzrostl ze 2 na 6 žáků). Trend stále většího plošného rozložení zájemců o DV směřuje 
k systému většího počtu škol sme;-:~ím jJOČ~;;(;I- .::ili'aze .. ýc:l -L";~:U na jednt: škole, nejlépe pak k vytVoření 
systému sítě spádových škol v jednotlivých krajích. Školský zákon tento záměr nepodpořil a pokud si 
nebudou přímo kraje vytvářet určitý systém spádových škol (škol specializovaných na DV), může se DV 
rozpadnout do desítek jednotlivých škol s nebezpečím méně zvládnuté metodické pomoci rodinám. 

• Necelá čtvrtina rodin vyučovala v D V vice dětí (23,9 %), ostatni (76,1 %) pak jen jedno 
dítě. 

Podíl rodin s více dětmi v DV se po dosavadním neustálém růstu v roce 2003/2004 zastavil a dokonce došlo 
k poklesu o 6,5 % oproti roku 2002/2003. Příčiny lze jen odhadovat - starší žáci z některých rodin s více 
dětmi již odcházejí do vyšších ročníků 1. stupně nebo na 2. stupeň základních škol, nové rodiny jsou 
především s jedním dítětem, přesun zájmu na žáky se zdravotním postižením, kdy další zdravé dítě rodiny 
navštěvuje běžný typ školy atd. 

• Většina vzdělavatelů v PO D V ve školnim roce 2003/2004 měla opět vysokoškolské 
(52,26 %) nebo středoškolské (45,68 %) vzdělání, již více než čtvrtina vzdělavatelů 

(27,98 %) měla vzdělání pedagogické. 

Úroveň vzdělání těch, kteří vyučovali v PO DV, se po loňském navýšení i v roce 2003/2004 opět zvyšovala. 
Počet vzdělavatelů s vysokoškolským vzděláním vzrostl o další 4,5 %. Tento růst byl na úkor vzdělavatelů se 
středoškolským vzděláním - pokles o 4,0 %. Počet vzdělavatelů se základním vzděláním se prakticky nemění 
a osciluje mezi 1,5 - 2 %. Opět se zvýšil, tentokrát poměrně výrazně, počet vzdělavatelů s pedagogickým· 
vzděláním - o 7,5 %. Vzdělavatelům pomáhaly především konzultantky. 

• Přijímací řízení do DV se na jednotlivých školách lišilo jen málo a získává ustálenou 
podobu. 

Požadované dokumenty na jednotlivých školách se prakticky shodují s loňským školním rokem. K určitým 
změnám došlo především na CZŠ Liberec (potřeba vyšetření PPP i podle potřeb zápisového řízení, další 
dokumentace o dítěti při vstupu do vyšších ročníků, doporučená účast obou rodičů při přijímacím řízení, 
oznámení spádové škole o zařazení žáka). 
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I když školy pracují na základě různých vstupních podmínek, jsou 'rozdíly ve vyžadovaných vstupních 
dokumentech (žádost, vstupní dotazník vysvědčení z nižších ročníků, lékařské zprávy a výsledky vyšetření 
PPP) i v průběhu přijímacího pohovoru malé (informace o DV, vyžádání dokumentů, pohovory se žáky, 
jejich rodiči či jinými vzdělavateli, uzavření smlóuvy o PO DV). Školy se shodují na formálnosti požadavku 
potvrzení o zdravotní způsobilosti vzdělavatele a osvědčení vhodných materiálních podmínek rodiny 
a navrhují ponechat rozhodnutí o vyžádání těchto dokumentů pouze na posouzení ředitele školy. Nový 
školský zákon, který vymezil požadované podmínky, jednoznačně zpochybňované údaje vyžaduje. 

• Školy pomáhaly rodičům především metodickými semináři, konzultacemi a pomocí při 
zpracování dokumentace o vzdělávání v PO D V. Do této základní činnosti se výrazně 
promítaly přístupy jednotlivých škol k pojetí D Vak nlÍře kontroly činnosti rodičů. 

• 

Metodická pomoc škol rodinám získává ustálenou podobu a v roce 2003/2004 se ještě zintenzivnila. Zároveň 
se postupně stírají dříve vyzdvihované rozdíly v poskytování pomoci formou seminářů či konzultací. V tomto 
roce poskytovaly všechny školy obě formy. Konzultace se neomezují jen na osobní kontakty, ale stále více se 
využívá i telefonu, internetu atd. Vzdělávání vzdělavatelů bylo zaměřeno především na zvládání přípravy pro 
výuku, samotnou výuku i hodnocení žáků. 

Ukazuje se, že pravidelné konzultace mohou vést k časnějšímu odhalení případných problémů při vzdělávání 
žákfi v rodinách. Co nejčastější styk škol s rodinami je však limitován především vzdáleností školy od místa 
bydliště. 

DV je na školách dokumentováno velmi podrobně a rozsah dokumentace (i když se na jednotlivých školách 
liší) většinou překračuje rozsah dokumentace běžné školy. 

Poměr práce podle jednotlivých vzdělávacích programů se výrazněji nemění. Oproti roku 2002/2003 se 
zvýšil počet žáků vzdělávaných podle vzdělávacího programu Základní škola (z 65,1 % na 69,73 %) a mírně 
se snížilo zastoupení ostatních programů - Obecná škola 14,98 %, Národní škola 12,84 %. 

Výuka v rodinách probíhala většinou dopoledne. Často byla doplňována vycházkami do 
přírody a návštěvami kulturních zařízenÍ. Vodpoledních hodinách byly využívány 
specializované s!už,'ry jinýc.':-i;:-o!ituef. Dd;:e vysledevat u;-tité zintenziw'i;;zí výuky cizích 
jazyků, případně návštěvy dalších uměleckých, sportovních a jiných aktivit. Rodiče 
zdůrazňovali efektivitu a organizační variabilitu DV podle potřeb žáků a rodiny. 

Výuka s jednotlivcem či malou skupinkou se ukazuje jako velmi efektivní. Výuka cizích jazyků byla 
zajišťována především rodiči a rodinnými příslušníky, ale stále častěji i domácím učitelem jazyků, návštěvou 
jazykové školy, případně docházkou na jazykové vyučování školy, kam chtějí rodiče umístit žáka po 
ukončení DV. Výuka "naukových předmětů" byla řazena především do dopoledních hodin, výuka "výchov" 
do odpoledních hodin s využíváním specializovaných služeb. 

Kromě ZŠ Ostrava se žáci v PO DV zúčastňovali (podle potřeb a možností) i pravidelné výuky některých 
předmětů ve své spádové škole nebo na škole s DV v den konzultací. Pravidelná výuka některých předmětů 
ve školách byla opět omezena vzdáleností bydliště žáka od školy nebo vhodnějšími činnostmi, které se 
rodině nabízely jinde. Opakovaně se poukazuje na možné problémy výuky v rodinách s více dětmi, kde se 
organizace přizpůsobuje nejmenším dětem, což je pochopitelné, ale nemusí to být v individuálním zájmu 
staršího dítěte (starších dětí). 

, Školy nabízely žákům i v roce 2003/2004 širokou paletu dalších vzdělávacích a zájmových aktivit - prakticky 
všechny aktivity organizované pro ostatní žáky školy. Nejvíc byly aktivity využívány na CZŠ Liberec a na 
BŠ Praha. Velkým omezením účasti v aktivitách byla i v letošním roce vzdálenost bydliště žáka od školy. 

• Materiální zabezpečení výuky DV se postupně zlepšuje a stále více se uplatňuje 

i počítačová technika. 

Rodiny využívaly nabídky škol k zapůjčení učebních pomůcek či vzdělávacích prostor jen minimálně, 
přestože upozorňují na finanční náročnost DV. V roce 2003/2004 rodiče dokumentují opět častější využití 
internetu a počítačových výukových programů i častější vzájemnou výměnu výukových programů a jiných 
materiálů. Velkou výhodou DV je možnost častějších návštěv přírodního prostředí, historických 
a uměleckých objektů i památek; sportovišť atd. 

• Přezkoušení a hodnocení žáků na jednotlivých školách se oproti loňskému roku 
neměnilo. Různé organizační i obsahové odlišnosti zůstaly zachovány. Kombinováno 
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bylo písemné i ústní zkoušení, individuální i skupinové prověřování. Doba přezkoušení 
se řídila celkovou organizaci DV, věkem žáků a počtem žáků v DV na škole. 

Formy přezkoušení a hodnocení se na jednotlivých školách s DV se ustálilo. Doba a forma přezkoušení tak 
byly i v roce 2003/2004 rozdílné a závisely na počtech žáků a počtech konzultantek i na pojetí DV na 
školách. Do hodnocení se v tomto roce více zapojovali i učitelé se specializací na některé předměty (cizí 
jazyk, výchovy). Na ZŠ Ostrava byla opakovaně užita nová forma přezkollšení žáků (použitá již v roce 
2002/2003), kdy žáci, kteří se pravidelně účastnili konzultací, byli přezkušováni individuálně a žáci, kteří 
nenavštěvovali pravidelně konzultace a u nichž nebyl dostatek podkladů pro objektivní hodnocení, se 
účastnili společného přezkoušení v jednom určeném dni. 

Celkové hodnocení vycházelo opět z velké části z poznatků konzultantek o znalostech, schopnostech 
a dovednostech žáka za celé hodnocené období, které získaly v průběhu konzultací, dále z hodnocení 
navrženého vzdělavatelem a z výsledků závěrečného přezkoušení. Podkladem pro hodnocení byly jako 
v předchozích letech i poznatky o žácích z doplňkových akcí škol, pokud se jich žáci účastnili. 

Ve školním roce 2003/2004 neprospěl pouze 1 žák zařazený do PO DV, 2 žáci nebyli pro 
závažné zdravotní problémy klasifikováni 

Školy hodnotí výsledky většiny žáku jako velmi dobré, odpovídající věku žáků a spíše přesahující úroveň 
žáků běžných tříd. Žáci vesměs splňují požadavky učebních osnov. Většinou se zdurazňuje jejich 
spontánnost, dobrá komunikace i znalosti. Mnoho rodičů vede děti ke schopnosti získávat informace různým 
aktivním způsobem, většina dětí umí o problému uvažovat a hledat cesty kjeho řešení, zlepšuje se mluvní 
projev dětí. Především u některých žáků se zdravotními problémy a poruchami učení byly výsledky opět 
mimořádně dobré. 

Problémy přetrvávají ve výuce cizích jazyků, kde vybavenost některých vzdělavatel u neodpovídá plně 
potřebám výuky. 

• DV bylo rodiči hodnoceno znovu velmi pozitivně. Největšími pozitivy DV pro rodiče byly: 
možnost individuální péče, upevnění rodiny, efektivita výuky, více času na dítě aj. Mezi 
negativa<7fíldf -rc.::r'5;;::-před.;v§b;. ubtížnosl-v prviiÍch týdnech "";:iiky a změnu stylu života 
rodiny, časovou, organizační a finanční náročnost DV, málo kontaktů dětí s vrstevníky, 
legislativní neukotvenost DV. 

Struktura pozítiv a negativ se mnoho nemění. Pozitiva korespondují s představami rodin o DV a odpovídají 
možnostem úzkého kontaktu v rodině, individuální organizací času výuky a činnostmi podle potřeb 
a možností dítěte. Negativa jsou odrazem nároků na organizaci vzdělávání v rodině, finanční náročnost atd. 
Přetrvávaly obavy ze vstupu žáku z DV na 2. stupeň ZŠ a z neznalosti dalšího v)'Voje DV po schválení 
zákona o vzdělávání. 

Školy vidí v realizaci DV a v jeho přínosu pro konkrétní žáky především pozitiva. 
Hodnocení školy se v mnohém shoduje s hodnocením rodičů. 

Pozitiva DV spatřují školy v efektivitě vzdělávání, ve velkém prostoru pro tvořivé činnosti s dětmi, v zájmu 
dětí o vzdělávání, rozvoji talentu i eliminaci handicapů, v odpovědnosti většiny rodiM za výsledky 
vzdělávání. Jedinečnost DV se odráží v chování ajednání dětí - jsou klidnější, vyrovnanější, neutíkají před 
překážkami hned .po prvním neúspěchu, jsou zodpovědnější, tvořivější, umí lépe vyhodnocovat běžné životní 
situace. Ukazuje se, že část rodiču bere vzdělávání zodpovědně bez ohledu na délku a příčiny DV, jiná 
skupina využívá DV jako prostředek pro překlenutí určité obtížné situace. Přesto dochází u obou skupin 
k posunu ve vzdělávacích výsledcích dětí. 

Školy opět uvádějí, že pracovaly s většinou rodin s větší jistotou a klidem. Dařilo se zvyšovat duvěru rodiM 
k doporučením škol. Lze jako v minulé zprávě konstatovat, že se DV stává pro veřejnost akceptovatelnou 
formou vzdělávání, která nevyvolává tolik polemik jako v předchozích letech. Roste i informovanost jiných 
školo DV, především v místě bydliště žáků v PO DV. 

ZŠ Ostrava znovu doporučuje zpracovat metodické materiály pro provádění výuky doma. Školy by se na 
tento úkol spolu s VÚP měly soustředit v prvním pololetí roku 2005. Negativ školy uvádějí podstatně méně 
než pozitiv ajsou konkretizací jednotlivých problémů DV na jednotlivých školách (viz kapitola 9). 
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Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována k studijním účelům. Žádám, aby 
citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích a aby se vypůjčovatelé řádně 
zapsali do přiloženého seznamu. 

V Praze dne ............................. . 
Podpis 
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