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ÚVOD 

S ideou komunitní školy jsem se blíže seznámila během práce na seminární práci 

v rámci předmětu Organizace a řízení školství, kde naším úkolem bylo vypracovat 

koncepci rozvoje nějaké konkrétní školy. Koncepce rozvoje „mé“ školy vycházela        

z ideje školy jako kulturního a vzdělávacího centra obce. Myšlenka přeměny tradiční 

školy na kulturní a vzdělávací centrum obce, školu komunitní, mě zaujala natolik,        

že jsem se rozhodla věnovat se jí hlouběji a zvolila si ji jako téma své diplomové práce. 

Současná škola se potýká s řadou problémů, některé z nich souvisí s dědictvím 

minulosti, jiné s anticipací budoucího dění, s novými úkoly a požadavky, které jsou či 

budou na školu kladeny. Škola taková, jak ji všichni známe (tradiční škola) přes řadu 

snah o její modernizaci, stále evokuje školu  z konce 19. století, nemůže uspokojit  

požadavky současné společnosti, společnosti občanské a znalostní. Problémem české 

školy, zvláště školy základní, je značná konzervativnost, lpění na tradičním pojetí 

výuky a pojetí školy jako takové, znemožňující jí adekvátně reagovat na novou 

společenskou objednávku, objednávku občanské učící se společnosti. Jednou 

z možností naplňování nové společenské poptávky je transformace tradiční 

základní školy na školu komunitního typu. 

Tématu komunitního vzdělávání a komunitních škol doposud není věnována 

žádná česky psaná monografie, čerpala jsem tak z celé řady dílčích pramenů, zejména z: 

o relevantních kapitol publikací věnujících se jiným pedagogickým tématům: 

Rabušicová, M.: Škola a /versus/ rodina, Kraus, B.: Člověk – prostředí – 

výchova, Walterová, E.: Úloha školy v rozvoji vzdělanosti, Kozlík, J.: 

Směřování k základní škole zítřka 

o diplomových prací: Smotlachová, I.: Komunitní přístup a možnosti jeho 

pedagogického využití, Dobešová, P.: Komunitní školy v České republice – 

současný stav a možnosti dalšího rozvoje, Čejková, M.: Principy komunitního 

vzdělávání a jejich aplikace v prodejnách rozvojové pomoci 

o článků v pedagogickém tisku (Učitelské lity, Moderní vyučování, 

Pedagogika). 

o internetu (http://www.komunitnivzdelavani.cz/, http://www.novaskola.org./, 

webové stánky jednotlivých komunitních škol)  
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Práce je rozčleněna do čtyř kapitol: Komunitní školy a komunitní vzdělávání, 

Tradiční základní škola a komunitní škola, Komunitní škola a komunita v níž působí     

a Transformace tradiční  základní školy na školu komunitní. 
Úkolem první kapitoly bude uvedení do problematiky komunitního vzdělávání: 

seznámíme se zde s historií komunitního vzdělávání a zmapujeme současný stav 

komunitního vzdělávání v ČR (zejména typy, formy a převládající koncepce, typy 

institucí zabývajících se komunitním vzděláváním). Tato kapitola bude jakýmsi 

„odrazovým můstkem“ pro kapitoly následující, ve kterých se budeme zabývat zde 

popsanými jevy hlouběji, budeme je zkoumat podle jejich vztahu k tématu celé práce, 

kterým je transformace tradiční základní školy na školu komunitní. 

V druhé kapitole se seznámíme s požadavky na školu dneška i školu 

budoucnosti a ukážeme si na slabiny tradiční školy  a především na možnosti školy 

komunitní. 

Třetí kapitola se bude zabývat vzájemným působením komunitní školy             

na komunitu a komunity na komunitní školu, bude hledat odpovědi na otázky: jakým 

komunitám jsou komunitní vzdělávání a model komunitní školy především určeny        

a jaké jsou jejich určující charakteristiky, co KŠ nabízí konkrétní komunitě a jak na sebe 

vzájemně působí, jak a jakými prostředky se konkrétním komunitním školám daří 

naplňovat principy komunitního vzdělávání. 

Úkolem poslední čtvrté kapitoly bude: popsat proces přeměny tradiční školy    

na školu komunitní, zkoumat k jakým konkrétním změnám při něm dochází a jak se 

projevují a v závěru zhodnotíme vliv transformace na jednotlivé účastníky a celou 

komunitu. 
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KAPITOLA 1: Komunitní školy a komunitní vzdělávání    

Komunitní vzdělávání je aktuální, ve světě rozšířený vzdělávací  směr. V České 

republice je zatím poněkud opomíjené, pozvolna se zde začíná prosazovat teprve 

v posledním desetiletí.  

Úkolem této kapitoly bude uvedení do problematiky komunitního vzdělávání: 

seznámíme se zde s historií komunitního vzdělávání a zmapujeme jeho současný stav 

KV. 

 

1.1 KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

1.1.1 Úvod do problematiky komunitního vzdělávání  

V této kapitole se budeme věnovat klíčovým pojmům práce, tj. pojmům 

komunita a komunitní vzdělávání. 

 

1.1.1.1 Komunita 

Pojem komunita je jedním z klíčových pojmů celé práce, proto jej zde stručně 

objasníme. Komunita je mnohoznačný termín, v odborných publikacích existuje řada 

významů tohoto pojmu „až kolem sta různých mnohdy protichůdných definic“ 

(Gojdová, 2006, s.7), i celých teorií zabývajících se komunitami, ty však ve své šíři 

nejsou předmětem našeho zkoumání. V této práci budeme vycházet zejména z těchto 

pojetí pojmu komunita: 

Termín komunita pochází z latinského communitas, kde znamená lidské 

společenství, pospolitost či obec, ale také vlídnost, laskavost, družnost, která se pojí se 

vzájemným dáváním a přijímáním úsluh. 

Keller vymezuje komunitu jako „sociální útvar charakterizovaný zvláštním 

typem sociálních vazeb uvnitř mezi členy, Tak specifickým postavením navenek, 

v rámci širšího sociálního prostředí“.(Keller, 1996, s.512) 
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Podobně charakterizuje komunitu Smotlachová jako „společenství lidí spojených 

společným poutem“. (Smotlachová, 2000, s.16) Podle druhu tohoto pouta pak můžeme 

rozlišovat tyto typy komunit: 

o komunita sídelní (územní či lokální) - sdílené území, lokalita 

o komunita morální (psychická) – sdílené duchovní hodnoty 

o komunita terapeutická - společné řešení psychického nebo fyzického 

problému 

o komunita výcviková – zaměřena na sebepoznání, osobnostně sociální 

rozvoj.  (podle Hartl, 1997) 

V kontextu komunitního vzdělávání komunitou rozumíme především komunitu 

geografickou, místní. Geografická komunita vzniká na lokálním principu, tj. že ji tvoří 

lidé žijící v nějaké lokalitě, situace, ve kterých žijí, a problémy, jež tam vznikají. 

Můžeme jí definovat jako společenství lidí žijících na určitém místě, propojených 

mezi sebou vazbami na různých úrovních, jako skupinu, která má jisté společné 

potřeby, problémy, zájmy i společnou historii. 

V kontextu komunitního vzdělávání je významné, že každá místní komunita má 

v sobě ukrytý potenciál pro řešení svých problémů a pro svůj rozvoj. Řadu problémů, 

které lokality mají, lze nejúčinněji řešit na základě místních zdrojů, s podporou              

a spoluprací těch, kterých se daný problém konkrétně týká. Komunitní vzdělávání 

pomáhá tyto možnosti odkrývat a rozvíjet. Prostřednictvím vzdělávacích, kulturních, 

rekreačních, zdravotních a sociálních programů, tak napomáhá rozvoji místní komunity, 

řešení jejích problémů a k zvyšování kvality života jejích členů. 

 

1.1.1.2 Charakteristika a principy komunitního vzdělávání 

Definice komunitního vzdělávání 

Stejně jako neexistuje jednotná definice pojmu komunita, neexistuje ani 

jednotné vymezení pojmu komunitního vzdělávání. V odborné literatuře můžeme opět 

nalézt celou řadu různých definic tohoto pojmu, s některými z nich se zde seznámíme:  
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„Komunitní vzdělávání je vzdělávání organizované v rámci obce, komunity pro 

občany.“  (Mareš, Gavora, 1999, s.35) 

Matoušek definuje komunitní vzdělávání jako „strategie rozvoje komunity, 

jejímž cílem je zlepšit život lidí a jejímž hlavním prostředkem je formální, případně 

neformální vzdělávání lidí.“  (Matoušek, 2003, s.95) 

Allen charakterizuje komunitní vzdělávání jako „významný pokus přiblížit 

vzdělávací politiku praxi, tak aby umožnila vytvoření bližšího vztahu mezi vzděláváním                 

a komunitou.“  (Krausová,2004,s.119) 

„Komunitní vzdělávání je jedinečný přístup k rozvoji komunity a lidských 

zdrojů, který klade důraz na vzdělávání, jak formální tak neformální. Je to zaměření 

klíčové, neboť úroveň vzdělávání a úspěch společnosti a jednotlivců v ní žijících jsou 

přímo úměrné. Praxe komunitního vzdělávání vede ke zlepšení kvality života všech 

členů komunity i komunity jako takové.“  (Dobešová, 2002, s. 12) 

Armstrong uvádí, že „komunitní vzdělávání je svobodně a dobrovolně 

vyjednané, z komunity a pro její užitek vzešlé učení se, které mohou iniciovat                

i neodborníci, coby prostředek ke snižování sociální nerovnosti, prosazování změny      

a zmocňování  lidí.“  (Čejková, 1999, s. 14) 

Podle Hartla komunitní vzdělávání zahrnuje vzdělávací programy, jejichž cílem 

není rozvoj jednotlivce nebo malé skupiny lidí, ale rozvoj určitého společenství – 

komunity, jejich cílem je dosažení změny v určité struktuře mezilidských vztahů 

prostřednictvím vzdělávání členů celého systému.  (podle Hartl, 1997)  

Podle Krausové komunitní vzdělávání představuje „most mezi komunitou a 

poskytovateli vzdělávacích programů. Cílem je povzbudit lidi, aby ovlivňovali a 

využívali vzdělávací programy a zároveň se na nich podíleli.“  (Krausová, 2004, s.125) 

Průcha charakterizuje komunitní vzdělávání jako plánovanou vzdělávací činnost 

školy, která zahrnuje jiné skupiny místní komunity než jsou žáci, která se může výrazně 

podílet na celoživotním vzdělávání obyvatel obce, usilovat o řešení partikulárního 

problému nebo zlepšení kvality života obce jako celku.  (podle Průcha, 2001)   
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 Komunitní vzdělávání můžeme v širším pojetí chápat jako filozofii vzdělávání           

a systém pro komunitní rozvoj, nebo v užším pojetí – které je východiskem této práce 

komunitním vzděláváním rozumíme vzdělávání členů konkrétní komunity, které 

svým obsahem a formou vychází z potřeb dané komunity a ve svém důsledku 

napomáhá k řešení problémů komunity a k zvýšení kvality života v ní. 

Cílem komunitního vzdělávání je sloužit komunitnímu rozvoji1. Podstatu 

komunitního vzdělávání tvoří poskytování dovedností a vědomostí, se kterými lze 

zvládat nejrůznější problémy komunity a zároveň pomáhá měnit postoje a zvyšovat 

motivaci lidí k dosažení žádoucí změny.  (podle Hartl, 1997) 

 

Principy komunitního vzdělávání 

Komunitní vzdělávání stojí na těchto základních principech: 

1. vzdělávání je celoživotní proces 

2. aktivní zapojení komunity  

3. efektivní využívání zdrojů.  (podle Vik, 2002) 

 

ad 1. Vzdělávání je chápáno jako celoživotní proces 

Tento princip odpovídá celosvětovému trendu posilování role celoživotního 

učení. „Celoživotní učení již není pouhým aspektem vzdělávání, musí se stát vůdčím 

principem pro poskytování a účast na vzdělávání v jakémkoli kontextu.“ (Memorandum 

o celoživotním učení, 2000, s.2) V systému komunitního vzdělávání je celoživotní učení 

realizováno prostřednictvím vytváření formálních i neformálních vzdělávacích 

příležitostí, nabídkou kulturních, rekreačních a dalších akcí, dostupných pro všechny 

členy komunity. Nabídka a forma těchto aktivit vychází z potřeb komunity. 

 

 

                                                 
1 Komunitní rozvoj – pomoc skupinám osvojit si dovednosti, zvýšit své uvědomění a tak zlepšit kvalitu 
života svých členů. 
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ad 2. Aktivní zapojení komunity  

Tento princip odpovídá myšlence občanské společnosti2, kde další rozvoj 

společnosti závisí na aktivním přístupu lidí3. Spočívá v podpoře aktivní spoluúčasti 

členů komunity při rozhodování ve věcech komunitního vzdělávání a při jeho realizaci   

a zároveň v posilování pocitu odpovědnosti občanů za kvalitu života v místě jejich 

bydliště. Realizace tohoto principu spočívá nejen v podněcování lidí k aktivitě, ale také 

v jejich uzpůsobování k této aktivitě, tj. podílí se na utváření žádoucích postojů              

a kompetencí (např. prostřednictvím dětského parlamentu či skutečné spolupráce 

s rodiči apod.). Vede k probouzení sebeuvědomění členů komunity a ke snaze 

k prosazení jejich zájmů, v konečném důsledků k přetvoření komunity místní               

na komunitou občanskou. 

ad 3. Efektivní využívání zdrojů  

Komunitní vzdělávání usiluje o odkrývání a efektivní využívání fyzických, 

finančních a lidských možností komunity a zároveň o omezování zdvojování služeb 

pomocí podpory vzájemné spolupráce místních organizací. 

 

Realizace komunitního vzdělávání 

Existuje řada cest jak  komunitní vzdělávání realizovat. Zde si uvedeme 

Amstrongovo dělení (srov. Čejková, 1999, Smotlachová, 2000), podle něj můžeme 

komunitní vzdělávání realizovat prostřednictvím: 

1. komunitních škol 

2. výchovy k občanství a participaci 

3. komunitních akcí 

4. vzdělávacích a osvětových kampaní 

                                                 
2 Občanskou společností se rozumí společnost, v níž se občané účastní veřejného života, správy veřejných 
statků a veřejného rozhodování mnoha paralelními a vzájemně se doplňujícími způsoby. 
3 V občanské společnosti: 

- je život  chápán jako pohyb ke vzdělávání  
- každý občan má odpovědnost za kvalitu života v místě, kde bydlí 
- každý občan má rovněž právo a povinnost být zahrnut do procesu zlepšování své komunity. 
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5. výchovy k partnerství a toleranci. 

 

ad 1. Komunitní školy 

Komunitní školy fungují jako komunitní centrum: spolupracují s jinými 

institucemi, iniciují projekty přispívající k rozvoji komunity, pěstují smysl pro 

komunitu. Usilují o to, aby se její členové vzájemně znali, pomáhali si a spolupracovali 

při řešení problémů komunity. Kurikulum školy je zaměřeno na potřeby komunity         

a naopak komunitní zdroje (materiální i lidské) jsou využívány pro obohacení kurikula. 

ad 2. Výchova k občanství a participaci 

V rámci výchovy k občanství a participaci jde o zapojení lidí do společenských, 

politických a ekonomických struktur ovlivňujících jejich život. Jde zde o to, aby lidé 

porozuměli významu tohoto aparátu a způsobu jeho fungování a naučili se v tomto 

systému pohybovat a využívat ho pro blaho své komunity. 

ad 3. Komunitní akce 

Komunitní akcí se rozumí úsilí místních lidí důrazněji uplatnit své právo 

spolurozhodovat o věcech, které se jich týkají. Kromě možného žádoucího efektu akce 

pro komunitu je pro její účastníky přínosem akce jako taková, neboť si během ní 

osvojují řadu významných dovedností a vědomostí (např. organizační dovednosti, 

dovednost vyjednávání a řešení konfliktů).  

ad 4. Vzdělávací a osvětové kampaně 

Prostřednictvím vzdělávacích a osvětových kampaní jsou veřejnosti 

poskytovány informace s cílem vyvolat nějakou reakci ku prospěch dané komunity.    

Na rozdíl od komunitních akcí zde jde o jednosměrný proces z centra určité organizace 

k okolnímu světu. 

ad 5. Výchova k partnerství a toleranci 

 Život v multikulturním prostředí s sebou přináší řadu problémů. Cílem výchovy 

k partnerství a toleranci je těmto problémům předcházet a zároveň umět již vzniklé 

problémy řešit. 

 13



1.1.2 Komunitní vzdělávání ve světě 

Koncept komunitního vzdělávání vznikl ve 30. letech 20. století v USA jako 

reakce na vrcholící ekonomickou krizi. U jeho zrodu stál Frank Manley, učitel z Flintu 

ve státě Michigan. Přišel s nápadem širšího využívání školy, s cílem pomoci zejména 

mladým lidem překonat jejich tíživou ekonomickou a sociální situaci. Myšlenka 

komunitního vzdělávání zaujala úspěšného podnikatele Charlese Stewarta Motta a ten ji 

začal finančně podporovat, založil nadaci, The C.S. Mott Foundation, která podporuje 

šíření myšlenek komunitního vzdělávání v celém světě. 

 

1.1.2.1 Rozvoj komunitního vzdělávání v západním světě 

Komunitní vzdělávání se zpočátku šířilo zejména v USA a ve Velké Británii, 

zde, po skončení druhé světové války, byl jeho propagátorem Henry Morris se svojí 

Village College. 

 V 70. a 80. letech minulého století se komunitní vzdělávání začalo intenzivněji 

rozvíjet i v jiných státech. Na konci 80. let vzniká v Anglii zastřešující organizace 

Mezinárodní asociace komunitního vzdělávání (The International Community 

Education Association) se sedmi regionálními kancelářemi – v Africe, Asii, Evropě, 

Severní Americe, Jižní a Střední Americe a v oblasti Karibiku a Pacifiku. Postupně 

vznikají i regionální asociace komunitních škol, např. v Německu The Association for 

Support of Community Education Development Centres (COMED), které sdružuje 

KVZ v Německu a pomáhá v šíření myšlenek KV ve střední a východní Evropě.         

Ve Velké Británii vzniká Community Education Development Centre (CEDC) a další. 

(podle Dobešová, 2002) 

Pro přiblížení cest, kterými se komunitní vzdělávání ubírá se seznámíme 

s anglickým modelem komunitního vzdělávání a s příkladem zajímavého projektu 

komunitního vzdělávání z Mnichova: 

V Anglii je komunitní vzdělávání organizováno prostřednictvím komunitních 

škol. K rozvoji  komunitních škol tzv.„Village colleges“ zde dochází v 60. letech, jako 
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součást politiky pozitivní diskriminace sociálně znevýhodněných skupin žáků. V rámci 

tohoto modelu, školy sloužily jako podpora rekonstrukce společnosti. Ve vybraných 

„primary schools“ v zanedbaných městských průmyslových oblastech (zejména 

Liverpoolu a Manchesteru) byly zahájeny  prvních pilotní projekty, v jejich rámci školy 

obdržely finanční prostředky a pracovní místa, aby mohly zvýšit školní úspěšnost 

sociálně handicapovaných skupin žáků a zintenzivnit spolupráci s rodiči žáků (zřizování 

poradních center, rekvalifikační kurzy pro mladé nezaměstnané aj.). Významným rysem 

těchto škol byla sociálně kompenzační funkce. 

 Počátk 70. let představuje posun ve vnímání možností komunitních škol, je 

charakteristický rozvojem celostních integrovaných „comprehensive schools“. Sociálně 

kompenzační funkce škol je nadále prohlubována a přistupuje k ní funkce sociální                

a infastrukturální. Zároveň jsou komunitní školy nově využívány jako místo sousedských     

a obecních aktivit. Školy nabízí specifické  vzdělávací a výchovné aktivity pro všechny 

děti i dospělé z komunity (např. různé možnosti výstupních kvalifikací, vytváření 

integrovaných pracovišť se sociálně, kulturně a vzdělanostně orientovanými institucemi 

pro vzdělávání dospělých či využívání volného času). 

Zmíněná sociální a infrastrukturální funkce je nejvýrazněji vyjádřena v pojetí 

komunitní školy jako multifunkcionálního centra. Ukázkou školy – multifunkcionálního 

centra je např. Stantonbury Campus v Milton Keynes (nedaleko Londýna), tato 

komunitní škola a zároveň kolej, stahuje žáky z řady okolních obcí. Poskytuje jim 

možnosti dalších vzdělávacích nabídek prostřednictvím knihovny a mediatéky, 

dramatických kroužků a souborů, různými zařízeními pro využívání volného času 

mládeže, poradenskými službami a institucemi pro další vzdělávání dospělých.  (podle 

Rýdl, 1997) 

 

Zajímavý a inspirativní projekt komunitního vzdělávání otevírající školu 

komunitnímu životu probíhal v 80. letech  v Mnichově. Projekt  pod názvem „Miniměsto 

Mnichov“ prostřednictvím různých konstruktivních aktivit a zaměstnání pro děti, 

seznamoval děti s životem města, s jeho dopravním, obchodním, zásobovacím, 

průmyslovým, kulturním, hygienickým a zdravotním zázemím. Děti se prostřednictvím 
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jednotlivých činností seznamovaly s problémy jednotlivých sfér existence města             

a navrhovaly vlastní způsoby řešení. Učily se tak nejen komunikovat, diskutovat, 

argumentovat, rozlišovat podstatné od méně podstatného, ale především uplatňovat 

vlastní kreativitu, spolupracovat v mezioborových týmech a přispívat k aktivizaci 

vlastního budoucího občanského života.  (podle Rýdl,1997) 

 

1.1.2.2 Komunitní vzdělávání v zemích tzv. východního bloku 

V postkomunistických zemích dochází v devadesátých letech, tj. po pádu 

železné opony, k prudkému rozvoji komunitních škol. V roce 1992 začal v Maďarsku 

projekt Rozvoj komunitních škol (Community school Development Project) iniciovaný 

Open Society Institutem (OSI) New York a Open Society Foundation (OSF) Maďarsko. 

V roce 1997 se program rozšířil do České republiky, Slovenské republiky, bývalé 

Jugoslávie a Albánie. Ve stejném roce je v Ruské federaci, v Krasnojarsku, založeno 

Centrum pro komunitní spolupráci s podporou The C.S.Mott Foundation a americké 

nevládní organizace Educated Choises Heighten Opportunities (ECHO), které vytváří 

specifický model komunitních škol v Rusku, zejména v oblasti Sibiře. 

Probíhá řada mezinárodních konferencí, např. Komunitní školy jako 

mechanismus rozvoje občanské společnosti v postkomunistických zemích (Krasnojarsk, 

1999), Komunitní školy a politika vzdělávání v postkomunistických zemích v průběhu 

21. století (Omsk, 2000) a další.  (podle Dobešová,2002) Pro ilustraci si uvedeme 

příklad z vývoje komunitního vzdělávání v Polsku: 

V roce 1999 v Polsku proběhla reforma vzdělávacího systému, která byla hodně 

radikální. Více než 3000 základních škol (17 % z celkového počtu ZŠ) bylo uzavřeno     

a dalších 5000, které měly méně než 100 studentů bylo uvedeno do fáze likvidace. 

Obyvatelé mnoha vesnic protestovali s tím, že venkovské školy jsou velmi často 

veřejným centrem místní komunity.  

Vcelku přirozenou reakcí proti uzavírání škol bylo to, že rodiče a obyvatelé 

venkova začali zakládat sdružení se snahou udržet venkovské školy a převzít 
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management a řízení škol. S podporou Federace Vzdělávacích Iniciativ vzniklo v letech 

2000–2005 celkem 200 tzv. „Malých škol“.  

Tyto školy v současnosti působí nejen jako prostor pro děti, ale také jako centra 

kulturní a sociální integrace nebo jako místo dalšího vzdělávání dospělých. Školy úzce 

spolupracují s asociacemi venkovského rozvoje, které se starají o rozvoj venkovských 

komunit, iniciují aktivity snižující nezaměstnanost a podporující místní ekonomiku. Je 

jich jenom okolo dvou stovek a jsou vnímány jako dočasné řešení, které vzniklo            

ve specifických venkovských oblastech.  

  Provozují je  sdružení rodičů a to je odlišuje od veřejných škol, které řídí místní 

zastupitelstva. Tyto školy jsou skutečně veřejné, protože jsou bezplatné a otevřené všem 

– to je odlišuje od soukromých škol nebo podobných „sociálních“ škol ve městech.      

Na rozdíl od veřejných škol zřizovaných místními zastupitelstvy fungují tyto školy         

ve skutečně tržním prostředí, protože jsou financovány formou příspěvků na žáka. 

Můžeme je vnímat jako výjimečný příklad alternativního řešení v prostředí školského 

systému. (podle  

 

1.1.3 Komunitní  vzdělávání v ČR 

1.1.3.1 Vývoj komunitního vzdělávání 

Komunitní vzdělávání jako pedagogický směr vzniklo v  30. letech 20. století 

v USA. Komunitní rozměr ke vzdělávání a k činnosti jakékoli školy neodmyslitelně 

patří. V různé formě a intenzitě tak můžeme prvky komunitního vzdělávání najít v řadě 

pedagogických snah po celém světě, u nás především v reformním pedagogickém hnutí 

v dvacátých a třicátých letech 20.stol. 

 

Vývoj komunitního vzdělávání v ČR 

Historie komunitního vzdělávání v ČR spadá jako řada jiných reformních snah            

a pokusů na konec roku 1989, po pádu komunistického režimu. Na rozšíření a rozvoji 

konceptu komunitního vzdělávání v České republice měla a nadále má velký podíl 
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Nadace Open Society Fund Praha, Nadace Charlese Stewarta Motta. a organizace Nová 

škola, o.p.s.. 

Prvním systematickým pokusem o přeměnu klasických škol na školy komunitní 

byl v letech 1997 – 2000  projekt Rozvoj komunitních škol, řízený občanským 

sdružením Poryv a financovaný Nadací Open Society Fund Praha. Cílem projektu bylo 

vytvořit nabídku komunitě orientovaných aktivit na třech školách v ČR                      

(ZŠ Angelova - Praha 4, Modřany, ZŠ Most – Rudoltice, 1.ZŠ Plzeň 1). V rámci tohoto 

projektu byly financovány mzdy koordinátorů komunitního vzdělávání působících       

na jednotlivých školách, materiální vybavení škol a některé provozní náklady. 

Výsledkem projektu jsou dvě fungující komunitní školy (ZŠ Angelova - Praha 4, 

Modřany a 1.ZŠ Plzeň 1 ), které se podílejí na rozvoji dalších komunitních škol. 

V letech 2000 – 2002 realizovala Nová škola, o.p.s. projekt financovaný Nadací 

Charlese Stewarta Motta Podpora komunitních škol. Projekt podporoval vznik 

komunitních škol v etnicky smíšených školách s převahou romské populace               

(ZŠ Křenová - Brno, CZŠ Přemysla Pittra - Ostrava, ZŠ Havlíčkovo náměstí - Praha,       

ZŠ Předlice - Ústí nad Labem). Předmětem projektu byla finanční, organizační                  

a metodická podpora škol při jejich přeměně na centrum komunity. V rámci projektu 

probíhaly tréninky a školení v oblasti budování týmů, fundraisingu a public relations, 

byl vydáván společný časopis a v neposlední řadě vzniká Liga komunitních škol - první 

pokus o zřízení organizace sdružující komunitní centra. Na základě dosažených 

výsledků se Nadace Charlese Stewarta Motta rozhodla v dalších třech letech financovat 

pokračování tohoto projektu. 

V roce 2002 vznikl další projekt zaměřený na podporu rozvoje komunitního 

vzdělávání jako součást projektu Varianty- interkulturní vzdělávání. Ten je 

financovaný prostřednictvím iniciativy Equal, tedy ze zdrojů EU a státního rozpočtu 

ČR. Od školního roku 2002/2003 byly aktivity navržené v rámci projektu realizovány 

na šesti školách (ZŠ Křenová - Brno, CZŠ Přemysla Pittra - Ostrava, ZŠ Táborská - 

Praha, ZŠ Višňová, ZŠ Kohoutovice – Brno a ZŠ Předlice - Ústí nad Labem). Školy 

během projektu úspěšně zavedly plány komunitního vzdělávání. 

 18



V listopadu roku 2004 uspořádala Nová škola, o.p.s. mezinárodní konferenci               

o komunitním vzdělávání, které se zúčastnilo celkem 60 účastníku z 11 zemí (Česká 

republika, Maďarsko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora, Rusko, Ukrajina, Kazachstán, 

Arménie, USA, Kanada a Holandsko). Hlavním tématem bylo seznámení se s modely 

komunitního vzdělávání z ostatních zemí a strategické plánování komunitního 

vzdělávání v ČR. 

V říjnu roku 2004 vydala Nová škola o.p.s. publikaci „Příručka rozvoje 

komunitního vzdělávání“, která má sloužit školám při zavádění komunitního 

vzdělávání. 

Na konci roku 2004 byla vytvořena internetová stránka, která se věnuje 

komunitním vzdělávání www.komunitnicentrum.cz. Stránka obsahuje obecné i 

aktuální informace o komunitním vzdělávání. Součástí stránky je diskusní fórum a síť 

pomocí, kde si mohou jednotlivé školy a centra vyměňovat informace. Tento projekt je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a 

rozpočtem hlavního města Prahy. 

Nejnovější projekt Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní 

komunity v rámci dlouhodobého programu Podpora komunitního vzdělávání zahájila 

Nová škola v lednu 2006. Cílem tohoto projektu je podpořit proces přeměny škol na 

centra místní komunity a zkvalitnit systém jejich nabídky celoživotního vzdělávání 

místním občanům. Projekt probíhá v Praze na školách, které pracují s dětmi cizinců a 

školy z oblastí s významným zastoupením romské komunity (ZŠ Grafická, Praha 5 – 

Smíchov, ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8 – Karlín, ZŠ Hauspalka a MŠ Kohoutek, Praha 

6 – Hauspalka, ZŠ Hostýnská, Praha10, ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6 –Suchdol,             

ZŠ Školní, Praha 4, ZŠ Kořenského, Praha 5 – Smíchov)  Projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem, státní rozpočtem ČR a rozpočtem h.m. Prahy.  (podle 

Vik-Vrzáček, 2004 ) 

Na jaře roku 2006 se na poli komunitního vzdělávání konstituuje nový subjekt 

Národní síť venkovských komunitních škol (se sídlem v Borech). Tato organizace si 

podobně jako Nová škola,o.p.s. klade za cíl propagaci a šíření komunitního vzdělávání 

do českých škol, konkrétně škol venkovských. Přináší však poněkud odlišné – užší 
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pojetí komunitní školy, komunitní škola je chápána jako součást základní školy 

zaměřená pouze na vzdělávání dospělé populace. 

 

1.1.3.2 Instituce realizující KV   

Jako nejvhodnější místo realizace komunitního vzdělávání jsou uváděny 

komunitní školy, ale existuje řada jiných institucí, které se komunitnímu vzdělávání 

úspěšně věnují, a plní významnou úlohu v rozvoji komunity, v níž působí. Jsou to 

zejména komunitní centra, veřejné knihovny, muzea, mateřské školy, mateřská centra, 

domovy důchodců i jiné instituce. S některými z nich se v této kapitole podrobněji 

seznámíme. 

 

Komunitní školy  

Dlouhodobé zahraniční zkušenosti ukazují, že ideálním místem pro realizaci 

komunitního vzdělávání je škola. Vhodnost škol stát se kulturním a společenským 

centrem komunity umocňuje zejména to, že:  

o jsou téměř v každé obci 

o představují obvykle největší státní investici v komunitě 

o je vlastní stát, tedy veřejnost 

o představují bohatý materiální a lidský zdroj 

o jsou tu široké možnosti pro využití volného času a společenské aktivity. 

(podle Hrubá, 1997) 

Komunitní škola je taková instituce, která za pomoci a účasti místní komunity 

provozuje vzdělávání, je to škola, která do procesu vzdělávání zapojuje místní občany, 

čímž obohacuje výuku dětí a dospělých a v důsledku toho i celou komunitu. 

K základním charakteristikám komunitní školy patří:  

o škola je centrem komunity (místo pro setkávání členů komunity, pořadatel 

kulturních a společenských akcí) 
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o maximální využívání budovy a zařízení školy pro vzdělávání všech členů 

komunity 

o vytváření úzkých vztahů s rodiči a dalšími členy komunity  

o navazuje vztahy a spolupracuje s dalšími institucemi v komunitě  

o kurikulum se vztahuje ke komunitě 

o využívá při výuce projektového vyučování 

o specifická atmosféra stavící na partnerství, spolupráci a participaci.  

 

 V současnosti existuje v České republice celkem 8 komunitních škol. Tyto školy 

jsou součástí sítě komunitních škol, vzájemně se podporují a spolupracují, práce všech 

vychází ze stejné ideje, všechny pracují podle stejných principů, přesto je každá z nich 

svým způsobem specifická. Charakter každé školy, a školy komunitní zvláště, je 

významně ovlivňován okolním školy, typem komunity v níž škola působí. Podle toho   

v jaké lokalitě školy působí je lze rozdělit do 4 skupin: 

o sídlištní zástavba:   ZŠ Anděl – Praha 4, Modřany 

     1. ZŠ Plzeň  

ZŠ Kohoutovice – Brno 

o lokality s převahou romské populace a dětí ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí:   ZŠ Křenová – Brno 

ZŠ Předlice – Ústí nad Labem  

ZŠ Přemysla Pittra – Ostrava 

o starší městská zástavba: ZŠ Táborská – Praha 4 

o vesnice:   ZŠ Višňová, okres Znojmo 

Mimo sítě výše uvedených komunitních škol existuje ještě řada dalších škol, které 

ve své činnosti vycházejí z partnerského přístupu ke komunitě. Tyto školy různou 

měrou  naplňují principy komunitního vzdělávání , tj. působí jako kulturní a vzdělávací 
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centrum obce, některé z nich se charakterizují jako komunitní jiné jako otevřené školy, 

jiné komunitní rozměr své činnosti přímo nepojmenovávají. 

 

Komunitní centra 

Komunitním centrem můžeme označit obecně takovou organizaci, která používá 

učení jako nástroj pro rozšiřování možností celoživotního vzdělávání a obnovy 

komunity. Cílem takové organizace je napomáhat rozvoji komunity prostřednictvím 

vzdělávacích a tréninkových programů. Náplní těchto programů je vzdělávání, 

pěstování zájmů, občanská svépomoc či řešení určitého problému. 

 

Komunitní knihovny 

Komunitní knihovna je knihovna, která se orientuje na místo svého působení. 

Svými službami pomáhá obyvatelům v různých životních situacích, podporuje místní 

aktivity a organizace. Informačně zabezpečuje komunitu, zná informační potřeby jejích 

členů a profilací svého fondu na ně reaguje. Podporuje znevýhodněné skupiny tak, aby 

snížila jejich odstup od ostatních a napomohla jejich začlenění do rovnocenného života 

společnosti. V rámci občanské angažovanosti povzbuzuje místní obyvatele k aktivní 

účasti na životě obce, k vyjadřování svých názorů na věci veřejné a podporuje jejich 

vztah k místu, v němž žijí.  

 

1.1.3.3 Podpora komunitního vzdělání v ČR 

1.1.3.3.1  Organizace podporující rozvoj komunitního vzdělávání v ČR 

Finanční podpora 

Finanční podporou rozvoje komunitního vzdělávání v ČR jsou především 

organizace Open Society Foundation Praha a The C.S. Mott Foundation.  
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 OSF Praha, založená roku 1992, je organizací podporující rozvoj otevřené 

společnosti v ČR. Sleduje všeobecně prospěšné cíle, zaměřené především na rozvoj 

vzdělávání a občanské společnosti, ochranu lidských práv a na podporu kultury. 

Sponzorem nadace je Open Society Fund New York, založená Georgem Sorosem, ta 

podporuje oblast komunitního rozvoje prostřednictvým grantových programů              

na podporu komunitních projektů, občanských aktivit a iniciativ mladých lidí. 

 The C.S. Mott Foundation je soukromá grantová nadace založená v USA,       

od roku 1994 s oblastní kanceláří i v Praze, zaměřená zejména na posílování 

neziskového sektoru, podporu občanských práv a odpovědnosti a zlepšování 

mezietnických vztahů. Hlavní činností nadace je grantový program pro nevládní 

organizace střední a východní Evropy a Ruska, přispívající k rozvoji demokratické a 

pluralitní společnosti. 

 

Zastřešující organizace 

Organizační a metodickou podporou komunitního vzdělávání by měla být 

zastřešující organizace, jak je ve světě běžné. Úkolem  zastřešující organizace je šířit 

myšlenky komunitního vzdělávání, trénovat a připravovat školy se zájmem stát se 

komunitní školou, pomáhat těmto školám řešit jejich problémy, zajišťovat odborné 

vzdělávání koordinátorů a prosazovat systémové změny ve vzdělávacím systému. 

Pokusem o založení zastřešující organizace bylo založení Ligy komunitních 

škol o.s.. Toto sdružení založily v roce 2000 čtyři školy z lokalit s převahou romského 

etnika (ZŠ Křenová - Brno, CZŠ Přemysla Pittra - Ostrava, ZŠ Havlíčkovo náměstí - 

Praha, ZŠ Předlice - Ústí nad Labem), s cílem: 

o formulovat specifické potřeby škol pracujících s romskými žáky 

o vytvářet koncepce a doporučení pro takto specifické školy 

o vzájemná výměna praktických zkušeností se školními i mimoškolními 

aktivitami, včetně výměnných pobytů učitelů a pedagogických asistentů             

na jednotlivých školách 
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o navazování spolupráce s rodiči a dalšími subjekty (vládní instituce, nadace) 

o pořádání výměnných sportovních a kulturních akcí 

o vydávání společného časopisu. 

V současnosti sdružuje sdružení 16 škol působících v lokalitách s převahou 

romského obyvatelstva, nejde však již o komunitní školy v pravém slova smyslu, neboť 

nepracují podle všech principů komunitního vzdělávání. Název sdružení je tak poněkud 

zavádějící, Liga komunitních škol tak místo šíření myšlenek komunitního vzdělávání 

spíše zapříčinila mylné vnímání pojmu komunitní škola (centrum) jako romská škola 

(centrum). 

 

Činnost zastřešující organizace do jisté míry supluje Nová škola, o.p.s. . Nová 

škola vznikla v roce 1992 a její práce je zaměřena především na sociokulturně 

znevýhodněné skupiny obyvatelstva, zejména na Romy. Prostřednictvím projektů, 

školení, seminářů a konferencí  usiluje o naplnění těchto cílů: 

1. vytvářet podmínky pro rovné příležitosti 

2. zlepšit komunikace mezi většinovou společností a menšinami, 

3. vytvářet a prosazovat postupy ve vzdělávání posilující občanskou                       

a multikulturní společnost.   

Jednou z aktivit, jejímž prostřednictvím jsou tyto cíle naplňovány, je podpora 

komunitního vzdělávání. Nová škola ve spolupráci s mezinárodními partnery organizuje 

projekty podporující rozvoj komunitních škol v ČR, vydává příručky o komunitním 

vzdělávání, organizuje školení, semináře a konference o komunitním vzdělávání, 

provozuje a spravuje internetovou stránku  s informacemi o komunitním vzdělávání. 

 

1.1.3.3.2 Komunitní vzdělávání v pedagogických dokumentech 

Jak již bylo výše řečeno, komunitní vzdělávání je celosvětově uznávaným 

pedagogickým směrem  s velkým prospolečenským potenciálem, jenž  může současné 

společnosti hodně nabídnout. Se zmínkami o jeho významu a možnostech (zejména 
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celoživotního vzdělávání, rozšířené funkci školy, otevírání se školy veřejnosti) se 

v různé podobě setkáváme i na stránkách řady pedagogických dokumentů i dokumentů 

s širším společenským vlivem. 

Pro vlastní transformaci, pro proměnu konkrétní  školy, jsou významné 

především tyto dokumenty: Národní program rozvoje vzdělávání - Bílá kniha                 

a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  

 

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR- Bílá kniha 

Bílá kniha představuje ucelený koncept rozvoje vzdělávání v České republice 

v horizontu 5 – 10 let, přináší vizi  směřování fungování české školy. Týká se většiny 

klíčových otázek – pojetí, rolí a funkcí školy, cílů a obsahů vzdělávání, struktury 

školského vzdělávání, způsobu řízení, financování a evaluace školství a pojetí učitelské 

profese. Hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání obsahují i principy komunitního 

vzdělávání: 

1. Realizace celoživotního učení pro všechny. 

2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve 

společnosti znalostí. 

3. Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. 

4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí. 

5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických 

pracovníků. 

6. Přechod od centralizovaného řízení k odpověděnému spolurozhodování.  

(Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, 2001, s.87) 

Součástí této vize je tedy i komunitní vzdělávání a principy mu blízké, často je 

zde poukazováno zejména na nutnost: 

1. otevírání školy 

2. přeměny školy na kulturní a vzdělávací centrum obce 
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3. rozšíření funkce školy 

4. celoživotního vzdělávání.  

ad 1. Otevírání školy 

Jedním z cílů je i podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí, 

konkrétně : „Rozvíjet autonomii , inovativní potenciál a vybavenost škol, jejich 

otevřenosti ke společnosti a vazby k sociálnímu prostředí prostřednictvím 

rozvojových programů  a vytvářením sítí spolupracujících škol.“  (tamtéž, s. 93) 

ad 2. Podpora přeměny školy na vzdělávací a společenské centrum obce 

„Základní a střední školy budou podporovány rozvojovými programy 

v rozšiřování zájmové činnosti a aktivit volného času i ve vytváření nabídky dalšího 

vzdělávání pro dospělé. Podle svých personálních a materiálních možností by se 

měly postupně stávat vzdělávacími centry obce.“  (tamtéž, s.94) 

ad 3. Rozšíření funkce školy   

„Základní tendencí se proto stává rozšíření funkce školy i do oblasti volného 

času pro všechny věkové kategorie. Škola existuje téměř v každé obci, a je tedy zvláště 

pro děti i jejich rodiče nejdostupnějším místem. … Spolu s individualizací a diferenciací 

výuky se ostré hranice mezi povinnou výukou, volitelnými a nepovinnými předměty 

stírají, vytváří se kontinuum činností ve škole. Škola se stává otevřenou institucí, 

otevřenou pro rodiče i pro obec, a logicky se tedy její nabídka rozšiřuje i o další 

vzdělávání i zájmovou činnost.“  (tamtéž, s.54)  

„Některé základní i střední školy fungují již dnes jako vzdělávací a kulturně 

výchovná centra obce pro děti, mládež i další občany. Poskytují jim podle jejich 

potřeb nabídku vzdělávacích služeb ve volném čase, slouží jako centra poradenské 

činnosti či přirozená centra zájmového života obyvatel v místě. Systém komunitních 

škol umožňuje využití širších lidských zdrojů obce pro vzdělávací i zájmovou 

činnost. … Tato činnost je významná zejména v oblastech s vysokou 

nezaměstnaností, na sídlištích a v malých obcích.“  (tamtéž, s.55)  
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP vzniká v návaznosti na  Bílou knihu a v ní vymezené směry vzdělávací 

politiky.(viz Příloha č.1: Systém kutikulární reformy) Jde o klíčový dokument, který 

konkretizuje požadavky státu vymezením základního rámce v podobě cílů, obsahu        

a očekávaných výstupů v oblasti základního vzdělávání. Principy RVP ZV jsou tak 

podobně jako strategické linie Bílé knihy  blízké filozofii komunitního vzdělávání: 

o nová strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a 

dovedností v praktickém životě 

o celoživotní učení 

o základní vzdělávací úroveň stanovená pro všechny absolventy jednotlivých etap 

vzdělávání 

o pedagogická autonomie škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky 

vzdělávání.  (RVP ZV, 2003, s.2) 

RVP je prostředkem k vnitřní proměně školy, je cestou k přeměně již překonané 

tradiční školy na školu moderní, školu pro jednadvacáté století, např. školu komunitní. 

Transformaci směrem ke škole komunitní podporuje zejména : 

1. možnost reagovat při tvorbě kurikula mají školy na místní podmínky i potřeby 

žáků  

2. podněcuje otevřenost školy a širší spolupráci s okolím, podporuje participaci 

rodičů dětí na chodu školy 

3. zvyšuje autonomii škol. 

 

ad 1. Možnost reagovat na potřeby komunity 

V zásadách pro tvorbu ŠVP je uvedeno „ŠVP ZV - přihlíží ke vzdělávacím 

potřebám a možnostem konkrétních žáků, respektuje podmínky školy, postavení školy 

v regionu, její sociokulturní prostředí atd.“ (tamtéž, s.105)  
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RVP podporuje vytváření prostor pro nadstavbové činnosti komunitní školy, 

příp. i pro vznik komunitního centra : 

• studijní zóny pro aktivní využívání volného času (další studium               

a sebevzdělávání žáků  i učitelů) – knihovny a studovny, informační        

a komunikační centra 

• pracovní, relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity 

– pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či 

individuální relaxaci (pro žáky i učitele) 

• prostory pro zájmovou činnost po vyučování (družiny, kluby), vybavené 

pracovním i odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní 

relaxaci a pro učení. (tamtéž, s. 102) 

ad 2. Otevřenost školy 

Spolupráce s rodiči a všemi účastníky výchovného a vzdělávacího procesu je 

uváděna jako jedna ze základních podmínek realizace RVP , konkrétně je požadováno 

např.:  

• funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, 

k učitelům, k vedení školy, k rodičům, partnerům školy a mezi 

jednotlivými aktéry navzájem 

• styk s rodiči žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) – 

seznamování se záměry školy, s cíly, způsoby výuky, hodnocením žáků, 

s pravidly života školy, vzájemné hledání při řešení problémů žáků atd. 

• otevřená vzdělávací strategie vůči rodičům 

• prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodičů 

• prostor pro setkávání učitelů s rodiči 

• možnost účasti rodičů ve výuce a na výchovných a vzdělávacích 

činnostech organizovaných školou 

• vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti.  (tamtéž, s. 104)  
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Podporuje atmosféru partnerství, spolupráce a aktivní participace zejména 

prostřednictvím : 

• vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak 

mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy 

• příznivé klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, 

uznání, empatie, spolupráce a pomoc jinému, sounáležitost se třídou, 

školou 

• spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu 

demokratického společenství – budování komunity na principech 

svobody, odpovědnosti, stability společenských pravidel, spravedlnosti    

a spolupráce.  (tamtéž, s.103) 
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1.2 KOMUNITNÍ ŠKOLY 

1.2.1 Komunitní škola jako jedna z forem komunitního vzdělávání 

Vymezení pojmu 

Podobně jako u pojmu komunitní vzdělávání neexistuje jednotné vymezení 

pojmu komunitní škola: 

 „Community school – škola řízená obcí, týká se základní, střední školy i 

zařízení pro vzdělávání dospělých.“  (Mareš, Gavora, 1999, s.34-36) 

Street popisuje komunitní školu jako „ základní nebo střední školu s vybavením 

pro sport a rekreaci, s programem vzdělávání dospělých a klubem pro mladé. Je běžné, 

že nejméně jeden sboru je komunitní tutor nebo komunitní koordinátor. Některé školy 

mají navíc například komunitní místnost, bar, posilovnu, bazén apod..“  (Smotlachová, 

2000, s.15) 

Podle Lorenzové (podle Lorenzová, 2001) je možné označení komunitní škola  

použít pro školy nižších stupňů, především školy základní, které splňují některou či 

některé s těchto charakteristik: 

1. zřizuje obec – komunální samospráva 

2. zřizuje určitá komunita – např.náboženské či občanské sdružení 

3. jsou významně napojeny na život lokální komunity 

4. jsou založeny zamyšlence školní pospolitosti, obce. 

Většina škol v ČR dnes označovaných za školy komunitní vychází především 

z třetí charakteristiky, jsou to školy, které jsou nebo se snaží být kulturně společenským 

centrem komunity. 

 

Pro ilustraci toho, jak soudobé komunitní školy chápou a prezentují komunitní 

rozměr své činnosti si uvedeme úryvek z informačních materiálů ZŠ Anděl, jedné          

z pilotních komunitních škol: 

 „ Co znamená obsah slova komunitní škola pro nás? 

o jsme školou maximálně otevřenou veřejnosti – nejen ve fyzickém, ale                   

i sociálním významu 
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o jsme školou otevřenou pro všechny děti, jejichž rodiče projeví o nás zájem bez 

ohledu na nadání, národnostní a etnické rozdíly a případné sociální či zdravotní 

handicapy 

o jsme školou budovanou cílevědomě a dlouhodobě na partnerských                     

a přátelských vztazích včetně možností dětí spolurozhodovat v rámci 

vymezených kompetencí o mnoha otázkách školního života 

o jsme školou nabízející pestré množství akcí, jichž se mohou aktivně či pasivně 

účastnit lidé z celé komunity 

o jsme školou zapojenou do činnosti organizací, které se ke komunitním 

principům hlásí (Liga komunitních škol, Otevřená škola)“  (podle 

http://zsangel.cz/) 

 

Na základě výše uvedených definic a charakteristik můžeme definovat 

komunitní školu jako instituci, která za pomoci a účasti místní komunity 

provozuje vzdělávání, tj.  je to školu, která do procesu vzdělávání zapojuje místní 

občany, čímž obohacuje výuku dětí a dospělých a v důsledku toho i celou 

komunitu. 

 

Specifika komunitního vzdělávání v komunitní škole 

Komunitní školy mají mezi formami komunitního vzdělávání specifické výsostné 

postavení, protože: 

1. jsou jednou z forem a zároveň místo realizace forem ostatních komunitního 

vzdělávání 

2. rozvíjí potenciál a možnosti již existující instituce  

3. propojují možnosti komunity a škol. 

 

ad 1. Místo realizace ostatních forem komunitního vzdělávání  

Některé z forem jako výchova k občanství a participaci a výchova k partnerství   

a toleranci jsou přímo součástí kurikula komunitní školy. Činnost komunitní školy 

aktivizuje místní komunitu, často tak může působit jako „spouštěč“ dalších  forem 
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komunitního vzdělávání, případně jim může poskytovat informační, materiální a lidské 

zázemí.  

ad 2. Rozvíjení potenciálu školy  

Každá škola má komunitní potenciál, chápání školy jako možného centra 

vzdělávacího a kulturního života je i součástí naší historické tradice. Komunitní škola 

tyto možnosti odkrývá a aktivně je využívá ku prospěchu celé komunity. 

ad 3. Propojování možností komunity a školy  

Komunitní škola svojí činností propojuje nejvýznamnější faktory ovlivňující 

život dítěte (viz obr.1): školu, rodinu a komunitu v níž žije, vzniká tak síť podpůrných 

mechanizmů zabezpečující rozvoj dítěte. (podle Šimková, 2005) 

 

Obr.1 Činnost komunitní školy 

 
vzdělávací program 

škola 
rodina 

komunita 
 
 

KOMUNITNÍ ŠKOLA 

aktivity služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristiky komunitní školy 

Komunitní školu můžeme charakterizovat následovně: 

o Škola je centrem komunity (místo pro setkávání členů komunity, pořadatel 

kulturních a společenských akcí) 

o Maximálně využívá budovy a zařízení školy pro vzdělávání všech členů 

komunity 
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o Vytváří úzké vztahy s rodiči a dalšími členy komunity  

o Navazuje vztahy a spolupracuje s dalšími institucemi v komunitě  

o Kurikulum se vztahuje ke komunitě 

o Využívá při výuce projektového vyučování 

o Specifická atmosféra stavící na partnerství, spolupráci a participaci.   

(srovnej Smotlachová, 2000, Lorenzová, 2001) 

 

Lauermann (podle Dobešová, 2002) komunitní školu charakterizuje 

systematičtěji ,prostřednictvím ukazatelů komunitní školy: 

Škola rozvíjí zaujetí a zájem žáků, učitelů a veřejnosti 

• koncepce školy se vytváří ve spolupráci rodičů a školy, není to pouze 

idea některé ze zúčastněných osob nebo uzavřené skupiny lidí 

• koncepce školy pomáhá proti lhostejnosti a posiluje sebevědomí žáků, 

učitelů, rodičů 

• škola dává žákům i učitelům možnost myslet a jednat kreativně 

• v rámci své činnosti škola propojuje prospěšné aktivity různých skupin 

lidí 

Škola otevírá žákům, učitelům a rodičům nové rozměry 

• škola pomáhá lidem překonávat černobílé vidění problémů 

• škola učí žáky umět přijímat chyby, učit se  ze svých chyb i jeden od 

druhého 

• myšlení žáků i učitelů se ve škole vzájemně kultivuje 

Škola posiluje a pomáhá uvést věci do pohybu 

• škola pomáhá formulovat problémy obyvatel obce 

• škola dává příležitost podílet se na řešení problémů v obci 

• škola si vytváří vizi – předvídá budoucí události a směřuje k nim se svým 

programem 

• prvky koncepce školy mohou být znovu použity i v jiných případech 

• škola není izolovaná, jednotlivé kroky její činnosti mají širší návaznosti 

Škola se dobře prezentuje 

• škola představuje veřejnosti všechny spolupracující skupiny 
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• škola prezentuje všemi dostupnými způsoby, že rozvíjí dobrou myšlenku 

• škola má realizační plán své koncepce, zahrnující jednotlivé kroky 

• škola identifikuje zdroje peněz 

• projekty školy vychází ze znalosti místních partnerů. 

 

Principy fungování komunitní školy 

Na základě výše uvedených charakteristik můžeme stručně definovat principy 

činnosti komunitní školy: 

1. nabízí vzdělávací, sociální a kulturní příležitosti pro celou komunitu 

2. podporuje celoživotní vzdělávání v různých formách, vede k permanentnímu 

rozvoji učících se 

3. rozvinutí odpovídajícího kurikula s ohledem na národní kurikulum, zapojení 

komunity do jeho tvorby 

4. spolupráce mezi organizacemi k dosažení uspokojování potřeb komunity 

5. zapojení komunity do vedení KŠ a do zajišťování její agendy 

6. vytvoření prostoru pro setkávání lidí napříč všemi skupinami (např. pro 

mezigenerační setkávání). 

 

1.2.2 Model komunitní školy jako cíl transformace 

Filozofie školy  

Koncepce školy stojí na těchto východiscích: 

1. škola a obec jako vzájemně se podporující partneři 

2. přiblížení vyučování životu a místní situaci, tj. je organizováno jako součást 

místního a regionálního vývoje. 

 

Organizace komunitní školy  

Pilíře organizace komunitní školy jsou: 

o plán rozvoje komunitních aktivit 

o komunitní rada 
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o komunitní koordinátor 

o komunitní klub (místnost, centrum) ve škole  

o financování. 

 

Řízení komunitní školy 

Vedení komunitní školy v našich podmínkách vychází z trojúhelníku (viz obr.2), 

na jehož vrcholu je komunitní rada. Ta by se měla skládat ze zástupců rodičů, radnice, 

učitelů a místních firem. Komunitní rada by měla určovat  směr rozvoje komunitního 

vzdělávání, který pak komunitní koordinátor za pomoci ředitele uvádí do praxe. Ředitel 

právně a odborně zajišťuje komunitní školu, poskytuje služby v oblasti ekonomické       

a pedagogické, poskytuje prostory a vymezuje možnosti které odpovídají zákonným 

normám. 

 

obr.  Řízení komunitní školy 

 

činnost 
komunitní  

školy 

ředitel koordinátor

komunitní rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program   

Komunitní školy nepracují podle jednotného vzdělávacího programu, nejde zde 

o společný model výuky či ucelený vzdělávací program, ale o společnou filozofii školy, 

a práci v duchu principů komunitní školy. Každá škola pracuje podle programu, který jí 

vyhovuje. Donedávna většina komunitních škol pracovala podle vzdělávacího programu 
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„Základní škola“, některé podle programů Začít spolu4 a Škola podporující zdraví, které 

jsou myšlence komunitního vzdělávání velmi blízké. 

V současnosti vytváří školní vlastní vzdělávací programy a od příštího školního 

roku 2007/008 by měly podle nich začít pracovat. (viz Příloha č.2: Ukázka školního 

vzdělávacího programu komunitní školy) 

Činnost komunitní školy, způsob realizace principů komunitního vzdělávání      

a jejich uvádění do života školy tak nejsou svázány žádnými  pravidly a se odvíjí         

od školy samé, od toho jak škola sama vnímá svůj komunitní rozměr, od situace 

v komunitě, od dosavadních zkušeností školy apod.. 

 

1.3 Shrnutí 

V práci jsme se seznámili se stavem komunitního vzdělávání v České republice. 

Přestože se idea komunitního vzdělávání u nás teprve začíná zabydlovat, zdá se, že má 

před sebou slibnou budoucnost, je zjevné, že jde o nosnou ideu a, že v českém školství 

najde své místo.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení „Step by Step“) je v ČR realizován od roku 
1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. Svými východisky úzce koresponduje se 
současnými požadavky na výchovu a vzdělávání, je zcela souladu s požadavky formulovanými 
v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání i Rámcovém programu pro vzdělávání základní, je 
doporučován jako inspirativní podklad pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Vzdělávací program 
Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti 
výchovy a vzdělávání. 
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KAPITOLA 2: Tradiční základní škola a komunitní škola 

Tradiční (transmisivní, herbartovské, slovně názorné pojetí vyučování) škola je 

překonána jak historicky (je synonymem pro školu 19. století), tak teoreticky- 

moderním pedagogicko-psychologickým poznáním. Přesto tento typ školy stále i přes 

soustavné snahy o vnitřní i vnější  přeměnu školy přežívá. Tradiční škola tak nutně stojí 

před transformací, vnitřní i vnější5. 

 V této kapitole si nejprve popíšeme současný stav naší základní školy, pak 

požadavky na její fungování a v závěru naznačíme cesty, kterými by se její vývoj mohl 

ubírat. Úkolem této kapitoly bude naznačit, že jednou z cest vnitřní proměny  základní 

školy může být model komunitní školy, neboť koresponduje s potřebami současné 

společnosti a se současnými trendy ve vývoji vzdělávání. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DNES A ZÍTRA 

2.1.1 Analýza současné školy 

Nejčastějším předmětem kritiky naší stávající školy (podle Spilková, 1997)jsou: 

o normativní a uniformní charakter školy nerespektující individualitu dítěte 

o direktivní a centralistické řízení školského systému 

o detailnost, normativnost a předimenzovanost obsahu vzdělávání 

o encyklopedický charakter vzdělání 

o deformovaná komunikace mezi učitelem a žákem, autoritativní a manipulativní 

přístup k dítěti   

o důraz na vnější disciplínu 

                                                 
5 Vnější reforma zahrnuje strukturální změny školského systému (délku povinné školní docházky, členění   
a délku vzdělávacích cyklů, návaznost a propustnost uvnitř školského systému),  otázky řízení školství, 
financování. Jádrem vnější reformy je legislativní zakotvení . 
Vnitřní reforma se týká ostatních prvků školského systému, které jsou za jeho legislativním rámcem.Jde   
o změny v pojetí vzdělávání a školy, jejich cílů a smyslu, cílů a funkcí,změny v obsahu učiva, a zejména    
o změny vyučovacího procesu.  
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o pasivní a verbální charakter školy 

o jednostranná orientace na výkon 

o zkoušení a klasifikace jako zjišťování znalostí, neznalostí a chyb 

o deformovaný přístup k chybě 

o izolovanost školy vůči okolí 

o pojetí učitele jako úředníka a vykonavatele předpisů s minimálními 

kompetencemi 

o neosobní a studená architektura školy a jejího vybavení. 

Za základní pozitiva našeho školství jsou uváděny: 

o celková úroveň vzdělanosti národa 

o absence vážných výchovných a sociálních problémů 

o vysoká úroveň faktografických znalostí 

o vysoká úroveň výchovy a vzdělávání v některých oblastech (zejména předškolní 

a speciální školství, mimoškolní výchova). 

 

2.1.2 Charakteristiky tradiční školy   

 Těžiště práce tradiční škol spočívá v předávání poznatků tedy v transmisivním 

vyučování. Základním mechanizmem poznávání zde je transmise – sdělování                

a předávání poznatků od toho kdo ví a umí (učitel), k tomu kdo neumí a neví (dítě). 

Tento přístup přináší do školy především reproduktivní postupy: učitel vykládá, 

předvádí a žák naslouchá, vštěpuje si do paměti, reprodukuje. Ve výuce se, bez ohledu 

na dynamiku konkrétního vyučovacího procesu, stereotypně pracuje podle jednotného 

schématu a téměř neměnné struktury vyučovací hodiny (motivace, výklad nového 

učiva, procvičování, opakování, prověřování a hodnocení). Rozvíjení 

mimointelektových složek osobnosti (postoje, hodnoty, kompetence v sociální                 

a emocionální oblasti apod.) je v transmisivním učení realizováno předáváním 
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verbalizovaných hodnot a zásad chování a předpokládá se, že žádoucí představy 

povedou ke správnému chování. 

 Předávání hotových produktů – poznávání na autoritativní a dogmatiské bázi 

vede k nekritickému přijímání a reproduktivnímu myšlení, k absenci vlastních názorů, 

úsudků a přístupů. 

 

2.1.3 Principy transformace školy    

Pojetí práce moderní školy musí: reagovat požadavky současného člověka          

a současné společnosti, vycházet z potřeb současného života, jeho idejí, potřeb               

a možností a zároveň anticipovat jejich vývoj.  

Základní požadavky společnosti na školní vzdělávání, principy, které by měly být 

východiskem poměny naší školy jsou zejména (podle Kozlík, 1998): 

o Respekt k individualitě dítěte.  V centru zájmu stojí jednotlivec se svými 

jedinečnými schopnostmi a vlastnostmi. Odlišnost každého jednotlivce je 

respektována, ctěna a podporována, protože je to právě různorodost schopností, 

potřeb a názorů jednotlivců, která je zdrojem vývoje a pohybu společnosti. 

Respekt k jedinečnosti dítěte přináší odklon od výukových přístupů zaměřených 

na předávání vědomostí a na jednotnou výuku k přístupům, které co nejvíce 

rozvíjejí individuální schopnosti a možnosti každého dítěte. 

o Demokratizace školy.  Postupné odstranění monopolu státu na vzdělávání         

a uvolnění centralistického direktivního řízení posiluje ekonomickou                  

a pedagogickou autonomii školy. Škola opouští autoritativní model vševědoucí, 

neomylné instituce a přechází k demokratickému modelu fungování školy.   

o Rovné šance v přístupu ke vzdělávání.  Ústup od rané vnější diferenciace, 

snaha o integraci s různými postiženími do běžných škol. 

o Liberalizace školského systému.  Různorodost potřeb, nadání a zájmů nemůže 

být uspokojována stejným způsobem to  znamená, že ke stejnému cíli –            

ke vzdělání vede více cest.  
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o Humanizace vzdělávání. Zvyšuje se důraz na předávání humanistických hodnot 

a na humanizaci vzdělávacího procesu samotného. Upouští se od autoritatativní 

a manipulativní pedagogiky. 

o Vzdělávání jako celoživotní proces. Celoživotní učení je a bude nutností, to se 

odráží ve změnách obsahu výuky, i v jejím zaměření – důraz na rozvíjení 

dovedností (jak se učit, jak pracovat s informacemi) a postojů (touha povědění, 

motivace k celoživotnímu vzdělávání).  

o Škola jako vzdělávací a kulturní středisko obce. V souvislosti s zásadou 

celoživotního učení a kultivace osobnosti a zároveň v reakci na ekonomické 

aspekty by školy měly sloužit jako kulturní a vzdělávací centra obcí. Měly by se 

svojí činností podílet na celoživotním vzdělávání nejen dětí ale i dospělých  

 

2.1.4 Humanizace školy 

Klíčovým tématem transformace školy je humanizace školy. Základem 

humanizačních snah je změna v přístupu k dítěti, zkvalitnění komunikace mezi 

všemi partnery vzdělávacího procesu i celkového klimatu ve škole a třídě. Škola má 

být službou dítěti, má napomáhat jeho vývoji, být místem, které vytváří situace 

k celistvé a všestranné kultivaci dětské osobnosti a příležitosti k co nejširšímu otevření  

a rozvinutí potencí dítěte. Dochází k posunu v cíli vzdělávání – důraz je kladen            

na formování postojů, hodnot, dovedností a osobnostních vlastností. Vědomosti již 

nejsou jen cílem, jsou chápány také jako prostředek k dosahování dalších cílů, jako  

důležitý nástroj k orientaci v různých situacích, k řešení problémů a dalšímu poznávání. 

Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vlastní aktivitu, 

tvořivé síly   a vlastní prožitky a zkušenosti. Na místo školy direktivní, manipulativní a 

autoritativní, založené na drilu a vnější kontrole se prosazuje model školy osobnostně 

rozvíjející založené na komunikativním přístupu, partnerství a spolupráci. 

Další důležitou součástí humanizace školy je nové pojetí vyučování, zahrnující 

proměny obsahu vzdělávání a humanizaci vyučovacího procesu. Vzdělávání je 

chápáno jako cesta k uvědomění si smyslu věcí a hodnot. Obecným cílem vzdělávání je 

 40



celistvý rozvoj osobnosti člověka, chápaný jako nalézání vztahu k sobě, k ostatním 

lidem, společnosti a celku světa. Základním cílem vyučování pak je celková kultivace 

osobnosti a otevření potencí dítěte.  

Základem vyučovacího procesu je konstruktivistické pojetí vyučování, tj. 

základem poznávacího procesu žáka není transmise, předávání a osvojování poznatků, 

ale jejich objevování a konstruování žáky samotnými – na základě jejich dosavadních 

dovedností a zkušeností. Cílem poznávacího procesu není jako v transmisivním pojetí 

poznání hledání pravdy, ale hledání různých možností odpovědí na otázky a řešení 

problémů, které vychází z plurality poznání a vědění. 

S pojetím poznávacího procesu souvisí metody a organizační formy práce. 

Těžištěm humanistického pojetí vyučování jsou aktivní vyučovací metody - řešení 

problémových úkolů, projekty, dialogické metody, diskuse, tvořivá dramatizace             

a experimentování. Aktivním vyučovacím metodám odpovídá i pružnější organizace 

vyučování – důraz je kladen na skupinové formy práce a samostatnou činnost žáků. 

Charakteristickým znakem je také kooperativní organizace vyučování oproti 

kompetitivní organizaci transmisivního vyučování. 

Dalším výrazným rysem je způsob hodnocení žáků – oproti kvantitativnímu, 

normativnímu  srovnávání klade důraz na pojetí diagnostické a intervenující. S tímto 

způsobem hodnocení souvisí i přístup k chybě žáka. Chyba není považována                

za nežádoucí jev, za projev nevědění, který je třeba sankcionovat, ale za přirozený, 

průvodní jev poznávání, za důležitou etapu v konstrukci žákova vědění a poznání. 

Humanistické pojetí vyučování klade také velký důraz na otevřenost školy vůči 

okolí a kontakt s mimoškolními institucemi. S tím souvisí nová kvalita komunikace 

mezi učitelem, školou a rodiči – na základě partnerství a spolupráce. 

Pro dokreslení podoby školy k níž by měla naše škola směřovat si zde uvedeme 

následující schéma (viz obr.3.), které znázorňuje podobu, východiska a strategie 

moderní školy, školy pro 21. století, podle programu Začít spolu, který je odborníky 

považován za nosný a inspirativní pro konkrétní proměnu škol.  (podle Spilková, 2005) 
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Obr.3  Východiska a strategie programu Začít spolu 
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• participace dětí 
• spolupráce 

s rodinou 
• spolupráce 

s širší komunitou
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2.2 POŽADAVKY NA PRÁCI ŠKOLY  

Tradiční škola, je produktem společenské objednávky 19. století, není sto dostát 

požadavkům současné společnosti. Transformace musí vycházet, reagovat na potřeby 

současné společnosti a zároveň anticipovat vývoj těchto potřeb v blízké budoucnosti.  

V této kapitole se pokusíme tyto potřeby naznačit. 

 

2.2.1 Učící se společnost 

Naše společnost se stává společností založenou na znalostech, též učící se 

společností. Vzdělávání se dostává do popředí celospolečenského zájmu, je chápáno 

jako jeden z podstatných faktorů, které napomáhají uskutečňovat hospodářské cíle 

moderních ekonomik, ale i sociální a obecněji lidské představy o demokratické 

společnosti, a to zejména, protože vzdělání: 

o snižuje nezaměstnanost a pomáhá se uplatnit na trhu práce 

o přispívá ke schopnosti orientovat se v současném složitém světě, rozumět jeho 

procesům, utvářet si vlastní názor a postoje na základě samostatně získaných 

informací 

o podporuje osobní zaměstnanost, nezávislost a menší manipulovatelnost 

o posiluje rozvoj demokracie a politické kultury, napomáhá porozumění                 

a toleranci a kulturnímu rozvoji 

o vede k vyšší kvalitě života a k větší spokojenosti, k plnějšímu a zdravějšímu 

životnímu stylu, snižuje nebezpečí různých sociálních ohrožení 

o snižuje finanční náklady státu na různé sociální výpomoci 

o pozitivně ovlivňuje začlenění mladé generace do občanského, pracovního           

i osobního života 

o je nejen prostředkem, ale  i hodnotou samo o sobě. (podle České vzdělání           

a Evropa, 1999) 
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2.2.2 Celoživotní učení 

Východiskem vzdělávacího paradigmatu učící se společnosti se stává idea 

celoživotního učení, které je považováno za nezbytnou podmínku ekonomického růstu, 

zlepšených možností zaměstnatelnosti a společenské individuální prosperity, ale             

i dosažení skutečně demokratické společnosti  s vysokým stupněm soudržnosti. Termín 

celoživotní vzdělávání znamená, že vzdělání je založeno na propojení dosud 

izolovaných článků vzdělávacího řetězce,tj. formálního, neformálního a informálního 

vzdělávání. Chápe se jako doprovod či dokonce součást celého životního cyklu. 

Nový koncept celoživotního učení přináší zásadní změnu pojetí 

vzdělávání.Vytváří se nová kvalita, která má tyto určující znaky: 

1. vzdělávání trvá po celou dobu života 

2. zahrnuje všechny formy vzdělávání a učení 

3. je určeno všem bez rozdílu věku, zájmu, nadání či postavení.  (podle Walterová, 

2004) 

Základ nově pojatého vzdělávání tvoří tzv. pilíře vzdělávání: 

1. učit se poznávat 

2. učit se jednat 

3. učit se žít společně 

4. učit se být.   

Realizace celoživotního učení vyžaduje systematické změny ve třech oblastech: 

o Tradiční systém počátečního vzdělávání  

o Vytvoření vazeb mezi učením a prací 

o Rozvoj  dalšího vzdělávání. 

V kontextu celoživotní učení se mění doposud převažující funkce školy. Místo 

předávání určitého objemu znalostí a dovedností, je jejím úkolem vybudovat základy 

samostatného celoživotního učení, zejména prostřednictvím:   

 44



o utvoření správných učebních strategií již v počátcích školní docházky, které by 

se v průběhu dalších let měly zdokonalovat 

o vnitřní motivace, která povede k dalšímu získávání informací jak všeobecných, 

tak úzce specializovaných. 

Nová role školy s sebou nutně nese změny nejen v obsahu a metodách 

vyučování, ale  i prostředí a klima školy, které mají vést žáka k aktivitě, tvořivost        

a odpovědnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45



2.3 ALTERNATIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE ŠKOLSTVÍ A ŠKOLY 

Ke škole budoucnosti vede mnoho různých cest a tato škola může mít různé 

podoby. Touto  problematikou se zabývá řada prací, vzhledem k zaměření této práce 

považuji za významnou, relevantní studii prof. Kotáska Modely školy budoucnosti, 

zpracovanou podle programu Školní vzdělávání pro budoucnost (Schooling for 

Tomorrow) zpracovaného OECD.  (podle Walterová, 2004). 

Představa o budoucnosti školství se zde představuje v podobě scénářů 

opírajících se o paralelní analýzy trendů ve vývoji technologií a ekonomiky, proměn 

v životě společnosti a způsobech jejího řízení. Tyto scénáře vychází z předpokladu, že 

k budoucnosti vede více rozmanitých cest. Předmětem scénářů je institucionální podoba 

vzdělávání  a vzdělávací programy pro děti a mládež v předškolním, primárním             

a sekundárním vzdělávání. Jako jednou možných podob budoucí školy je uváděna          

i škola komunitní. 

Scénáře vycházejí ze tří základních představ o budoucnosti školství, odvozených  

se základnách tendencí individuálního a institucionálního chování: zachovávat, 

posilovat a oslabovat, kterými jsou:   

o pokračování současného stavu 

o posilování funkce školy 

o oslabováním funkce školy. 

První stanovisko předpokládá pokračování současného stavu tj., že se boudou 

s menšími či většími kvantitativními změnami přetrvávat současné modely školy, 

přičemž současný stav školství se do budoucnosti  pouze promítne.Tento stav funkční 

stagnace je buď následkem  odporu veřejnosti vůči reformě školního vzdělávání nebo 

též jako udržování historicky vzniklého chápání školy a systému školství, proti silám, 

které tento stav rozkládají.  

Druhá možnost je založena na předpokladu, že politické a hospodářské               

a sociálně-kulturní okolnosti povedou k posilování funkcí školy jako nenahraditelné 

sociální instituce.Dojde k uznání,prohlubování a rozšiřování pečovatelských a učebních 
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funkcí školy nezbytných pro společnost vědění a k využití školy jako nástroje sociální 

soudržnosti. 

Třetí alternativa předpokládá výrazné oslabení funkce školy, či dokonce její 

zánik jako důsledek civilizačních proměn, posilování kompetitivních tržních 

mechanizmů a nových komunikačních technologií i  celkové sociokulturní krize 

globalizovaného světa. 

 

Obr.4. Scénáře budoucnosti školy podle OECD 

 

Pokračování 
současného stavu 

(explorace-status 
quo) 

1. Udržování byrokraticky řízených školských systémů - tradiční model 
školy 

2. Pokračování odlivu z učitelství - krizový model školy 

 

Posilování funkcí 
školy 

(reskolarizace) 

3. Školy jako hlavní střediska společenského života obcí - model 
komunitní školy 

4. Školy jako organizace zaměřené na procesy učení - model učící se 
školy 

 

Zanikání funkcí 
školy 

(deskolarizace) 

5. Sítě učících se v podmínkách společnosti sítí - učební sítě 

6. Uplatňování tržních principů ve vzdělávání - tržní model školy 

 

Podle navazujících výzkumů ověřujících scénáře budoucnosti jsou pro další 

fungování společnosti nejvíce žádoucí realizace  reskolizačních scénářů, tj. scénář školy 

komunitní a učící se školy (jsou považovány ne za protikladné, ale za vzájemně se 

doplňující.  

Jak by tedy měla škola budoucnosti vypadat, jak by mělo vypadat její fungování 

ve společnosti vědění? Zde jsou její hlavní charakteristiky:  

o Škola jako součást veřejného sektoru. Škola by měla zůstat součástí veřejného 

sektoru získávat z něj optimální finanční zdroje. 

o Liberalizace a decentralizace školského systému. Vlády a odpovídající 

ministerstva nadále ponesou odpovědnost za vzdělávání a kvalifikační systémy, 
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ale změní se jejich role: měly by zajišťovat co nejlepší podmínky pro získávání  

a využívání vědění všemi jedinci , úkolem centra bude: určovat vzdělávací cíle, 

strukturu a síť školství, status a profesionalitu učitelů, objektivní evaluaci škol   

a stavu vzdělanosti, a stimulaci a podporu pedagogických inovací. Odpovědnost 

za konkrétní podobu a formu vzdělávání ponesou jednotlivé školy. 

o Individualizace a sociální integrace.Vzdělávací procesy by měly směřovat 

k další individualizaci a zároveň usilovat a sociální integraci. 

o Posunu v cílech vzdělávání.  V centru pozornosti by mělo být rozvíjení 

znalostí, dovedností a kompetencí, socializace, zprostředkování hodnot, 

demokratického občanství a solidarity  

o Škola jako sociální kotva. Škola by se měla stát silnou a tvořivou institucí 

otevřenou všem členům místního společenství. 

o Odstranění nerovností v přístupu k vzdělávacím příležitostem. 

Permanentním úkolem celého vzdělávacího systému i jednotlivých škol bude 

snižování sociálních nerovností v získávání a užívání vědění. 

o Škola jako centrum komunity. Školy by se měly účastnit obnovy občanského 

života v komunitě a propojovat život dětí se světem dospělých ve školách jako 

střediscích společenského života. 

o Autonomie a otevřenost školy. Škola by se měla stát autonomnější, otevřenější 

vůči svému okolí, reaktivnější na současný život a transparentnější, pokud jde o 

procesy i dosažené výsledky 

o Zachování principu inkluzivity a heterogenity. I přes osobitý vývoj každé 

školy, musí všechny školy zachovávat princip  inkluzivity a heterogenity, tj.       

i přes různorodost různých zdravotních, sociálních a psychických předpokladů 

zapojovat své žáky do společně organizovaných činností a učebních procesů. 

o Využívání informačních technologií. Školy by měly, prostřednictvím rozšíření 

ITV, vytvářet předpoklady pro využívání informačních a komunikačních 

technologií ve škole i mimo ni. 
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2.4 Shrnutí  

Tradiční škola je nejen nefunkční, ale i žáka poškozující a stojí tak nutně před 

transformací.  

V této kapitole jsme popsali požadavky, které by měla dnes i v budoucnu 

základní škola plnit a také  možné cesty vývoje školy. Naznačili jsme, že komunitní 

model školy koresponduje s obecnými požadavky na školu dneška i školu budoucnosti, 

ke kterým patří, např.: 

o otevírání se životu 

o vytváření základny a příležitostí k celoživotnímu učení 

o důraz na sociální funkci školy 

o vyučování orientované na dítě 

o škola jo vzdělávací centrum obce aj.. 

Ukázali jsme si, že komunitní škola může představovat jednu z alternativ   transformace 

tradiční školy na moderní školu pro 21. století. 
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KAPITOLA 3: Komunitní školy a komunita v níž působí 

Každá škola se nachází v určité lokalitě, obývané určitou komunitou. Komunitní 

škola aktivně zjišťuje potřeby a problémy komunity a jejích členů a svojí nabídkou 

(vzdělávacích, výchovných, rekreačních a sociálních) aktivit na ně reaguje. Typ 

komunity, její problémy a potřeby tak spoluutváří podobu konkrétní komunitní školy a 

obsah a formy komunitního vzdělávání.  

Tato kapitola se bude zabývat vzájemným působením školy na komunitu            

a komunity na školu, bude hledat odpovědi na otázky: jakým komunitám jsou 

komunitní vzdělávání a model komunitní školy především určeny a jaké jsou jejich 

určující charakteristiky, co komunitní škola nabízí konkrétní komunitě a jak na sebe 

vzájemně působí, jak a jakými prostředky se konkrétním komunitním školám daří 

naplňovat principy komunitního vzdělávání. 

 

3.1 KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNITNÍ PRÁCE 

Mezi komunitní prací a komunitním vzděláváním existuje úzký vztah – podle 

Popele (podle Gojová, 2006) můžeme komunitní vzdělávání považovat za jeden 

z modelů komunitní práce6. Komunitní prací rozumíme metodu, která: 

o se používá pro řešení problémů a pro navození změny v místním společenství 

o vztahuje problémy jednotlivce a skupin ke zdrojům a možnostem místní 

komunity 

o zapojuje do řešení problému a do rozhodování a života komunity její občany i 

místní organizace a instituce 

o vede k přerozdělení a sílení zdrojů, odpovědnosti a kompetencí, tj. rozšiřuje 

možnosti lidí ovlivnit dění kolem nich. 

Principy komunitní práce jsou: 

                                                 
6  Popele uvádí osm vzájemně se překrývajících modelů komunitní práce: komunitní péče, komunitní 
organizace,  komunitní rozvoj, komunitní plánování, komunitní vzdělávání, komunitní akce,  feministická 
komunitní práce a antirasistická  komunitní práce. 
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1. Princip sebeurčení – členové komunity mají  sami největší předpoklady určit, 

co chtějí a potřebují, a také předpoklady k řešení problémů své komunity. 

2. Princip lokalizace – služby a programy mají být realizovány v bezprostřední 

blízkosti bydliště lidí, tj. mají být dostupné pro celou komunitu. 

3. Princip svépomoci -  

4. Princip maximálního využití zdrojů 

5. Princip úplné komunity 

6. Princip instituční vstřícnosti 

7. Princip celoživotního vzdělávání 

Cílem komunitní práce je vytváření takové situace, aby lidé nalezli své 

schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru 

a začali rozvíjet své potenciály ve společnosti. Podílí se na vytváření podmínek 

umožňujících obyvatelům dané lokality, podílet se  a spolurozhodovat  o tom, co je 

potřeba řešit , jakým způsobem, jaký bude cíl a jaké výsledky. Cílem komunitní práce 

tedy není pouze řešení konkrétního problému, ale zmocnění komunity k řešení 

problémů.  

Činnost komunitní školy se mnohdy okruhem svých činností a jejich formou   

přibližuje komunitní práci.   
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3.2 LOKÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Lokálním prostředím (také lokalitou) rozumíme  (podle Kraus, 2001) skupinu lidí 

žijících na ohraničeném teritoriu, uznávající společné tradice, symboly, hodnoty, 

užívajících stejných institucí a služeb. Charakter lokálního prostředí určují: 

o přírodní podmínky – např. geografická poloha, geologické faktory, klimatické 

podmínky, ekologické podmínky 

o kulturně-společenské podmínky –  kulturní a vzdělávací instituce, náboženské, 

politické a další společenské organizace, kulturní tradice a zvyky, nářečí   

o velikost lokality – daná počtem obyvatel a hustotou zalidnění 

o ekonomické podmínky – ekonomická situace obyvatel lokality daná především 

zaměstnaností obyvatel a strukturou pracovních příležitostí  

o vazby ve vztahové síti  

Z těchto podmínek se odvíjí typ místní komunity, její charakter, potřeby             

a problémy. 

K základním prostředím patří venkovské a městské prostředí. Pro tuto práci  jsou 

významné ještě další dva typy lokalit: sídliště jako specifický typ městské lokality         

a lokality s nízkou sociokulturně úrovní obyvatelstva (periférie měst či gheta uvnitř 

měst).  
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3.3 KOMUNITNÍ ŠKOLA JAKO SLUŽBA KOMUNITĚ 

Komunitní škola může fungovat ve všech typech výše jmenovaných lokalit, tj.ve 

městě, na venkově, na sídlišti i v lokalitách obývaných nějakou sociálně vyloučenou 

skupinou (zde romskou komunitou). Ve všech těchto lokalitách existence základní školy 

koncipované jako školy komunitní pozitivně ovlivňuje nejen   průběh, formu a výsledky 

vzdělávání dětí a mládeže, ale i kvalitu života v komunitě. Komunitní škola je tak 

rozhodně přínosem pro každou lokalitu v níž působí.  

Komunitní škola a komunita v níž působí tvoří pevně provázaný vzájemně se 

ovlivňující a doplňující celek. Na jedné straně komunitní škola jako jedna z forem 

komunitního vzdělávání napomáhá komunitě při řešení jejích problémů a podílí se na 

jejím rozvoji, na straně druhé komunita představuje platformu práce školy. 

Komunitní škola: 

o pomáhá identifikovat problémy a potřeby komunity – systematicky mapuje 

potřeby a problémy komunity, např. formou anket, dotazníků, diskuzí 

o hledá možnosti řešení problémů a saturování potřeb komunity – prostřednictvím 

své nabídky vzdělávacích, kulturních, rekreačních či sociálních programů 

o podporuje aktivitu členů komunity 

o stmeluje komunitu - podílí se na vytváření pocitu sounáležitosti s komunitou 

o pomáhá uchovávat kulturu a tradice komunity 

o koordinuje činnost všech organizací v obci zabývajících se prací s dětmi             

a mládeží  

o podílí se na proměně místní komunity na komunitu občanskou. 

(viz Příloha č.3: Aktivity konkrétních komunitních škol) 

Komunita: 

o představuje lidský, materiální i finanční zdroj pro činnost školy 

o vytváří přirozený terén pro činnost školy. 
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3.3.1 Komunitní škola na venkově   

3.3.1.1 Venkovská komunita   

Charakteristiky venkovského prostředí  

1. Vyšší kvalita přírodního prostředí - pro venkovské prostředí je zpravidla 

charakteristická vyšší kvalita přírodního prostředí (relativně čistá příroda, zdravé 

a klidné prostředí) a zároveň blízkost k přírodě – fyzická i emocionální.  

2. Špatné možnosti kulturně-společenského vyžití - pro český venkov je typická 

téměř absence možností kulturně-společenského vyžití, společenský život obce 

často představují fotbalová utkání, místní pohostinství případně taneční zábavy.  

3. Izolovanost obcí - řada obcí, zvláště těch menších , má nevyhovující 

komunikační síť (špatná dopravní obslužnost a kvalita komunikací, nedostatečné 

či chybějící pokrytí sítí hromadných sdělovacích prostředků                       

a telekomunikačních sítí). 

4. Nepříznivá ekonomická situace - útlum v zemědělství a rušení řady místních 

podniků  způsobuje vyšší nezaměstnanost venkovského obyvatelstva (zvláště 

mezi starší generací) a velkou část obyvatel vesnic nutí dojíždět za prací           

do často vzdálených měst. 

5. Tradicionalismus ve vnímání vztahů a rolí  - na vesnici stále ještě, byť 

v omezené míře, existuje určitá síť sousedských a rodinných svazků a funguje 

systém sociální kontroly. Časté je také konzervativnější myšlení a jednání. 

  

Specifické problémy 

o vylidňování venkova - klesající porodnost, regionální nezaměstnanost, 

absence služeb a možností kulturního vyžití, odchod lidí do měst aj. 

o ohrožená existence venkovských škol  - nízká konkurenceschopnost, 

celkový úbytek žáků a odliv dětí z venkovských škol                        

do konkurenceschopnějších škol městských ohrožuje existenci řady 
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venkovských škol a tím i destabilizuje život obce, protože obec bez školy je 

neúplná. 

o izolace určitých skupin obyvatelstva – skupiny obyvatelstva, které 

nemohou za kulturou, vzděláváním a společenským vyžitím cestovat           

do města (např. matky na mateřské dovolené a důchodci, ale i mladší školní 

děti) se snadno ocitají v sociální izolaci. 

 

3.3.1.2 Specifika komunitní školy ve venkovském prostředí 

Východiska  

Komunitní škola na vesnici může ve své činnosti: 

o vycházet z tradice v pojetí venkovské školy jako centra kulturního dění              

a navázat na ní 

o stavět na poměrně významné roli školy a učitele 

o využít fyzické blízkosti lidí na venkově – zejména bližších a osobnějších vztahů 

mezi lidmi   

o opřít se o vztah lidí ke své obci. 

 

Formy práce komunitní školy 

Projekt komunitních škol a komunitního vzdělávání může přispívat k řešení 

problémů venkovské komunity tím, že: 

o usiluje o zvýšení pocitu sounáležitosti žáků (i ostatních obyvatel) s místní 

komunitou, udržuje tradice, příp. vytváří nové, vyzdvihuje přednosti a smysl 

života na venkově 

o prostřednictvím  zapojení členů komunity do činnosti školy  a důrazem na 

kvalitní a účinnou prezentaci zvyšuje prestiž školy  a tím i atraktivitu školy 

v očích rodičů potenciálních žáků 
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o nabídkou svých aktivit reaguje na potřeby všech skupin obyvatelstva, např. 

prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, kurzů počítačové gramotnosti či 

jazykových  kurzů zlepšuje postavení obyvatel obce na pracovním trhu a 

přispívá tak ke snížení nezaměstnanosti  

o iniciuje projekty pro zlepšení a rozvoj komunity, čímž zvyšuje kvalitu 

života v komunitě.   

 

Případová studie   

ZŠ Višňová, okres Znojmo   
Charakteristika školy 

Tato škola se nachází v Jihomoravském kraji, ve znojemském regionu, což je               

v současné době oblast s vysokou nezaměstnaností a s nízkou úrovní vzdělanosti. Je 

situována ve vesnici, která slouží jako spádová pro 8 dalších vesnic. Základní školu 

navštěvuje celkem 301 studentů ( z toho 60 v mateřské škole). 

Škola realizuje komunitní vzdělávání jako prostředek pomoci občanům 

komunity. Jejím záměrem je stát se kulturním a vzdělávacím centrem regionu. Za dobu 

působení komunitního centra ve škole se podařilo zpřístupnit školu veřejnosti. Škola je 

pozitivně vnímána místní komunitou, došlo k výraznému zlepšení spolupráce mezi 

školou a veřejností   a zároveň k utužení mezilidských vztahů v komunitě. 

Vývoj komunitního vzdělávání 

Škola začala zavádět model komunitního vzdělávání v říjnu roku 2003. Proces 

iniciovali ředitel školy Jiří Beran ve spolupráci s Markem Lauermannem                        

z Pedagogického Centra v Brně. Od dubna roku 2004 byla na škole zřízena pozice 

koordinátorky komunitního vzdělávání, kterou zastává Markéta Hořínková. Její mzda je 

financována ze zdrojů EU a státního rozpočtu. 

Aktivity komunitního centra 

Komunitní centrum je součástí školy. Kromě vzdělávacích kurzů (angličtina, 

němčina, informatika, internet) je součástí nabídky školy i nabídka sportovních a 

uměleckých aktivit. Odpolední klub pro děti navštěvuje průměrně 15 dětí denně. 
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Čtyřikrát do roka pořádá škola velké akce (Bazar, Velikonoční trh, Adventní jarmark a 

Divadelní představení), kterých se účastní cca 70% obyvatel obce. 

Služby komunitního centra využívá ročně cca150 dospělých. Na realizaci 

nabídky komunitních služeb se podílí ředitel a koordinátora, 5 učitelů a jeden aktivní 

občan. Škola získává pravidelně prostředky na spolufinancování aktivit formou grantů. 

Aktivity jsou dále spolufinancovány z vedlejší hospodářské činnosti. Nabídka kurzů a 

aktivit se mírně rozrůstá.  (podle Vik-Vrzáček, 2005) 

 

3.3.2 Komunitní škola na sídlišti  

3.3.2.1 Potřeby a problémy obyvatel sídliště 

Charakteristika sídliště jako specifického městského prostředí a jeho obyvatel 

1. Blízkost přírody – většina sídlišť vzniká na okraji velkých měst, v blízkosti 

volné přírody, je zde více prostoru, čistější vzduch a klidněji než v centru města. 

2. Nepřívětivé životní prostředí sídliště 

• neestetičnost sídlištního prostředí –nízká estetická kvalita, strohost, 

monotónnost, šedivost hmot a nevýraznost barev 

• architektonická nejasnost – nepřítomnost prostor pro setkávání lidí (korz, 

parků), zrušení rozdílu mezi veřejným prostorem a polosoukromým 

prostorem uzavřených bloků 

• nedostatek zeleně a prostor pro odpočinek, relaxaci a hru 

3. Nevyhovující kulturně-společenské podmínky. Jde o lokalitu bez tradic, bez 

patřičné cítě služeb (kulturních, společenských, sociálních, zdravotních              

a vzdělávacích institucí). Převažuje pasivní konzumní trávení volného času. 

4. Vysoká hustota obyvatel -  nepřiměřenost počtu obyvatel k velikosti sídliště 

(počet obyvatel velkého sídliště odpovídá středně velkému městu). Počtu 

obyvatel neodpovídá infrastukrura. 
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5. Nedostatek pracovních příležitostí – dojíždění za prací do centra, vylidňování 

sídlišť během dne. 

6. Neuspokojivé mezilidské vztahy a vzorce chování – charakteristické jsou, 

zejména: 

• absence interpersonálních širších vztahů  

• sociální izolace –soustřeďování a uzavírání se rodin uvnitř bytů 

• osamělost 

•  anonymita a absence sociální kontroly – zvýšený výskyt asociálního 

jednání (vandalismus, agresivní formy chování, závislostní chování). 

(podle Schmeidler, 2004) 

 

Problémy obyvatel sídliště 

o nízká úroveň služeb 

o nekulturní životní prostředí  

o absence vztahů mezi obyvateli sídliště 

o vyšší výskyt sociálně patologických jevů. 

 

3.3.2.2 Specifika komunitní školy na sídlišti 

Východiska 

o prostorové a materiální zázemí školy 

 

Formy práce komunitní školy 

Projekt komunitních škol a komunitního vzdělávání napomáhá k vyšší kvalitě 

života na sídlišti, prostřednictvím: 
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o vytváření prostoru pro setkávání obyvatel sídliště a pro společenský život     

do kterého by se mohli zapojit 

o doplněním  případně vytvořením příležitostí ke kulturnímu a společenskému 

vyžití a k aktivnímu způsobu trávení volného času 

o preventivním vlivem činnosti školy v oblasti sociálně patologických jevů 

o široké nabídky aktivit vytváří příležitosti k prohlubování stávajících 

a navazování nových vztahů mezi obyvateli sídliště 

o iniciuje projekty pro zlepšení životního prostředí a pro rozvoj komunity, 

čímž zvyšuje kvalitu života na sídlišti.   

 

Případová studie 

ZŠ Modřanská 

Charakteristika školy 

Modřanská základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Angelovova 3183, je 

školou komunitní. Nedílnou součástí školy je Komunitní vzdělávací centrum. Tato škola 

je situována v sídlištní zástavbě. Školu navštěvuje 8 procent dětí pocházejících ze 

zahraničí. Školu navštěvuje cca 800 studentů. 

Vývoj komunitního vzdělávání na škole 

Škola začala zavádět koncept komunitního vzdělávání v roce 1997. Počátek 

komunitního vzdělávání iniciovala ředitelka školy Iva Cichoňová. Koordinátorka 

komunitního vzdělávání existovala na škole od samého začátku, a byla jívystřídali se v 

ní Nina Grimlová, Petr Vrzáček, Ondřej Neumajer, Marika Hlaviznová a od března 

2005 je koordinátorem komunitního vzdělávání Petr Kopal. Škola byla zapojena           

do projektu, který financovala Nadace Open Society Fund, Praha. Koordinátor byl       

v prvním roce financován z prostředků OSF. Poté vznikla smlouva s obcí  a na jejím 

základě obec převzala financování koordinátora. Od roku 1998 byla jeho mzda 

financována ze zdrojů Městskou částí Praha 12.   
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Komunitní centrum - aktivity 

Ve školní budově vzniklo přestavbou samostatně přístupné komunitní centrum   

Pro veřejnost je otevřeno ve všední dny odpoledne a o víkendu v případě zájmu. Mezi 

hlavní aktivity komunitního centra patří pořádání kurzů, které mají především 

vzdělávací, kulturní, sociální a rekreační charakter. Kurzy probíhají v odpoledních a 

večerních hodinách, v různých částech školní budovy. Je jedním z mála míst na Praze 

12 přístupných veřejnosti. Schází se zde i Klub rodičů, který s centrem spolupracuje na 

přípravě a realizaci řady akcí. Příjemným obohacením kulturního života pro lidi 

nejenom v Modřanech, ale i z ostatních městských částí bylo uspořádání několika výstav 

a kulturních večerů. 

Pro návštěvníky je k dispozici malá knihovna (od května 2004 také ekologická 

literatura), počítače (včetně připojení k internetu), bar a čajovna. Svůj volný čas zde 

tráví děti, které čekají na odpolední vyučování nebo na kurzy. Využít prostor KVC 

můžete pro různá setkání, pracovní schůzky, studium nebo jenom pro relaxaci                

a odpočinek. 

V loňském roce využilo služeb komunitního centra cca 700 občanů. Škola 

zrealizovala celkem 82 vzdělávacích kurzů. Na realizaci komunitního vzdělávání se 

podílí koordinátor komunitního vzdělávání a vedení školy.  (podle Vik-Vrzáček, 2005) 

  

3.3.3 Komunitní škola a lokalita s převahou romského obyvatelstva  

3.3.3.1 Komunita s převahou romského obyvatelstva 

Charakteristiky lokality 

1. Neuspokojivé životní prostředí - množství a skladba obyvatel neodpovídající 

původnímu urbanistickému záměru a kapacitě místa (např. počet obyvatel 

jednoho bytu značně převyšuje jeho kapacitu, vyšší počet dětí bez patřičného 

zázemí). K hlavním charakteristikám tohoto prostředí patří: 

• neudržovaná zanedbaná veřejná prostranství 
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• špatný technický stav a vybavenost bytů 

• špatné hygienické podmínky 

2. Nevyhovující kulturně-společenské podmínky – charakteristické omezenou 

sítí služeb a nízkou sociokulturně úrovní obyvatelstva. Izolace lokality a jejích 

obyvatel.  

3. Sociální vyloučenost lokality.  

4. Špatná ekonomická situace - vysoká nezaměstnanost, příjem většiny obyvatel 

se odvíjí od sociálních dávek. 

5. Fungující síť interpersonálních vztahů 

• šíře a intenzita vztahů 

• význam rodinných svazků 

• specifický hodnotový systém 

 

Specifické problémy komunity 

o uzavřenost komunity a stigmatizace jejích  členů 

o nízká sociokulturní úroveň obyvatel 

o sociálně patologické jevy 

o nezaměstnanost 

o špatné vzdělávací výsledky dětí – malá motivace k učení, negativní vztah 

k škole jako instituci 

o pasivita – členové komunity jako příjemci služeb školy , pomáhajících institucí 

či státu 

o rozpad tradičních hodnot. 
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3.3.3.2 Specifika komunitní školy v lokalitě s převahou romského 

obyvatelstva 

Východiska 

o vřelý vztah romských rodičů k jejich dětem – záleží jim na tom, aby se 

s jejich dětmi dobře zacházelo a aby se měly lépe než oni 

o silné a hojné vztahy mezi členy komunity 

o společenskost, přirozená tendence se sdružovat. 

 

Možnosti řešení problémů romské komunity prostřednictvím komunitní školy 

Komunitní škola v součinnosti s dalšími institucemi napomáhá k řešení řady 

problémů v lokalitách obývaných romskou komunitou zejména tím, že: 

o využívá existující nástroje sociální integrace v oblasi vzdělávání. Školní 

úspěšnost  romských dětí zvyšuje, např. prostřednictvím: 

• zřizování přípravných tříd základní školy 

• organizování mimoškolní předškolní příprava formou tzv. předškolních 

klubů 

• funkce asistenta pedagoga (dříve romský asistent) 

• programů doučování žáků 

• spolupráce s odbornými pracovníky 

o mimoškolní volnočasové aktivity působí jako účinná prevence sociálně-

patologických jevů mezi členy komunity 

o otevřenost školy a jejích aktivit působí jako účinný prostředek k navození 

žádoucích změn v postojích žáků (i ostatních členů komunity) vůči instituci 

školy, k práci a životnímu stylu vůbec 
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o prostřednictvím svých aktivit zvyšuje možnost sociálního a pracovního 

uplatnění: 

• doplnění základního vzdělání dospělých,  

• rekvalifikační kurzy k získání kvalifikace, 

• programy podporující  rozvoj sociálních dovedností)  

o iniciuje projekty pro zlepšení životního prostředí a pro rozvoj romské 

komunity , čímž zvyšuje kvalitu života v lokalitě 

o široké spektrum  typ činností a způsobů jejich realizace, reflektuje  tradičních 

hodnotový systém romských obyvatel, jejich tradice a kulturu,  čímž podporuje 

sebeuvědomění si členů romské komunity (např. literární soutěže v romském 

jazyce, přehlídky romské kultury, koncerty romské hudby, výstavy žáků aj,) 

o navazuje a rozvíjí komunikaci a spolupráci mezi členy romské komunity             

a majoritou, usiluje o odstranění bariér. 

(podle Analýza sociálně vyloučených romských lokalit, 2006) 

 

Případová studie  

CZŠ Přemysla Pittra – Ostrava 

Charakteristika školy 

Tato škola se nachází v lokalitě s vysokým procentem romské populace,                      

v ghettoizovaném prostředí a 95 % dětí, které do ní docházejí pochází, ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Základní školu navštěvuje cca 300 studentů (včetně 

mateřské školy a přípravného ročníku). 

Pro tuto školu, stejně jako pro další školy působící v lokalitách s vyšším 

procentem romského obyvatelstva, je komunitní vzdělávání nezbytnou součástí filosofie 

školy. V těchto lokalitách je totiž potřeba komunikace s rodiči a jejich zapojování        

do procesu celoživotního vzdělávání životně důležitá pro úspěšné fungování školy.       

Na velmi dobré úspěšnosti školy při poskytování vzdělání romským dětem a budování 
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vztahu mezi rodiči a školou má veliký podíl i to, že škola zaměstnává 10 Romů               

v pozicích asistentů pedagoga. 

Vývoj komunitního vzdělávání  

Počátky komunitního vzdělávání na této škole lze zařadit do školního roku 

2000/2001 a byly iniciovány tehdejší ředitelkou školy Helenou Balabánovou. Škola 

spolupracuje se společností Nová škola a plat koordinátora byl financován ze zdrojů 

Nadace Charlese Stewarta Motta a poté za zdrojů EU a státního rozpočtu. Postupem 

času škola zajistila další finanční zdroje na fungování komunitního centra a plat 

koordinátora (NROS, magistrát). 

Aktivity komunitního centra 

Komunitní centrum je součástí školy a je otevřeno od pondělí do pátku od 12 do 

18 hodin. Kromě klubu pro děti poskytuje škola zároveň kurzy základů informatiky pro 

dospělé a 4 krát ročně pořádá velké akce, kterých se účastní téměř 100% obyvatel 

místní komunity. 

Služby komunitního centra využívá přibližně 200 dětí a 100 dospělých. Na 

realizaci komunitního vzdělávání se podílí ředitelka školy Soňa Tarhoviská, zástupkyně 

školy Martina Šmídová, koordinátora Magdaléna Balcarová, 8 učitelů a 10 asistentů. 

Dále k realizaci přispívají 2 lidé z místní komunity.  (podle Vik-Vrzáček, 2005) 

  

3.4 Shrnutí 

Každá lokalita má své problémy, na které se škola organizovaná jako škola 

komunitní snaží svou činností reagovat. Typ lokality, její převládající charakteristiky, 

tak určují konkrétní podobu školy, tj. její zaměření, převládající formy spolupráce 

s komunitou i spektrum realizovaných aktivit. Stručně bychom mohli priority 

jednotlivých typů komunitních škol (podle lokality v níž působí) charakterizovat 

následovně: 

o venkovská škola – je zaměřena na nabídku příležitostí pro celoživotní 

vzdělávání, zvláštní důraz je obvykle kladen na vzdělávání dospělých 
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o škola na sídlišti – prostřednictvím svých aktivit usiluje o zvýšení kvality 

mezilidských vztahů, přispívá k přetvoření masy izolovaných obyvatel sídliště  

na živé společenství lidí, na funkční komunitu 

o škola v lokalitě s převahou romského obyvatelstva – bojuje proti sociálnímu 

vyloučení Romů, výrazně se podílí na snižování školní neúspěšnosti dětí, 

zvyšování kvalifikace dospělých a rozvíjení sociálních kompetencí všech 

zúčastněných. 

Model komunitní školy se uplatní v každé lokalitě. Svým zaměřením je však 

přímo předurčena pro práci v „problémových“ lokalitách, tj. v lokalitách s vyšší 

kumulací specifických problémů, kde je její přínos nejvýraznější. 
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KAPITOLA 4: Transformace tradiční  základní školy na školu 

komunitní 

  Přeměna tradiční školy na školu komunitní může zvenčí působit jako pouhé 

rozšíření nabídky volnočasových aktivit pořádaných školou, to je však jen jedna, 

nejviditelnější, změna. Při transformaci jde především o změnu filozofie školy, která 

logicky vyúsťuje do nového pojetí výchovně vzdělávací práce, v rozšíření činností školy 

a také ve změnách ve vztahové síti školy.   

Úkolem této kapitoly bude: popsat proces přeměny tradiční školy na školu 

komunitní , zkoumat k jakým konkrétním změnám při něm dochází a jak se tyto změny 

projevují a v závěru zhodnotit  vliv transformace na jednotlivé účastníky a na celou 

komunitu. 

 

4.1 NÁSTIN PROCESU TRANSFORMACE  

Každá zásadní proměna školy je složitý, dlouhodobý proces, v této kapitole se 

seznámíme s obecnými zákonitostmi proměny školy a na jejich základě si pak popíšeme 

cestu od školy tradiční ke škole komunitní. 

 
4.1.1 Předpoklady, podmínky zahájeni procesu transformace 

komunitní plánování a plán komunitního vzdělávání 

Komunitní plánování je metodou, která klade důraz na zapojování všech, 

kterých se zpracovávaná oblast týká a na dosažení výsledku, který je přijat                     

a podporován většinou účastníků. Metoda umožňuje obcím a krajům plánovat sociální 

služby , aby odpovídaly místním specifikům a  potřebám jednotlivých účastníků.          

Za jednou z forem komunitního plánování  můžeme považovat i plán rozvoje 

komunitního vzdělávání, při jejich tvorbě se vychází ze stejných principů (podle Vik, 

2002): 
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o Partnerství mezi všemi účastníky - potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou 

váhu, názorům je dopřán stejný prostor. 

o Zapojování místního společenství – nabídka ke spolupráci vy měla být 

srozumitelná pro všechny, bez rozdílů místa bydliště, způsobu života, zájmů, 

sociokulturně příslušnosti. Nikdo by neměl být diskriminován a vylučován. 

o Hledání nových lidských a finančních zdrojů. 

o Práce s informacemi – rovný přístup k informacím a jejich předávání veřejnosti. 

Očekává se, že lidé budou více motivováni vznášet připomínky a podněty. 

o Průběh zpracování komunitního plánování je stejně důležitý jako stejně důležitý 

jako výsledný dokument – diskuse různých názorů, jehož výsledkem je 

jedinečný systém sociálních služeb, který odpovídá místním potřebám, 

podmínkám a zdrojům. 

o Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. 

o Kompromis přání a možností. 

  
 
4.1.2 Proces transformace 

Transformace školy je proces dlouhodobý, probíhá v čase, má svoji dynamiku    

a svůj vývoj. Vývoj proměny školy a jejích složek obvykle probíhá v těchto různě 

dlouhých etapách (podle Havlínová,1994): 

1. Uvědomění si potřeby změny 

2. Domluva všech zúčastněných na podobě změny – zmapování podmínek školy, 

hledání nové podoby školy a cest k ní 

3. Ujasnění koncepce školy a postupné zavádění změn 

4. Škola pracuje v duchu vytčených cílů, rozvíjí se a rozšiřuje myšlenky své 

transformace.  
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4.1.3 Realizace konkrétního projektu  

Psaní projektu 

Proces transformace školy je dlouhodobý složitý proces, který musí probíhat 

podle určitého plánu, jehož konkretizací je písemného projekt. Vypracování písemného 

projektu je významné zejména pro: 

1. uvědomění si potřeby změn a jejich pojmenování 

2. vznik  platformy pro sjednocení a vzájemnou komunikaci 

3. představení školy pro její okolí – rodiče, školské orgány, možné sponzorské 

zajištění 

4. financování programů komunitního vzdělávání. 

 

Projekt transformace školy obsahuje 

1. Zmapování výchozí situace 

2. Popis cílového stavu a cest k němu: 

• formulaci cíle 

• předpokládané výsledky 

• základní principy 

• formy a metody výchovně vzdělávací práce 

• naznačení jednotlivých etap 

3. Prováděcí plán: 

• časová rozvaha 

• stanovení priorit 

• stanovení odpovědností 

• kriteria úspěšnosti 
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4. Finanční a materiální zabezpečení 

(srovnej Havlínová, 1994, Vik, 2002)  

(viz Příloha č.4: Ukázka projektu konkrétní komunitní školy) 

Podpora konkrétního projektu 

Pro úspěšnost konkrétního projektu transformace je nezbytná: 

1. Ideová a metodologická podpora – činnost komunitní školy zvyšuje a mění 

požadavky na práci vedení školy a pedagogů. Pro přijetí ideje transformace jsou 

zásadní porozumění jejímu smyslu, vůle a schopnost ji realizovat.  (školení 

koordinátorů, vzdělávání učitelů) 

2. Souznění s komunitou - činnost komunitní školy se odvíjí od podpory                 

a spolupráce s celou komunitou.obce. Iniciátoři  transformace musí dbát na to, 

aby proces transformace a model konkrétní komunitní školy skutečně reflektovat 

situaci v komunitě a zároveň podněcovat členy komunity k aktivní spolupráci   

na jeho podobě. 

3. Finanční podpora – rozšíření aktivit školy je nutné zajistit také po materiální      

a finanční stránce. Možné zdroje financování nových „nadstandardních“ aktivit 

školy představují:  

• ministerstva 

• městské části 

• úřady práce 

• individuální sponzoři 

• místní podniky a podnikatelé 

• nadace a jiné neziskové organizace 

• účastníci kurzů 

• dobrovolníci 

• církevní instituce další. 
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4.2 KOMUNITNÍ KOORDINÁTOR 

Komunitní činnosti školy jsou časově a organizačně  náročné, není v silách 

ředitele ani zástupce je koordinovat. Na většině škol je proto za tímto  účelem   zřízena 

pozice koordinátora komunitních aktivit. Kvalitní komunitní koordinátor je jedním      

ze základů fungování komunitní školy a zvlášť  náročné  období transformace školy je 

bez něj těžko představitelné.    

 

4.2.1 Náplň činnosti  

Koordinátor komunitního vzdělávání působí jako kolega ředitele. Ve spolupráci 

s ním navrhuje plán komunitního vzdělávání, a to na základě potřeb komunity, je 

zodpovědný za finanční zajištění, public relations a za evaluaci komunitního programu, 

konkrétně k jeho pracovní náplni patří:  

 

Dlouhodobé plánování strategií rozvoje školy 

Koordinátor komunitního vzdělávání ve spolupráci s vedením školy a školní 

radou vypracovává plán rozvoje komunitního vzdělávání, priorit školy a směrů, kterými 

se chce škola ubírat a podílí se také na jeho hodnocení. 

 

Organizování konkrétních akcí (od kurzů až po celodenní prezentace školy) 

Zajišťuje tyto akce programově i organizačně, koordinuje činnost všech lidí (př. 

zajišťuje lektory kurzů,vedoucí kroužků aj.), kteří se na pořádání akce podílí. Je-li 

součástí školy komunitní centrum řídí jeho činnost a je k dispozici jeho návštěvníkům. 

 

Fundraising  

Finanční náklady na komunitní činnosti  nelze sanovat z rozpočtu školy, je třeba 

hledat jiné zdroje. Úkolem komunitního koordinátora je hledání alternativních 
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finančních zdrojů a získávání prostředků pro chod komunitního centra. Zpravidla se 

pohybuje v  těchto oblastech: 

o sponzoring – spolupráce komunitní školy s komerčními subjekty spjatými 

s komunitou 

o granty – koordinátor vyhledává grantové výzvy (ministerstva, nadace, neziskové 

organizace, místní samospráva), píše a posléze i zaštituje projekty  

o samofinancování – sestavuje rozpočet komunitního centra, tak aby pro školu 

nebyl přítěží.  

 

Propagace a public relations 

K prezentaci výsledků činnosti komunitní školy, šíření myšlenek komunitního 

vzdělávání a k vytváření pozitivních vztahů s veřejností slouží celá řada aktivit. 

V zásadě můžeme rozlišit dva typy těchto aktivit: 

o přímé – osobní kontakt v komunitním centru a při různých událostech, pro 

propagaci komunitní školy jsou vhodné zejména výjimečné akce jako různé 

slavnosti, jarmarky, divadelní festivaly apod., které přitahují pozornost obyvatel 

a médií  

o nepřímé – prostřednictvím médií, tištěných materiálů, elektronických médií 

apod.. K nejčastěji využívaným formám nepřímé propagace patří: 

• logo  

• slogan 

• desky, kalendáře,vizitky 

• letáky, brožury 

• školní časopisy 

• tiskové zprávy 

• webové stránky       
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(srovnej Muchy, 2005, Neumajer, 2000) 

 

4.2.2 Role komunitního koordinátora při transformaci školy 

S ideou transformace přichází zpravidla vedení školy, či skupina učitelů, ale 

vlastní realizace zpravidla stojí právě na osobnosti koordinátora. Jedinečnost každé 

z komunitních škol se do jisté míry odvíjí právě od osobnosti koordinátora, od jeho 

lidských kvalit, od jeho profesního zaměření a od toho jak chápe komunitní rozměr 

svojí školy.    

 

4.3 ZMĚNY V ŽIVOTĚ ŠKOLY 

Filozofie komunitní školy je neslučitelná se způsobem práce tradiční školy, jíž 

řada současných základních škol nepochybně je. Transformace tradiční školy na školu 

komunitní tak představuje zásadní proměnu v činnosti školy: zejména ve vlastní 

výchovně vzdělávací činnosti, v kvalitě i kvantitě vztahů mezi účastníky výchovně 

vzdělávacího procesu a v rozšíření oblastí působnosti školy. Významný je také zvýšený 

důraz na kvalitní prezentaci činnosti školy. V této kapitole se s těmito změnami 

podrobněji seznámíme. 

 

4.3.1 Kurikulum   

V průběhu transformace školy dochází ke komplexním změnám výchovně 

vzdělávací činnosti školy,  stěžejní jsou zejména změny kurikula, neboť kurikulum je to 

co ovlivňuje práci školy, a s nimi provázané změny v klimatu a v metodách práce. 

Pojem kurikulum u nás ještě není příliš zažitý, je používán zejména k označení:  

1. vzdělávacího programu,projektu,či plánu 

2. průběhu studia a jeho obsahu 

3. obsahu veškeré zkušenosti, kterou žáci ve škole získají. (podle Průcha, 1995) 
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Pro kurikulum komunitní školy, ve smyslu vzdělávacího projektu, je 

charakteristické, že dochází ke změnám nejen ve formálním kurikulu, ale a to 

především v kurikulu neformálním a v kurikulu skrytém7, přičemž jádrem těchto změn 

je provázanost s komunitou.  

Komunitní školy jsou školy moderního typu nemají však jednotnou  koncepci 

výuky, spíše můžeme říct, že kurikulum komunitních škol vykazuje určité společné 

tendence prostupující všechny činnosti školy, jsou to:  

1. důraz na  podmínky a potřeby místní komunity 

2. provázanost výuky s životem komunity 

3. metody podporující provázanost výuky s životem komunity a spolupráci 

4. důraz na celoživotní učení 

 

ad 1. Důraz na  podmínky a potřeby místní komunity ovlivňuje: 

• výběr učiva 

• nabídku volitelných předmětů 

ad 2. Výuka je spjatá s životem komunity: 

• komunita, život v ní obohacují výuku, např. prostřednictvím účast 

dospělých členů komunity ve výuce (zajímavá přednáška, ukázka 

činností, exkurze) 

• výuka obohacuje komunitu, jednak zvyšuje pocit sounáležitosti žáků 

s komunitou a jednak některé produkty výuky mohou přispět ke kvalitě 

života v komunitě (např. projekty řešící nějaký aktuální problém, 

                                                 
7 Rozlišuje se formální, neformální a skryté kurikulum: 
formální – komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání, realizace projektovaného 
kurikula ve vzdělávacím procesu a způsob kontroly a hodnocení jeho výsledků 
neformální – zahrnuje aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole (mimotřídní a mimoškolní aktivity 
organizované školou), domácí přípravu aj. 
skryté – postihuje další souvislosti školního života jako jsou: étos a klima školy, vzdělávací hodnoty, 
mezilidské vztahy,charakter školního prostředí aj.. (podle Kalous,2002)  
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výtvarné práce poslouží k výzdobě obce, produkty pracovního vyučování 

poslouží na dětském hřišti apod.)   

• důraz na využitelnost toho co se děti ve škole naučí 

ad 3. Metody a organizační formy 

Ve výuce se pracuje s  metodami a organizačními formami podporujícími 

provázanost výuky s životem komunity a schopnost spolupráce: 

• používání projektového učení 

• domácí úkoly orientované na skupinovou či samostatnou práci žáků 

dotýkající se komunity 

• používání kooperativního uspořádání výuky 

ad 4. Celoživotní učení žáků je podporováno prostřednictvím formování postojů 

k učení  a vytváření nástrojů k celoživotnímu učení se.  

 

4.3.2 Klima   

Změna klimatu je stěžejní součástí transformace školy obecně, komunitní pak 

zvláště, neboť pozitivní klima školy je jedním z předpokladů a zároveň cílů fungování 

komunitní školy. 

Pod pojmem klima školy rozumíme soubor jevů, které se podílí na kvalitě 

prostředí uvnitř školy, tuto kvalitu prostředí vytváří čtyři složky: ekologické prostředí 

školy, společenské prostředí školy, sociální systém školy a kultura školy. Přičemž 

rozhodující pro kvalitu klimatu školy je sociální systém školy, tj.převládající způsoby 

komunikace a kooperace, zafixované vzorce navyklých vztahů a způsobů chování uvnitř 

zúčastněných skupin a mezi žáky. (podle Nemes, 1994) 

Jaké by tedy mělo být klima komunitní školy? Kvalitní klima, o které  komunitní 

škola usiluje, můžeme charakterizovat prostřednictvím těchto pojmů: 

o z emocionálního hlediska – pohoda, důvěra, bezpečí, jistota a radost 
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o ze sociálního hlediska – otevřenost, vstřícnost, vzájemný respekt a porozumění, 

ústa, ohleduplnost, tolerance a spolupráce 

o z pracovního hlediska – řád, respektování pravidel, pracovitost, činorodost, 

soustředěnost, dokončování činností a důslednost. 

Stěžejní pro práci komunitní školy jsou zejména atmosféra podporující partnerství       

a spolupráci mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu a demokratický duch 

prostupující veškerou činnost školy. 

 

4.3.2.1 Budování partnerství 

Ve vztahové síti komunitní školy dochází ke změně vztahů jak v kvantitativní 

tak v kvalitativní stránce. Komunitní vzdělávání se dotýká všech členů komunity, tím se 

pochopitelně rozšiřuje počet členů vztahové sítě školy, ze zaměstnanců školy, žáků       

a jejich rodičů i o ostatní členy komunity. Pro kvalitu těchto vztahů je zásadní přechod 

asymetrického autoritativního uspořádání k souměrnému recipročnímu partnerskému 

vztahu, tj. k přetvoření dosavadních vztahů nedůvěry, soutěže, absolutní autority           

a neomylnosti ze strany školy ve vztahy spolupráce, partnerství, vzájemné pomoci, 

participace a otevřenosti, a to na všech úrovních. 

 

Kroky k budování partnerství 

Komunitní škola pro usiluje o takové uspořádání vztahů mezi lidmi a institucemi 

komunity, kde se jednotlivé strany vzájemně respektují, akceptují své postavení a přínos 

druhé strany pro daný proces a jsou ochotny  diskutovat o tom jak mohou ve vzájemné 

spolupráci či součinnosti daný proces zlepšit. 

Při budování partnerských vztahu jsou doporučovány tyto kroky: 

o informování - rodiče mají vědět jak se dítěti ve škole daří, jaké má škola 

vzdělávací prostředky, jak se rozvíjí atd. 

o vysvětlování – rodiče by měli rozumět tomu co se ve škole děje, jakými 

metodami jsou děti vyučovány a proč 
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o pozorování – příležitost nahlédnout do skutečného života školy, nejprve při 

zvláštních příležitostech  a posléze i do běžného vyučování 

o participace - rodiče by měli dostat příležitost pomoci učiteli, ať již jako 

výpomoc při akcích mimo školu, při přípravě výukových materiálů nebo jako 

asistenti při výuce 

o rozhodování – s rostoucí znalostí školy a jejího vnitřního života by měli rodiče 

dostat příležitost zapojit se do procesu rozhodování o škole, jejím kurikulu a 

rozvoji.  

 

Partnerství mezi školou a členy komunity  

Během transformace tradiční školy na školu komunitní se mění vztahy na všech 

úrovních, přičemž k nejvýraznějším změnám dochází ve vztahu mezi školou a rodiči 

(potažmo celou komunitou). 

K partnerství mezi školou a členy komunity je složitá cesta, zatím je spíše 

ideálem než skutečností, k naplnění tohoto ideálu je nutné vytvářet prostor k 

vzájemnému naslouchání a informování a také ke společné činnosti a rozhodování 

všech zúčastněných. V práci školy můžeme rozlišit dvě složky partnerství:partnerství 

výchovné a partnerství sociální, ve výchovném partnerství jde zejména o partnerství 

v péči o dítě, v jeho výchovu a vzdělávání, předmětem zájmu sociálního partnerství je 

rozvoj školy jako instituce, a v našem případě, tj. ve škole komunitní a rozvoj komunity. 

K rozvoji obou složek vytváří komunitní školy řadu příležitostí (podle Rabušicová, 

2004): 

1. Prezentační a společenské akce   

2. Asistence rodičů a ostatních členů komunity ve výuce a při školních akcích 

3. Participace rodičů a ostatních členů komunity na kontrole a řízení školy   

4. Participace rodičů a ostatních členů komunity v občanských sdruženích 

podporujících činnost školy  
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ad 1. Prezentační a společenské akce 

K častým aktivitám komunitní školy patří nejrůznější společenské (např. 

besídky, táboráky, drakiády, výlety, školní plesy či diskotéky) a prezentační akce (např. 

koncerty, divadelní představení, výstavy, jarmarky, sportovní dny, různé turnaje            

a olympiády). 

Při prezentačních aktivitách děti spolu se svými učiteli prezentují – předvádějí 

výsledky své školní,příp. i mimoškolní činnosti. Hlavní úloha v těchto aktivitách patří 

především dětem a jejich učitelům,  rodiče a další příslušníci komunity se jich účastní 

jako:  

• diváci 

• pořadatelé    

• spoluorganizátoři ( spíš v případě společenských akcí). 

Tyto aktivity nejsou jen možností jak společně strávit volný čas, umožňují 

návštěvníkům v neformální atmosféře nahlédnout do života školy, a vytváří příležitost 

k vzájemnému poznávání. 

ad 2. Asistence rodičů ve výuce a při školních akcích 

Rodiče a další dobrovolníci z řad komunity  se účastní  výuky a akcí školy 

zejména formou: 

• doprovodu na exkurze, výlety nebo kulturní akce 

• zapojování do výuky (využívání jejich profesionálních vědomostí a dovedností) 

• účastí  na organizaci realizaci kulturních, vzdělávacích, rekreačních či sociálních 

aktivit  ( jako garant kvality či přímo jak lektor)  

Pro budování partnerství mezi rodiči a školou je podstatné, aby rodiče měli 

možnost nejen vidět jak probíhá výuka, ale aby ji v případě jejich zájmu mohly              

i ovlivňovat. Pro komunitní školu nejsou rodiče jen  kritici, sponzoři  či „údržbáři“, jsou 

zde chápáni jako zdroj pomoci a partner hodný naslouchání. Komunitní škola podporuje 

účast rodičů ve výuce, neboť jejím prostřednictvím získávají lepší porozumění pro práci 

školy a stávají se jejími spojenci. Přínosem této spolupráce pro učitele je nabourávání 
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rutiny a vnášení nových pohledů na věc, pro děti je významné, že škola přestává být 

izolovaným světem. 

ad 3. Participace rodičů na kontrole a řízení školy   

Na kontrole a řízení komunitní školy se rodiče ostatní členové komunity podílí 

prostřednictvím rady školy, kde zasedají ve stejném poměru zástupci školy, rodičů        

a obce. K úkolům rady školy patří zejména: 

• kontrola hospodaření školy, jejích investic a zdrojů 

• řešení vztahů mezi školou, komunitou a jejími členy 

• sestavování plánu komunitního vzdělávání  

ad 4. Participace rodičů v občanských sdruženích podporujících činnost školy  

Při školách existuje celá řada sdružení, která jsou prospěšná jednotlivým 

aktérům nebo celé škole, největší tradici u nás mají tzv. rodičovská sdružení (dříve 

SRPŠ). Činnost těchto sdružení je zaměřena na podporu činnosti školy a podporu rodin 

dětí, k jejich aktivitám nejčastěji patří: 

• podpora vzájemné komunikace mezi rodiči a školou  

• hledání sponzorů a organizování akcí pro veřejnost  

• prosazování zájmů rodičů vůči škole 

• pomoc škole při přijímání důležitých rozhodnutí 

• pomoc potřebným rodinám 

• podpora vzájemné spolupráce rodin aj.. 

 

Dítě jako partner ve výchovně vzdělávacím procesu 

Partnerský přístup k dítěti je součástí nového pohledu na vzdělávání obecně,  

vychází z představy dítěte jako svéprávné kompetentní bytosti, která je schopna aktivně 

se podílet nejen na svém vzdělávání, ale i  na životě školy. Míra a forma jejich 

spoluúčasti na organizaci života a práce jejich třídy a školy je dána konkrétními 
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věkovými charakteristikami, celkovou vyspělostí a kontextem , v němž konkrétní učení 

probíhá. 

Zásady podílení se a spoluúčasti dětí a mládež ve výchovně vzdělávacím 

procesu (podle Kraus, 2001) jsou především: 

1. Srozumitelnost a přehlednost záležitostí pro děti 

2. Časová dohlednost z hlediska rychlého vývoje dětí 

3. Vážně vnímané úsilí dospělých 

4. Procesuálnost – zřetel k průběhu všeho dění 

5. Příležitost naučit se něčemu novému 

6. Přístupnost námětů pro celou dětskou populaci 

7. Možnost přímé a bez prostřední součinnosti – dětské aktivity 

8. Neustálé naslouchání dětem. 

 

Komunitní školy podporují aktivní účast žáků na svém vzdělávání tak na životě 

školy. V kontextu tzv. participační výchovy, komunitní škola uplatňuje takové 

výchovně-vzdělávací strategie, v nichž mají děti možnost rozhodovat se a přijímat za 

své volby odpovědnost, zejména v rámci: 

1. aktivní účasti ve výuce   

2. účasti na akcích školy 

3. participace žáků na životě školy.   

ad 1. Aktivní účast ve výuce 

Aktivitu žáků ve výuce a jejich spoluúčast na její podobě podporuje interaktivní 

pojetí vyučování a kooperativní uspořádání učebních situací. 

ad 2. Účast na akcích školy   

Žáci se aktivně účastní  akcí pořádaných školou, a to ve všech jejich fázích:  
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• přípravná fáze – děti jsou často spoluautory či přímo autory ideje i koncepce 

některých aktivit školy,  ve spolupráci se svými učiteli, případně dobrovolníky 

z řad komunity se podílí na přípravě a konkrétní podobě akcí 

• realizace – děti se akcí účastní nejen jako účinkující, ale i jako pořadatelé někdy 

dokonce i jako lektoři či vedoucího akce (např. žáci vyšších ročníků „vedou“ 

kroužky pro mladší žáky, žák vyššího ročníku v roli lektora počítačového kurzu 

pro seniory aj.). 

ad 3. Participace žáků na životě  školy 

Žáci se aktivně podílí na fungování komunitní školy, především účastí 

v samosprávných orgánech, tradičně v žákovských samosprávách a dětských 

parlamentech na úrovni školy i na úrovni vyšších správních celků.  

  

4.3.3 Nové „komunitní“ aktivity školy 

Nejviditelnější částí transformace tradiční školy na školu komunitní je rozšíření  

činnosti školy o tzv. komunitní aktivity, pod tímto pojmem se skrývá široký okruh 

vzdělávacích, rekreačních a sociálních aktivit určený všem členům dané komunity. 

Život komunitní školy tak nekončí s koncem výuky, naopak po skončení vyučování se 

škola otvírá celé komunitě. 

Velké množství dětí v tradiční výkonově orientované škole často prožívá pocit 

neúspěchu a vlastní nedostačivosti, což negativně ovlivňuje nejen jejich další vzdělávací 

dráhu, ale i vývoj jejich osobnosti. Komunitní školy svojí rozšířenou nabídkou 

mimoškolních aktivit dávají žákům a nejen jim prostor k nalezení vlastního úspěchu. 

V širokém spektru aktivit si každý člen komunity může najít činnost která ho osloví, 

v níž může prožít pocit úspěchu či prospěšnosti jiným.  

Pro veškeré aktivity probíhající v komunitní škole je platí: 

1. jsou reakcí na potřeby komunity a jejích členů 

2. členové komunity se na nich nějakou formou podílejí – aktivní spoluúčast. 
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Typy aktivit  

Aktivity organizované komunitními školami (v součinnosti s komunitou) 

můžeme rozdělit do těchto čtyř kategorií:  

1. vzdělávací a osvětové aktivity 

• vzdělávací kurzy (např. jazykové, počítačové gramotnosti, kurzy 

připravující na přijímací řízení na další stupně škol) 

• rekvalifikační kurzy pro veřejnost 

• další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků 

• přednášky a besedy k aktuálním či obecně zajímavým tématům 

• konference (žákovské i odborné) 

2. rekreační aktivity (často s mezi generační působností) 

• kroužky - různé výtvarné, hudební, sportovní, literární aj.  

• kurzy – např. řemeslné a výtvarné aktivity s ohledem na regionální 

tradice   

• klubová činnost - zejména mateřské kluby a různé zájmové kluby (např. 

sběratelské, turistické aj.) 

• jednorázové mimořádné akce – např. plesy, akademie, divadelní 

představení, sportovní utkání 

3. sociální aktivity – např. možnost levného a dostupného stravování pro občany 

důchodového věku ve školní jídelně 

4. zdravotní aktivity.   

(viz Příloha č.6: Plán komunitních činností) 

 

4.4 Shrnutí  

 Transformace tradiční základní školy na školu komunitní je dlouhodobý a pro 

všechny zúčastněné náročný proces, skutečně pro všechny, neboť přechod                    
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ke komunitnímu modelu školy staví na účasti všech účastníků komunitního vzdělávání, 

neboť bez vzájemné podpory a spolupráce není činnost komunitní školy možná. 

Partnerství s místní komunitou napomáhá škole k dosažení jak vzdělávacích tak i 

sociálních, emocionálních a duševních potřeb. Komunitní školy navíc posilují rodiny a 

celou komunitu.  

K přínosům komunitního vzdělávání patří zejména: 

o pozitivní vliv na studijní výsledky žáků a vztah žáků ve škole 

o zvyšující se spoluúčast rodičů a rodin na vzdělávání jejich dětí   

o ředitelé a učitelé mají více času na kvalitní vyučování, protože partneři školy se 

zaměřují na další bariéry ve vzdělávání 

o rodiny mají více příležitostí k podpoře a péči o své dítě  

o zlepšení bezpečí v komunitě a zvýšení  sebevědomí komunity 

o podílí se na prevenci sociálně patologických jevů 

o posílení vztahů mezi školou a komunitou 

o efektivní využívání zdrojů školy a dalších veřejných služeb a prostor 

o zvýšení konkurenceschopnosti školy.  

Riziko pro průběh transformace a fungování komunitní školy vůbec představují 

zejména: 

o vysoké nároky na všechny zúčastněné (zejména na učitele) – mohou vést 

k nechuti vůči zamýšlenému směřování transformace, k přetěžování                    

a k vyčerpání „tahounů“ transformace a následné činnosti školy 

o radikálnost zamýšlené proměny – může narazit na nepochopení, nechuť či obavy 

mezi zamýšlenými účastníky- partnery procesu 

o pasivita a nízká úroveň občanské angažovanosti mezi lidmi vůbec – znesnadňuje   

budování skutečných partnerských vztahů mezi školou a komunitou. 
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Nelehká cesta ke komunitní škole  má však určitě smysl, jak mohou potvrdit 

příklady z již existujících komunitních škol, jejichž činnost skutečně blahodárně působí 

na život komunity i všech jejích členů. 
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ZÁVĚR 

 V této práci jsem se věnovala komunitním školám a komunitnímu vzdělávání, 

jejich vývoji, současnému stavu a perstektivám v České republice. 

Nejprve jsme se seznámili s  problematikou komunitního vzdělávání obecně: 

s jeho historií  a  současným stavem v ČR. Poté jsme nastínili  požadavky na školu 

dneška i školu budoucnosti a poukázali na slabiny tradiční školy a především               

na možnosti školy komunitní. Dále jsme se zabývali  vzájemným působením komunitní 

školy na komunitu a komunity na školu a popsali proces přeměny tradiční školy          

na školu komunitní -  zkoumali jsme k jakým konkrétním změnám při něm dochází, jak 

se projevují, jaký je vliv transformace na jednotlivé účastníky komunitního vzdělávání   

a na celou komunitu. 

Problematika komunitních škol a zvláště možnost transformace tradiční základní 

školy na školu komunitní je velmi zajímavé, aktuální, dalšího zkoumání hodné téma. 

Většinu z témat nastíněných v této práci by bylo jistě možné a vhodné dále podrobněji   

a hlouběji zkoumat. Vzhledem k rozsahu a zaměření této práce však nebylo možné  

věnovat se všem aspektům této problematiky podrobněji. 

Cílem práce bylo zhodnotit význam komunitní školy, její možnost i limity v naší 

společnosti  a naznačit, že základní škola koncipovaná jako škola komunitní je jedním 

z vhodných modelů pro školu  21. století. 

Čteme-li práce o komunitních školách, můžeme nabýt dojmu, že jde spíše          

o utopii než  o reálnou možnost fungování naší základní školy, ale není tomu tak. 

Komunitní školy skutečně existují, a to nejen kdesi v zahraničí, ale i u nás v České 

republice a pozvolna přibývají. Úspěšné fungování těchto škol je dokladem toho, že  

v transformaci české školy má a bude mít idea komunitní školy, školy fungující jako 

vzdělávací a kulturní centrum obce své nezastupitelné místo.  
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ANOTACE 

Práce se zabývá stavem komunitních škol a komunitního vzdělání v České 

republice. Jejím cílem je poukázat na významný prospolečenský potenciál komunitních 

škol a ukázat, že základní škola pracující podle principů komunitního vzdělávání 

odpovídá požadavkům soudobé i budoucí společnosti a,že je tak jednou z možných 

alternativ nutné proměny podoby tradiční základní školy. 

klíčová slova  

komunita, komunitní vzdělávání, komunitní škola, celoživotní učení, spolupráce, 

participace, tradiční základní škola, moderní škola, humanizace vzdělávání, kurikulum, 

klima 

 
 

ANOTATION 

This assignment deals with the state of community schools and community 

education in the Czech republic. It is focused on pointing out the significant pro social 

function of community school and on submitting the fact that elementary school 

working according to principles of community education conform to the demands of 

current and future society as well and this way being one of the possible alternatives 

necessary for changing the shape of traditional elementary school. 

Key words 

Community, community education, community school, partnership, cooperation, 

participation, traditional elementary school, current school, humanization of education, 

curriculum, school atmosphere. 
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