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6  Seznam příloh 

Příloha č. 1  

Rámec profesních kompetencí učitele (Tomková, 2016, s. 35 – 36) 

Učitel má komunikovat vhodným způsobem a vhodným jazykem v různých 

pedagogických situacích: 

o Ovládat teorii i praxi mluveného a psaného jazyka. 

o Využívat komplementaritu mluveného jazyka a nonverbální 

komunikace. 

o Přizpůsobit mluvený i psaný jazyk konkrétní situaci. 

Respektovat etický kodex a aplikovat jeho principy demokracie a odpovědnosti: 

o Promýšlet etické hodnoty v souvislosti s profesní praxí. 

o Uvést do praxe uzákoněné předpisy a doporučení. 

o Jednat dle etického kodexu učitele. 

o Uplatňovat demokratické a občanské principy. 

o Spolupracovat na realizaci projektů mezi školou a dalšími partnery 

v ekonomické, sociální i kulturní oblasti. 

Pracovat ve skupině, navazovat partnerské vztahy s rodinami a institucemi. Jednat 

jako sociální a kulturní prostředník v centru společenství: 

o Být si vědom hodnot školy, stejně jako sociálních, etických a lidských 

hodnot. 

o Dokázat v profesní praxi rozpoznat a překonat spontánní reakce, 

předsudky, emoce. 

o Spolupracovat na pedagogických projektech. 

Zaujmout přiměřeně kritický postoj k vědeckému pokroku a zavádět nové postupy do 

praxe: 

o Osvojit si zvídavý přístup. 

o Podílet se na výzkumu a obohatit tak svou profesní praxi. 

o Propojit a kriticky nahlížet vlastní znalosti a dovednosti. 

o Získávat nové znalosti a upravovat či vylepšovat své dovednosti. 

o Odhadnout kvalitu a ocenit pedagogické dokumenty (učebnice a 

metodické příručky pro učitele apod.). 
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Rozvíjet vědomosti a dovednosti týkající se vyučovaných témat a obohacovat vlastní 

metody výuky: 

o Kulturně vzdělávat a vychovávat žáky a probudit v nich zájem o okolní 

svět. 

o Osvojit si obsahy, koncepty, pojmy, postupy a metody týkající se 

vyučovaného obsahu i pedagogickopsychologické oblasti. 

o Uvést do praxe didaktické postupy v jednotlivých vyučovacích 

oblastech. 

o Promýšlet mezipředmětové vztahy a vést promyšleně výuku. 

 

Chápat, řídit, usměrňovat a hodnotit učební situace, které vedou k rozvoji každého 

žáka ve všech oblastech: 

o Plánovat výuku a formulovat cílové kompetence, potřeby žáků i 

didaktické postupy. 

o Využívat různé didaktické postupy vhodné pro rozvoj jednotlivých 

kompetencí žáků dle cílů vzdělávacího programu. 

o Vytvářet podmínky pro učení tak, aby se každý žák podílel na učební 

činnosti. 

o Používat metodologické, pedagogické a psychologické znalosti a 

dovednosti během řízení učební procesu. 

o Rozpoznat silné stránky i obtíže žáků a přizpůsobit výuku tak, aby 

žákovi pomohla k jeho rozvoji. 

o Používat v různých učebních situacích různé vhodné způsoby 

hodnocení. 

 

Vytvářet prostředí, které bude vybízet k sociální interakci a sdílení společných 

zkušeností, vytvářet prostředí, kde se každý cítí akceptován: 

o Vést třídu stimulujícím, bezpečným a organizovaným způsobem. 

o Podpořit dialog a diskuzi a nastolit ve třídě pozitivní klima. 

o Nechat žáky jako jednotlivce i skupiny spoluvytvářet pravidla fungování 

třídy. 
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o Posilovat sebedůvěru žáků a rozvoj jednotlivých osobností (Référentiel 

de compétences de l`enseignant, 2012, překlad P. Jašková) 
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Příloha č. 2 

Standard kvality učitelské profese (http://www.msmt.cz/standarducitele/standard-v-

otazkach-a-odpovedich) 

Pomocí standardu na straně učitelů mělo dojít 

(http://www.msmt.cz/standarducitele/standard-v-otazkach-a-odpovedich): 

 k spravedlivému ocenění dobré práce  

 profesního růst bude spojen s platovým postupem  

 získání vodítka pro cílené zlepšování vlastní práce (sebereflexe)  

 zajištění odborné pomoci a podpory pro zlepšování (např. mentory)  

 porozumění toho, co se od nich očekává  

 vzájemné porozumění v rámci profese (společný jazyk uvnitř profese)  

 snazší objasnění vlastní práce veřejnosti (zejména rodičům a zřizovatelům), 

obhajoba s oporou ve standardu  

Pomocí standardu na straně ředitelů škol mělo dojít k získání 

(http://www.msmt.cz/standarducitele/standard-v-otazkach-a-odpovedich): 

 opory pro spravedlivější rozhodování o finančním ohodnocení kvality práce učitelů  

 udržení začínajícího učitele ve škole  

 vodítka pro pedagogické vedení učitelů ve sboru  

 rámce pro rozvojové plány školy  

Pomocí standardu na straně žáků škol mělo dojít 

(http://www.msmt.cz/standarducitele/standard-v-otazkach-a-odpovedich): 

 k získání učitelů, kteří se stále učí a zlepšují  

 ke zlepšení se učení žáků i jeho výsledky 
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Příloha č. 3 

Rámec profesních kvalit učitele (Tomková, Spilková a spol., 2012, s. 14 – 19) 

http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/08_Ramec_profesnich_kvalit_ucitele.

pdf 

Oblasti, kritéria a příklady ukazatelů kvality profesních činností učitele: 

1. PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 

Učitel systematicky plánuje výuku, tj. co, jak a proč se mají žáci učit, vzhledem ke 

vzdělávacím 

cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti 

a potřeby žáků. 

 

Učitel: 

 

1.1 volí stěžejní přístupy a metody vyučování a učení směřující k naplňování 

dlouhodobých vzdělávacích cílů; 

• má promyšleno, co je smyslem a cílem vyučovaného předmětu, a k tomu směřuje; 

• zařazuje do svých plánů výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uvedeny ve školním 

vzdělávacím programu (dále ŠVP); 

• plán zohledňuje nejen náročnost obsahu, ale také čas nezbytný pro správné pochopení a 

realizaci 

zvolených metod; 
 

1.2 stanovuje dílčí vzdělávací cíle z hlediska dlouhodobých vzdělávacích cílů; 

• představí a s oporou o znalost žáků zdůvodní rozpracování dlouhodobých vzdělávacích 

cílů do 

cílů krátkodobých; 

• dokáže formulovat a vysvětlit vzdělávací cíl v souvislosti s očekávanými výstupy 

formulovanými 

v ŠVP a klíčovými kompetencemi žáků; 

 

1.3 vybírá smysluplný obsah a promýšlí návaznost, komplexnost a provázanost učiva 

včetně mezipředmětových vazeb i vhodné metody a organizaci výuky; 

• plánuje přesahy probíraných vzdělávacích obsahů do jiných vyučovacích předmětů; 

• plánuje tak, aby vytvářel prostor pro zdůraznění souvislostí jednotlivých témat; 

• s oporou o znalost žáků a vzdělávacích cílů zdůvodní (vysvětlí) volbu přístupů a metod 

vyučování 

(i žákům); 

• připravuje pro žáky učební pomůcky a využití různých zdrojů informací včetně 

moderních informačních technologií; 

• respektuje sociální povahu učení, tj. plánuje situace, které využívají sociální charakter 

učení a ve 

kterých dochází k interakci žáků; 

 

1.4 při plánování vychází z reflexe průběhu a výsledků předchozí výuky a učení žáků; 

• monitoruje průběh a výsledky výuky a učení žáků; 

• vysvětlí, jakým způsobem bude pracovat s informacemi zjištěnými monitorováním 

průběhu a výsledků výuky a učení žáků;  
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1.5 volí způsoby diferenciace a individualizace výuky (vzdělávací cíle, obsah, metody a 

organizaci 

učení) dle potřeb konkrétních žáků; 

• plánuje pro různé typy žáků, v přípravě plánuje navíc specifické činnosti pro jednoho či 

více konkrétních žáků ve třídě; 

• začleňuje do svého plánu i aktivity navržené žáky, čímž vychází vstříc potřebám, 

učebním stylům, 

schopnostem a dalším osobnostním charakteristikám žáků ve třídě; 

 

1.6 plánuje, z čeho a jak žáci i učitel poznají, že dosáhli stanovených cílů. Rozhoduje se o 

způsobu 

reflexe a hodnocení procesu a výsledků učení žáků; 

• informuje žáky s dostatečným předstihem (nejčastěji na počátku probírání nového 

tématu) o formě 

a kritériích hodnocení; 

• formuluje vzdělávací cíle tak, aby byla zřejmá očekávaná úroveň jejich osvojení; 

 

1.7 předvídá situace, které při učení mohou nastat, a promýšlí varianty jejich řešení; 

• připravuje plány tak, aby vytvářely prostor pro práci s chybou; 

• promýšlí použití alternativní metody pro ty žáky, kteří mají se zvládnutím vzdělávacího 

obsahu 

primárně použitou metodou problém; 

připravuje doplňkové a rozšiřující aktivity pro využití v případě potřeby. 

 

2. PROSTŘEDÍ PRO UČENÍ 

Učitel ve třídě vytváří prostředí, v němž se žáci cítí dobře a mohou pracovat s vysokým 

nasazením. Ke každému žákovi přistupuje jako k jedinečné lidské bytosti a bez předsudků. 

 

Učitel: 
2.1 vytváří prostředí vzájemné úcty a respektu; 

• je ke každému žákovi zdvořilý a důsledně vyžaduje od žáků, aby byli zdvořilí vůči němu 

i spolužákům, vyhýbá se ironii; 

• dává prostor k vyjádření vlastních zkušeností, názorů a představ žáků; 

• projevuje vstřícnost, vřelost, zájem a respekt každému žákovi; 

pokud je to možné, tak problémy řeší individuálně, ne demonstrativně; 

 

2.2 podporuje soudržnost třídy a spolupráci mezi žáky; 

• analyzuje vztahy ve třídě a snaží se je pozitivně ovlivnit přiměřenými zásahy; 

• žádá a oceňuje vzájemnou pomoc mezi žáky; 

 

2.3 vyjadřuje žákům důvěru a pozitivní očekávání, podporuje jejich sebedůvěru; 

• staví na silných stránkách žáka a konstruktivně přijímá jeho případný neúspěch; 

• vytváří situace, ve kterých může žák prožít úspěch („Zkus to ještě jednou, už jsi blízko, 

to dokážeš, 

neboj se...“); 

 

2.4 rozpoznává odlišné učební potřeby a možnosti jednotlivých žáků a reaguje na ně; 

projevuje porozumění pro potřeby žáků; 
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• aktivně získává přiměřenou formou (např. rozhovory, žákovské portfolio) informace o 

žákovi a jeho 

potřebách; 

• adekvátně reaguje na přímé i nepřímé podněty žáků v průběhu vyučování a včleňuje je do 

výuky; 

• pomáhá žákům izolovaným a třídou odmítaným; 

 

2.5 dává žákům prostor pro vyjádření, naslouchá žákům a poskytuje jim zpětnou vazbu; 

dbá na to, aby si žáci naslouchali navzájem a aby naslouchali učiteli; 

• přesměrovává otázky a poznámky žáků na jiné žáky, žáci často reagují na sebe navzájem; 

• rozvíjí a podporuje dovednost ocenit se navzájem; 

• poskytuje dostatek času na přemýšlení a odpověď; 

• povzbuzuje žáky ke kladení otázek a oceňuje chuť se ptát; 

• nabízí činnosti, v nichž se žáci učí rozlišovat a pojmenovávat své pocity a hovořit o nich; 

• zapojuje žáky do rozhodování a umožňuje jim nést spoluodpovědnost za věci, které se 

jich týkají; 

 

2.6 zvládá kázeň ve třídě, která je chápána jako dodržování dohodnutého řádu a pravidel 

chování 

a soužití ve třídě; při řešení nekázně a rušivého chování jedná rázně, důsledně, ale 

současně 

s důrazem na důstojnost a vzájemný respekt; 

• rozvíjí dovednost spoluvytvářet a respektovat pravidla a řád; 

• podporuje žáky ve slušném, poctivém, ohleduplném a respektujícím chování vůči 

ostatním a v 

čekávání téhož chování od druhých; 

• upozorňuje žáka na konkrétní problémy jeho chování (např. učitel vysvětluje žákovi, 

který porušil 

pravidla, a je-li to vhodné, i ostatním žákům, proč a v čem je porušení pravidla nebo řádu 

špatné); 

• pro zvládání kázně a zvnitřnění pravidel chování využívá pozitivní zpětnou vazbu; 

• umí převzít odpovědnost, správně se rozhodnout a adekvátně zasáhnout, pokud jde o 

situaci krizové 

intervence, ve které jde o ohrožení žáka; 

• jasně vyjadřuje, jaké chování je pro něj nepřípustné; 

• kázni napomáhá kvalitní a zajímavou výukou; 

 

2.7 přizpůsobuje prostředí třídy, její uspořádání a vybavení potřebám žáků a plánovaným 

činnostem; 

prostředí podporuje a umožňuje aktivní zapojení do široké škály činností; 

• nabízí žákům dostupné pomůcky a materiály, materiály jsou žákům přístupné, mohou si 

je samostatně brát a využívat dle aktuálních potřeb výuky; 

• zapojuje žáky do plánování uspořádání třídy, utváření prostředí třídy i jejího udržování; 

• práce žáků jsou soustavně prezentovány a smysluplně využívány; 

• efektivně využívá prostorových možností a materiálního vybavení školy; 

• vede žáky k osobní odpovědnosti za péči o jejich pracovní prostředí. 

 

3.PROCESY UČENÍ 
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Učitel používá takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi porozumět 

probírané 

látce, osvojit si žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu 

učení a poznávání. 

 

Učitel: 

3.1 vede výuku podle připraveného plánu, aktuálně reaguje na vývoj situace a na potřeby a 

možnosti 

jednotlivých žáků, neztrácí zaměření na stanovené cíle učení; 

• seznamuje žáky s výchovně vzdělávacími cíli; 

• reaguje změnou plánu na aktuální situaci a potřeby žáků, aniž ztrácí ze zřetele 

dlouhodobé cíle; 

 

3.2 využívá širokého spektra metod a forem práce s důrazem na aktivní učení žáků; 

• podporuje učení žáků řízením kroků učení, jasným zadáváním instrukcí a častou zpětnou 

vazbou; 

• vytváří učební situace, v nichž žáci využívají dosavadní znalosti a zkušenosti, pracují s 

různými 

zdroji informací (včetně moderních didaktických technologií) a aktivně se podílejí na 

tvorbě nových 

poznatků; 

• vytváří příležitosti k přemýšlení, ke konfrontaci různých názorů a představ, vybízí k 

jejich argumentaci; 

• klade otevřené otázky podporující rozvoj vyšších úrovní myšlení, povzbuzuje žáky ke 

kladení 

otázek a oceňuje chuť se ptát („Proč..., Co by se stalo, kdyby..., Jak bys vysvětlil, že..., 

Jaký je 

tvůj názor...?“); 

• žáci často pracují ve dvojicích a v kooperativních učebních skupinách (všichni členové 

skupiny se 

podílejí na splnění společného úkolu, mají rozdělené role); 

• vede žáky k rozvíjení efektivních individuálních strategií učení; 

• opreferuje poznávání prostřednictvím činnosti žáků před sdělováním hotových poznatků 

a frontální 

výukou; 

 

3.3 diferencuje a individualizuje výuku vzhledem k možnostem a potřebám jednotlivých 

žáků, snaží se 

o dosažení osobního maxima u každého žáka; 

• vede si záznamy o individuálních potřebách a možnostech žáků (např. na základě 

soustavného 

systematického pozorování, formou portfolia žáků); 

• zadává úkoly různé náročnosti (časová, kvalitativní i kvantitativní odlišnost); 

• diferencuje učivo a nároky, modifikuje metody a formy práce, kritéria a způsoby 

hodnocení; 

• bere v úvahu individuální tempo učení, dává dostatek času k řešení úkolů; 

• zohledňuje rozdílné styly učení žáků; 

• dává žákům v průběhu vyučování i mimo něj možnost volby a vede je k porozumění, že 

každá 
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volba má své důsledky; 

 

3.4 vede žáky k porozumění učivu, situaci, úkolu; 

• vede žáky k výběru důležitých informací; 

• vede žáky k výběru, interpretaci a porozumění informacím z rozličných zdrojů; 

• zjišťuje, zda žáci správně porozuměli zadání či získaným informacím; 

• žádá, aby žáci vyjadřovali své porozumění vlastními slovy; 

• zařazuje látku do širšího kontextu; 

• jasně formuluje otázky, zadání úkolů, a to různými způsoby (ústně, písemně); 

 

3.5 využívá didaktické znalosti obsahu pro učení žáků; 

• má nadhled nad probíraným učivem, s učivem pracuje v širším kontextu a v 

souvislostech; 

• zná odpovědi na otázky žáků nebo ví kde je hledat; 

• předkládá informace a příklady nad rámec základního učiva; 

 

3.6 průběžně udržuje a podněcuje vnitřní motivaci žáků k učení; 

• přiměřeným způsobem zprostředkovává žákům cíle výuky, vysvětluje smysl učebních 

činností; 

• propojuje učení s reálnými životními situacemi; 

• propojuje učení s osobními představami a prožitky žáků; 

• překládá problémy k řešení; 

• sám projevuje zájem o učivo a o učení; 

 

3.7 komunikuje se žáky způsobem, který odpovídá jejich věku, kultivovaně, jasně, 

srozumitelně; vhodně pracuje i s prostředky neverbální komunikace; 

• při výuce používá spisovnou češtinu; 

• vyjadřuje se jazykem srozumitelným pro žáky; 

• vhodně využívá prostředky neverbální komunikace. 

 

4. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

Učitel hodnotí tak, aby žák získal dostatek informací pro své další učení a aby se učil 

sebehodnocení. 

 

Učitel: 

 

4.1 hodnotí procesy učení - poskytuje průběžně popisnou zpětnou vazbu (zaměřenou na 

směřování 

k cílům) k učebním činnostem a chování žáků, hodnotí postup, míru úsilí, zájem, úroveň 

spolupráce 

apod.; 

• využívá záměrného pozorování a dalších vhodných technik sběru dat o pokrocích v učení 

žáka; 

• vede žáky k tomu, aby shromažďovali autentické produkty, které dokumentují jejich 

pokrok v učení 

(např. žákovské portfolio, ukázky prací žáka, sebehodnoticí archy apod.); 

• srozumitelně informuje žáky o jejich silných stránkách, o prostoru pro zlepšení i o tom, 

co by mohli 

pro zlepšení procesu vlastního učení udělat; 
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4.2 hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje i 

hodnoty) 

s ohledem na individuální možnosti žáků a vzhledem k očekávaným výsledkům; 

• při hodnocení výsledků učení se učitel zaměřuje na pokrok žáků, podporuje žáky ve 

zvládání 

nedostatků; 

• při hodnocení výsledků učení učitel uplatňuje individuální (pokrok žáka) i sociální 

(srovnání s výsledky ostatních žáků) vztahovou normu; 

 

4.3 zprostředkovává žákům předem kritéria hodnocení, případně jim umožňuje podílet se 

na jejich 

vytváření; 

• žáci vědí, co se hodnotí a jakou mají jednotlivá kritéria váhu v celkovém hodnocení; 

• žáci se podílejí na tvorbě kritérií; 

• žáci aktivně a s porozuměním používají kritéria hodnocení (rozvíjejí kompetenci k 

autentickému 

hodnocení); 

 

4.4 využívá různých forem hodnocení podporujících zejména vnitřní motivaci žáků k 

učení; 

• využívá slovní hodnocení a popisný jazyk; 

• pracuje s žákovským portfoliem; 

 

4.5 vede žáky k přebírání zodpovědnosti za vlastní učení, u žáků rozvíjí dovednost 

sebehodnocení 

a vzájemného hodnocení s oporou o předem známá kritéria; 

• dovede žáky k tomu, aby se spolupodíleli na stanovování vzdělávacích cílů, formulovali 

očekávání 

od vlastní práce a ve vazbě na tyto stanovené cíle a očekávání prováděli sebehodnocení. 

 

5. REFLEXE VÝUKY 

Učitel reflektuje procesy i výsledky plánování a realizace výuky s cílem zkvalitnit svoji 

práci a zvýšit tak efektivitu žákova učení. 

 

Učitel: 

 

5.1 vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci vyučování vzhledem k 

plánovaným cílům 

výuky, ale i jejich dosažení; 

• vysvětlí, jak průběžně vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci vyučování 

vzhledem 

k plánovaným cílům výuky; 

• uvědomuje si a vysvětlí odchylky mezi plánem a realizovanou skutečností; 

 

5.2 porovnává plánované vzdělávací cíle a skutečně dosažené výsledky; 

• doloží výsledky učení žáků, např. v písemné nebo obrazové podobě, na videozáznamu; 

 

5.3 shromažďuje a využívá zdroje, které mu pomáhají reflektovat efektivitu výuky; 
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• k reflexi využívá nejen poznatky získané vlastním pedagogickým pozorováním, ale také 

informace 

získané od žáků, jejich zákonných zástupců, kolegů atd.; 

• reflexe se týká také vývoje vztahů mezi žáky ve třídě; 

 

5.4 vyhodnocuje vliv výuky na pokrok každého žáka; 

• k reflexi vlastní práce využívá poznatků získaných na základě rozboru individuálních 

výsledků 

žáků, např. práce se žákovským portfoliem. 

 

6. ROZVOJ ŠKOLY A SPOLUPRÁCE S KOLEGY 

Učitel je aktivním členem školního společenství, který se spolupodílí na rozvoji školy 

a zkvalitňování vzdělávání. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu školy, je si vědom, že 

je 

nositelem kultury školy. 

 

Učitel: 
 

6.1 podílí se na rozvoji školy a zkvalitňování jejího vzdělávacího programu, na přípravě a 

realizaci 

společných projektů školy; 

• je schopen formulovat základní části ŠVP (charakteristika školy, charakteristika ŠVP, 

zvláštnosti 

ŠVP, upřednostňované strategie směřující k naplňování klíčových kompetencí žáků, 

charakteristika 

a osnovy vyučovacího předmětu, kterému vyučuje); 

• předkládá návrhy na úpravy ŠVP; 

• podílí se aktivně na plánování a realizaci vzdělávacích projektů; 

 

6.2 přispívá k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy, založeného na vzájemném 

respektu, sdílení 

společných profesních hodnot a spolupráci; 

• objektivně pojmenuje a charakterizuje prvky klimatu školy a specifika kultury dané 

školy; 

• v profesních diskuzích používá odborné argumenty, je schopen přijímat konstruktivní 

kritiku a využívat ji cíleně a systematicky ke svému profesnímu rozvoji; 

• dodržuje etický kodex pracovníka školy, pokud je vytvořen; 

• dodržuje pravidla profesní etiky nejen ve vztahu k žákům, ale i kolegům a dalším 

pracovníkům 

školy; 

 

6.3 spolupracuje s kolegy i vedením školy na zkvalitňování výuky; 

• podílí se na sdílení zkušeností (přispívá vlastními i využívá zkušeností svých kolegů), 

zapojuje 

se do různých forem spolupráce při zkvalitňování výuky (vzájemné hospitace, společná 

tvorba 

materiálů apod.). 

 

7.SPOLUPRÁCE S RODIČI, ODBORNOU A ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTÍ 
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Učitel vyhledává a využívá příležitosti pro spolupráci s rodiči, odborníky a dalšími 

partnery 

školy s cílem společně podporovat kvalitu učení žáků. 

 

Učitel: 
7.1 komunikuje a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků na základě partnerského 

přístupu, založeného 

na vzájemné úctě, respektu a sdílené odpovědnosti za rozvoj žáků; 

• vysvětluje zákonným zástupcům své pojetí výuky (cíle a strategie vyučování, způsoby 

hodnocení 

žáků atd.) a diskutuje s nimi o něm; 

• dává zákonným zástupcům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných k podpoře 

učení 

a rozvoje jejich žáků; 

• nabízí možnost zapojení rodin žáků do rozhodování o věcech souvisejících s životem 

třídy/školy; 

• poskytne zákonným zástupcům žáka konzultaci k otázkám výchovy a vzdělávání; 

• komunikuje se všemi rodiči žáků, kteří to potřebují a kteří o to mají zájem; 

 

7.2 usiluje o vtažení zákonných zástupců žáků do života školy; 

• předkládá rodičům konkrétní návrhy na jejich spolupráci se školou; 

• nabízí rodičům informace a podněty z oblasti výchovy a vzdělávání žáků (připravuje a 

realizuje pro 

ně dílny, přednášky, diskuze a další vzdělávací aktivity); 

 

7.3 poskytuje rodičům co nejvíc informací o procesu i výsledcích žákova učení; 

• pravidelně poskytuje zákonným zástupcům žáků informace a doporučení týkající se 

procesu i výsledků učení žáků; 

• je v pravidelném kontaktu s rodiči žáků, průběžně je informuje o pokrocích žáka, o 

vzdělávacích 

cílech vyplývajících z kurikula, o akcích třídy/školy, a to prostřednictvím osobních setkání, 

písemnou 

i elektronickou formou, pokud je to možné; 

 

7.4 získává od zákonných zástupců žáků informace o sociálním a kulturním prostředí žáka 

s cílem 

společně s nimi hledat cesty k rozvíjení žáka; 

• respektuje přínosy, které mohou zákonní zástupci žáků poskytovat, a využívá je pro 

rozvoj žáků; 

• pravidelně komunikuje s rodinami s cílem poznat rodinné prostředí žáků, lépe porozumět 

silným 

stránkám, zájmům a potřebám žáka; 

• do vzdělávání žáků začleňuje obsahy a témata, která korespondují se zkušenostmi žáků 

ze života 

ve vlastní rodině/komunitě; 

 

7.5 komunikuje a spolupracuje s dalšími partnery školy; 

• spolupracuje s poradenskými institucemi a školními psychology; 
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• navazuje kontakty a vytváří partnerské vztahy s lidmi, organizacemi a institucemi, které 

mohou 

obohatit vzdělávání žáků, získává od nich odbornou i materiální podporu, umožňuje žákům 

v rámci 

výuky vstoupit s těmito lidmi do kontaktu (exkurze, návštěva ve třídě...); 

• hledá a využívá příležitosti spolupráce s partnery školy; 

 

7.6 dokáže prezentovat a zdůvodnit vzdělávací program školy rodičům i širší veřejnosti; 

• dokáže odpovídat na otázky týkající se ŠVP, předkládá argumenty zdůvodňující 

správnost konkrétní 

podoby ŠVP. 

 

8. PROFESNÍ ROZVOJ UČITELE 

Učitel řeší profesní výzvy a úkoly a přijímá zodpovědnost za možná rizika jejich řešení. 

 

Učitel: 
 

8.1 projevuje zaujetí pro profesi a pro práci se žáky; 

• zabývá se svou profesí a žáky také mimo svou přímou pedagogickou povinnost; 

 

8.2 průběžně reflektuje svou práci (nejen výuku), tj. je schopen popsat, analyzovat a 

zhodnotit ji, vysvětlit 

důvody svého profesního jednání, případně navrhovat alternativní způsoby práce; 

• např. formou pedagogického deníku nebo profesního portfolia vede poznámky, z nichž je 

zřejmé, 

že přemýšlí o svém způsobu výuky a s ohledem na vývoj žáků provádí příslušné změny; 

• zodpovídá za rozhodnutí, která činí při výkonu své profese. Dovede svá rozhodnutí 

objasnit ve vazbě 

k uznávaným teoretickým konceptům, analyzovat a zhodnotit, případně navrhovat 

alternativní řešení; 

• je schopen posoudit svoje přednosti a meze ve své pedagogické činnosti a pracovat na 

svém dalším 

rozvoji; 

 

8.3 na základě reflexe a sebereflexe plánuje svůj další profesní růst a své profesní 

kompetence průběžně 

rozvíjí; 

• rozvíjí postoje a hodnoty, znalosti a dovednosti pedagogicko-psychologické, oborově 

didaktické, 

oborové, pracovně právní, znalosti a dovednosti z oblasti moderních informačních 

technologií; 

• využívá k svému rozvoji reflexe od žáků, kolegů, vedení školy; 

• formuluje plán svého profesního rozvoje, konzultuje jej s kolegy, vedením školy; 

 

8.4 plán svého profesního rozvoje koordinuje s úkoly a cíli školy, ve které učí; 

• přichází s návrhy – za kolegy i vedením školy – jak svůj osobní a profesní rozvoj sladit s 

úkoly a cíli školy; 
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8.5 k profesnímu rozvoji využívá rozmanité dostupné prostředky, např. literaturu, internet, 

konzultace 

s kolegy, kurzy dalšího vzdělávání učitelů; 

• doloží (např. formou profesního portfolia, pedagogického deníku apod.), jaké prostředky 

využívá 

ke svému profesnímu rozvoji; 

 

8.6 svůj profesní růst průběžně vyhodnocuje a své profesní pokroky je schopen prokázat; 

• učitel doloží obsah a výsledky svého dalšího vzdělávání – seznam prostudované odborné 

literatury, 

doporučí odborný seminář nebo odbornou literaturu spolupracovníkům; 

• analyzuje a vyhodnocuje kvalitu svojí pedagogické práce prostřednictvím rozmanitých 

technik; 

 

8.7 své odborné problémy, otázky i pokroky sdílí s kolegy; 

• poskytuje spolupracovníkům své autorské texty (učební texty, prezentace, projekty, 

přípravy, atd.); 

• uspořádá pedagogickou dílnu, jejímž obsahem jsou poznatky, které nabyl v rámci 

profesního 

seberozvoje; 

• pracuje jako uvádějící učitel, metodik, mentor; 

 

8.8. aktivně čelí stresu a syndromu vyhoření. 
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Příloha č. 4 

Seznam základních pedagogických dovedností (Kyriacou, 2012, s. 24 – 26) 

  

1) Plánování a příprava 

o plán učební hodiny – jasný záměr, cíl 

o obsah, metody a struktura, zvolené pro vyučovací hodinu, mají 

odpovídat tomu, co se žáci mají naučit 

o učební hodina má být naplánována tak, aby odpovídajícím způsobem 

navazovala na dřívější výuku a umožňovala návaznost příští výuky 

o materiály a pomůcky mají být včas a dobře připraveny a zkontrolovány 

o při veškerých rozhodnutích je zapotřebí v procesu plánování brát 

v úvahu situaci žáků a širší kontext 

o hodina musí být uspořádána tak, aby vyučování upoutalo a udrželo 

pozornost žáků, jejich zájem a aktivní účast na výuce 

2) Realizace vyučovací hodiny 

o učitel jedná jistě, uvolněně, se sebedůvěrou, účelně a vzbuzuje svým 

chováním zájem o výuku 

o výklad a vysvětlení učitel podává jasně a formou odpovídající potřebám 

a úrovni žáků 

o učitel klade otázky různého typu a rozmanité šíře a vyvolává všechny 

žáky ve třídě 

o k podpoře učení žáků používá učitel širokou škálu vhodných učebních 

činností 

o žáci se na hodině aktivně podílejí a dostávají příležitosti organizovat 

svou vlastní práci 

o učitel dává najevo respekt k myšlenkám a názorům žáků a podporuje 

jejich vyjadřování a další rozvíjení 

o práce zadávaná žákům je přiměřená jejich potřebám 

o materiály a pomůcky jsou používány účelně 

3) Řízení vyučovací hodiny 

o začátek hodiny je hladký a rychlý a navodí kladný postoj žáků vůči 

činnostem, které budou v hodině následovat 
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o daří se udržet pozornost žáků, jejich zájem a zapojení do činnosti 

o učitel během hodiny pozorně sleduje postup žáků a jejich pokroky 

v práci 

o žákům je poskytována konstruktivní a užitečná zpětná vazba, aby byli 

povzbuzeni k další práci 

o přechody mezi jednotlivými činnostmi jsou hladné 

o čas vědovaný jednotlivým činnostem je dobře rozvržen 

o spád a tempo výuky se v průběhu hodiny přizpůsobují a udržují na 

odpovídající úrovni 

o v případě potřeby učitel průběžně modifikuje plán výuky 

o závěrečné fáze vyučovací hodiny jsou dobře využity 

4) Klima třídy 

o klima ve třídě je cílevědomě orientované na splnění úkolů, uvolněné a 

s jasným smyslem pro pořádek 

o učitel žáky podporuje a povzbuzuje k učení a dává jim najevo vysoká 

pozitivní očekávání 

o vztahy mezi učitelem a žáky jsou do značné míry založeny na vzájemné 

úctě a dobrém, důvěrném a uvolněném vztahu 

o učitel poskytuje žákovi zpětnou vazbu a přispívá tím k budování jeho 

sebedůvěry a sebeúcty 

o vzhled učebny a rozmístění jejího vybavení podporují kladné postoje 

žáka vůči vyučování a usnadňují činnosti, které se v ní realizují 

5) Kázeň 

o řád je do značné míry založen na vytvoření kladného klimatu třídy a na 

dobré realizaci a řízení vyučovací hodiny 

o učitel má přiměřenou autoritu ve třídě a žáci ji uznávají a přijímají 

o učitel žákům vhodným způsobem sděluje pravidla a požadavky, týkající 

se jejich chování 

o učitel pozorně sleduje chování žáků a uskutečňuje vhodné kroky k tomu, 

aby předešel projevům nežádoucího chování 
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o při řešení nevhodného chování žáka se správným způsobem uplatňuje 

prověření případu, projednání, pomoc při učebních obtížích, napomenutí 

a tresty 

o učitel se vyhává konfrontacím a dovedně řeší situace, ve kterých 

konfrontace hrozí 

6) Hodnocení prospěchu žáků 

o hodnocení prací žáků během hodiny a po ní učitel provádí důkladně a 

konstruktivně a vyhodnocené práce žákům vrací včas 

o zpětná vazba o dosažených výsledcích neslouží pouze k nalezení chyb a 

jejich opravě, ale také jako povzbuzení k dalšímu úsilí žáka, k udržení a 

posílení jeho sebedůvěry, což podle potřeby zahrnuje radu, pomoc a 

individuální práci s konkrétními žáky 

o učitel používá k honocení mnoho typově různých úkolů, pokrývajících 

oblast formativního (průběžného) i sumativního (finálního) hodnocení 

o učitel si vede o práci a prospěchu žáků záznamy různými způsoby 

o žáci dostávají příležitost podílet se na hodnocení své práce a prospěchu 

o hodnocení prací žáků je používáno k odhalení oblastí, v nichž má více 

žáků potíže, k posouzení efektivnosti vyučování a k ověření, zda se 

podařilo vytvořit pevný základ pro další postup vyučování 

o učitel hodnotí učební dovednosti žáků a učební strategie, které používají, 

aby podpořil další rozvoj metakognitivních dovedností 

7) Reflexe a sebehodnocení (evaluace) vlastní práce 

o učitel hodnotí své hodiny s cílem přizpůsobit podle získaných poznatků 

budoucí plánování a praktickou činnost 

o učitel pravidelně uvažuje o své aktuální praxi a snaží se rozpoznat ty 

stránky své práce, které vyžadují další rozvoj 

o k hodnocení své praxe užívá učitel širokou škálu metod 

o učitel pravidelně prověřuje organizaci svého času a svých činností a 

zjišťuje, zda by nebylo možno je uspořádat tak, aby dosáhl větší 

účinnosti 

o učitel pravidelně reviduje strategie a techniky, které používá v boji proti 

stresu 
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Příloha č. 5 

Obsah studijního programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ pedagogické fakulty UK  

 

Cílem studia je vybavit absolventy profesními kompetencemi, které jim umožní 

kvalifikovaně a kvalitně vykonávat učitelskou profesi na 1. stupni základních škol. 

Studium je koncipováno jako šest celků. Jsou tvořeny vzájemně provázanými kurzy z 

různých oborů, které vedou k profesní způsobilosti absolventa: Kurzy univerzitního 

základu - filozofie, historie, informační technologie, cizí jazyk apod. Pedagogicko-

psychologické kurzy – studium pedagogických a psychologických disciplín, speciální 

pedagogika a různé formy pedagogické praxe. Předmětový celek – odborný základ 

jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy (český jazyk, literatura, 

matematika, přírodověda, vlastivěda, hudební, výtvarná a tělesná výchova apod.). Oborové 

didaktiky – rozvoj dovedností didaktické transformace vzdělávacího obsahu vzhledem k 

individuálním a věkovým zvláštnostem dětí mladšího školního věku. Tento celek uvádí 

studenty do teorie i praxe vyučování jednotlivým učebním předmětům na 1. stupni 

základní školy. Specializace – systematické studium zvolené specializace, zaměřené buď 

na jednu z výchov (hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou) nebo na vyučování 

jednomu z cizích jazyků (anglický, německý nebo francouzský). Prohlubující kurzy – 

povinně volitelné kurzy k individuální profilaci studia. Profesním jádrem a tedy těžištěm 

studia jsou pedagogicko – psychologické disciplíny společně s oborovými didaktikami. V 

průběhu celého studia absolvuje student různé formy pedagogické praxe. Klíčovými 

charakteristikami praktické přípravy je její gradace z hlediska nároků na studenta a 

reflektivní pojetí praxe. Uchazeč o přijetí do oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

by měl být připraven na specifikum tohoto studia, orientovaného mimo jiné na výchovy. 

Při přijímacím řízení uchazeč sice neabsolvuje talentové zkoušky z hudební, tělesné, 

výtvarné výchovy, avšak v případě přijetí by měl počítat s faktem, že tyto disciplíny, 

vyžadující speciální dovednosti, bude v rámci své profesní přípravy studovat. Student 

oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy nemůže být během studia osvobozen od 

tělesné výchovy. (http://www.vysokeskoly.com) 

 

  

http://www.vysokeskoly.com/
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Příloha č. 6 

Učitel prvního stupně základní školy – legislativní stránka (Zákon č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících ze dne 24. září 2004): 

 

1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy 

b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, 

případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku 

volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, 

c) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na přípravu učitelů všeobecně – vzdělávacích předmětů druhého stupně 

základní školy a všeobecně - vzdělávacích předmětů střední školy a 

1.  vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo 

2. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 22 odst. 2 (dále 

jen „doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace“), 

d) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na přípravu učitelů všeobecně - vzdělávacích předmětů střední školy a 

vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečnňosvaném vysokou 

školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupěn základní školy, 

e) v akreditovaném studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko 

– pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého 

předmětu 

2) Učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou 

činnost ve třídě nebo ve škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, získává odbornou kvalifikaci 

a) Vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na 

speciální pedagogiku pro učitele, 
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b) Vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na 

speciální pedagogiku, studijního oboru spediální pedagogika, a vzděláním 

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo 

c) Vzděláním stanoveným pro učitele prvního stupně základní školy podle 

odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 

pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku. 
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Příloha č. 7 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – legislativní stránka (Zákon č. 563/2004 Sb. 

o pedagogických pracovnících ze dne 24. září 2004): 

Dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíh ze dne 24. září 2004: 

 

1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti 

povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují a doplňují kvalifikaci 

2) Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si 

zvyšují kvalifikace. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního 

předpisu (§ 231 odst. 1 zákoníku práce) rozumí též její získání nebo rozšíření. 

3) Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle 

plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání 

s příslušným odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je 

nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a 

rozpočtu školy. 

4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje 

a) na vysokých školách, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v jiných zařízeních na základě akreditace udělené 

ministerstvem, 

b) samostudiem, 

c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zákona č. 95/2004 

Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. v přípradě učitelů zdravotnických studijních 

oborů 

5) dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 4 písm. a) je 

osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání uskutečňovala. 

6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení. 

Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany stanoví prováděcím právním 

předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 

způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol, které zřizuje. 
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Příloha č. 8 

Záznam z rozhovoru s učitelkou A:  

 

o Jaké jsou důvody tvého studia? 

„ Po osmi letech ve školce jsem zjistila, že bych se chtěla někam posunout, studium 

učitelství mi připadalo jako dobrá volba.“ 

o Proč sis zvolila studium právě v Plzni? 

„Protože studijní dny budou vždy v sobotu. To mi pak nezpůsobí problémy se 

zaměstnavatelem. Nyní jsem však v situaci, kdy nevím, jaké budou výukové dny v příštím 

roce, což mi naopak problémy způsobit může.“  

o Jakým způsobem Ti vedení školy vychází vstříc ohledně tvého studia? 

„Pokud potřebuji volno na skládání zkoušek, většinou to bývá v týdnu, zaměstnavatel mi 

poskytuje studijní volno“. 

o Jaký by měl podle Tebe být kvalitní učitel?  

„Rozhodně to není vysoká škola, ta sama o sobě nezajistí, že učitel bude kvalitní. Asi je to 

člověk, který dobře zvládá svoji práci a žáci ho respektují.“ 

o Co ti na začátku učitelské profese nejvíce pomohlo? 

„Kvalitní semináře a kurzy. A pomoc od zkušenějších kolegů, samozřejmě.“ 

o Domníváš se, že máš dostatek odborných znalostí? 

„Myslím, že ano. Pokud něco nevím nebo potřebuji upřesnit použiji internet nebo 

odbornou literaturu. Dost často se ptám zkušenějších kolegů.“ 

o Jakým způsobem si plánuješ výuku? 

„Na začátku školního jsem si s pomocí kolegyně vypracovala roční tematický plán. Při 

jeho tvorbě jsem se řídila platným ŠVP. Pak si připravuji týdenní plány a každý den se 

připravuji na druhý den. Většinou mi při plánování pomáhají učebnice a pracovní seštity. 

Ty jsou pro mne v současné době to hlavní. Řídím se jejich obsahem, mým cílem je děti 

naučit učivo, které se mají naučit ve 3. ročníku a to je pro mě to hlavní.“ 

o Přemýšlíš v současné době při plánování výuky o mezipředmětových vztazích? 

„Upřímně nic takového zatím nejsem schopna, navíc neučím všechny předměty, takže si to 

ani nedovedu moc představit.“ 

o Pokud se zamyslíš nad způsobem svého vyučování, jakým způsobem komunikuješ 

se žáky, používáš spisovný jazyk? 

„Tak to je problém, vím, že mluvím nespisovně, snažím na tom pracovat, ale zatím se mi 

to úplně nedaří. Jinak se domnívám, že komunikuji se žáky přiměřeným způsobem.“ 

o Jakým způsobem se snažít individualizovat? 

„Ve třídě mám asistentku k jednomu žákovi s SPU. Ta mu v hodinách pomáhá. Bohužel 

dochází jen na dvě hodiny denně. Trošku mi, ale vadí hluk, který ve třídě je.“ 

 

o Všimla jsem si, že jste dost malá škola, třídy nejsou také moc velké. Jakým 

způsobem vnímáš prostor ve třídě? 
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„No, to je problém,ve třídě není dostatečný prostor na koberec, lavice mám většinou 

uspořádané do tzv. hnízd nebo tradičním způsobem. Pak ovšem není možné mezi nimi 

procházet.“ 

o Jaké formy a metody výuky používáš? 

„Hlavně frontální výuku, někdy skupinovou práci, práci ve dvojicích nebo samostatnou 

práci. Učivo žákům nejprve vysvětlím a pak ho s pomocí pracovního sešitu procvičujeme. 

Používám také pracovní listy. Metody zatím moc neznám, takže používám, co se mi 

osvědčilo nebo mi někdo doporučil. Hlavně výklad. Dětem dávám domácí úkoly, nebo si 

doma doplňují učivo, které nestihly ve škole.“ 

o Jakým způsobem hodnotíš žáky? 

„Máme normálně známky, samozřejmě sleduji, jak se, kdo zlepšuje.“ 

o Jakým způsobem vnímáš školní akce, projekty apod.? 

„Ty ráda nemám, zdržují mě od práce a mám pocit, že pak nic nestihnu.“ 

o Jakým způsobem komunikuješ s rodiči, kolegy, vedením školy a širší veřejností? 

„Myslím, že úplně normálně. Rodičům zasílám týdenní plány učiva, i když si nejsem úplně 

jista o jejich přínosnoti. Mám za sebou první třídní schůzku, nyní mě čekají společné 

konzultace – dítě, rodič,učitel. S kolegy mám dobré vztahy, mohu se na ně obacet s dotazy, 

někdy mi i poskytují výukové materiály, vedení je také vstřícné.“ 

o  Jakým způsobem se orientuješ ve školské politice, zákonech apod.? 

„V tomto případě musím říct, že se v tom moc neorientuji, ze školky mám sice jakési 

povědomí, ale moc tomu nerozumím a ani nemám čas vše sledovat.“ 

o Jak moc pro tebe bylo těžké zorientovat se v chodu školy, kde nyní působíš? 

Myslím např. projekty, akce, koncerty atd. 

„To byl ze začátku ndocela problém, nevěděla jsem, jak je to ve škole všechno 

naplánováné. Spousta akcí, dodržování tradic. Naštěstí mi kolegyně pomáhala.“ 

o Jaké autoevaluační prostředky používáš? Myslím např. reflexi, portfolio, hospitace, 

apod. 

„Kromě hospitací provedených vedením školy a spolupráce s kolegy, nic jiného 

nepoužívám. Z časových důvodů, nic jiného nezvládám.“ 

o Jakým způsobem realizuješ svůj profesní rozvoj? 

„Jediné, co nyní dělám je studium. Vysoká škola mi zabere většinu mého volného času, na 

nic jiného nemám čas. Když jsem pracovala ve školce, mohla jsem se v době odpoledního 

spánku dětí učit. Nyní musím opravovat spoustu sešitů, připravovat se na druhý den, je 

toho moc.“ 

o A co nějaká školení? 

„Absolvovala jsem povinný kurz první pomoci, v létě se zúčastním kurzu matematiky a 

uvažuji o kurzu genetické metody čtení. Od září mě čeká 1. třída,chtěla bych být dobře 

připravená.“ 

o Pokud bys porovnala současné zaměstnání s pozicí učitelky v MŠ, v čem vidíš 

rozdíl? 

„Ve školce je člověk spíš chůvou, každý den se stará o děti, pomáhá jim s oblékáním apod. 

V základní škole jsou děti již samostatnější a je to víc o učení.“ 
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Záznam z rozhovoru s učitelkou B:  

o Jaké jsou důvody tvého studia? 

„Práce ve školní družině mě velmi bavila, nicméně jsem cítila, že bych se chtěla profesně 

posunout. Rozhodla jsem se zkusit přijímací zkoušky na fakultu a byla přijata. Po roce 

studia mi zaměstnavatel nabídl možnost učit a bylo rozhodnuto. Nabídku jsem vnímala 

zároveň jako výzvu, zda to vše zvládnu. Musím říct, že to nebylo vůbec snadné. Velkou 

oporou mi byla rodina, kolegyně v práci i při studiu“. 

o Jakým způsobem Ti vedení školy vychází vstříc ohledně tvého studia? 

„Zaměstnavatel je velmi vstřícný, upravil mi rozvrh s ohledem na studijní den. V případě 

studijních týdenních soustředění a povinných kurzů mi bylo poskytnuto studijní volno“. 

o Jaký by měl podle Tebe být kvalitní učitel?  

„Měl by být především empatický, trpělivý člověk s kladným přístupem k dětem, který se 

jim snaží porozumět a hledá příčiny jejich chování. Měl by používat vhodné výukové 

metody a strategie. Myslím, že by měl mít vysokoškolské vzdělání. Na druhou stranu si 

myslím, že vysoká škola sama o sobě nezaručí, že někdo bude dobrý učitel. Teprve po 

získání určitých zkušeností, člověk zjistí, o co opravdu v práci jde a jak může svou práci 

dělat lépe. To, ale platí pro všechna zaměstnání.“  

o Pokud se podíváš na začátek své učitelské kariéry, co se změnilo? 

„Myslím, že jsem získala více sebedůvěry, už se tolik nebojím, že udělám chybu, spíš se 

z ní snažím poučit.“ 

o Domníváš se, že máš dostatek odborných znalostí? 

„Ano.V případě potřeby si údaje dohledám na internetu, nastuduji nebo se zeptám 

kolegyně.“ 

 

o Jakým způsobem si plánuješ výuku? 

„Plánování se snažím přizpůsobit výukovému cíli a zároveň respektovat ŠVP a roční 

tematický plán. Volím si týdenní cíle výuky a v závislosti na nich další výukový den. 

Přemýšlím, jakým způsobem můžu výukový cíl dosáhnout. Velmi mi pomáhají učebnice, 

ale nepoužívám je vždycky. Hodně často hledám i jiné zajímavější zdroje. „Často se mi 

stává, že mě zaujme něco při výuce na fakultě a já se to snažím ihned aplikovat do vlastní 

výuky. Většinou to bývá po hodinách matematiky nebo pokud pracujeme s prvky 

kritického myšlení. Snažím se myslet i na různé úrovně žáků. Mám připravené pracovní 

listy pro rychlejší žáky. Žáci se speciální poruchou učení mají zkrácené testy, píší kratší 

diktát nebo mají místo něj doplňovací cvičení .  

o Jak řeším případné problémy ve výuce, zdržují tě od původního plánu výuky? 

„Někdy se při výuce stává, že se objeví nějaký problém, který musím okamžitě řešit a žáci 

jsou řešením natolik zaujati, že nejsem schopna se vrátit k původnímu plánu.“  

o Přemýšlíš v současné době při plánování výuky o mezipředmětových vztazích? 

„ Mám hodně studijních a pracovních povinností a tak se mi v tomto směru úplně nedaří 

dle mých představ. Záleží na tématu a taky času, někdy uvažuji a daří se mi. Někdy o nich 

vůbec neuvažuji.Většinou se mi daří spojit výtvarnou výchovu a Vlastivědu, výhodou je, 

že učím všechny předměty v jedné třídě.“ 
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o Pokud se zamyslíš nad způsobem svého vyučování, jakým způsobem komunikuješ 

se žáky, používáš spisovný jazyk? 

„Domnívám se, že se žáky komunikuji bez problémů, snažím se o příznivé a bezpečné 

klima ve třídě. Nad používáním spisovného jazyka dost přemýšlím, občas se však 

přistihnu, že mluvím nespisovně.“ 

o Jakým způsobem se snažít individualizovat? 

„Snažím se umožnit všem žákům aktivně se podílet na výuce, sleduji však, že se do 

společných diskuzí zapojují vždy titéž aktivnější žáci.“  

o Jaké formy a metody výuky používáš? 

„Při výuce se snažím využívat různé metody a formy práce, které volím spíše nahodile. 

Využívám frontální, skupinovou výuku, párovou nebo individuální výuku, podle témat 

vyučování. Zařazuji různé metody, většinou na základě školení, rady od kolegů, 

zajímavých tipů v odborné literatuře apod. Nedomnívám se, že bych při jejich zařazování 

postupovala systematicky.“ 

o Jakým způsobem hodnotíš žáky? 

„Používám známky, ve škole je to tak běžné. Samozřejmě sleduji konkrétní výkony dětí, to 

jak se posouvají.“  

o Jakým způsobem komunikuješ s rodiči, kolegy, vedením školy a širší veřejností? 

„Komunikaci s rodiči, kolegy, ředitelem a ostatními považuji za přiměřenou. Pravidelně 

máme třídní schůzky, konzultace, rodiče se mohou přijít podívat do výuky. Vzhledem 

k počtu zaměstnanců ve škole, je jasné , že se na škole utvářejí skupinky lidí, kteří jsou si 

způsobem práce bližší.“ 

o Jakým způsobem se orientuješ ve školské politice, zákonech apod.? 

„Po pěti letech se začínám orientovat v podmínkách fungování školy. Vzdělávací politiku a 

problematiku sleduji nyní hlavně ze studijních důvodů. Není to však snadné.“ 

 

o Jaké autoevaluační prostředky používáš? Myslím např. reflexi, portfolio, hospitace, 

apod. 

„Používám reflexi, hospitace, rozhovory s kolegy, rozhovory se žáky, portfolio, spolupráci 

s kolegy. Ze studijních důvody jsem použila i Rámec profesních kvalit učitele, který jsem 

musela během studia vyplňovat. Sebehodnocení je dobré, ale velmi časově náročné a teď 

to z časových důvodů příliš nezvládám.“ 

o O jakých prostředcích se domníváš, že jsou nejvíce přínosné?  

„Reflexi, nereflektuji však pravidelně. Většinou spíš spontánně a nahodile, nyní však ze 

studijních důvodů. U žáků používám reflexi jako zpětnou vazbu. Taky si zakládám 

portfolio.Taky spolupracuji s kolegy.“  

o Z jakého důvodu? 

„Je pro mě inspirací, z časových důvodů ho příliš nereflektuji.“ 

o Jakým způsobem realizuješ svůj profesní rozvoj? 

„Dokončuji studium na vysoké škole, navštěvuji semináře, kurzy. Získané poznatky a 

informace se pak snažím aplikovat do vlastních vyučovacích hodin. Případné problémy 

řeším s pomocí své zkušené kolegyně s dlouholetou praxí, jinými kolegy, ale i studiem 

odborné literatury. Taky sice nepravidelně reflektuji, zakládám si sběrné portfolio.“ 
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Záznam z rozhovoru s učitelkou C:  

o Jaké jsou důvody tvého studia? 

„Požadavek ze strany zaměstnavatele ohledně splnění profesní kvalifikace. Volbou pro mě 

bylo studium v Praze. Kombinovaná forma studia učitelství 1. stupně ZŠ na pedagogické 

fakultě Karlovy univerzity trvá 5 let. V každém roce student absolvuje 2 semestry, na 

začátku semestru je přibližně týdenní studijní soustředění, výukový den je pátek, někdy i 

sobota. Na konci každého semestru skládáme povinné zápočty, klasifikované zápočty a 

zkoušky. Během studia jsme museli absolvovat týdenní povinný sportovní kurz a dále 

povinné kurzy v rámci zvolené specializace. Mě se týkal ještě týdenní lyžařský kurz a 

třídenní kurz bruslení.“ 

o Co se týká Tvého studia, vnímáš ze strany zaměstnavatele podporu? 

„Ano, škola mě v mém studiu maximálně podporuje. Na každý studijní den (většinou 

pátek) dostávám placené studijní volno. Během zkouškového období si mohu na každou 

zkoušku vzít dva dny studijního volna.“ 

o Co pro tebe představují profesní kompetence? 

„Dovednosti, kterými by měl být vybaven učitel, aby efektivně vykonával svou profesi.“  

o Jaký by měl podle Tebe být kvalitní učitel?  

„Dobrý učitel by měl mít rád děti, respektovat jejich práva a individualitu. Měl by 

podporovat jejich tvořivost a připravit je na život v dnešní globalizované společnosti. 

Učitelovy životní postoje by měly být dobrým příkladem. Měl by být schopný respektující 

komunikace. Dále by měl být vstřícný celoživotnímu vzdělávání. Měl by být kriticky 

myslícím jedincem, schopným argumentace vlastního názoru. Měl by být schopen a 

ochoten supervize. V neposlední řadě důležitou dovedností dobrého učitele je 

interpersonální kompetence.“ 

o Pokud by ses ohlédla na počátek své profesní kariéry, k jaké změně došlo? 

„Od počátku mé učitelské kariéry svou výuku každodenně reflektuji, tudíž k vývoji 

docházelo a dochází stále. Z počátku mé učitelské profese mé postoje a můj vývoj ve 

vzdělávání nejvíce ovlivňovala setkání a sdílení s jinými pedagogy v rámci celostátního 

setkání PAU. Zpočátku jsem byla ovlivněna „Otevřeným učením“. Postupně jsem se 

zajímala o různé alternativní směry a inovativní přístupy zaváděla do výuky. Největší zlom 

v mém vývoji nastal po absolvování padesátihodinového kursu RWCT – Podpora 

čtenářské gramotnosti. Stala jsem se učitelkou, která naplňuje výuku v duchu 

konstruktivismu a postupy RWCT záváděla napříč všemi předměty. Velkým přínosem pro 

mě bylo setkání s matematikou prof. Hejného během studia na pedagogické fakultě, opět 

nastal zlom v přístup k výuce matematiky, k výuce dle konstruktivismu, k výuce založené 

na budování matematických schémat.“ 

o Co ti na začátku učitelské profese nejvíce pomohlo? 

„Nejvíce mi pomohla každodenní sebereflexe, studium literatury, setkávání s ostatními 

pedagu – společné sdílení“ 

o Domníváš se, že máš dostatek odborných znalostí? 

„Myslím, že ano. Samozřejmě, že je vždy, co zlepšovat. Proto se dále vzdělávám a 

prohlubuji si své odborné znalosti.“ 

o Jakým způsobem si plánuješ výuku? 
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„Při plánování mám promyšlený smysl a cíl vyučovacího předmětu, v souladu s ŠVP. 

Plánuji systematicky, stanovuji si dílčí vzdělávací cíle s ohledem na dlouhodobé cíle 

stanovené v kurikulárních dokumentech a s ohledem naplnění Bloomovy taxonomie 

kognitivních cílů, Kratwohlovi teorie afektivních cílů a Harrowowi taxonomie 

psychomotorických cílů. Plánuji s oporou o znalosti žáků, promýšlím komplexnost a 

návaznost včetně mezipředmětových vztahů. S přihlédnutím na heterogenní složení třídy 

diferencuji rozsah učiva, tempo, metody a formy práce. Ne vždy se vše vydaří, o nezdaru 

však přemýšlím a pro příště se snažím z chyb poučit.“ 

o Přemýšlíš v současné době při plánování výuky o mezipředmětových vztazích? 

„Ano, promýšlím komplexnost a návaznost mezipředmětových vztahů“ 

o Pokud se zamyslíš nad způsobem svého vyučování, jakým způsobem komunikuješ 

se žáky, používáš spisovný jazyk? 

„Považuji komunikativní dovednosti za svoji silnou stránkou. Používám spisovnou češtinu 

a vyjadřuji se jazykem srozumitelným pro žáky. Zároveň využívám prvků nonverbální 

komunikace. Komunikace žák - učitel, žák – žák je pro mě prioritou a jejich myšlenky a 

názory jsou pro mě velmi obohacující, snažím se o vyváženou komunikaci. Při vyučování 

vybízím žáky ke kladení otázek, vzájemné diskuzi. Ve třídě se snažím vytvořit bezpečné a 

příznivé klima.“ 

 

o Jakým způsobem se snažít individualizovat? 

„Výuku vedu podle připraveného plánu, reaguji na vývoj situace a na potřeby žáků, džím 

se cíle a efektivně využívám čas. Při výuce zohledňuji heterogenní složení třídy, 

individualizace je pro mě důležitá.“ 

o S tím souvisí i hodnocení, jakým způsobem žáky hodnotíš? 

„V mém pojetí výuky hraje hlavní roli individualizace a s tím souvisí i hodnocení podle 

individuální vztahové normy. Posuzuji aktuální výkon, činnost, chování ve vztahu 

k předcházejícím výkonům, ale především k možnostem žáka. Vedu žáky k práci s chybou, 

využívám kriteriální hodnocení, hromadnou reflexi, sebereflexi jednotlivých žáků, reflexi 

z vlastní strany. Žáci si vytváří portfolio, se kterým následně pracují.“ 

o Jaké formy a metody výuky používáš? 

„ Používám spektrum metod a forem práce s ohledem na heterogenní složení třídy a na 

výukový cíl. Vedu žáky ke kritickému myšlení, plánuji v duchu konstruktivismu. Dále se 

snažím žáky vést k zodpovědnosti za vlastní učení a k metakognitivnímu myšlení. Žáci 

reflektují průběh učení formou diskuse v kruhu, volného psaní apod. U žáků se snažím 

podporovat vnitřní motivaci pomocí vhodně zvolených obsahů a cílů, které jsou pro děti 

zajímavé.“ 

o Jakým způsobem komunikuješ s rodiči, kolegy, vedením školy a širší veřejností? 

„Rodiče mohou kdykoliv navštívit výuku, na třídních schůzkách diskutujeme o pojetí 

výuky, poskytuji rodičům možnost spolupodílet se na životě třídy. Na třídních schůzkách 

žák – rodič – učitel komunikuji s ohledem k porozumění silným a slabým stránkám žáka, 

poznat jeho zájmy a potřeby. Připravuji dílny matematiky pro rodiče.“ 

o Jak vnímáš komunikace a spolupráci na úrovni školy? 

„Na úrovni školy vnímám neochotu spolupráce mezi kolegy, sdílení zkušeností apod. 

Spolupráci s ostatními vnímám jako omezenou v rámci malých skupinek učitelů. Ráda 



28 

bych o vztazích na úrovni školy diskutovala a snažila se přimět kolegy ke změně a 

spoluprácí, kterou vnímám jako přínosnou nejen pro učitele, ale především pro žáky.“ 

o Jakým způsobem se orientuješ ve školské politice, zákonech apod.? 

„Ovládám procesy a podmínky výchovy, daří se mi podporovat individuální rozvoj žáků. 

Rozvíjím klíčové kompetence žáků stanovené v RVP. Orientuji se a znám práva dítěte, 

které při své práci repektuji“ 

o Jaké autoevaluační prostředky používáš?  

„Již od začátku své profese z důvodu profesního rozvoje používám reflexi. Svou práci 

každodenně reflektuji, to mi pomáhá se profesně rozvíjet. Zároveň sdílím své skušenosti 

s ostatními kolegy. Kromě sběrného portfolia, ze kterého čerpám inspiraci do výuky, si 

zakladám pedagogické a matematické portfolio. Obě portfolia bych ráda prezentovala u 

státních závěrečných zkoušek. Portfolio je pro mě reflektivním nástrojem a zároveň 

možností prezentace mojí práce. Dále využívám analýzu vlastní práce, rozhovor s kolegy, 

se žáky, videonahrávky, audionahrávky, deník žáka, portfolio a kooperaci. Ráda bych 

využívala hospitaci u kolegů“  

 

o V současné době dokončuješ vysokou školu, přemýšlíš o dalším možném 

profesním rozvoji? 

„Svému profesnímu rozvoji se věnuji cíleně a systematicky. V současné době dokončuji 

vysokou školu a studijních povinností s tím spojených je hodně, přesto si vybírám další 

školení, která jsou pro mě přínosná, vedení školy mě v mém vzdělávání podporuje. 

V posledním roce jsem se zúčastnila Letní školy matematiky prof. Hejného, semináře 

Hejného matematiky. Nyní jsem tzv. čekatelkou a ráda bych se stala lektorkou matematiky 

profesora Hejného, tudíž se účastním lektorských školení.“ 

 

 


