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Jak „vykrmit“  
šedou kůru  
mozkovou
Hraní má blahodárný vliv 
na náš mozek.  
Třeba na paměť.

Osmnáct let ve škole se rozpustilo 
jako céčkovej šumák.

Češi JsOu 
nadprůměrně gramOTní  
a nadprůměrně apaTiČTí

TOmÁš KLus

s o u t ě ž 
o ipad
str. 33



Správné návyky školáka  
při psaní
písmo je jedním z nejdůležitějších milníků lidské civilizace.  
a důležitým milníkem v životě každého dítěte je naučit se ho ovládat.

V momentě, kdy dítě poprvé uchopí 
pastelku do ruky, začíná dlouhá ces-
ta od čmáranice, přes omalovánky, 
provizorní a pestrobarevné domečky, 
vlaštovky a smyčky, první kostrbatá 
písmenka až po první napsané slovo. 
Na této cestě potká dítě mnoho pře-
kážek, ale i zábavných a příjemných 
chvil. Rodiče a učitelé ve školce i ško-
le by proto měli být těmi, kdo provází 
dítě na této cestě a učí ho krok po kro-
ku. Důležité je totiž si uvědomit si, že 
se nestačí naučit jen psát, ale hlavní je 
naučit se psát správně. Tak, aby dítě 
v pozdějších ročnících nemělo problé-
my, nestěžovalo si na bolesti a únavu 
a nezaostávalo tak za vrstevníky. Proto 
je třeba, aby se již v začátcích naučilo 
držet tužku nebo pero správně. Jinak 
si může velmi jednoduše vybudovat 
špatné návyky, kterých je pak v poz-
dějším věku velmi těžké se zbavit. 

Držte pero správně
Jak vypadá správný úchop? Tužku 
drží zespoda první článek prostřední-
ku, špička palce ji přidržuje ze strany. 
Ukazovák je seshora jen položený. Úpl-
ně volně, aby jím bylo možné poťukat. 
Dítě by mělo být schopno psát i bez 
ukazováku. Každý jiný úchop s sebou 
dříve či později přinese dítěti problé-
my.

Ty v celkovém důsledku vedou ke 
zpomalení tempa psaní a kvality čitel-
nosti, zaostávání za vrstevníky, dekon-
centrací a ztrátě zájmu či chuti na psa-
ní a malování, což vede k celkovému 
zhoršení školních výsledků. 

Svou roli v tom hraje i výběr škol-
ních pomůcek pro dítě. Příliš bledé 
pastelky s tvrdou tuhou přinášejí dě-
tem velký diskomfort. Musí na pastel-
ky tlačit, čímž přetěžují svalstvo ruky 

a rychle se unaví. Ideální pro kreslení 
a skicování, ale i nacvičování tva-
rů jsou pastelky s tvrdostí tuhy HB, 
středně měkké. Aby si dítě vybudova-
lo správný úchop, je dobré začínat již 
s trojhrannými pastelkami, které lépe 
sedí v ruce, neotáčejí se, ani nekloužou 
a dítě si s nimi přirozeně vytvoří správ-
né návyky. 

Učitelé a rodiče – jeden celek
Péče o správný vývoj by měla být roz-
dělena mezi pedagogy a rodiče a měla 
by být založena na spolupráci obou 
stran. Na správné držení pastelek a tu-
žek by měli dohlížet již pedagogové 
v mateřské škole. Protože děti už ve 
věku kolem 3 až 4 let milují malová-
ní a budují si zde první návyky, které 

si s sebou přinesou do školních lavic. 
Úkolem rodičů je dohlížet na své rato-
lesti doma, postupně s nimi nacvičovat 
jednoduché tvary a písmenka, věnovat 
se jim, rozvíjet jejich grafomotorické 
schopnosti a nemít na ně přehnané 
nároky. Důležité je, aby rodiče pozna-
li a ovládali správný úchop a mohli 
ho tak s dítětem nacvičovat správně. 
Dobrou radou jak motivovat děti je, že 
z učení uděláte zábavu. Ne nadarmo se 
říká, že je škola hrou. Mysleme na to, že 
s originalitou, radostí a humorem jde 
i učení lépe.

Co je ergonomie psaní?
Novinkou je přístup k psaní a psacím 
pomůckám z pohledu ergonomie. 
Ergonomie je věda zabývající se opti-
malizací lidské činnosti, a to hlavně 
vhodnými rozměry a tvary nástrojů. 
Její snahou je, aby používané předmě-
ty svým tvarem co nejlépe odpovída-
ly pohybovým možnostem, případně 
rozměrům lidského těla. Díky tomu 
jsou pro člověka přirozené. Pro děti 
jsou vhodné produkty ergonomic-
ké řady společnosti STABILO, které 
jsou svým tvarem, rozložením těžiště 
a velikostí přizpůsobené dětské ruce. 
STABILO ergonomické pastelky, tuž-
ky i pera jsou určeny všem věkovým 
kategoriím. STABILO EASYoriginal, 
ergonomický roller má úchopovou 
zónu z neklouzavého materiálu, palec 
a ukazováček ideálně zapadnou do 
ergonomických prohlubní, které přiro-
zeně učí děti správný úchop pera. Díky 
tomu mohou psát uvolněně, bez křečí 
či bolestí ruky. Je lehoučký, jeho stopa 
nevynechává a nerozmazává se. 

Tyto faktory dělají z ergonomických 
psacích pomůcek ideálního průvodce 
na cestu školním životem.

INZERCE
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Pohled na vzdělávání se může lišit dle 
toho, z jakého úhlu se na něj díváte. 
Abychom vám usnadnili orientaci 
a zároveň položili důraz na důležité 
informace, použili jsme u některých 
textů následující navigaci:

Proč Perpetuum
aristoteles v úvodu své Metafyziky říká: „Učení je 
člověku přirozené“. Má „recht“! Byť naše civilizace 
od dob aristotelova života prodělala neuvěřitelný 
pokrok, tvrzení stále platí. dějiny jsou vlastně slovním 
hodnocením civilizačního pokroku. Veškeré naše 
svobody, délka života nebo materiální životní úroveň, 
vše je založeno na faktu, že člověk je výjimečně učenlivý 
tvor. Jsme navíc nadáni jedinečnou schopností si 
to uvědomovat, což dělá z učení ten nejdůležitější 
„inštrument“ našich životů. Učení je bez nadsázky 
perpetuum mobile lidského bytí.

Proto Perpetuum. Um, učení, objevování, vzdělávání, 
výchova, osobnostní rozvoj vytvářejí neuvěřitelně 
bohatý „matrix“, do kterého spadají všichni bez ohledu 
na věk, pohlaví i náboženské přesvědčení. týká se 
doslova každého. Nicméně abychom si stanovili alespoň 
nějaké mantinely, oslovujeme hlavně učitele a rodiče, 
lidi, kteří nesou největší odpovědnost. Perpetuum 
ukazuje, že vzdělávání je naše společná věc.

držíte v ruce vůbec první vydání. a „vykopáváme“ 
zostra. rozhovor s tomášem Klusem vás určitě nenechá 
klidnými, ať už si k němu vytvoříte jakýkoliv postoj. Pro 
všechny, kdo nesdílejí panteistické představy, máme 
i něco „descartovských“ výdobytků rozumu. o dětském 
městě v drážďanech, o dětských volbách, o emoční 
inteligenci, o vlivu her na náš mozek, o výchově ulice, 
nové čínské vzdělávací doktríně, o tom, jak důležité 
je klima ve školách nebo třeba o tom, že pletení má 

překvapivě hodně společného 
s programováním. 

Slovo „vzdělávání“ vyvolává 
v řadě lidí dojem nudy. to je 
ovšem těžký omyl. Můžete 
se o tom přesvědčit na 

následujících stránkách.

Za všechny kolegy

Bob Kartous
šéfredaktor

JSEM UČITEL

JSEM RODIČ
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VÝCHOVA BEZ TRESTŮ

Kniha je určena pro všechny rodiče a vychovatele, 
kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali 
úspěšně vychovávat dítě bez trestání. Obsahuje 
argumenty pro tento přístup a současně konkrétní 
návody na to, jak mají rodiče postupovat, chtějí-li se 
bez trestů reálně obejít. Autor knihy je psycholog           
s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologické 
poradně, vyučuje také na FF UK v Praze peda-              
gogickou psychologii a školní a poradenskou 
psychologii.

Václav Mertin

190 Kč
124 str.

290 Kč
200 str.

297 Kč
128 str.

517 Kč
696 str.

Praktické příručky pro pedagogy i  rod iče

Kniha se věnuje tématu prevence a intervence                
u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními 
výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými 
klasifikačními schématy se zaměřením na poruchy 
chování i tradičními edukačními cíli u dětí. 
Upozorňuje také na využití dalších institucí, které 
mají za úkol pomáhat škole a rodině a věnuje se 
samotnému konceptu Individuálního výchovného 
plánu.

PROBLÉMY S CHOVÁNÍM VE ŠKOLE 
– jak na ně (Individuální výchovný plán)
V. Mertin, L. Krejčová, M. Pekárková, 
P. Dosoudil, D. Čáp, A. Beranová, T. Feřtek

BILINGVISMUS 
A INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

Publikace je určená především pro rodiče a učitele či 
vychovatele bilingvních dětí. Obsáhle pojednává          
o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifi-
kacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním 
schopnostem dítěte. Představuje různé typy 
bilingvních rodin a jejich výchovné strategie                     
a seznamuje čtenáře s výzkumem realizovaným             
s česko-německými bilingvními rodinami. V závěru 
knihy autoři předkládají několik doporučení pro 
úspěšnou bilingvní výchovu.

Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Scholl

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY 
pro základní školy a osmiletá gymnázia

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených                   
a neřešených úloh. Je určená učitelům matematiky 
na základních školách a v nižších ročnících osmile- 
tých gymnázií, žákům základních škol a nižších 
ročníků osmiletých gymnázií, žákům základních 
škol, kteří se připravují ke zkouškám na střední školu, 
řešitelům matematických soutěží a v neposlední 
řadě rodičům, kteří chtějí pomoci svým dětem 
zvládnout řešení matematických úloh.

Iveta Schulzová, Ján Kováčik

2., rozšířené vydání

UČEBNICOVÝ KOMPLET DOMINO - Český jazyk pro malé cizince 2
Svatava Škodová

•  Komplet je určen pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy.
•  Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, 
   který dětem zprostředkovává hravou cestou. 
•  Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování.

Učebnice Pracovní sešit Metodika + CD
72 stran, 469 Kč84 stran, 131 Kč76 stran, 288 Kč

Knihy lze pohodlně objednat na www.obchod.wkcr.cz

Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel: 246 040 400, e-mail: obchod@wkcr.cz, www.wkcr.cz

http://obchod.wkcr.cz/pojistovnictvi/skolstvi/vychova-bez-trestu.html
http://obchod.wkcr.cz/obchod/skolstvi/problemy-s-chovanim-ve-skole-jak-na-ne-individualni-vychovny-plan.html
http://obchod.wkcr.cz/obchod/skolstvi/bilingvismus-a-interkulturni-komunikace.html
http://obchod.wkcr.cz/obchod/skolstvi/resene-priklady-z-matematiky-pro-zakladni-skoly-a-osmileta-gymnazia-2.-rozsirene-vydani.html
http://obchod.wkcr.cz/obchod/skolstvi/domino-cesky-jazyk-pro-male-cizince-2-ucebnice.html
http://obchod.wkcr.cz/obchod/skolstvi/domino-cesky-jazyk-pro-male-cizince-2-pracovni-sesit.html
http://obchod.wkcr.cz/obchod/skolstvi/domino-cesky-jazyk-pro-male-cizince-2-metodika.html
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6 Kitrazza: město,  
které budují a řídí děti 
Stavba je poměrně veliká, téměř jako 
dvoupatrový domek. Zajímáme se 
tedy, kdo ji postavil. ‘No přeci my!‘ 
Reportáž Hany Růžičkové a Martina 
Drnka.

9 Storyline: Vtáhněte děti do 
děje světa okolo
Příběh má skutečně velkou moc. 
Důkazem je, že naše kultura je 
ve své podstatě vystavěna na 
příbězích, jako jsou všechny 
pohádky, starověké eposy, Bible, 
velké romány…

10 Demokracii se lze naučit. 
Umíme to?
O úrovni v matematice máme 
podrobné zprávy, o úrovni 
v demokracii žádné.

11 Nechejme děti volit!
Projektu U18 – wahl se zúčastnilo 
téměř 200 tisíc dětí, od úplně malých 
až po osmnáctileté. 
Kateřina Lepič o německé 
zkušenosti se vzděláváním 
k občanství.

12 Škola je galaxie,  
vzdělávání vesmír
Mimo školu je oblast paralelního 
vzdělávání, v níž se (nepozorovaně) 
odehrává to, co obecně považujeme 
za dobré vzdělávání.

14  Tomáš Klus: 18 let ve škole 
se rozpustilo jako céčkovej 
šumák
O vztahu ke škole, ke vzdělávání, 
k výchově. O potřebě zachovat 
lidskou individualitu.

16  Emoční inteligence  
se opomíjí, dětem pomůže 
ve školách i vztazích
Znáte už Emušáky? Seznamte se…

17  Opřete vzdělání svých dětí 
o Druhou nohu
Jedním z nových projektů, které si 
dávají za cíl rodičům s rozvojem 
měkkých dovedností u dětí je web 
Druhá noha (druhanoha.cz

Ku P O d i v u

18 Svůj mozek hněteme 
vlastníma rukama
Zkoumání toho, jak ruka souvisí 
s učením (…) , jde až k samotným 
kořenům lidské biologie,  
říká neurolog ze Stanfordu  
Frank R. Wilson…“

19 Nová čínská vzdělávací 
doktrína zakazuje dril
Přísný zákaz doučování. Školy 
a učitelé nesmí zorganizovat další 
hodiny mimo běžnou výuku.

20 Co je při učení efektivní
Pocit vlastního úspěchu je vytvářen 
v prvních třídách
Za výsledky ve škole stojí, 
vytrvalost, sebekontrola, ale 
i radost ze života

21 Crowdfunding:  
Příležitost pro školy 
jak získat prostředky
ZŠ Mánesova z Otrokovic získala  
61 400 Kč a pro úspěch bylo klíčové 
rozšířit povědomí o probíhající akci 
mezi co nejvíce lidí a zároveň dobře 
nastavené odměny.

t é m A :  P r O S t ř e d í ,  
K t e r é  f O r m uj e  n Aš e  d ě t i

23 Atmosféru školy dokáže 
nejvíce ovlivnit  
její vedení
Psycholožka Lucie Slabá: 
„Pedagogové se musí navzájem 
znát, tolerovat, spolupracovat 
a podporovat se.“  
Rozhovor Daniely Jírové

24 Víte, v jakém prostředí  
tráví vaše děti podstatnou 
část svého života?
Projektem Mapa školy prošlo 
více než půl milionu dětí, rodičů 
a učitelů.

24 Dobré vztahy dělají dobré 
výsledky
Studie Vanderbiltovy univerzity: 
vztahy ve třídě ovlivňují 
soustředění, vytrvalost, snahu…

25 Strom třídy
Návod jak zlepšit atmosféru  
ve třídě. 
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26 Školy na sociálních sítích
Založit stránku na Facebooku nebo 
profil na Twitteru je otázka minut. 
Péče o ně je ale náročnější…

27 Pět principů komunikace na 
sítích  
dle Harvardu
Deset věci, které změní vzdělávání
Jak technologie promlouvají do 
učení.

28 Sociální sítě,  
na kterých stojí za to si 
založit profil (2013/2014)
FB a Twitter mají řadu méně 
známých sourozenců…

30 Khanova škola hledá české 
Khany a Komenské
Převrácená výuka a její vývoj v ČR:  
Umíš učit? Ukaž se!

31 Školy budoucnosti:  
zapojte do výuky 
technologie  
a výtvarnou výchovu
Jak v jedné školy na Sardinii 
využívají technologií třeba k výuce 
o antickém Řecku.  
Reportáž Elišky Sovové.

32 Hraní her prospívá  
šedé kůře mozkové
Nehraj ten Minecraft, kluku, mol by 
ses něco naučit!

33 JakouHru.cz:  
iPad za vědomosti
Soutěž!

34 Rady rodičům:  
dítě a počítačové hry
Jak rozpoznat závislost, jak jí 
předcházet a další dobré rady. 

35 Po stopách vědy
Videa o osobnostech vědy ukazují, 
kdo je tady hrdina.

S m ě r

36 Vzdělávání je cesta, 
potřebuje mapu
Mapa učebního pokroku radikálně 
mění pohled na hodnocení dětí 
a na jejích vzdělávací vývoj. Rodiče 
i učitelé se mohou dozvědět 
mnohem více, mohou také snáze 
pomoci.

37 Dbejte o čtení, záleží na něm  
budoucnost vašich dětí
Čtenářskou gramotnost dětí lze 
rozvíjet ve škole i doma. 
Tipy pro učitele i rodiče.

38 Jak zkrotit informace
Informační gramotnost, alfa 
a omega orientace ve světě, v zóně 
nejbližšího rozvoje. Víte, v jaké zóně 
se nachází vaše děti/žáci?

40 Učeň – tovaryš – mistr 
přírodovědné gramotnosti
„Proč se nakousnuté jablko zkazí 
dřív než nenakousnuté? Jak se 
pozná čerstvé vajíčko od staršího 
bez nutností rozklepnutí?“

42 Češi 16–65: nadprůměrně 
gramotní a apatičtí
Mezi dospělými patří Češi 
k národům s nejnižšími rozdíly 
v gramotnosti. U současných 
školáků to ale neplatí. 

43 Jak české a slovenské děti 
(ne)umí angličtinu
Většina českých a slovenských 
dětí nesplňuje kritéria, která by 
splňovat měly.

44 Jen znalosti nestačí
Rozhovor Jany Codlové s dvěma 
učitelkami o tom, jaké dovednosti 
by měla rozvíjet běžná česká škola.

Ja k  n a  To

45 Výběr střední školy
Infografika

e d ua rT

46 Ulice dětem
S Danielem Lackem aka Uncle 
Chillem o street artu a tom, jak 
jeho prostřednictvím vzdělávat 
a vychovávat: „Nepsanou, nicméně 
nutnou podmínkou spolupráce 
s námi je, že musíte být na prvním 
místě dobrý člověk.“

50 Umění obohacuje život.  
Proč děti neučíme, aby mu 
rozuměly?
Dvakrát do měsíce mohou vaše 
děti navštěvovat v doprovodu 
zkušeného průvodce galerie, 
muzea, zajímavá místa. 
PruvodceUmenim.cz.
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Město, které řídí pouze děti 

Nejlepší vzdělání přináší život sám. Dětská městečka vytvářejí prostředí, v němž se život může odehrávat 
podle maximálně reálných pravidel a zvyklostí. Co se tam děti naučí?

text: Hana Růžičková, Martin Drnek

v německy mluvících zemích se již tři-
cet let objevují dětská městečka. I u nás 
se začínají objevovat myšlenky něco 
podobného realizovat. Martin drnek 
a Hanka Růžičková ze scia navštívili 
dětské městečko v drážďanech. Jejich 
zkušenosti z návštěvy Kitrazzy, jak se 
městečko jmenuje, jsou v lecčem pozo-
ruhodné. 

Hanka: zajeli jsme se s Martinem 
podívat na jeden moc pěkný německý 
(a nejen německý) projekt. Jmenuje se 
dětské město a probíhá v 70 lokalitách 
v německy mluvících zemích. vybra-
li jsme si ten nejbližší v drážďanech. 

svoje dětské město tu nazývají Kitrazza 
a má trochu jiný koncept než ostatní 
projekty.

Martin: Městečko jsme našli v jed-
nom z drážďanských parků. Je vlastně 
nepřehlédnutelné. stačilo se do parku 
podívat a hned bylo jasné, že se tady 
děje něco neobvyklého. dlouhý plot po-
lepený plakáty byl vidět na desítky met-
rů. stačilo udělat pár kroků blíže a mís-
to konání nám prozradil i čich. děti 
měly na několika místech rozdělané 
ohniště a specifická vůně, kterou všich-
ni známe od táboráků, by návštěvníka 
spolehlivě dovedla na správné místo.

Městečko má i svůj vstup pro rodi-
če, jako třeba ve školkách. zde je jasná 
linie mezi světem dospělých a chráně-
ným světem jen pro děti. Hanka vyra-
zila hledat našeho “průvodce”, pana 
tobiase Heinemanna, který má celou 
realizaci projektu na starosti. 

Hanka: vedoucího projektu jsme 
našli hned a s kávičkou jsme se usadili 
k jednomu ze stolů ve školce pro dospě-
lé. tobias nám představil projekt obec-
ně, pak nám povyprávěl o konceptu 
zaměřeném na rozvoj kompetencí a vý-
chovu k demokratickým principům. 
A poté, co jsme ho zahrnuli otázkami 
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a ujasnili si vše kolem organizace, finan-
cí, dobrovolnictví, přišel čas vstoupit.

Ale pozor! Náš vstup musel být 
předběžně odsouhlasen velkou radou 
obyvatel městečka. velká rada je shro-
máždění všech obyvatel a hlasování se 
účastní opravdu všichni. takže, Marti-
ne, jdeme …

Martin: Jsme tu. Prvním německým 
větám, které jsem v městečku slyšel, 
jsem rozuměl zcela bez problémů: „Co 
tady děláte? dospěláci sem mohou až 
v pátek!” osočí nás hned za branou asi 
jedenáctiletá holčička. děti si zjevně 
svůj prostor bedlivě stráží a proniknout 
nemůže jen tak někdo. tobias dívce 
říká, že jsme ta návštěva z Prahy, která 
se na městečko přijela podívat. zazní 
krátké „aha”, děvče se k nám okamžitě 
připojuje a chce nás provádět. společně 
s tobiasem nás vede k velkému stanu, 
kde postává větší skupinka dětí, tady 
už se začíná mluvit v rozvinutých vě-
tách a v dětském „přízvuku” se začínám 
ztrácet. Hanka naštěstí rozumí…

Hanka: Rozhlížíme se zvědavě oko-
lo, děti na nás mluví všechny najednou. 
Nevíme co dřív. Jestli si prohlédnout 
prostor nebo si začít povídat s dětmi. 
Nakonec nám přidělí tři šikovná děvča-
ta – průvodkyně. Jedna z nich ale hlá-
sí, že má ještě povinnosti v rozhodčím 
prostoru, kde se řeší konflikty obyvatel 
městečka a ona je jednou z mediátorek 
(zprostředkovatelek). Jdeme se tam po-
dívat s ní. vede se lítá diskuse, ani jed-
na strana nechce ustoupit. výsledku se 
nedočkáme, protože jdeme dál. zajímá 
nás hlavní stan.

Martin: zde se odehrávají všech-
ny hlavní události městečka. zde děti 
rozhodují o vlastních záležitostech, 
a to demokratickým hlasováním. Poté, 
co je návrh přednesen, se děti rozdělí 
uvnitř stanu na dvě skupiny (odpůrce 
a zástupce předloženého návrhu). děti 
mohou přecházet volně mezi skupi-
nami do ohlášeného konce hlasová-
ní. Přijato je rozhodnutí, které má na 
své straně nejvíce zástupců, a to do-
slovně. Naše průvodkyně nám pyšně 
ukazují seznam tzv. mistrů, tedy těch 
dětí, které pro městečko udělaly něco 
výjimečného. stát se mistrem mohou 
děti např. tím, že se po nějakou dobu 
starají o městské noviny, zorganizu-
jí společnou zábavu, vyrobí nějaký 
výjimečný umělecký předmět apod. 
I naše průvodkyně se nám chlubí svou 
fotografií na tablu mistrů a mistryň se 
svou podobenkou. Udělat v městečku 
něco pro ostatní je zde vnímáno jako 
velká čest.

Hanka: Jednu s průvodkyň už to 
nebaví a opouští nás. My jdeme dál 
k nebližšímu stanovišti. U dlouhého 
stolu sedí spousta dětí, ruce hnědé 
až na loktech a všechny se zaujatými 
výrazy. Ptám se kluka na konci lavi-
ce, co dělají. „My tady opracováváme 
mastek“, odpovídají mi děti najednou. 
Chlapec mi pak přichází ukázat své 
dílo. „Na tomhle pracuji už druhý den 
a to bude moje mistrovské dílo.“ Ptáme 
se ho , co to bude. „No to bude taková 
okrasná miska“, odpovídá. „Hanko, po-
dívej, stánek s losy,“ volá Martin. A děv-
čata vysvětlují, je to jejich vlastní pro-
jekt. Projekt evidentně zaujal, Martin 
si kupuje los..

Martin: los jsem si vystál v řadě 
s ostatními dětmi. Co je hlavní cenou 
sice nemám potuchy, smyslem celé-
ho projektu se zdá být samotná hra. 
v malé, ručně stlučené budce s vyříz-
nutým okénkem sedí kluk a holka. 
Mají krabičku plnou lístků a dívka 
drží v ruce fix. Na hřbetu ruky přiby-
la tečka, která značí, že jsem se dětské 
loterie již zúčastnil a nemohu proto 
znovu. Pak mohu táhnout lístek z kra-
bičky. s napětím rozbaluju, aby na mě 
z papírku vyskočilo červené „nichts”. 
Mezitím už děti táhnou Hanku dál, 
všude je spousta podobných domečků 
a budek, jedna z nich Hanku výjimeč-
ně zaujme a chce si ji vyzkoušet.

Hanka: Podle pravidel pověšených 
na domečku se zouvám, nedrobím 
a nic nerozbíjím. Jedná se o jakési 
odpočinkové místo. Postupně si takto 
zkoušíme další stavby, prohlížíme si 

„Co tady děláte?  
Dospěláci sem mohou  
až v pátek!” osočí nás  

hned za branou asi 
jedenáctiletá holčička.
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muzeum, kde skoro nic není a trochu 
nešťastný chlapec říká, že mají ještě za-
vřeno. stavba je poměrně veliká, téměř 
jako dvoupatrový domek. zajímáme 
se tedy, kdo ji postavil. „No přeci my!“ 
odpovídá chlapec z muzea neochotně. 
Naše otázka byla z jeho pohledu ne-
smyslná, tady přece všechno postavily 
děti… No a pak musím Martina nechat 
chvíli o samotě s dětmi. „Mluvte s ním 
pomalu, on vám bude rozumět,“ radím 
jim. 

Martin: Hanka mě na chvilku ne-
chává s dětmi sama, a to i s mou ne 
zcela precizní němčinou, trochu se bo-
jím, co se stane. Naši průvodci začínají 
mluvit skutečně pooomaaaalinku, si-
tuace je zachráněna. Procházíme spo-
lečně další stanoviště, jako je textilní 
dílna se šicími stroji, herna pro děti, 
které se chtějí zabavit třeba karetními 
hrami, nebo jen tak ležet a povídat si. 
Narážíme i na stan medika, který prá-
vě ošetřuje malé krvavé zranění jedno-
ho chlapce. Okolo je několik jeho ka-
marádů a komentují každý krok, který 
medik udělá. I zde se děti vlastně učí, 
s takovou situací se každé z nich může 
kdykoliv potkat. Ale to už se vrací Han-
ka a vydáváme se společně do kuchy-
ně.

Hanka: tam se dáváme do řeči 
s kuchařkami/dobrovolnicemi. Na 
cestu dostáváme marmeládu, kterou 
s dětmi uvařily. suroviny na marmelá-
du mají od rodičů, stejně tak sklenice, 
ve kterých si marmeládu odnášíme. 
Pokaždé, když děti v městečku něco 
potřebují, napíší to na tabuli před 
vstupem ve „školce pro dospělé“. dru-
hý den ráno děti většinou naleznou, co 
potřebují. Rozhlížím se a jdu k dětem, 
které smaží palačinky. Je to jejich oblí-
bená pochoutka a jsou k dispozici celý 
den. v kuchyni je smaží děti, kterým 
se chce, ostatní připichují na nástěnku 
objednávky: 10 sladkých, 5 s marme-
ládou apod. Jsme trochu vyděšení při 
pohledu na zdevastované pánve, ale 
protože je dětské město u konce, je to 
asi jedno. Příští rok si zřejmě seženou 
nové.

Před kuchyní je úžasná pec z hlíny, 
kterou každý rok samy děti nově posta-
ví a v ní si pečou malé pizzy. Ochutnat 
nemůžeme, protože se teprve zatápí. 
děti to evidentně baví, je jich tu kupa.

Náš čas ve městečku se nachýlil ke 
konci, naši průvodci už zjevně chtějí 
pokračovat v tom, co kvůli nám přeru-
šili a tak je nezdržujeme. Poděkujeme 
a odcházíme. Při cestě domů vlakem 

pak přemýšlíme, jak podobné dětské 
městečko dostat i do Čech. Pokud máte 
nějaký nápad, napište nám: hruzicko-
va@scio.cz a mdrnek@scio.cz.

Projekt dětské město vznikl v  se-
dmdesátých letech v  Mnichově 
(Mini München) a nyní je obdobných 
projektů v  německy mluvících ze-
mích zhruba 70.

Koncept projektu je zaměřený pře-
devším na objevování a  napodo-
bování pracovního světa dospě-
lých. Města si děti řídí sami, volí 
si zástupce, mají vlastní instituce, 
banky, obchody, provozovny, školy 
i zábavu.

V  roce 2004 přichází Drážďany 
s novým přístupem nazvaný Kitra-
zza, který je postavený na principu 
budování demokracie a  rozvoje 
kompetencí.

Letos proběhl již desátý ročník 
projektu. Projekt je čtrnáctidenní 
a projde jím cca 400 dětí. Zároveň 
se již realizoval obdobný koncept 
v Polsku v oblasti s německy mlu-
vící menšinou.

JSEM UČITELJSEM RODIČ
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storyline:  
vtáhněte děti do děje světa okolo
Musí být děti ve třídě dětmi ve třídě, aby se něco naučily? Právě naopak…

TEXT Bohumil Kartous 

Představte si, že žijete v horské vesni-
ci, kterou permanentně ohrožuje obr 
a škodí jí. Jste dítě ve třetí třídě na zá-
kladní škole a obr stojí ve třídě v podo-
bě velké figuríny, mluvící hlasem uči-
tele. společně s ostatními dětmi tvoří-
te společenství čelící zevní hrozbě, je-
jíž odvrácení vyžaduje vaše společné 
síly a dovednosti. Musíte podstoupit 
dohadování, vyjednávání, hledání ře-
šení nesnadného problému, což jsou 
všechno kriticky důležité kompeten-
ce, skills, říkejte tomu jakkoliv, po-
třebné v běžném životě každý den. Na 
pozadí příběhu, jehož děj samy urču-
jí, se děti učí, co to je společnost a jak 
funguje, jaké role v ní zastává jednot-
livec. Učitel neřídí, nestanovuje pravi-
dla, nenapomíná. Učitel je „problem 
maker“, ten, kdo do příběhu vkládá 
reálné problémy. Nebezpečí, které 
obr představuje, tak může nabývat 
podoby ohrožení životního prostředí, 
vlastnictví, bezpečí, čehokoliv další-
ho, co je běžnou součástí reálného ži-
vota. Podstatné a převratné je, že děti 
se o tom neučí, děti se do své role mu-
sejí ponořit. Čeká je spousta společné-
ho rozhodování o věcech, o nichž se 
budou později – jako dospělí občané 
– muset rozhodovat.

Příběh a prožitek jsou nám vlastní
storyline není nic převratného. Psy-
chologové i učitelé přece dávno vědí, 
že to, co se chceme dobře naučit, mu-
síme nejlépe prožít. v běžné škole to 
tak ale nefunguje. Role dětí jsou ve tří-
dě vesměs dané, většinou tak, že mají 
poslouchat, co jim učitel říká a zapa-
matovat si to, co zdůrazňuje jako dů-
ležité. takové učení často zcela pomíjí 
řadu různých důležitých dovedností 

(kompetencí, skills), které u vzdělané-
ho člověka běžně očekáváme.

Příběh má skutečně velkou moc. 
důkazem je, že naše kultura je ve své 
podstatě vystavěna na kanonických 
příbězích, jako jsou všechny pohádky, 
starověké eposy, Bible, Korán a všech-
ny další podoby „velkých“ příběhů. 
A nové „velké“ příběhy stále znovu 
a znovu vznikají.

Skotské know how  
v českých školách
Metoda storyline, děj, je pravděpo-
dobně v repertoáru každého dobrého 
učitele. dobrý učitel totiž vtahuje děti 
děje světa okolo nich a tak je učí. vel-
ké zázemí však vzniklo v 70. letech ve 
skotsku a postupně se vytvořilo v dal-
ších evropských zemích, jako je Ni-
zozemí a skandinávské země. v sou-
časnosti zažívá storyline ve skotsku 
renesanci a expanduje mimo jeho 
hranice. díky tomu se mohli učitelé 
základních škol seznámit s metodou 
na workshopu, který zorganizovala 
nezisková organizace Na zemi a který 
proběhl na konci srpna v Ivanovicích 
u Brna. 

diana Ellis se věnuje dalšímu vzdě-
lávání učitelů v organizaci WOsdEC 
(West of scotland Education Centre) 
a přijela v roli ambasadorky dějového 
vyučování i do Ivanovic. Organizace, 
kterou zastupuje, vytvořila pro učite-
le vzdělávací program i inspirativní 
témata, která mohou ve výuce využít. 
storyline v jejich pojetí zahrnuje širo-
ké spektrum témat, která jsou obecně 
považována za nejdůležitější, životní 
prostředí, společnost a odpovědné ob-
čanství. „Převzali jsme původní me-
todu a dali jí rozměr současnosti,“ vy-

světluje paní Ellis, proč se program pro 
učitele jmenuje Global storyline.

Učitel? Vede, ale nerozhoduje
společně s ní přijela českým učitelům 
storyline přiblížit i Marie – Jean Mc-
Naughton, která učí drama na Univer-
sity of strathclyde v Glasgow. zároveň 
učí učitele používat drama ve výuce.

„snažíme se vrátit storyline zpět do 
výuky. Pracujeme s časem, prostorem, 
s historií a budoucností, umožňující 
dětem rozvíjet představivost o lidech 
v určitých situacích tím, že se do jejich 
rolí samy dostávají.“

významným přínosem storyline 
je to, že děti se stávají hybateli dění. 
Role učitele se mění. Už není tím, kdo 
dětem sděluje „pravdy“, naopak jim 
umožňuje samostatné objevování. Na-
stolí situaci (příběh) a následně do něj 
promítá konkrétní témata. zbytek už 
je na dětech a na jejich vlastním uva-
žování, dohodě a rozhodování. „vel-
kou roli má dramatizace, improvizace 
a schopnost učitele, k tomu je potřeba 
příprava,“ říká paní McNaughton, kte-
rá vedla dvoudenní kurz pro učitele 
v Ivanovicích. 

Děti, před kterými se politici  
hezky zapotí …
výhodou celého přístupu je, že vtáh-
nout děti do děje lze už v brzkém věku. 
„vzdělávat prostřednictvím storyline 
lze děti od 4, 5 let,“ popisuje svou zku-
šenost paní McNaughton. dodává, že 
metoda vychází konstruktivistického 
přístupu k učení, což je jeden z domi-
nantních pedagogických směrů. Kon-
struktivistický přístup vychází z před-
pokladu, že lidé mohou nové znalosti 
stavět pouze na těch stávajících. 
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dosah storyline nekončí ve škole. 
„děti mohou přenášet své zkušenosti 
ze školy domů a zapojovat rodiče do 
témat, s nimiž se setkali,“ poznamená-
vá paní McNaughton. Upozorňuje také 
na fakt, že děti jsou prostřednictvím 
storyline zasvěcovány do témat s poli-
tickým nábojem a že se nejednou stalo, 
kdy nějaký skotský politik přišel ukázat 
do školy a místo obdivu sklidil ze stra-
ny dětí dost nepříjemné otázky na tělo. 
„storyline učí děti, jak odolávat mani-
pulacím,“ dává příklad skotská lektor-
ka. storyline pracuje také s mediální 
manipulací a s jejím odhalováním na 
pozadí příběhů.

Storyline přináší do školy způsob 
vzdělávání, který je postaven na 
přirozeném způsobu učení, jenž 
je člověku vlastní. Učíme se nejlé-
pe tehdy, pokud máme možnost si 
něco prožít, získat vlastní zkuše-
nost. Největším přínosem storyline 
pro děti je, že se osamostatňují ve 
svém úsudku a zároveň se učí od-
povědnosti za své jednání. Tento 
aspekt výchovy by měla posilovat 
především rodina a storyline v tom 
může významně pomoci. Ostatně 
prvky storyline lze skvěle využít 
i v rodinné výchově.

JSEM RODIČ

Metoda vyučování postavená na 
konstruktivistickém přístupu, která 
využívá prvky dramatu a  prožitku 
k  tomu, aby si zapojené děti lépe 
uvědomily společenské role, po-
stoje a  hodnoty, aby si vyzkoušely 
jednání a  komunikaci s  ostatními 
a aby se naučily samostatně rozho-
dovat. Role učitele je navodit téma 
a práci dětí následně kormidlovat, 
případně vytvářet problémy, které 
děti samy řeší. V ČR zajišťuje osvě-
tu metody nezisková organizace Na 
Zemi, www.nazemi.cz. 

JSEM UČITEL

Demokracii se lze naučit. Umíme to?
Ve Skotsku má tradici výuková metoda zvaná storyline, česky řečeno děj.  
S využitím určitého fiktivního narativu, jako třeba že třída je vesnice, kterou ohrožuje obr,  
s nímž je potřeba jednat, aby nedělal další škody, vtahuje děti do reálných problémů  
a učí je hledat jejich skutečná řešení. 

Text: Bohumil Kartous (pro Hospodářské noviny)

Prosté a přitom neuvěřitelně potentní. 
děti ve svých rolích zažívají na vlast-
ní kůži, jaké je to být součástí něja-
kého společenství, jak funguje spolu-
práce, jak společně čelit vnějšímu ne-
bezpečí. Učí se, že život jedince a jeho 
kvalita závisí na společnosti, ve které 
žije, a naopak. tím, že děti vtáhne-
te do děje, dáváte jim neocenitelnou 
a pouhým výkladem nepřenositelnou 
zkušenost. vedle toho může učitel do 
příběhu vetknout konkrétní a hma-
tatelné problémy současnosti a tak 
seznamovat děti s reálným světem, 
do kterého vyrůstají a jehož problémy 
budou muset zanedlouho řešit. lze 
takhle učit děti o čemkoliv, o život-
ním prostředí, o kulturních rozdílech, 
o lidských právech, o demokracii … 

Je to skutečně neuvěřitelně prosté 
a zároveň prokazatelně efektivní. dů-
kazem budiž to, že naše kultura je ve 

své podstatě vystavěna na kanonických 
příbězích, jako jsou všechny pohádky, 
starověké eposy, Bible, Korán a všechny 
jejich další, novodobé ekvivalenty. Po 
určitou dobu byly příběhy jediným pro-
středkem reprodukce mýtů, které před-
stavovaly způsob chápání univerza. 

s rozpadem mýtů došlo i ke zpo-
chybnění velkých příběhů a jejich 
platnosti, nicméně síla příběhu se ni-
jak nezmenšila, jen se rozptýlila a pře-
skupila. Příběhy pořád ovlivňují for-
mování osobní i společenské identity, 
výsledky voleb, ekonomický úspěch. 
Film i literatura jsou žánry příběhu. 
Média příběhy zbožňují, odvíjí se od 
nich přirozený zájem.

Velké historické příběhy nemusejí 
přetrvat, ty malé vlastní ano
Příběh neztratil nic ani na své síle 
vzdělávat. storyline není nic jiného 

než uvědomování si této možnosti 
a snaha ji pozitivně využít k přípravě 
dětí na reálný život v reálném světě. 
využít příběhu lze pochopitelně i ne-
gativně, všechny úspěšné propagan-
dy pracují s psychologicky propraco-
vanými narativy. Kdo zná Švejka, zná 
i příběh o chrabrém rakouském vojí-
novi, jemuž sice šrapnel ustřelil hla-
vu, jeho tělo však ještě stihlo sestřelit 
ručnicí nepřátelský letoun. skvělá ka-
rikatura propagandy.

Ostatně Haškův Švejk je geniálním 
příběhem, na jehož pozadí je neopako-
vatelně vykreslena absurdita lidského 
jednání. Právem patří mezi kanonické 
příběhy české kultury a jeho prostřed-
nictvím lze stále mnohé vysvětlovat. 

velmi silným příběhem, i padesát 
let poté, co se odehrál, je tzv. Pochod na 
Washington a vystoupení kazatele Mar-
tina luthera Kinga na shromáždění 
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Nechejme děti volit!
V otázce věcí veřejných není velkých a malých.  
O dětských volbách v Německu.

text: Kateřina Lepič, Dachau

Máme pocit, že politika v naší zemi se 
svou beztvarou nabídkou signalizuje 
nejistou budoucnost? Nenašly by děti 
pro sebe lepší řešení?

v Berlíně ten nápad měli už kon-
cem devadesátých let. tamní klub 
mládeže tehdy uspořádal „dětské vol-
by“ a od té doby se k nim s každým 
volebním obdobím přidává stále více 

malých a mladých. tento rok se zú-
častnilo téměř 200 tisíc dětí a mládeže, 
od úplně malých až po osmnáctileté. 
volební výsledky samozřejmě nehrají 
roli ve skutečné politice, nicméně zá-
jem politiků o tento projekt je z pocho-
pitelných důvodů obrovský. Německý 
tisk letos dokonce položil otázku: „Je 
na čase – nebo lépe – dozrály děti 

před lincolnovým pomníkem. v UsA, 
ale třeba i v Británii, platí tento příběh 
za jeden z milníků novodobé demo-
kracie, za příběh o tom, že demokratic-
ké principy mohou skutečně zvítězit. 
Projev k padesátému výročí vskutku 
dějinotvorného příběhu pronesl první 
černošský prezident, který nepochybně 
představuje další milník ve vývoji ame-
rické demokracie a už nyní je i dalším 
dějinotvorným příběhem. Paradoxně 
se tak děje za situace, kdy americkým 
veřejným prostorem otřásá únik in-
formací o rozsahu špionážních aktivit 
a o vítězství tzv. „securocracy“. to je zase 
příběh Edwarda snowdena. 

v souvislosti s tím, jak současná čes-
ká společnost velmi nahlas pochybuje 
o stavu svého demokratického režimu, 
se nabízí otázka, nakolik velké české 
příběhy o vítězství demokracie pořád 
platí. Na žádné velké příběhy totiž ne-
lze spoléhat donekonečna, i ten Kin-
gův možná jednou vychladne a další 
generace nebudou číst Švejka. daleko 
důležitější je využít příběhu v jiné, 
všední, nenápadné formě. Pokud je 
demokracie založena na důvěře ve vel-
ké příběhy, je přímo závislá na jejich 
nezpochybitelnosti. Pokud bychom 
chtěli být skutečně důslední, museli 
bychom připustit, že taková demokra-
cie stojí na mýtech. Nelze jistě tvrdit, 
že mýtus zcela ztratil jakýkoliv smysl, 
nicméně jeho zpochybnitelnost z něj 
dělá dost nejistou existenci. stejně tak 
nejistá je demokracie, která je opřena 
o velké příběhy, chcete-li mýty. Může-
me se jistě ještě nějakou dobu vzájem-
ně ujišťovat, že velký příběh listopad 
1989 zajišťuje této společnosti trvalý 
nárok na demokracii. Otázka je, jak 
dlouho. Mohlo by se také stát, že tento 
velký příběh jednoho dne ztratí poin-
tu a v tom okamžiku nastane problém, 
k čemu se vlastně odkazovat. Někoho 
třeba v takovém okamžiku napadne 
otázka, jestli je nám vůbec demokracie 
zapotřebí. A třeba pak nějaká většina 
demokraticky rozhodne, že ne …

O úrovni v matematice  
 máme podrobné zprávy, o úrovni 
v demokracii žádné 
v kruzích zabývajících se vzdělává-
ním se často debatuje o tom, co by se 
vlastně děti měly učit a co to znamená, 
když se řekne „dobré vzdělání“. věřte, 

že na toto téma panují velmi různé 
názory. Nejčastěji uslyšíte, že by se 
děti měly více věnovat matematice, že 
se musí zlepšit technické vzdělávání, 
že by měly umět jazyky a vše ostatní, 
co sledují mezinárodní průzkumy, re-
spektive co požadují parciální zájmy. 
Úroveň demokracie žádný vzdělávací 
průzkum nesleduje a přitom se jedná 
o zdaleka nejdůležitější prvek, kte-
rým by vzdělávání, rozhodně to veřej-
né, mělo přispívat.

Učit demokracii lze i malé děti. sto-
ryline dokáže vtáhnout do děje demo-
kracie už děti ve věku čtyř, pěti let. Než 
věřit velkým příběhům, je lepší prožít 
svoje vlastní. Pokud tato společnost 
skutečně chce zachovat demokracii, 
musí ji současnou generaci dětí na-
učit. Pokud má nějaký pud sebezácho-
vy, zasadí se o to, aby vzdělání tímto 
způsobem demokracii zajistilo. v prv-
ní dny školního roku není na škodu si 
to uvědomit.           
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Škola je galaxie, vzdělávání vesmír
Mimo školu je oblast paralelního vzdělávání, v níž se (nepozorovaně) odehrává to, co obecně považuje-
me za dobré vzdělávání. Jak docílit jejich vzájemného propojení? Dobrá otázka pro rodiče i učitele…

vzdělávání je tradičně spojeno se 
školami, přitom ale probíhá i mimo 
školní třídy, probíhá v mnoha růz-
ných prostředích a situacích. stá-
le dokonalejší technologie a téměř 
neomezený přístup k informacím 
vytvářejí podmínky pro rozvíjení 
různorodých vzdělávacích metod 
a využívání tradičních i netradičních 
prostředí, vhodných pro vzdělávání 
kdykoli a kdekoli. za všechny příkla-
dy uveďme Khan Academy (česká lo-
kalizace dostupná zdarma na www.
khanovaskola.cz).

Vzdělávání expanduje
Rozšířenými příležitostmi k učení 
(ElO, Expanded learning Opportu-
nities) se rozumí získávání nových 
znalostí a dovedností prostřednic-
tvím výuky nebo studia, které nejsou 
vázány na tradiční přístupy výuky ve 
třídě a zahrnují kromě jiného:
•	 Programy před zahájením výuky
•	 Odpolední kroužky a kluby
•	 víkendové programy a kurzy
•	 Kurzy o prázdninách
•	 Učební poměry
•	 Komunitní služba

•	 samostatné studium
•	 Online kurzy
•	 stáže
•	 Umělecké skupiny
•	 soukromé studium

Iniciativa rozšířených příležitostí 
k učení představuje novou strategii 
pro vytvoření vzdělávacího kontinua 
pro žáky s využitím spolupráce mezi 
školami, komunitními organizacemi, 
kulturními a uměleckými instituce-
mi a dalšími aktéry v oblasti výchovy 
a vzdělávání. 

ze zjištění průzkumů a výzkumu 
uskutečněných v rámci pilotního ově-
řování projektu vyplynulo, že většina 
žáků se domnívá, že v rámci ElO se 
naučili víc, než by se naučili ve škole 
studiem stejného předmětu. Aktivi-
ty ElO měly pozitivní vliv na zaujetí 
žáků učením a žáci si lépe uvědomili, 
které dovednosti budou potřebovat 
v reálném světě.

a mládež k tomu, aby se podílely na 
‚opravdických‘ volbách?“ Prezident Ba-
vorského kruhu mládeže (BJR) odpo-
věděl žádostí, aby se volební věk snížil 
z osmnácti na čtrnáct let (v Rakousku 
se všeobecně od roku 2007 smí k volbám 
již od 16 let, v některých spolkových 
zemí chodí šestnáctiletí ke komunálním 
volbám). Mnozí „opravdičtí“ politici, 
včetně kancléřky, ale i osobnosti z me-
diálního světa se ve volbách „pod 18“ 
(„Wahl U18“) angažují jako vyslanci, 
čímž projekt zaštiťují a podporují.

Peter Ramsauer, spolkový ministr 
dopravy a stavebnictví a jeden z vy-
slanců poslal dětem příkladný vzkaz: 

„Kdo se do toho chce míchat, musí se 
vměšovat! (...) Jako někdo, kdo se do 
toho také chtěl už jako velmi mladý 

míchat, vás důrazně nabádám, abyste 
se do toho vložili..“ 

demokratické volby jsou nesnad-
nou výzvou. tradičně se předpokládá, 
že člověk je tohoto komplexního úkonu 
schopen až v 18 letech; že oplývá tím, 
čemu se říká: sociální kompetence.

v Berlíně tu výzvu přijali. A pak 
s úspěchem v celé zemi. Nemohla by 
být přijata i u nás?

Rostou se svými úkoly…
také jsme toho jako děti uměly víc, 
než se chtělo. Jen doba byla jiná, ne-
vyžadovala si nás. dánský psycholog 
Jesper Juul to shrnuje ve svém bestsel-

Škola celek vzdělávání zdaleka 
nepokrývá. Řada rodičů hledá dal-
ší vzdělávací příležitosti, které do 
značné míry kopírují školní před-
měty a požadavky, jiní spíše hledají 
„něco“, aby děti nezahálely nebo 
„neseděly u  počítačů“. Podívejte 
se na to jinak: děti nemusejí chodit 
nutně na angličtinu, pokud je neba-
ví, ale raději do skauta, jsou-li tam 
spokojené. Ani počítač nemusí být 
nutně nepřítel, stačí děti vhodně 
navést. A sdělte učitelům, co vaše 
dítě dělá, v čem se vzdělává!

JSEM RODIČ

Určitě víte o  tom, že některé děti 
z vaší třídy ve volném čase navště-
vují kroužky, sportovní přípravu, 
jiné volnočasové aktivity. Některé 
budou třeba dobré v  programo-
vání, některé se věnují zvířatům, 
staví modely, čtou zajímavé knihy, 
hrají zajímavé hry či cokoliv jiné-
ho. Dejte jim prostor, aby se mohly 
předvést. Upevní to jejich sebevě-
domí, zvláště tehdy, nedosahují-
-li úspěchu v  úzkých kategoriích 
školního hodnocení, které jim mo-
hou velmi významně křivdit.

JSEM UČITEL

SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

„…často nazývána: soft skills – je 
souhrnem individuálních postojů 
a  schopností potřebných k  tomu, 
abychom cíle vlastního jednání 
propojili s postoji a hodnotami sku-
piny a  abychom v  tomto smyslu 
také ovlivnili chování a postoje této 
skupiny.“ 

/zdroj: Wikipedia v něm. jazyce/
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leru „tvé kompetentní dítě“: „v minu-
lých generacích se nevyžadoval vývoj 
nýbrž přizpůsobení se… dnes na mís-
to jednostrannosti nastupuje vzájem-
nost… Proto je rozhodně třeba učit se 
konstruktivnímu vedení místo toho, 
abychom se navzájem vyčerpávali při 
mocenských hříčkách.“ v dnešním 
čase a prostoru je sociální kompeten-
ce pro děti hlavním klíčovým bodem 
ve strategii k přežití. Na jejím získá-
vání se podílí rodina i celá společnost 
(politika, média, škola atd.). Proč nás 
v souvislosti s tím nenapadne, že by-
chom měli naše děti zapojit do politic-
kého dění, zatímco v Rakousku se volí 
od šestnácti a v Německu se diskutuje 
o snížení volebního věku? Nevím. 

Jako jedno z možných vysvětlení 
(z mnoha jiných, pro které bude tře-
ba prostor jindy) jsem vybrala titulní 
internetové stránky českého rádia Ju-
nior a německé paralely KiRaKa, mé-
dií s velkoplošným působením. České 
rádio nabízí témata: Vyhrajte digitální 
rozhlasový přijímač s Rádiem Junior 
– Tento týden zjistíme, co dělá na leti-
šti sokolník – Rádio Junior ve městě po-
hádky – Září patří srdíčkovým dnům 
– Jít do kina bylo dřív vzácností – Zprá-
vičky…

 Německé rádio vrhá na své příz-
nivce titulky: „Uprchlíci chtějí do Ev-
ropy, syrští uprchlíci přijedou do NRW 
– Zprávy pro děti: ve vodě byla objeve-
na nano-vlákna – Proč jiní zlobí tlustší 
děti? – Parlamentní volby 2013: co dělá 
kancléř (ka)? – Jak je možno ztratit srd-
ce?“ 

témata jsou očividně rozdílná. dá 
to víc práce a chce to pevné nervy, 
abychom byli s to poskytnout dětem 
prostor pro zkoumání vlastních hra-
nic a přihlížet, jak si ohmatávají svět 
vlastními smysly a úsudkem. My si to 
však někdy spíš zjednodušovat a při-
bíjíme je k židličkám pasivní zábavou 
a poučováním. A to nejen to…

Kompetence není všechno
Německá Wikipedie říká: „Na koncept 
sociální kompetence se většinou na-
hlíží pozitivně, ve skutečnosti je však 
tento koncept v morálním smyslu ne-
utrální. vůdčí osobnosti mafiánských 
organizací, podvodníci nebo diktátoři 
jako například Adolf Hitler de facto 
dokázali snahy mnoha jednotlivců 

nasměrovat k jednomu cíli tím, že 
jako prostředek použili již přítomné, 
skutečné pojetí hodnot, aby skupinu 
lidí pohnuli k řízenému, zčásti koor-
dinovanému jednání.“

Proč zkrátka nenecháme naše děti 
růst s úkoly, které před ně svět klade 

a klást bude? v Německu se mezi tím 
na projektu „Wahl U18“ podílí celá 
země: Média, politici, škola… a přede-
vším děti samotné. A jak volily? Podob-
ně jako dospělí, jen trochu barevněji. 
Kancléřka by si s nimi přišla na své 
a neřešila by teď problémy s koalicemi.

INZERCE

MULTIKULTURNÍ
WORKSHOPY
PRO VAŠI ŠKOLU 

NOVÁ
NABÍDKA 
ZDARMA!

Délka 90 min / 2. stupeň ZŠ a SŠ

Délka 90 min / 1. stupeň ZŠ

Workshop pracující s tématy a metodami mediální 
výchovy přiblíží roli médií v šíření rasismu a xenofobie 
a představí zásady kritického přístupu k informacím.

Multikulturní workshopy, které nabízíme, kladou důraz na interaktivnost, 
diskusi a pochopení problematiky skrze prožitkové aktivity. Workshopy 
realizují zkušení lektoři a lektorky přímo na školách. 

Workshop využívající techniky dramatické výchovy skrze živý příběh 
a metaforu přivádí nejmladší žáky k zamyšlení nad tématem rasové 
nesnášenlivosti a nepochopení.

Kauza Pavlík aneb Jak na média?

Zen-zenova dobrodružství: Jak překonat odlišnost

Další informace a stávající nabídku naleznete na:
www.spolecnekrozmanitosti.cz/nabizime/workshopy

Objednávejte na adrese: workshopy@nesehnuti.cz
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Text: Michaela Dostálová

let ve škole
Škola, místo aby učila, často odnaučuje. 
Pokud dětskou přirozenost nepotírá, nechává ji ladem 
a nestará se. Je příznakem racionalizace našeho života,  
která dominuje tomu, jak prožíváme vlastní bytí  
a jeho další dimenze odsouvá do existenciálního příšeří.  
O škole, o výchově jiných i vlastních dětí,  
o tom, že vědět znamená nevědět nic.  
Tomáš Klus. 
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Když jsem přemýšlela, jak rozhovor 
začít, jakou položit otázku, 
uvědomila jsem si, že nás škola 
nenaučí klást otázky. Neukáže nám, 
jak na to. Vnímáš to taky tak?
Škola, respektive systém, který jsme při-
jali za svůj, dle mého spíše odnaučuje. 
Aneb učí zapomínat. Štěpí Jednotu 
na shluk polohluchých individua-
lit. dává dětem nahlédnout na roz-
dílnosti mezi nimi a vštěpuje jim 
představy dospěláků o tom, co je 
správné, jak „být správně“, co je 
špatně a kdo je špatný. Rozpouš-
tí jejich přirozenost, otevřenost, 
sebedůvěru a vytváří prototypy 
lidí, kteří po zbytek života plní 
očekávání jiných a sami sobě 
tak neustále nestačí. Najednou 
se děti dělí na jedničkáře, prů-
měry a průšviháře. Nepatrné 
semínko takové pochybnosti 
o sobě samém však v človíč-
kovi rozbují zlosti, touhy po 
sebenalezení v nejrůznějších 
projevech vzdoru, popřípadě 
jej uzavřou. 

Zastáváš poměrně 
radikální postoj…

Nerad bych, aby vyznělo toto 
mé odpovídání ryze negativ-
ně, neřku-li nenávistně, potkal 

jsem řadu skvělých pedagogů, 
ovšem povětšinou k našemu 

sblížení došlo mimo školní la-
vice a zaplať pánbůh za všechny 

ty školy v přírodě a výlety nejrůz-
nějšího druhu. Naše školy netrpí 

nedostatkem dobrých kantorů, chy-
bí však prostor pro to, aby žák mohl 

nahlédnout na svou autoritu, jako na 
sobě rovného, čili na lidskou bytost 
z masa a kostí. Metoda cukru a biče, 
alias jedničky a pětky, je dozvuk čeho-
si, co v sobě nosí každý z nás a čeho 

je čas se pomalu zbavit – syntetické 
hierarchie. 

Mluvíš, jako kdybys sám věděl, jak 
na to?
Měli jsme teď na víkend půjčené tři 
pětileté děti, předškoláky, dvě holčičky 
a kluka. to byla škola. Svět se nám pro-
měnil v nekonečnou dílnu fantazie, kdy 
se postel stala lodí a podlaha mořem, 
kdy oživly loutky. tyhle děti nechápou, 
proč Člověk dospělý dělá věci, které ho 
nebaví a argument, že to „dělat musí“, 
rozbijí prostým „proč“? A já se zamyslel 
nad tím, kdo dal nám dospělým pravo-
moc uzmout dětem jejich svět. Osm-
náct let, které jsem ve škole trávil, se roz-
pustilo jako céčkovej šumák. vzpomněl 
jsem si díky nim, kdo a proč jsem tady 
na zemi. Ucítil jsem Svobodu a přijal 
odpovědnost za své bytí, a to bez ohledu 
na to, je-li to někomu po chuti. Rozeznal 
jsem v sobě hrdinu příběhu, jehož jsem 
autorem, a nahlížím teď tak i na každé-
ho, koho včil potkávám. 

Kde je tedy, podle tebe, problém? 
Samozřejmě není vina jen na straně 
školy. Společnost jako taková přijala 
svět očima dětí, jako naivní a nemož-

ný, příliš jednoduchý na to, aby to byla 
Pravda. Nechali jsme se zotročit sami se-
bou a ženeme se za cílem, jehož podoba 
je proměnlivá a ubíjející. Kam vlastně? 
Čemu chceme vyhovět? Jsme nespo-
kojení, protože se bojíme a bojíme se, 
protože jsme nespokojení. Ustavičně se 
projektujeme do budoucnosti, sníme, 
jak se budeme mít za rok, za dva, za de-
set, popřípadě necháváme část své osob-
nosti trčet kdesi v minulosti, odkud není 
návratu, neboť není kam, poněvadž 
„bylo“ není a „bude“ jakbysmet. dítě je 
tady a teď. Řeší svůj problém v daný oka-
mžik, neboť jaksi ví, že je pouze přítom-
nost, a to mu bereme tím, jak toužíme, 

aby bylo „někým“. Odnaučujeme je té 
nejzákladnější přirozenosti, umění být. 
Onen neduh nám vetknul nejen descar-
tes svým „myslím, tedy jsem“, ale přede-
vším sám člověk svou myslí hnanou ne-
ustále kupředu, či nazad a bytost se tak 
pozbývá a ztrácí. Poupravit svůj přístup 
dle dětí na „existuji, tedy jsem“, to by 
nás mohlo ušetřit nejedné šlamastyky. 
Například by nebylo nutné špekulovat 
o tom, jak dítě „správně vychovat“, jak 
se správně ptát. Neberme jim svobodu, 
o kterou jsme se my vlastní slabostí ne-
chali připravit! Uvědomme si, že není 
třeba se nic učit, že všechna velikost bytí 
už v nás obsažena je.

Z jedné tvé písničky i ne moc 
pozorný posluchač pochopí, 
že jde o kritiku školy. Mohl bys 
pojmenovat, co konkrétního ti 
vadilo?
vadilo mi, jak pozdě jsem ucítil, že jsem 
přetvářen. Že je má osobnost nenápad-
ně rozkládána na tisíce kousků a ještě 
nenápadněji seskládávána do modelu 
„ideálního herce“, který může zahrát 
cokoli s argumentem „aby ses uživil“. 
Čímž na mně byla aplikovaná zažitá 
praxe – hrej hru a buď tím, kým tě chtě-
jí mít. A najednou jsem se chvíli nevi-
děl. Nepříjemný pocit…

Máš doma malé dítě, co ve výchově 
nechceš podcenit, na čem ti hodně 
záleží?
Nechci Josefínu vychovávat, nevlast-
ním ji, není to moje „věc“, kterou si 
můžu vytvářet k obrazu svému. vím, 
že ona si vybrala nás, stejně tak jako já 
si vybral své rodiče s vědomím všeho, 
co nastane. Svět lidí zahleděný sám do 
sebe přehlíží, jak je zde vše jedno du-
chem, jak snadné je žít, žije-li člověk 
skutečně. Chci ji pozorovat, podporovat 
a učit se od ní vše, co jsem ve strachu 
z obhájení sebe sama před vším tím 
okolo zapomněl.

Jaké vzdělání by měla mít Josefína 
ve 20 letech, na co by měla být 
připravená? Získá to ve škole, nebo 
jinde?
to je právě to. Já po ní nic nechci. Jen 
udělám všechno pro to, aby byla šťast-
ná, a tím vším míním, že budu vždy 
nablízku. Ona i tahleta myšlenka „být 
dítěti oporou“ v některých rodičích 

se rozpustilo  
jako céčkovej šumák
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vzkypěla a jala se ouřadovat, hektic-
ká a agresivní doba z ní však udělala 
monstrum, jehož důsledkem jsou ro-
diče ignorující, či znevažující pozici 
pedagoga. v takovém „stání si za svým“ 
však chybí nejzákladnější ingredience 
veškerenstva, láska. A to není cesta. dí-
těti nemusíte vysvětlovat, jak se chová 
„dobrý člověk“, nemusíte nic manifes-
tovat, zkrátka jím buďte a ono v něj po 
vašem boku vyroste. Ono klišé o zrca-
dle není daleko od Pravdy… 

Na výchovu nejsme nikdo zcela 
připraveni, zároveň jsme ovlivněni 
vlastními rodiči. V nové rodině se 
schází různé koncepce. Jsi připraven 
přistoupit na kompromisy?
Každý, kdo má dítě, je připraven. dítě 
není sebevrah, aby přišlo k někomu, 

kdo o něj nestojí. Pakliže tomu tak 
přesto je, vidím dva důvody, buďto 
k tomu má daná duše své důvody, 
aneb „potřebuje si něco zažít“, anebo 
se v poslední chvíli rodiče nechali za-
strašit tím, že nevyhovují. Byl jsem ta-
kových ataků svědkem se svou vlastní 
kůží. to neustálé „a není to brzo“? Kon-
čí ti pohoda. Uživíš je? Není to sranda. 
Co když tohle a co když támhleto, to mi 
trhalo srdce… Pořád čelíme palbě pa-
niky, tvoříme pochybnosti, a to i v tak 
základních, pudových věcech, jako je 
rodičovství. Propadli jsme totiž dojmu, 
že co nejde vědecky prozkoumat, roz-
pitvat, je nebezpečné. A tak čteme tisí-
ce příruček Jak na dítě a dítě v kostce, 
výplody nás, dospěláků, ale co takhle 
trochu více naslouchat dětem? Pak ne-
musíme přistupovat na žádné „dospě-

lé kompromisy“, uslyšíme Pravdu z pa-
třičných úst. Jsem proti kultu mysli.

Můžeš ty, z pozice zpěváka, 
vzdělávat? A snažíš se o to?
Chtěl jsem, ale bylo to ego. Nyní se 
učím respektovat a přijímat všechno, co 
„je“. A navíc, čím dál tím víc vím, že nic 
nevím.

Technologie změnily hudební 
průmysl k nepoznání. Jak vidíš 
jejich vliv na vzdělávání?
Myslím, že právě vzdělávání je prostor, 
kde nové technologie mají nalézat své 
uplatnění. Je to oblast, v níž mohou být 
skvělým sluhou. ve volnočasové sféře 
jsou krutým pánem, drábem, který nás 
často připravuje o život.

Emoční inteligence se opomíjí,  
dětem pomůže ve škole i vztazích
Rozvoj takzvané emoční inteligence se při výchově často opomíjí, 
když se ale děti naučí vhodně reagovat a vnímat pocity druhých, po-
může jim to ve vztazích i ve škole. Podle psycholožek se ale dětem 
o abstraktních pocitech těžko mluví, pomoci jim mohou třeba pohád-
ky, nácvik chování v konkrétních situacích nebo péče o zvíře. Úplně 
nejlepší je prý ale napodobování chování rodičů.

Text: ČTK

„Myslím si, že v dnešním školství není 
věnován takový velký prostor právě 
třeba práci s emocemi nebo třeba práci 
na sebeovládání těch dětí, řešení růz-
ných problémů, když se setkají třeba 
s agresivitou a podobně,“ myslí si na-
příklad dětská psycholožka Gabriela 
luková Sitová. Rodiče se prý o emoč-
ní zralost začnou zajímat zpravidla 
v okamžiku, kdy má jejich potomek 
nastoupit do školy, anebo v případě 
výchovných problémů.

ve školních osnovách je sice vštěpo-
vání ohleduplnosti, empatie a pěstová-
ní mezilidských vztahů obsaženo coby 

součást občanské či etické výchovy, 
podle psycholožky je ale lepší učit děti 
vhodně reagovat v konkrétních situa-
cích než si o správném chování a mo-
rálce jen povídat.

Vhodné pomůcky
to potvrzuje i Michaela dostálová 
ze společnosti Scio, která se spolupo-
dílela na vývoji Emušáků, pomůcce 
usnadňující dětem vyjadřování po-
citů. Pocity a vhodné chování v urči-
tých situacích děti lépe pochopí třeba 
v pohádce. „Je dokázáno, že děti, u kte-
rých je rozvinutá emoční inteligence, 

jsou přátelštější, asertivnější, lépe řeší 
problémy, mají i lepší vztah s rodiči,“ 
uvedla. 

výzkumy prý dokázaly, že ve ško-
lách, kde se této problematice věnova-
li, se zlepšila i kázeň.

„Některé věci se nedají moc naučit,“ 
upozornila ale dětská psycholožka vác-
lava Masáková. děti se nejlépe učí ná-
podobou, je proto dobré všímat si dět-
ských citových potřeb a kladný vztah ke 
světu v dítěti pěstovat třeba skrze péči 
o zvířata nebo kytky. „Ale to chce obrov-
skou trpělivost a také časovou investi-
ci,“ dodala s tím, že podle ní právě toto 
mnoho rodičů svým dětem nedává.

Emocionální a sociální výchova se 
ve světě vyučuje téměř 20 let, nabízí ji 
školy třeba v Singapuru, Hongkongu, 
Japonsku, Korey, Austrálii, na Novém 
zélandu nebo ve velké Británii.
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Mezi dovednosti 
21. století patří 
komunikační 
dovednosti, 

řešení 
problémů, 
spolupráce 
v týmu nebo 
sebereflexe. 

Slova jako „soft skills“, čili „měkké 
dovednosti“, nebo české „kompetence“  
často postrádají nějaký hmatatelný obsah 
a tedy i užitečnost. Na webu Druhá noha 
najdou rodiče a děti leccos užitečného.

Opřete 
vzdělání 

svých dětí
o druhou 
nohu

Text: Michal Kunc

Složitých situací zažije každý v životě bezpočet, tuto skutečnost změ-
níme jen těžko. důležité ale je, mít v takových chvílích „kam sáhnout“ 
pro dobré řešení, respektive naučit se, jak krizové situace 
řešit. S některými potížemi nám pomohou lidé kolem nás, rodina, 
známí. Něco se naučíme ve škole nebo ve skautu, něco se naučíme 
metodou pokusu a omylu. Problém je, že něco se nikdy ne-
naučíme, i když bychom mohli (chodili jsme přece do školy). Řeč je 
o tzv. „soft skills“, měkkých dovednostech. všichni o tom mluví, jenže 
co to je? A kde se to naučit? A kdy s takovým učením vůbec začít?

„Soft skills“ nelze od života „odpárat“ 
výraz měkké dovednosti vychází z anglického soft skills. Označení 
„soft“ je překládáno jako „měkké“, nicméně mohlo by se říkat i „jem-
né“. Označení má dát na vědomí, že se jedná o protiklad „tvrdých“ zna-
lostí a účelově orientovaných dovedností (třeba znalosti v matematice 
a dovednost stavět rovnou zeď). 
„Soft skills“ nemají jediný účel, 
souvisejí s běžným, každoden-
ním životem. Nelze je od něj 
odpárat. Jde o vztah k sobě sa-
mému a k ostatním lidem a na 
rozdíl od tvrdých dovedností 
nemají jen jeden předmět vyu-
žití. dají se aplikovat v širokém 
spektru situací. Patří mezi ně 
např. komunikační dovednosti 
(jednání s lidmi, sebeprezenta-
ce, schopnost vést diskusi), ře-

v týmu (dovednost čerpat 
z něj i přispívat) nebo sebe-
reflexe (potřeba ptát se sám 
sebe „udělal jsem to správ-
ně, neměl jsem volit jiné 
řešení“?). Kromě užitečnosti 
v každodenním životě jsou 
měkké dovednosti očekává-
ny také zaměstnavateli. Píší 
se o nich knihy, firmy platí 
horentní sumy za školení, 
lidé za nemalé peníze absol-
vují workshopy.

Děti se učí nejlépe.  
I soft skills
Přes popularitu tohoto téma-
tu mezi „dospělou veřejnos-
tí“ chybí zázemí pro rozvoj 
měkkých dovedností u dětí. 
Přitom se nabízí otázka: mu-
seli bychom se v dospělosti 
věnovat drahým manažer-
ským školením měkkých 
dovedností, kdybychom s je-
jich rozvojem začali už v dět-
ství? Někteří rodiče se snaží 
rozvoj měkkých dovedností 
u svých dětí řešit, například 

výběrem specifické školy nebo naplněním volného 
času svých dětí aktivitami, které dbají na osobnostní 
rozvoj. to nebývá levné. Široce přístupné zdroje za-
měřené na rozvoj měkkých dovedností u dětí bohužel 
spíše chybí a rodiče jsou odkázáni převážně na vlastní 
vynalézavost.

Jedním z nových projektů, které si dávají za cíl ro-
dičům s rozvojem měkkých dovedností u dětí je web 
druhá noha (druhanoha.cz). druhá noha se zaměřuje 
na pět zásadních měkkých dovedností: komunikaci, 
spolupráci, sebeřízení, řešení problémů a kreativitu. 
Rodičům a dětem jsou k dispozici základní informace 

o těchto dovednostech a zejména ba-
lík aktivit pro jejich rozvoj. Po regis-
traci jsou pro každou z dovedností 
přístupné také orientační testy, které 
umožní vyzkoušet si momentální 
úroveň svých dovedností a napoví, 
na co se v budoucnu více zaměřit. Ro-
diče si mohou zároveň stáhnout sou-
bor úloh vycházejících z reálného 
života, které jim pomohou zhodnotit 
měkké dovednosti svých dětí v kaž-
dodenních situacích. Web Druhá 
Noha vytvořila společnost 
Scio a jeho obsah je přístup-
ný kompletně zdarma.

Na rozvoj měkkých dovednos-
tí není nikdy dost brzo a v životě je 
zaručeně využije každý, ať už ve ško-
le, práci nebo svém volném čase. Co 
se z měkkých dovedností naučíme, 
se stává užitečným takřka okamžitě 
a užitečným být nepřestane. začně-
te se na rozvoj měkkých dovedností 
svých dětí soustředit i vy, ať už s dru-
hou Nohou, nebo na vlastní pěst.

šení problémů (nebát se, chápat je jako výzvu), spolupráce 
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Svůj mozek hněteme vlastníma rukama 

Pletení je v mnohém podobné programování. Počítače vyrostly z tkalcovských stavů. Ruka je náš základní 
prostředek fyzického i psychického vývoje.

text:  převzato z blogu Mind/Shift, 
překlad Bohumil Kartous

„Myšlení je jako kosmické pletení,“ 
napsal už před sto lety zakladatel Wal-
dorfské školy Rudolph Steiner. Sám 
pro své studenty vyvinul učební po-
stupy zahrnující pletení, šití a práci se 
dřevem, neboť věřil, že „kdo má neob-
ratné prsty, bude neobratný i po strán-
ce intelektové, protože jeho nápady 
a myšlenky budou méně pohyblivé“.

i současní žáci ve Waldorfských 
školách pletou ponožky a vyřezávají 
polévkové lžíce, zároveň se však mno-
ho waldorfských škol vyhýbá techno-
logiím. Technologie a ruční práce se 
mohou zdát na první pohled v opozici. 
Jenže ruční práce a výpočetní technika 
– a procesy, které jsou za nimi – se jeví 
být vzájemně mnohem bližší než by 
člověk na první pohled řekl.

když doktorka karen Shoopová, 
vyučující elektrotechniku na Queen 
Mary university v Londýně, absol-
vovala svůj první workshop pletení, 

všimla si, že pletení je velmi podob-
né programování, psaní kódu. „všim-
la jsem si, že instrukce k pletení jsou 
většinou binární, stejně jako v progra-
mování: Hladce, nebo obratce.“ Ještě 
zajímavější byly instrukce k pletení, 
které se čtou stejně jako výrazy použí-
vané pro vytváření kódů a manipulaci 
s nimi. doktorka Shoopová zjistila, že 
prvopočátky programování byly in-
spirovány ručními pracemi. „počítače 
skutečně částečně vycházejí ze spřádá-
ní, konkrétně z Jacquardova, respekti-
ve ještě dříve Bouchonova tkalcovské-
ho stavu. Za pozornost stojí, že někteří 
ranní programátoři byli lidé vytvářejí-
cí matrice pro tkalcovské stavy.“

Jak ruční práce souvisejí s učením
práce rukou pomáhá klukům i hol-
kám v rozvoji kognice, tedy poznávání, 
a také v rozvoji jemné motoriky. obojí 
je vysoce důležité ve škole,“ říká Micha-
el Gurian, autor knihy kluci a holky se 
učí odlišně (Boys and Girls Learn dif-
ferently). „obecně je to tak, že mužům 
pomáhají ruční práce v rozvoji moto-
rických dovedností a ženám v rozvoji 

schematického myšlení, které lze na 
jeho nejvyšší úrovni nalézt v geome-
trii a fyzice.“ Guriana by také zajíma-
lo, zda ruční práce mohou atrahovat 
větší pozornost dívek k oborům STEM 
(science, technology, engineering, ma-
thematics) a „pletací“ projekt doktorky 
Shoopové podle něj může sloužit jako 
průvodce dlouhodobých studií nachá-
zejících vztah mezi ručními pracemi, 
inženýrstvím a programováním.

Ruka tvaruje naše myšlení
Zkoumání toho, jak ruka souvisí s uče-
ním, překračuje srovnávání jednotli-
vých dovedností nebo STEM, jde až 
k samotným kořenům lidské biologie, 
říká neurolog ze Stanfordu Frank R. 
Wilson, autor knihy Ruka: Jak její uží-
vání formuje mozek, jazyk a lidskou 
kulturu (The Hand: How its use Sha-
pes the Brain, Language and Human 
Culture). Wilson v knize nabádá učite-
le, aby zařazovali více ručních prací do 
školních činností.

„díky procesu koevoluce (proces, 
v němž změna podmínek spustí evo-
luční proměnu druhu, tedy i člověka, 
pozn. překladatele) je pro mě zcela evi-
dentní, že ruka zastává privilegované 
místo v procesu učení. Není jen kataly-
zátorem učení, je přímo těžištěm zku-
šenosti v organizaci dětského světa vní-
mání, motoriky, poznávání a tvoření. 
Je srovnatelně zřejmé, že jakmile děti 
dojdou na konec pubertálního vývo-
jového stádia (11, 12 let), stává se ruka 
spojujícím článkem mezi člověkem 
a komunitou a důležitým prostředkem 
rostoucí dětské potřeby k získávání do-
vedností, odpovědnosti a uznání nále-
žejících dospělým,“ míní Wilson. 

 „Baví mě pomyšlení, že se světy 
„bezduchého, technického, ajťáckého“ 
a „tradičního, ženského, rukodělného“, 
dle obecného vnímání neslučitelné, 
překrývají,“ říká doktorka Shoopová.
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Nová čínská vzdělávací doktrína  
zakazuje dril
Čína mění kurz svého obřího vzdělávacího systému o 180 stupňů.

text red

Žádné standardizované testy, žádné 
písemné domácí úkoly, žádné znám-
kování. i to jsou některé z prostřed-
ků, kterými chtějí v Číně pozvednout 
kvalitu školství. Čínské Ministerstvo 
vzdělávání dalo tento týden veřejnosti 
k dispozici návrh nazvaný „Deset zá-
sad ke snížení akademické zátěže 
pro první stupeň“. Má to být jeden 
z hlavních prostředků čínské reformy 
vzdělávání, společně se snížením ná-
roků na nabiflované informace, sníže-
ní důrazu na exaktnost terminologie 
v učebnicích ve prospěch pochopení 
a zvýšení počtu učitelů.

Tento krok je poměrně překvapivý, 
alespoň s ohledem na fakt, že Čína 
je, stejně jako jiné asijské země, 
známá vysokým důrazem na dril 
a také obrovskou konkurencí, kterou 
vytváří miliony studentů ucházejících 
se o omezená místa na čínských uni-
verzitách. Toto prostředí vede k tomu, 
že rodiče často vynakládají enorm-
ní úsilí na to, aby jejich dítě uspělo, 
a děti naopak cítí velkou odpovědnost 
za případné selhání. Stejně jako na-
příklad v Jižní koreji to vede k tomu, 
že děti jsou přetěžovány učením, kte-
ré je navíc do značné míry založeno 
na memorování, ať už formou školní 
výuky, nebo následným soukromým 
doučováním.

defekty takového přístupu se proje-
vují například v tom, že vynucovaný 
dril sice vyrábí chodící encyklopedie, 
ale dusí v dětech kreativitu a schop-
nost kritického odstupu či vlastního 
rozhodování. To se pak pochopitelně 
odráží v míře inovací, které jsou klí-
čové pro rozvoj ekonomiky. To, a také 
snaha zmírnit možné rozevírání soci-

álních nůžek, v Číně už tak extrémní, 
je pravděpodobně důvodem razantní 
změny kurzu.

Zásady obsažené  
ve zveřejněném návrhu:
1. Transparentní přijímací říze-

ní. při přijetí na školu nesmí být 
v úvahu brány dosažené certifika-
ce a výsledky zkoušek. Školy musí 
přijímat studenty na základě jedi-
ného faktoru, a to jejich bydliště.

2. Vyvážené třídy. Žáci musí být do 
tříd rozřazeni náhodně, stejně tak 
budou k jednotlivým třídám při-
děleni učitelé. Školám je přísně 
zakázáno tvořit třídy na základě 
výkonů dětí.

3. Stejný začátek pro všechny. 
všechny nároky kladené na žáky 
prvního ročníku by měly být stej-
né. Školy nesmí uměle zvyšovat 
požadavky a zrychlovat učební 
tempo.

4. Žádné domácí úkoly. Na prv-
ním stupni nejsou povoleny žád-
né písemné domácí úkoly. Školy 
mohou ovšem zorganizovat ve 
spolupráci s rodiči „zážitkový do-
mácí úkol“, např. výlet, návštěvu 
knihovny a rukodělné práce.

5. Snížení testování. pro první až 
třetí ročník platí úplný zákaz 
standartizovných testů, pro čtvr-
té a vyšší ročníky je možné žáky 
podrobit jednou za semestr stan-
dartizovanému testu z čínštiny, 
matematiky a cizího jazyka. Testy 
z ostatních předmětů nesmí být 
více než dva za pololetí.

6. Slovní hodnocení. Školy mohou 

hodnotit studenty pouze za po-
užití slov „výjimečný, výborný, 
dostatečný a nedostatečný místo 
tradičního stobodového systému.

7. Minimalizace dodatečných ma-
teriálů. Školy mohou použít je-
nom jeden dodatečný zdroj a pou-
ze se schválením rodičů. Školy 
a učitelé mají zakázáno doporu-
čovat či navrhovat jakékoliv další 
zdroje žákům.

8. Přísný zákaz doučování. Školy 
a učitelé nesmí zorganizovat dal-
ší hodiny mimo běžnou výuku. 
veřejné školy a jejich učitelé se 
nesmí podílet na žádných dalších 
aktivitách spojených s vyučová-
ním.

9. Minimálně jedna hodina tělo-
cviku. Školy musí zaručit nabíd-
ku tělocviku v souladu se stáními 
normami.

10. Posílení pravomocí. pověření 
úředníci budou vykonávat pravi-
delné inspekce.

Zážitkové domácí úkoly jsou ur-
čitě myšlenkou, která stojí za to. 
Smyslem je podněcovat děti v tom, 
aby samy poznávaly a sbíraly zku-
šenosti, ne aby se drilovaly pojmy 
a fakta, k nimž nemají vztah. Ruku 
v  ruce s  tím jde omezení testová-
ní. O to pozoruhodnější je, že tento 
směr preferuje autoritářská Čína, 
zatímco řada evropských zemí se-
trvává u tradičních úkolů. 

JSEM UČITELJSEM RODIČ
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Co je při učení 
efektivní
ve studii zveřejněné v časopise 
„psychological Science in the public 
interest“ autoři přinášejí výsledky 
hodnocení nejčastěji používaných 
metod, kterými se studenti učí, po-
dle jejich efektivity. do skupiny nej-
méně efektivních zařadili následují-
cí metody: 

Studie k těmto metodám říká, že 
některé z nich mohou pomoci ně-
kterým studentům, ale jen při učení 
určité látce a celkově jsou málo efek-
tivní. do skupiny středně efektivních 
metod zařadili následující: 

 

Jako nejefektivnější metody auto-
ři studie označili: 

 

-red-

Pocit vlastního úspěchu  
je vytvářen v prvních třídách
U kluků je vliv pozice ve třídě čtyřikrát větší než u holek.  
Výzkum ukazuje na vysoký vliv nekognitivních charakterových 
vlastností: vytrvalosti, odolnosti a sebedůvěry. 

Studie výzkumníků Richarda Mur-
phyho a Felixe Weinhardta z London 
School of Economics and political Sci-
ence (LSE) se zabývá tím, jak úspěš-
nost žáků na základní škole vyjád-
řená porovnáním s jejich spolužáky 
ovlivňuje výsledky v jejich dalším 
vzdělávání. Autoři zjistili, že žák, kte-
rý byl na prvním stupni považován za 
úspěšnějšího než jeho spolužák, a oba 
žáci dosáhli stejných výsledků v testech, 
je i v dalším vzdělávání úspěšnější. vý-
zkumníci pracovali s daty dvou miliónů 
žáků a jejich výsledky na konci prvního 
i druhého stupně základní školy. Žák, 
který byl mezi nejlepšími, se zlepšil vý-

razně víc než žák méně úspěšný. vliv re-
lativní pozice ve třídě je čtyřikrát silnější 
u chlapců než u dívek. Z výsledků studie 
vyplývá, že pro děti nemusí být vždy 
nejlepší, mají-li úspěšnější spolužá-
ky, a to zejména pro chlapce. Žáci se 
ve třídě přirozeně srovnávají, úspěšný 
žák si vytvoří pozitivní koncept o svých 
schopnostech a to přispívá k dalším 
dobrým výsledkům. podle výzkumníků 
mohou výsledky přispět k lepší organi-
zaci práce ve třídě, ukazují však také na 
to, jak významnou roli hrají nekognitiv-
ní dovednosti jako vytrvalost, odolnost 
a sebedůvěra pro dosažení dobrých 
vzdělávacích výsledků. Zdroj: blog LSE 

Za výsledky ve škole stojí vytrvalost, 
sebekontrola, ale i radost ze života
text: Irena Smetánková

Řada studií ve vzdělávání ukazuje na to, 
že žáci mají lepší výsledky ve škole, 
když mají pozitivní přístup k učení 
i k sobě samým. pěstování odolnosti, 
vytrvalosti, optimismu a odvahy se stává 
součástí mnoha vzdělávacích programů 
a většinou je zahrnováno pod označení 
sociální a emocionální výchova. Rozví-
jení těchto kvalit je důležitým úkolem 
pro školy, ale také rodiče mohou vý-
znamně přispět k dobrým vzdělávacím 
výsledkům svých dětí, jestliže u nich 
podporují následující dovednosti: 
•	 Radost ze života, tedy dovednost 

být otevřený a propojen s ostat-
ními, mít radost z ocenění a spo-
lečné práce a snažit se mít dobré 
výsledky.

•	 Odolnost pomáhá dětem mys-
let realisticky a být flexibilní, ne-
vzdávat se při neúspěchu a učit se 
z vlastních chyb.

•	 Sebekontrola, ovládání impulsiv-
ního chování. Nejen že děti mají 
lepší výsledky ve škole, jsou i fy-
zicky a mentálně zdravější.

•	 Čestnost. děti se naučí upřímnos-
ti k sobě samým i k ostatním, ne-
předstírají, že něčemu rozumějí, 
a zeptají se. přispívá to k důvěře 
mezi žáky a učiteli. 

•	 Odvaha je potřebná při učení se 
čehokoliv nového, při obhajování 
svého postoje a chování.

•	 Laskavost, aby děti pochopily, že 
učení je obtížné pro ně i pro ostat-
ní, dokážou požádat o pomoc, 
naslouchají ostatním a rozvíjejí 
empatii. všechny tyto kvality jsou 
potřebné pro školu i pro život a je 
třeba je rozvíjet a posilovat. 

Zdroj: www.independent.co.uk/news/
education/schools/six-of-the-best-the-

-traits-your-child-needs-to- 
succeed-8899903.html
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Promyšlené doptávání s použitím 
otázky „proč“.

Vlastní vysvětlení látky studentem.

Přeskakování – probírání různých 
typů látky nebo problémů v rámci 
učební aktivity.

Zkušební testování v jakékoli podobě 
– kartičky, otázky v učebnici nebo 
testy na procvičení – ovšem aniž by 
výsledky byly zahrnuty do hodnocení. 

Rozložené procvičování – studium 
a opakování látky v průběhu několika 
relativně krátkých časových úseků. 
Učení se velkého objemu látky na 
poslední chvíli je sice lepší než se 
neučit vůbec, ale nepřináší solidně 
osvojené znalosti a dovednosti.

Podtrhávání a zvýrazňování  
v učebnicích a textech.

Opakované čtení.

Shrnutí.

Zapamatování si klíčových slov.

Mentální vizualizace  
jako připomínka látky.



21k u p o d i v u

Crowdfunding:  
příležitost pro školy jak získat prostředky 

Jak může škola získat prostředky na zajímavé nápady? Říct si o ně těm, kdo jí fandí.

text: Martin Drnek

Zvoní a začíná hodina. překvapivé je, 
že žáci se nemohou nadcházející výu-
ky dočkat. Na Základní škole Máneso-
va v otrokovicích totiž začíná hodina 
animace. Již před třemi lety se začali 
žáci ve výtvarné výchově věnovat ani-
maci díky iniciativě učitelky ivany Řez-
níčkové. postupně se naučili tvořit díla 
a úspěšně propojit klasickou výtvarnou 
výchovu (kresbu, modelování, objekto-
vou tvorbu) s moderními médii. „Jsme 
přesvědčeni, že multimediální výchova 
hýbe naším světem a chceme, aby žáci 
získali cenné dovednosti i v tomto oboru. 
Za na pohled možná kratinkým filmem 
se skrývají hodiny práce, která začíná 
přemýšlením nad vhodným námětem 
a vytvářením scénáře, pokračuje výro-
bou kulis, prací s technikou a končí do-
laděním obsahu hudbou a zvuky,“ říká 
paní Řezníčková, iniciátorka dětské 
radosti ze školy. pro další rozvoj výuky 
však škole chyběly peníze …

Řekněte i o podporu  
na portálu Hithit 
Žákům a učitelům ze ZŠ Mánesova se 
podařilo získat potřebné prostředky na 
nové vybavení animační dílny na por-
tálu Hithit. Jak to funguje? Jde o způsob 
získávání peněz na nejrůznější projekty 
formou veřejné sbírky, tzv. crowdfun-
ding. Finální sumu, kterou stanovíte 
na začátku, dávají dohromady drobní 
přispěvatelé, kterým na oplátku nabízí-
te určitou odměnu. Napíšete ke svému 
projektu koncept, navrhnete systém 
odměn a natočíte krátké video, které 
projekt představí. každý projekt má na 
shromáždění požadované částky 45 
dní. pokud se mu to nepodaří (např. vy-
bere se jen část požadované částky), vět-

šina peněz se vrací zpět přispěvatelům. 
Minimální částka, o kterou můžete žá-
dat prostřednictvím Hithit, je 50 000 kč. 
Crowdfunding není charita ani sponzo-
ring – donátoři za investované peníze 
získávají konkrétní odměnu (produkt 
nebo službu). u zapojených škol např. 
výtvarné práce studentů, pronájem tě-
locvičny, plaketu se jménem dárce atd. 

Jak dotáhnout projekt k úspěchu? 
Buďte střízliví a přesvědčiví
důležitá je nejen kreativita při vymýšle-
ní odměn, ale také jejich rozsah a hlav-
ně aktivita. ZŠ Mánesova z otrokovic 
získala 61 400 kč a pro úspěch bylo 
klíčové rozšířit povědomí o probíha-
jící akci mezi co nejvíce lidí a zároveň 
dobře nastavené odměny. přispěvatelé 
tak získali třeba romantickou večeři ve 
školní jídelně nebo originální žákovské 
dílo na zakázku. Na portálu Hithit se fi-
nanční prostředky pro svůj projekt po-
kusilo získat například i Gymnázium 
dr. Randy z Jablonce nad Nisou. Škola 
má již delší dobu zkušenost s venkovní 
výukou a rozhodla se vybudovat místo 
výuky a setkávání v zahradě školy. Cel-
kem potřebovala získat téměř 200 tisíc 
korun, na Hihit se škole podařilo vybrat 
ve vyměřené lhůtě 128 000 kč. projekt 
tedy neskončil úspěchem a peníze byly 
poslány zpět dárcům. vybraná částka 
ale rozhodně musí překvapit přirozené 
skeptiky.

„Hledat různé možnosti řešení 
a dotáhnout práci do finiše“
dobře nastavit cílovou částku, lákavě 
definovat nabízené odměny, zamyslet 
se nad propagací celého projektu, určit 
cílové skupiny, u kterých může projekt 

nejvíce rezonovat. To vše je spousta 
práce. Na druhou stranu prožitá zkuše-
nost může dát škole a jejímu okolí vě-
domí vlastní síly. Rodiče, učitelé a žáci 
mohou pochopit svoje vzájemné pro-
vázaní. A škola přestane být odtažitým 
místem, kterého se má člověk obávat, 
ale stane se součástí komunity, kde se 
neučí jen matematika a čeština. Jak říká 
paní učitelka Řezníčková, „děcka se učí 
kromě jiného plánovat, spolupracovat, 
nevzdávat se, hledat různé možnosti 
řešení a dotáhnout práci do finiše. Věří-
me, že jsme objevili další oblast, ve které 
mohou být úspěšní všichni, i ti žáci, kteří 
jsou nadaní více prakticky a u kterých 
není učení na prvním místě.“

pokud máte vlastní nápad, ať už jste 
ředitel, učitelka, žáci nebo rodiče zkus-
te jej realizovat. Úspěch se nedostaví 
automaticky, ale stojí za to, se o něco 
alespoň pokusit.

Máte nápad a  chybí vám peníze? 
Kontaktujte nás na scio@scio.cz. 
Pomůžeme vám dát dohromady 
koncept žádosti na portál Hithit.
cz. Vaše žádost nespadne pod stůl, 
když se nepodaří cílovou částku 
získat. Můžete ji využít při dalších 
příležitostech…

JSEM UČITEL

Podporujte školu, kam vaše dítě 
chodí, má to smysl. Pokud máte 
chuť navrhněte škole, že jí s  po-
dáním žádosti pomůžete. Napište 
nám na scio@scio.cz, dáme to do-
hromady.

JSEM RODIČ
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Hezky česky a zajímavě o Česku
Časopis Moje země – to je sto stran za-
jímavého čtení o naší domovině. Pest-
ré, čtivé a objevné články, úžasné foto-
grafie, netradiční reportáže. Přírodní 
zajímavosti, národní poklady, setkání 
s výjimečnými lidmi, témata české 
historie trochu jinak. Tipy na výlety, 
užitečné a podrobné informace z regi-
onů. Vlastivědný kvíz, soutěžní otázka 
o zajímavé ceny, slepá mapa, kulturní 
kaleidoskop. Snažíme se podporovat 
český jazyk, kulturu a národní cítění. 
A věřte- i doma je co objevovat!

Dvouměsíčník Moje země vychá-
zí 6× ročně, předplatitelé 39 Kč (roční 
předplatné 234 Kč), volný prodej PnS 
49 Kč.

Bonusový vklad uvnitř čísla pro 
předplatitele zdarma. 

Jiří Žáček, básník
Proč čtu magazín Moje země? Protože 
je inteligentní a fotogenický. Sice jsem 
veterán, ale rád se dám poučit a okouz-
lit. A na stránkách tohoto časopisu 
vždycky najdu nový objev: neznámé 
město nebo magické místo, kde jsem 
nikdy nebyl a kam bych se rád vypra-
vil na výlet. Díky za dobré tipy minulé 
i příští, držím vám palec, ať máte pořád 
dost zvídavých čtenářů! 

Miroslav Zikmund, cestovatel
Velmi povedený časopis. Líbí se mi pře-
devším jeho obrazová podoba, velmi 
působivé a citlivě vybrané fotografie. 
Důkladně i zajímavě jsou zpracová-
ny regionální přílohy v každém čísle. 
na zdejší poměry výjimečný magazín 
o České republice.

Zora Jandová, zpěvačka
Magazín Moje země je přesně podle 
mého gusta – chutný koktejl rozma-
nitých článků, inspirace a ponaučení. 
Těší mě číst zajímavosti o naší zemi, 
o nás, naší historii a přírodě. Ten, kdo 
má oči a srdce otevřené, vidí tu krásu 
kolem sebe. A Moje země jsou tako-
vé „oči“, které nám to objevování také 
umožňují.

Lenka Prokopová, na mateřské 
dovolené
na Moji zemi se těším každé dva měsí-
ce. nejprve si přečtu rozcestník a tipy 
na výlety, aby mi neunikla nějaká za-
jímavá akce. rádi s rodinou cestujeme 
po Česku a v příloze o regionech se 
vždycky dozvíme něco nového, co se 
nám hodí.

Věnujte předplatné jako dárek blízkým – rodičům, 
kamarádům, kolegům. Udělejte jim radost 
po celý rok. Budou nadšeni!

Pouze 39 Kč za jedno číslo.
Roční předplatné dvouměsíčníku, 
s bonusovým vkladem v každém 
čísle jen pro předplatitele, za 234 Kč.
OBJEDNÁVEJTE:
•  telefonicky na 225 985 225 (SEND předplatné) 
•  e-mailem na send@send.cz 
•  na www.mojezeme.cz
•  na adrese  Moje země Česko, 

Gromešova 769/4, 621 00 Brno 

DARUJTE PŘEDPLATNÉ

Dárkový poukaz
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Roční předplatné časopisu 
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Myslete včas na Vánoce!

časopisu

Dárkový poukaz si můžete vytisknout na www.mojezeme.cz.

Kupte prosincové číslo a přidejte dárkový poukaz.



Atmosféru školy dokáže  
nejvíce ovlivnit její vedení
Naučit děti rozlišovat mezi škádlením a ubližováním. Hledat příčiny neúspěch i ve vztazích. Na vliv klimatu 
školy a třídy jsme se zeptali i školní psycholožky Lucie Slabé , která se s podobnými problémy setkává 
každý den na základní škole Kamenice.

TExt: Daniela Jírová

Jaké jsou nejčastější potíže, které 
ve své praxi řešíte? Mám na mysli 
hlavně ty, které souvisí se vztahy 
a atmosférou ve třídě, ve škole, ve 
sboru?
nejčastěji se problémy týkají vztahů ve 
třídě – žák vyloučený z kolektivu, vzá-
jemně rivalizující party, pomluvy mezi 
holkami, bitky mezi kluky. Ve spolu-
práci s třídním učitelem pak učíme děti 
rozlišovat mezi škádlením a ubližová-
ním, snažíme se zlepšit komunikaci 
mezi dětmi, zapojit vyčleněné žáky, vy-
jasnit pravidla chování. Pokud jde o cel-
kovou atmosféru třídy, tak se na ní sna-
žíme působit především preventivně. 
To je práce hlavně třídního učitele a zá-
leží na jeho schopnostech a osobnosti. 
Školní psycholog doplňuje jeho činnost 
o preventivní práci se třídou v podobě 
interaktivních programů, kde se děti 
lépe poznají, je možné otevřít téma, kte-
ré je ve třídě aktuální a společně najít 
způsoby řešení třídních problémů.

Atmosféru školy pak vytváří přede-
vším vedení. Já mám to štěstí, že pan 
ředitel je člověk na svém místě, vytvořil 
fungující kolektiv, pořádá pro pedagogy 

společné akce, které jsou nesmírně uži-
tečné. Pedagogové se musí navzájem 
znát, tolerovat, spolupracovat a podpo-
rovat se. To se na naší škole daří.

Máte zkušenost s tím, že dobré 
vztahy, dobré klima ve třídě 
ovlivňují výsledky výuky?
V minulém školním roce jsme řešili 
špatnou motivaci k výuce v jedné ze 
sedmých tříd. Většina pedagogů měla 
problém žáky zaujmout, namotivovat, 
žáci měli horší prospěch v porovnání 
s paralelní třídou. 

Jednou z příčin těchto potíží se uká-
zalo i klima třídy, kde holky a kluci tvo-
řili striktně oddělené skupiny. navíc 
obě party byly vedeny žáky, v jejichž 
hodnotovém žebříčku byla škola na 
dolních pozicích. Proto jsme se řízený-
mi programy ve třídě snažili posílit roli 
jiných žáků a posílit spolupráci mezi 
pohlavími. zaměřili jsme se také na 
vztah k třídní učitelce, která byla pro 
třídu nová, dobře jí neznali a neměli 
k ní vybudovaný vztah. Takto se poda-
řilo alespoň částečně zapojení někte-
rých žáků zlepšit.

Jaké metody se pro budování 
klimatu, případně zjišťování stavu 
používají?
Pro zjišťování klimatu lze použít dotaz-
níkové metody. Často podnět přichází 
od jednotlivých žáků, ale i od rodičů 
a třídních učitelů. V rámci preventiv-
ních programů se třídou lze také klima 
třídy dobře odhadnout podle toho, jak 
skupina s psychologem spolupracuje, 
jaké interakce se mezi žáky v průběhu 
odehrávají, jak komunikují…

Máte nějaký tip pro rodiče, čeho si ve 
škole mají všímat, pokud je zajímá 
klima školy a záleží jim na něm?
Domnívám se, že celkové klima školy 
mohou rodiče dobře odhadovat z toho, 
jak s nimi škola komunikuje (např. při 
zápisu do 1. třídy, schůzce s rodiči před-
školáků), zapojuje je do spolupráce. Je 
dobré podívat se na web školy a zjistit 
si, zda škola pořádá nějaké akce pro 
rodiče (např. Vánoční jarmark, akade-
mii apod.), zda děti jezdí na adaptační 
pobyt, jaké pořádá preventivní akce. Už 
fakt, že na škole působí školní psycho-
log, bych považovala za dobré znamení.

Prostředí,  
které formuje naše děti

Věnujte předplatné jako dárek blízkým – rodičům, 
kamarádům, kolegům. Udělejte jim radost 
po celý rok. Budou nadšeni!

Pouze 39 Kč za jedno číslo.
Roční předplatné dvouměsíčníku, 
s bonusovým vkladem v každém 
čísle jen pro předplatitele, za 234 Kč.
OBJEDNÁVEJTE:
•  telefonicky na 225 985 225 (SEND předplatné) 
•  e-mailem na send@send.cz 
•  na www.mojezeme.cz
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Gromešova 769/4, 621 00 Brno 
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Víte, v jakém prostředí tráví vaše děti 
podstatnou část života?
Školy mají možnost a příležitost zjistit, co si všichni aktéři (žáci, učitelé, rodiče) myslí o prostředí,  
které škola vytváří. Vztah ke škole může významně ovlivnit vztah, jaký si děti ke vzdělávání vytvoří. 
Některým zavře dveře pouhá špatná zkušenost ze školy…

Ke zjištění klimatu ve třídách společ-
nost Scio organizuje projekt s názvem 
Mapa školy. Mapa má dlouholetou 
tradici s více než půl milionem zapo-
jených dětí, rodičů a učitelů. 

Právě velké množství zapojených 
škol dává projektu velkou výhodu proti 
jiným podobně zaměřeným šetřením. 
Škola vidí své výsledky a má možnost 
je porovnat s určitým standardem, ten 
tvoří průměrné výsledky škol, které již 
šetřením prošly.

Projekt dává škole i rodičům důleži-
tou zpětnou vazbu o vztazích ve třídách 
i v učitelském sboru. zaměřuje se však 
nejen na vztahy, ale také na spokojenost 
s kvalitou výuky, vzájemnou komuni-
kací mezi školou a rodiči nebo s ma-

teriálními podmínkami. V projektu se 
do jisté míry sleduje i styl výuky, (ne)
oblíbenost předmětů nebo obavy žáků 
z výuky, učitelů nebo školy jako takové.

Otázky z Mapy jsou propojeny s vý-
sledky žáků v testech. Dlouhodobě je 
patrný jasný výsledek: kde vládne 
v hodinách dobrá atmosféra, tam žáci 
dosahují lepších výsledků. I proto je 
důležité, aby školy získávaly nezá-
vislou zpětnou vazbu ke své činnosti 
a pravidelně využívaly nástrojů na 
sledování školního klimatu.

Důležitá je také otevřenost vůči ro-
dičům. Školy, které zveřejňují na svých 
webech výsledky projektu, zejména tu 
část, která je speciálně připravena pro 
rodiče, tím jasně deklarují svou ochotu 

komunikovat s rodiči. Výsledky projek-
tu pak mohou využít nejen rodiče, kteří 
již mají ve škole své dítě, ale také ti, kteří 
se teprve chystají je tam dát.

Samotné šetření doplňuje řada mo-
dulů sledujících hlouběji klima v uči-
telském sboru, pohodu žáka nebo pe-
dagogické kompetence učitelů. Školy 
mají možnost si své výstupy nechat 
doplnit o SWOT analýzu školy nebo si 
sjednat konzultaci výsledků ve třídách.

Projekt pravidelně probíhající na za-
čátku kalendářního roku (v únoru) na-
bízíme všem základním a v upravené 
verzi i mateřským školám. Více infor-
mací naleznete na www.scio.cz/mapa.

-red-

Dobré vztahy dělají dobré výsledky
Studie Vanderbiltovy univerzity ukazuje, proč by měl učitel v prvé řadě vytvářet dobré vztahy ve třídě.

Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, po-
dávají lepší výkony. Totéž platí i pro 
učitele. Učitel, který má třídu plnou 
spokojených žáků a zdravé vztahy ve 
třídě, nemusí neustále ztrácet čas ře-
šením kázeňských problémů a kon-
fliktů. Dobré sociální klima ve škole 
rozvíjí dobrý pocit ze školy, žáci se učí 
komunikovat s vrstevníky i autorita-
mi, řešit konflikty, kultivovaně vyja-
dřovat své postoje, emoce a empatii. 
Vliv klimatu na výsledky žáků potvr-

dila i nedávná studie výzkumníků 
z Vanderbiltovy univerzity se zamě-
řuje na výchovu čtyřletých dětí ve 
školce. V rámci studie bylo sledováno 
více než 800 dětí v 60 různých třídách 
v jihovýchodních státech USA. Studie 
přináší následující zjištění: existuje 
přímý vztah mezi tím, jaká je atmo-
sféra ve třídě, a tím, jak se u dítěte 
vyvíjejí dovednosti sebeřízení, jako 
je soustředění, vytrvalost a snaha 
– pozitivní přístup ve třídě podporuje 

rozvoj těchto dovedností, což dále při-
spívá k pokrokům v učení, v základech 
čtení, psaní a počítání. Autoři ukazují, 
že učitelé by v rámci odborné přípravy 
měli být vedeni k tomu, aby i nesou-
hlas s jednáním dítěte uměli vyjádřit 
pozitivním způsobem.

Více na http://news.vanderbilt.edu/ 
2013/09/positive-classroom-vital-pre-
-k/.

-red-
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Tip na aktivitu do hodiny,  
která může podpořit dobré  
a zdravé vztahy ve třídě 

Cílová skupina: 
5.−9. třída

Cíl: 
•	 Podpořit aktivní zapojení všech 

žáků ve třídě 
•	 Uvědomit si, kterou svou vlastností 

mohu přispět k dobrým vztahům 
a k lepšímu prospívání třídy

•	 rituální a obrazovou formou pod-
pořit vnímání sebe jako součásti 
třídy

Čas: 
45 minut

Co je potřeba: 
papír A2, pastelky/křídy, papíry, nůžky, 
lepidlo

Postup: 
1. Vyzvěte žáky, aby si vybrali jedno-

ho nebo několik spolužáků, kteří 
na papír A2 namalují opadaný 
listnatý strom.

2. Každý žák si vezme jeden papír 
a na něj namaluje obrys listu, vy-
barví jej a vystřihne. Můžete vyu-
žít i barevné papíry.

3. Poté každý vepíše do svého listu 
jednu svou dobrou vlastnost, kte-
rou může nabídnout třídě k dob-
rému fungování. 

4. Až všichni žáci dokončí úkol, sed-
nou si do kruhu. 

5. Postupně každý vezme svůj list, 
přečte napsanou vlastnost a nale-
pí jej do obrázku stromu. Pokud 
bude žák chtít, může vysvětlit, 
proč je podle něj tato vlastnost pro 
třídu důležitá.

6. Přečtěte, o které vlastnosti se může 
třída opřít, tj. které se na stromě 
objevily.

Otázky k diskusi:
•	 Jak jste se stromem třídy spokoje-

ni?
•	 napadá vás ještě nějaká další 

vlastnost, kterou by vaše třída po-
třebovala? Má takovou vlastnost 
někdo z vašich spolužáků?

Praktická doporučení:
Techniku s dětmi shrňte, předejte jim 
vlastní zpětnou vazbu o průběhu tech-
niky, oceňte, co se dařilo. 

Tuto techniku je možné využít i jako 
rituál s poselstvím žáků ke svým spolu-
žákům, např. při ukončování školní do-
cházky, při loučení s někým ze spolužá-
ků nebo při plánovaném rozdělení tří-
dy (odchod žáků na gymnázium atd.). 
V takovém případě žáci nepíší do listů 
své vlastnosti, ale přání spolužákům do 

dalšího období. např. štěstí, radost ze 
života, hodně legrace, málo učení apod. 
V této alternativně není nezbytná dis-
kuse nebo reflexe techniky. 

Co nejčastěji komplikuje  
průběh techniky:
některý ze žáků má problém nějakou 
svou pozitivní vlastnost vymyslet. 
•	 Vyzvěte ostatní, aby nabídli da-

nému žákovi pozitivní vlastnosti, 
o kterých si myslí, že je tento žák 
má. Dotyčný si může nějakou vy-
brat. 

Žák nabídne negativní vlastnost.
•	 Vraťte se k zadání a zopakujte, že 

se má jednat o vlastnost pozitivní 
a užitečnou pro třídu. Motivujte 
žáka k vymyšlení jiné (překreslení 
listu). 

TÉMA
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Školy  
na sociálních sítích 

Proč by škola měla být na Facebooku či Twitteru co z toho bude mít?  
Jaké nároky to vyžaduje a co je třeba zvážit?

Text: Eliška Sovová

Součástí marketingové strategie školy 
by měla být internetová komunikace, 
do které určitě patří komunikace na 
sociálních sítích. založení stránky na 
Facebooku, Twitteru či google+ je otáz-
ka 15 minut. Péče o profil na sociál-
ních sítích je už náročnější. Každá ze 
sítí se řídí jinými pravidly a pohybuje 
se na nich jiná cílová skupina. Sociální 
sítě jsou však v současnosti nejjedno-
dušší cestou, jak komunikovat s veřej-
ností, a nejlepším místem, kde získat 
rady, tipy a inspiraci pro činnost školy.

V tabulce uvádíme pro vaši předsd-
tavu, kolik se na jednotlivých sítí pohy-
buje uživatelů:

než si škola založí profil na sociál-
ní síti, měla by zvážit, co je jejím cílem 
a co chce jejím prostřednictvím komu-
nikovat. Sociální síť může velice dobře 
fungovat jako interaktivní prezentace 
a PR školy. Pokud si myslíte, že instituce 
jako škola na takovéto síti nemá co dě-
lat, podívejte na facebookové stránky 
úspěšných knihoven, jako je Městská 
knihovna Praha a Knihovna Univerzity 
Tomáš Bati ve zlíně:
•	 www.facebook.com/knihovna
•	 www.facebook.com/knihovnautb

na sociálních sítích lze prezentovat 
zajímavé články, informace, videa a ob-
rázky z oboru, kterému se škola věnuje. 

Může se pochlubit úspěchy v soutěžích, 
fotkami z výletů, videem z kreativní 
hodiny. Je důležité školu i zaměstnan-
ce personalizovat a usnadnit komu-
nikaci školy s veřejností. Umělecky či 
prakticky zaměřené školy si naopak 
mohou založit profil na obrázkové síti 
Pinterest, která je přímo určená pro 
sdílení fotografií. Školy zde mohou 
prezentovat svou činnost formou foto-
grafií – kadeřnice střihy, návrháři své 
oblečení, kuchaři uvařené pochutiny, 
umělecké školy své sochy a obrazy, ar-
chitekti své návrhy staveb. zajímavé 
odkazy, názory, či krátká zamyšlení pak 
můžou školy či jednotlivci prezentovat 
na Twitteru; minimálně zde stojí za to 
následovat zajímavé uživatele, protože 
Twitter je oproti Facebooku intelektuál-
ním místem, kde jsou sdíleny zajímavé 
příspěvky z celého světa. 

ČR ve světě
Facebook 3,8 milionu 1,19 bilionů
Twitter 162 000 215 milionů
Google+ 400 000 343 milionů
LinkedIn 242 000 259 milionů
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Deset věcí,  
které změní vzdělávání
zpráva odborníků z britské open 
University nabízí přehled deseti 
inovací ve vzdělávání, které dosud 
nejsou zcela běžné, ale podle jejich 
mínění budou ovlivňovat vzděláva-
cí praxi v blízké budoucnosti. U ka-
ždé inovace uvádějí pravděpodob-
ný dosah pro praxi a předpoklad, 
za jak dlouhou dobu by se měla 
obecně používat. Autoři se hlásí 
k inspiraci zprávami horizon Re-
port a uvádějí, že budoucnost jme-
novaných inovací vidí spíše mimo 
formální vzdělávací systémy. zprá-
va uvádí následující inovace: 

MOOC  
(masově otevřené on-line 
kurzy)
zatím jsou více rozšířené pou-
ze v USA, ale Mooc nabízí 
i řada evropských a asijských 
univerzit, kurz typicky dokončí 
pouze 5–10 % studentů.

Odznaky (badges)  
jako osvědčení o vzdělání
základy byly položeny v roce 
2012, stále ještě chybí uceleněj-
ší struktura a možnosti, jak do-
kládat získané dovednosti.

Analýza dat  
ve vzdělávání
zejména cílený sběr dat a vyu-
žití analýzy pro zlepšení vzdě-
lávacích metod a kurikula.

„Bezešvé“ (seamless),  
scelené učení 
Propojení učení napříč mís-
ty, časem, s využitím různých 
zařízení, v různých sociálních 
prostředích – zde působí pozi-
tivně mobilní technologie.

Učení „v davu“  
(crowd learning) 
Proces učení se z expertízy a vě-
domostí ostatních prostřednic-

tvím sociálních sítí a aktivit, 
většinou v neformálním pro-
středí, závisí na motivaci a zau-
jetí učícího se jedince.

Digitální stipendium 
Takto jsou označeny možnosti 
otevřeného přístupu ke zdro-
jům a k publikování, sdílení 
obsahů a propojení v rámci od-
borné komunity. 

Geografie v učení  
(geo-learning) 
Mobilní zařízení mohou lo-
kalizovat místo a poskytnout 
bohaté informace z mnoha 
oborů, propojit reálné místo se 
vzdělávacím obsahem.

Učení hraním her 
Snaha o vnitřní integraci vzdě-
lávacích a herních prvků, pro-
pojení motivace a specifických 
vzdělávacích aktivit a cílů.

Kultura tvoření  
(maker culture) 
Podporuje experimentování 
a inovace a praktický přístup, 
důraz je kladen na komunitu 
a sdílení zkušeností, testová-
ní výrobků v realitě, pozitivně 
přispěl tisk 3d objektů.

Dotazování občanů  
(citizen inquiry) 
lidé, kteří nejsou profesionálo-
vé, se účastní kolaborativního 
projektu založeného na zjišťo-
vání dat k určitému problému 
nebo tématu v rámci komunity 
nebo v širším měřítku. 

Vše podrobně zde: www.open.
ac.uk/personalpages/mike.shar-
ples/Reports/innovating_Pedago-
gy_report_2013.pdf

-red-

5 principů 
komunikace  
na sítích dle Harvardu
text: Irena Smetánková

Sociální sítě vytvářené pomocí technologií 
(facebook, twitter, google+ a mnohé dal-
ší) představují jak skvělé možnosti sdílení 
a komunikace, tak riziko. A mají koneckon-
ců i svá omezení.

Mladí lidé si dnes nedovedou svůj život 
představit bez sociálních sítí. Možnosti je-
jich využívání se rozšiřují, stejně tak však 
narůstá nebezpečí, které život na sociálních 
sítích může přinést. Rodiče i učitelé musejí 
o těchto nebezpečích vědět a děti a mladé 
lidi na ně připravit a vychovat z nich odpo-
vědné uživatele sociálních sítí. Při komu-
nikaci v digitálním prostředí je třeba, 
aby si děti a mladí lidé byli vědomi ná-
sledujících pěti principů: 1. komunikace 
on-line je odlišná od komunikace tváří 
v tvář – náš mozek je primárně nastaven 
na komunikaci tváří v tvář, očekáváme, že 
informace se nebude šířit – v elektronic-
ké konverzaci se informace může rozšířit 
i mimo okruh těch, kterým je určena, 2. di-
gitální komunikace může způsobit, že se 
méně kontrolujeme a říkáme věci, které 
bychom jinak neřekli – při osobním sty-
ku můžeme sledovat reakci druhých – vždy 
musíme zvážit, jakou reakci můžeme vy-
volat, 3. vyměňování si zpráv o pocitech 
může tyto pocity zveličit a posílit – píše-
me-li o negativních emocích a vyměňuje-
me si zprávy o nich, negativní emoce to po-
sílí – psaní ve vzteku nebo frustraci náš stav 
nezlepší, spíše pomůže hovor tváří v tvář, 4. 
buďme si vědomi toho, v jakém prostředí 
komunikujeme on-line – prostředí vlast-
ního pokoje nás může svádět k falešnému 
pocitu soukromí, stejně jako zařízení s ma-
lou obrazovkou – stále mějme na paměti, že 
informace on-line mohou být vždy sdíleny, 
5. kdokoli může být obětí zneužití sociál-
ních sítí – i žáci, kteří jsou populární, mo-
hou být vystaveni kyberšikaně – každá ko-
munikace on-line se nám může vymknout 
z rukou.

Více na harvard education letter: http://
hepg.org/hel/article/578#home
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Sociální sítě,  
na kterých stojí za to  
si založit profil (2013/2014) 

Facebook – www.facebook.com
na Facebooku se pohybu-
je třetina České republiky 
od věku cca 10 let. založit 
si profil na Facebooku je 
možné od 13 let, ale toto 

pravidlo je relativně snadno obcháze-
no. lidé tu hledají zábavu, sdílejí fotky 
ze svého osobního života, sdělují si ná-
zory, sdílejí články, videa. 

Facebook není ze své podstaty inte-
lektuální sociální sítí, ale pokud škola 
přemýšlí, kde hledat svou cílovou sku-
pinu, je právě tady. na Facebooku je tře-
tina republiky. Přehledně rozpracované 
informace o lidech, kteří Facebook vy-
užívají (věk, pohlaví, kdy nejvíce publi-
kují, co se nejvíce líbí…) je možné vidět 
v následující infografice:
•	 www.mediar.cz/s/2012/02/Face-

book_ceska_republika_infografi-
ka.gif

Jak si založit profil  
a na co si dát pozor
než si škola založí stránku na Face-
booku, měla by zvážit, jaký bude mít 
stránka název, profilový obrázek (opti-
mální velikost 180x180px, formát jpg) 
a fotku v pozadí (optimální velikost je 
850x315px, formát jpg). Jde o identitu 
školy. Je nutné založit stránku, ne osob-
ní profil (velice častá chyba). Školu si 
nebudou fanoušci přidávat do přátel, 

ale budou moci dát stránce „To se mi 
líbí“. Tím budou mít přístup k infor-
macím, které škola bude zveřejňovat. 
osobní profil je určen pouze jednotliv-
cům, ne institucím.

Facebookovou stránku školy může 
založit pouze ten, kdo už svůj profil 
na Facebooku má. Bude fungovat jako 
správce, bude mít právo zveřejňovat 
statusy, pracovat se stránkou, přidávat 
a odebírat další správce. na Facebooku 
(a všeobecně na sociálních sítích) by ne-
mělo jít o jednosměrnou komunikaci. 
Sociální sítě se dají využít pro rychlou 
zpětnou vazbu a pro efektivní komu-
nikaci s cílovou skupinou. hlavním 
problémem Facebooku je, že se lidé 
chtějí bavit – komunikace by měla být 
zábavná, vtipná, otevřená. Ale pozor, 
Facebook je komunikační a marke-
tingový nástroj, neměl by se stát ná-
hradou webu. 

hlavním problémem začínající 
Facebookové stránky je otázka, jak zís-
kat fanoušky, kteří budou statusy číst 
a stránku navštěvovat a sdílet. Úspěch 
stránky se nehodnotí počtem fanoušků, 
ale dosahem příspěvků – tedy kolik lidí 
o příspěvku „mluví“. Škola může být 
stránkou s 25 000 fanoušky a bavit se 
o ní bude 20 lidí. nebo může být strán-
kou s 1 000 fanoušky a bavit se o ní 
bude 200 lidí. otázku pro školu zní: co 
je větší úspěch? 

EdgeRank
Všechnu práci na sociálních sítích kom-
plikuje edgeRank. Jeho pravidla Face-
book neustále mění, ale v zásadě jde 
o to, že příspěvek se bude zobrazovat jen 
16–30 % lidí. ostatní uživatelé jej uvidí 
jen v případě návštěvy stránky, nebo 
pokud bude příspěvek superúspěšný. 
Čím více lidí navštěvuje stránku a kliká 
na statusy, tím více lidí příspěvek uvidí. 
důležitá je také pravidelnost příspěvků 
a načasování. Pokud se stránce škola 
věnuje pravidelně a poctivě, ze statistik 
můžete vyčíst, kdy je návštěvnost strán-
ky největší a kdy uživatelé na příspěv-
ky nejčastěji klikají. co se týče četnosti 
příspěvků, nejlepší je publikovat každý 
den alespoň jeden, ale nic se nemá pře-
hánět. V zásadě by škola měla sdělovat 
jen to, co bude pro cílovou skupinu pří-
nosné, zajímavé, bude se líbit, a nejlépe 
to, co bude sdíleno dál. 

Twitter – www.twitter.com
na Twitteru se opro-
ti Facebooku pohybu-
je „pouze“ něco kolem 
160 000 lidí, ale to ne-
znamená, že by škola na 

Twitteru neměla být. Twitter se od Face-
booku liší jak formou, tak sdíleným ob-
sahem. lidé zde nejsou primárně kvůli 
zábavě, ale jsou zvědaví, chtějí se něco 
dozvědět, jsou ochotní číst články, pro-

Text: Eliška Sovová
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klikávat se obsahem, jsou v průměru 
o něco starší a umí anglicky. 

Přehledně rozpracované informace 
o lidech, kteří Twitter využívají (věk, 
pohlaví, kdy nejvíce retweetují, v jakém 
jazyce, kolik jich je…), je dobře vidět 
v následující infografice:
•	 http://i.iinfo.cz/images/622/info-

grafika-twitter-v-cislech-1-orig.jpg

Jak si založit profil
Při zakládání účtu na Twitteru nemusí 
být založen osobní profil. nerozlišují se 
zde soukromé stránky a stránky institu-
cí. Každý profil, který zde škola založí, 
má zvláštní přihlašovací jméno a heslo. 
Přihlašovací jméno slouží jako název 
profilu/stránky. Scio má například @
Scio_cz. Připojením znaku @ dochází 
k interaktivně a uživatel se přes odkaz 
dostane na danou stránku. 

zatímco na Facebook je možné psát 
statusy o libovolné délce, na Twitteru 
se zveřejňují tzv. tweety, což jsou zprá-
vy dlouhé maximálně 140 znaků. do 
140 znaků se musí vejít jak odkaz, tak 
krátké shrnutí a nejlépe ještě tzv. hash-
tag. hashtag je označení pro klíčové 
slovo příspěvku a začíná znakem #. 
díky hashtagům dochází k propojení 
informací napříč Twitterem a vytváří 
se z nich vlákna konverzací okolo kon-
krétního zájmu. Pokud uživatel klikne 
na hashtag, jsou zobrazeny všechny 
příspěvky, které tento hashtag obsahují. 
dochází tak k propojení příspěvků na 
dané téma. 

Sledování příspěvků, tzv. follow
Systém sledování příspěvků (tzv. twee-
tů) je oproti Facebooku odlišný. Pokud 
školu či uživatele na Twitteru nějaký 
profil zajímá, klikne na Follow (sledo-
vat). Tím se stránka zařadí mezi sledo-
vané a příspěvky budou zobrazovány 
na hlavní stránce Twitteru. Jednotlivé 
příspěvky je možné komentovat, tak-
zvaně retweetnout, což znamená, že 
příspěvek je sdílen na profilu, nebo jej 
označit hvězdičkou, což je něco jako 
líbí se mi na Facebooku. 

Prostřednictvím Twitteru může 
škola získat oblibu u otevřených ro-
dičů, ale i studentů. Pokud je škola 
konkrétně zaměřená, měla by toho na 
Twitteru využít. Vždy se najde skupina 
lidí, kteří mají stejnou specializaci, zá-
jmy a záliby. 

Sociální sítě, o kterých stojí za to vědět
Google plus – plus.google.com

google+ je sociální síť 
založená googlem. Jde 
o specifickou sociální síť, 
která je trochu podobná 
Facebooku, ale má opět ji-

nou fanouškovskou skupinu. Jsou zde:
•	 buď ti, kteří mají jak Facebook, tak 

Twitter, a google+ používají, pro 
lepší Seo pozici (pozici ve vyhle-
dávači), a aby jim neunikla žádná 
cílová skupina, 

•	 nebo ti, kteří nemají ani Twitter, ani 
Facebook a kterým vyhovuje speci-
fická pozice google+.
google+ nabízí podobné možnosti 

jako Facebook – zveřejňování statusů, 
sdílení odkazů, fotek a videí. nahrá-
vané fotky mají mnohem větší kvali-
tu, alba jsou přehlednější a umožňují 
lepší popis. Mimo chatu, který nabízí 
i Facebook, má google+ systém Kruhů, 
kde si škola může své kontakty roztřídit 
do různých skupin a následně si vy-
brat, komu bude příspěvek zveřejněn. 
Služba hangout slouží k hromadným 
videochatům a může se hodit k men-
ším konferencím či schůzkám s jinými 
zastupci škol (ale i rodiči). ohodnoce-
ní příspěvku probíhá podobně jako 
u Facebooku, jen se zde nejedná o palec 
nahoru, ale o tlačítko +1. 

LinkedIn – www.linkedin.com 
Profesionální sociální síť 
založená na pracovních 
kontaktech. Uživatelé si 
zde tvoří síť současných 
či bývalých kolegů, kteří 

mají blízko k oboru, diskutují problé-
my či úspěchy. Pokud škola shání nové 
zaměstnance, linkedin je nejlepším 
místem. 

Profil jednotlivce vypadá jako struk-
turovaný životopis. Profil institucí je 
omezený na základní informace, veli-
kost, typ, obor a kontaktní informace. 
největším přínosem jsou profily lidí, 
kteří se označili, že pro konkrétní fir-
mu pracují. Škola je může zkusit oslovit 
pro spolupráci, požádat o radu či třeba 
přednášku na škole.

Pinterest – pinterest.com
Pinterest je obrázková so-
ciální síť, která funguje na 
základě „připínání“ ob-
rázků na velkou sdílenou 
nástěnku. Je možné foto-

grafie popisovat, třídit, zařazovat je do 
kategorií, podle kterých je možné ob-
rázky filtrovat. na Pinterestu je možné 
nalézt obrázky od módy přes nábytek, 
cestování, zdravý životní styl, umění 
až po vzdělávání. Právě v této kategorii 
školy naleznou zajímavé rady a úlohy, 
které by se ve výuce mohly hodit. K dis-
pozici jsou tu nejen tipy do výtvarné 
výchovy, ale také chemické pokusy, 
činnosti na podporu čtenářské a mate-
matické gramotnosti, různé pracovní 
listy, rozvrhy a infografiky. hlavním 
uživatelem této sociální sítě jsou ženy 
(až 80 %). Škola zde může prezentovat 
jakýkoli obrazový materiál.

Foursquare – foursquare.com
Foursquere je geolokali-
zační sociální síť, založe-
ná na gPS lokaci a sbírá-
ní bodů za „checknutí“ se 
na určitém místě. Jakmile 

je aplikace spuštěna, nabídne dostupná 
místa a objekty vzhledem k aktuální 
pozici zařízení. Uživatel si vybere, kde 
právě je (restaurace, náměstí, autobu-
sové nádraží, muzeum) a klikne na 
check-in. za každé označení získává 
určité množství bodů a odznaky. ostat-
ní v sociální síti, se kterými se uživatel 
přátelí, vidí, kde se zrovna pohybuje. 
K označení je možné přidat fotku, sta-
tus, připsat rady a tipy, ohodnocení 
místa, informaci o wi-fi atd. Jakmile se 
na určitém místě uživatel označí více-
krát než kdokoli jiný, může se stát sta-
rostou místa (například knihovny, re-
staurace, firmy…). základem je stažení 
aplikace do přenosného zařízení a do-
stupnost gPS. Tuto aplikaci by školy 
mohly využít v rámci hodin zeměpisu, 
na výletech, či jako inspiraci pro žáky, 
aby ji využívali, když se ocitnou na zají-
mavých místech.
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Khanova škola hledá  
české Khany a Komenské
Ještě loni touto dobou byla Khan Aademy v ČR v podstatě neznámá.  
Dnes už je českým dětem přístupných více než 1 100 vzdělávacích videí a vyzývá: Umíš učit? Ukaž se!

Ten příběh už je známý skoro jako 
táboráková písnička. V roce 2004 
amerického analytika investičního 
fondu Salmana Khana poprosila 
jeho sestřenice, zda by jí pomohl 
s matematikou. Problém ale byl, 
že je tou dobou dělilo několik tisíc 
kilometrů. Khana napadlo natočit 
video s objasněním látky a poslat 
ho po internetu. netrvalo dlouho 
a Khan zjistil, že videa, která dal ve-
řejně na web, zaznamenávají ma-
sivní návštěvnost. dnes se Salman 
Khan na plný úvazek věnuje tvorbě 
videí, se kterými mu pomáhá jeho 
několikačlenný tým. Videolekcí je 
více než čtyři tisíce a kromě mate-
matiky se zabývají i fyzikou, che-
mií, historií umění a dalšími obory. 
Pro svou dávku znalostí na jeho 
webové stránky chodí více než šest 
milionů registrovaných uživatelů, 
kteří zde využívají špičkové učební 
zdroje naprosto zdarma.

Salman Khan ve svém snažení 
narazil na mnoho překážek, ale po-
vedlo se mu je překonat. získal finanční podporu od nejvý-
znamnějších amerických filantropů, překonal kritiku, která 
mu vytýkala příliš civilní a neakademický přístup. dokázal 
to z jednoduchého důvodu: svojí práci vždy věřil. díky jeho 
videím se dnes děti i dospělí skutečně dokážou naučit to, co 
chtějí. Také napsal o své práci knihu a v roce 2012 ho časopis 
TiMe zařadil do prestižního žebříčku stovky nejvlivnějších 
lidí na světě.

Khan nadchl řadu následovníků a mutace KA se začaly 
objevovat v různých zemích, i v ČR. dobrovolníci po nocích 
překládali videa, kontrolovali překlady po ostatních a sna-
žili se přesvědčit další, že právě takhle má smysl pomáhat. 
dnes už se mají lecčím chlubit. za rok přibyly stovky přelo-
žených a desítky nadabovaných videí, přibylo dalších spolu-
pracovníků i těch, kdo chtějí dobrou věc podpořit finančně.

„Velkým zlomem pro nás byla tisková konference, kterou 
jsme uspořádali v únoru. získali jsme spoustu pozornosti, 
v naprosté většina pozitivní, která nás nabíjela v další prá-
ci, povedlo se nám získat významné firemní partnery Scio 

a google, rozjeli jsme práci na dabování videí. Kromě našich dobrovolníků 
s rozhlasovou praxí se do přemlouvání zapojil i herec Saša Rašilov. Tou dobou 
jsme měli 353 otitulkovaných videí a tempo, kterým přibývaly, postupně rostlo,“ 
popisuje poslední rok Khanovy školy Markéta Matějíčková, jeden z důležitých 
motorů celé iniciativy. „na celodenní překladatelský maraton v Praze na ČVUT 
přišlo více než šedesát dobrovolníků, kteří přeložili přes sto videí. A to vše jenom 
za oběd.“

Jak Khana začlenit do české školy? Převrátit třídu …
Khanovy videomateriály jsou velmi kvalitní a mohou představovat významný 
doplněk školy. Žáci je třeba mohou shlédnout místo domácích úkolů, vyřeší cvi-
čení vycházející z vysvětlené látky. Učitel má možnost přesně sledovat, kolik jich 
který žák shlédnul, jak dlouho a s jakým úspěchem se jednotliví studenti potýkali 
s cvičeními. na jeden pohled je tak jasné, komu se musí věnovat a komu může 
dát samostatnou práci. A protože nemusí vykládat, má dost času pomoci všem, 
kdo to potřebují. Takovému systému se říká převrácená třída (flipped clasro-
om). Převrácená třída posiluje samostatnost dětí, jejich dovednost řešit problé-
my vlastním způsobem a vlastní rychlostí. z učitele se stává mentor, který radí 
a pomáhá odstraňovat překážky v jejich sebevzdělávání. Studenti ze tříd, kde se 
testovala výuka touto metodou, vykazují mnohem vyšší pokroky, větší motivaci 
do učení a celkově lepší výsledky než žáci, kteří byli vyučováni tradičními meto-
dami. „není to žádné vúdú, ale naprosto legitimní metoda, která přenáší školu do 
21. století,“ říká ota Jícha, další z českých iniciátorů stojících za Khanovou školou.

Umíš učit? Ukaž se
od tiskovky, na níž byla Khanova ško-
la představena veřejnosti, uplynulo víc 
než půl roku. Počet příznivců stále roste 
a počet otitulkovaných videí se přehou-
pl přes 1 100. Mnozí učitelé doporučují 
svým žákům Khanovu školu jako do-
plňkový zdroj informací.

Ambice jdou ale dál. „Věříme, že je 
mezi námi mnoho šikovných lidí, kteří 
dovedou věci podat tak, že ostatní rych-
le a snadno pochopí. Snažíme se je najít 
a přesvědčit, že má smysl poskytnout 
svoje znalosti dalším. Spustili jsme 
kampaň “Umíš učit? Ukaž se!”, jejímž 
cílem je najít české „Khany“ a „Komen-
ské“, připomíná Markéta Matějíčková. 
Podrobnosti o kampani najdete na 
www.khanovaskola.cz. 

text: Jan Moravec
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Školy budoucnosti: zapojte do výuky 
technologie a výtvarnou výchovu
Jak si s tím umějí poradit na Sardinii aneb jedno téma a nekonečné množství způsobů jeho realizace.

Město iglesias, ostrov Sardinie, rok 
2013. Místní škola liceo Scientifico and 
Artistico (http://www.liceoasproni.it/) 
je vybavena interaktivními tabulemi, 
tablety a připojením k internetu a jejich 
digitální třída je jednou ze šesti tříd na 
Sardinii zapojených do ministerského 
projektu cl@assi2.0. V rámci digitální 
třídy mají žáci zapůjčeny notebooky, 
které, až dostudují, budou vracet ško-
le. cílem projektu je experimentování 
s nejnovějšími informačními a komu-
nikačními technologiemi a metodic-
kou podporou. Podívejme se, jak to celé 
může fungovat.

Digitální třídy podporují 
samostatnost
základem projektu je využití potenciá-
lu webu 2.0, kde žáci nejen sledují, co 
vytvořili druzí, ale sami vytváří obsah. 
Pro třídu je založena virtuální třída na 
internetu, kde jsou sdíleny všechny me-
todické materiály, studenti sem ukláda-
jí domácí úkoly, které učitel komentuje, 
vkládají videa, odkazy, diskutují a do-
konce píší testy. Jednotlivá témata výu-
ky se skládají z tzv. interaktivních mo-
dulů s širokým přesahem do různých 
školou vyučovaných předmětů.

Příkladem interaktivní výuky s vyu-
žitím icT (informační a komunikační 
technologie) je modul antické Řecko. 
Jde o multidiciplinární kurz zahrnující 
historii, italskou literaturu, umění a an-
glický jazyk. Studenti pracují s videem, 
komixem, knihou, dialogem. dalším 
příkladem modulu je systém solární 
soustavy. Sestavují on-line model mo-
del sluneční soustavy a zahrají si zna-
lostní hru. cílem je žáky přimět, aby 
si fakta našli sami. Studenti z každého 
modulu vypracovávají závěrečné zprá-
vy, které mohou být formou prezenta-
ce, ať už v mateřském, nebo anglickém 

jazyce, formou natočeného videa, blo-
gu či tématu na školní wikipedii. Vše je 
nahráváno do virtuální třídy založené 
na internetu, okomentováno učitelem 
a zpřístupněno ostatním. 

Výsledkem je, dle slov učitele a ve-
doucího projektu, intenzivnější zapoje-
ní žáků do výuky, spolupráce v týmech, 
příprava a prezentace vlastních projek-
tů, propojení látky napříč předměty 
a diskuze v hodinách. díky zapůjčení 
notebooků všem žákům ve třídě mají 
žáci stejné podmínky. 

Výtvarná výchova podporující 
fyziku? Proč ne …
Jak zaujmout žáky bez použití techno-
logií prostřednictvím kreativity bylo 
patrné ve výtvarné výchově. Ve výtvar-
ných hodinách se žáci učí hledat sou-
vislost mezi vyučovanými předměty 
prostřednictvím „ruční práce“. Využíva-
jí metody brain-stormingu, učí se řešit 
problémy, fungovat v týmech a přijímat 
zodpovědnost. Učitel žákům ukazu-
je příklady a s vysvětlením musí přijít 
sami. závěry si pak mnohem lépe pa-
matují a dokážou je dát do souvislostí 
napříč předměty.

Pro přiblížení historie a literatury 
žáci v rámci výtvarné výchovy vyro-
bili papyrus či historické deníky ženy 
a muže ze 17. století. cílem bylo se co 
nejvíce přiblížit reálné podobě, což vy-
žadovalo nastudování předlohy a zís-
kání historického kontextu. Pomocí 
kelímků vymodelovali buňky či oko 
hmyzu a vysvětlili si z hlediska bio-
logie jejich fungování. Pomocí dřeva, 
či z kovu, zhotovili sluneční hodiny 
a s žáky je umístili na vhodném prosto-
ru v zahradě školy a sledovali, jak fun-
gují. Tím si žáci uvědomili pohyb země 
okolo Slunce. Pomocí dřívek a prováz-
ků vyrobili rekonstrukci mostů, staveb 

či lodí a probrali zákonitosti fyziky. na 
výrobě listu si ukázali, proč je evolučně 
výhodné plošné rozšíření a jak funguje 
žilnatina. 

Text: Eliška Sovová

Proč do výuky zapojit informační 
a komunikační technologie? Proto-
že děti jsou tzv. „native inhabitants“, 
přirozenými obyvateli technologic-
kého světa. Už v předškolním věku 
spousta dětí naučí hrát hry, praco-
vat s myší či s tabletem, vyhledávat 
na internetu. Interaktivita ve výuce 
pokrývá všechny učební styly, kte-
ré žáci mohou preferovat (audi-
tivní, vizuální a  kinestetický). Na 
základě znalosti preference žáků 
ve třídě můžete vhodně zvolenými 
prostředky zefektivnit jejich učení, 
žáci dosáhnou lepších výsledků 
a  budou si probranou látku lépe 
pamatovat. Více o učebních stylech 
na www.scio.cz/tus. 

JSEM UČITEL

Na internetu naleznete nepřeberné 
množství aplikací, které mohou být 
zábavné a zároveň vaše děti vzdělá-
vat. Skvělá je například aplikace Sky 
Map, která slouží k na rozpoznávání 
souhvězdí na noční obloze. Zají-
mavé aktivity na rozvoj dovedností 
nabízí zdarma web Druhanoha.cz. 
To, že i  počítačové hry mohou děti 
vzdělávat, si ověříte na Jakouhru.cz. 
Rozvíjet své děti můžete i v přírodě, 
např. se můžete zapojit do geoca-
chingu nebo využít her na cesty jako 
je Pecka pro děcka všecka, které 
vám nabídnou tipy na hravé úkoly, 
které děti cestou plní a tím se nevě-
domky formou hry vzdělávají. 

JSEM RODIČ
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Nehraj ten Minecraft, 
kluku, mohl by ses 
něco naučit!
Svět v „retro“ designu odkazujícím  
na počítačovou grafiku v jejích úplných 
počátcích baví miliony dětí na světě.  
Proč toho nevyužít při vzdělávání?

Text: Jiří Vojáček

Minecraft je hra – fenomén, zaznamenala ji jistě řada ro-
dičů. Kdybychom ji k něčemu měli přirovnat, tak ke sta-
vění lega. o využití hry ve školách se už mnohokrát mlu-
vilo a spousta vzdělávacích ústavů se rozhodla vyzkoušet 
to i v praxi. A výsledky jsou zajímavé. V jedné ze škol ve 
Washingtonu se totiž dvojice učitelů rozhodla využít Mi-
necraft k tomu, aby šesťákům ukázali, jak to asi mohlo vy-
padat ve starověkém Římě. Učitel hank lanphier postavil 
základy, rozdělil oblast na několik částí a žáci se pak muse-
li o přidělené kousky území starat.

Dvanáctiletá stavbyvedoucí
dvanáctiletá espeana green se rozhodla postavit dům pro 
několik rodin. Sepsala si, co všechno je potřeba, navrhla 
plán. co potřebuje každý dům? Vchod. Jak to udělat, aby na 
sobě mohlo být několik pater? Postavíme to první z kamene. 
Je potřeba, aby byly i další tak pevné a zároveň těžké? niko-
liv, takže v dalších poschodích bude stačit dřevo.

Její stejně starý spolužák Mac Johnson na rozdíl od ní 
Minecraft už znal a hrál před tím. Když se ho zeptali, jak se 
mu stavění ve hře líbí, byl nadšený.

Zábava? Tvrdá práce …
Podle učitelů se děti učí řešit spoustu problémů. Jedenácti-
letá Piper Phillips tvrdí, že takováhle výuka je sice zábavná, 
ale rozhodně nejde jen o legraci. na každého tu čeká hodně 
práce. V jedné ze škol v new Yorku přistoupili k Minecraf-
tu trošku jinak. Studenti nemuseli nic stavět ani budovat, 
důležitější byl sociální aspekt. Museli pracovat společně, 
respektovat se navzájem a uvědomit si, že pokud chtějí ve 
hře postoupit dál, je potřeba spolupracovat.

V Austrálii zase využili hru ke stavění buněk v biologii. 
Samotní tvůrci hry momentálně pracují na tom, aby se dala 
využít například i v hodinách matematiky, dějepisu nebo 
při čtení.

Zdroj: The Washington Post

Hraní digitálních her 
prospívá  
šedé kůře mozkové 
Strategie, jako např. World of Tanks,  
zlepšují krátkodobou paměť.  
A ta je při studiu a práci důležitější než IQ,  
tvrdí expertka ze skotské University of Stirling…

Text: Irena Smetánková

Výzkumníci z institutu Maxe Plancka a charité Universi-
ty Medicine St. hedwig-Krankenhaus prováděli výzkum 
zaměřený na to, jak hraní digitálních her ovlivňuje lidský 
mozek. V rámci výzkumu hrála jedna skupina dospělých 
každý den 30 minut podobu dvou měsíců hru „Super Ma-
rio 64“, druhá, kontrolní skupina hry nehrála. U skupiny 
hrajících bylo zjištěno zvětšení objemu šedé mozkové hmo-
ty a oblastí mozku odpovídajících za orientaci v prostoru, 
tvorbu paměti, strategické plánování a jemnou motoriku 
ruky (pravý hippocampus, pravý prefrontální cortex, cere-
bellum). Tyto změny byly tím významnější, čím větší zájem 
měl účastník o hru. Výzkumníci mají za to, že tyto oblasti 
mozku by mohly být trénovány s využitím digitálních her 
a hry by tak mohly být využitelné pro léčbu pacientů s ně-
kterými mentálními poruchami.

hry, a nejen ty digitální, mají prokazatelně blahodárný 
vliv na krátkodobou paměť. existuje značné množství vol-
ně šiřitelných jednoduchých her či výukových programů 
cvičících mozek. Třeba mexičtí vědci na základě průkaz-
ných výsledků doporučují hrát každý den 30 minut Tetris, 
a to alespoň po dobu 3 měsíců. Tracey Packiam Alloway, 
výzkumnice věnující se dlouhodobě právě lidské paměti 
na skotské University of Stirling, připouští, že např. hraním 
strategických a plánovacích her (např. Total War, World of 
Tanks nebo World of Warcraft) se krátkodobá paměť zlepšu-
je. „netvrdím, že tyto hry pomáhají budovat sociální vazby, 
ale nutí používat krátkodobou paměť. Musíte si zapamato-
vat minulou činnost a na základě toho se rozhodnout, co 
dál,“ uvedla. nezapomněla k tomu ale dodat, že „tradiční 
deskové hry (jako např. šachy) mají na výcvik mozku po-
dobný dopad jako jejich počítačové analogie“. Podle Allo-
wayové je dobrá krátkodobá paměť pro náš úspěch ve stu-
diu i v práci mnohem důležitější než vysoké iQ.

Zdroj: http://medicalxpress.com/news/2013-10-video-gaming-beneficial-brain.
html%20-%20ajTabs/, s využitím článku zveřejněného na serveru Spomocník, 

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11665/. 



33T e c h n o l o g i e & V z d ě l áVá n í

JakouHru.cz: iPad za vědomosti
Potřebujete k práci nebo studiu tablet? Jeden vám nabízíme!

Protože Scio chápe, stejně jako mnoho 
rodičů, význam mimoškolního vzdě-
lávání, provozuje portál JakouHru.
cz, hodnotící počítačové hry z hle-
diska jejich vzdělávacího potenciálu. 
hry rozvíjejí logické myšlení, vyžadují 
promýšlet strategii, naučit se týmové 
spolupráci, osvojit si vedení, pláno-
vání, řešení krizových situací, budují 
kreativní přístup, trénují v komunika-
ci nebo učí cizí jazyky. A zároveň děti 

neuvěřitelně baví. Které jsou nejlepší? 
To zjistíte na JakouHru.cz.

Ve spolupráci s obchodem s počíta-
či a elektronikou CZC.cz a vydavate-
lem on-line hry World of Tanks po-
řádáme soutěž o tablet iPad mini. Stačí 
na mail soutez@scio.cz odpovědět 
do 31. 1. 2014 správně na otázky po-
ložené níže a držet si palce, abychom 
vás vylosovali.

KONEČNĚ UČEBNÍ POMŮCKA,
KTEROU ŽÁCI NEDAJÍ Z RUKY

PŘES 350 TABLETŮ V E-SHOPU

JIŽ OD 1 499 KČ

OSOBNÍ ODBĚR PO CELÉ ČR ZDARMA

Využijte chytré učební aplikace, kvízy, soutěže 
nebo interaktivní hry na tabletu přímo ve výuce.

s o u t ě ž 
o iPad

do 31. 1. 2014

O co se hraje?
1. cena:   iPad mini 

Kód do hry World of Tanks  
na tank M3 
Kód na tank PzKpfw B2 740 (f ) 
Kód na 300 zlaťáků

2. cena:  Kód do hry World of Tanks  
na tank PzKpfw B2 740 (f )  
Kód na 300 zlaťáků

3. cena:  Kód do hry World of Tanks  
na tank PzKpfw B2 740 (f ) 

4.–6. cena:  Kód do hry World of Tanks 
na 300 zlaťáků

Soutěžní otázky
1. Jak se jmenuje verze programu 

Adobe Photoshop pro studenty 
a učitele prodávaná na CZC.cz?

2. Vyjmenujte alespoň tři tanky, 
které jsou součástí hry World 
of Tanks a byly vyvinuty v Čes- 
koslovensku.

3. Jaké jsou rozměry displeje tab- 
letů nabízených na CZC.cz?

4. Největší tanková bitva v his- 
torii proběhla 12. čer vence 
1943 na místě, kterým se in-
spiruje jedna z map World of 
Tanks. Jaké je jméno vesnice, 
u které bitva proběhla?

5. Kolik typů herních kon-
zolí nabízí CZC.cz?
(Počítají se i různé druhy 
jedné značky.)

6. Společnost Wargaming 
provozuje nebo připra-
vuje celkem tři velké 
multiplayer on-line titu-
ly. Jak se jmenují?
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Rady rodičům: dítě a počítačové hry
Kolik času by měly děti trávit u počítače? Jak je od něj „odehnat“? Jakou hru vybrat? Jak poznat závislost? 
Pár základních rad rodičům přináší server Jakouhru.cz.

Text: Jiří Vojáček

Vhodný věk
V současnosti existují již počítačové 
programy určené pro děti věku bato-
lecího od dvou let. nabídka firem pů-
sobících v oblasti počítačových her by 
měla zahrnovat i popis doporučeného 
věku hráče. Pro zhodnocení vhodnos-
ti konkrétní hry by pak měli rodiče 
brát v úvahu nejen věk jejich dítěte, 
ale i jeho vývojovou úroveň (např. pro 
některé pětileté děti jsou doporučené 
hry zatím těžké, ale jiné i mladší dítě je 
může chápat a zvládat hrát). Pokud si 
rodiče nejsou jisti tím, že hra odpovídá 
danému věku, který je doporučen vý-
robcem, tak mohou najít více informací 
například na Jakouhru.cz, kde hodnotí 
věkovou vhodnost her, jejich vzděláva-
cí potenciál a rizika, ale také v herních 
časopisech nebo na internetových dis-
kusních fórech.

Kolik času by dítě mělo trávit 
s počítačovými hrami?
Určit přesnou hranici času stráveného 
na počítači, který je pro dítě ještě vhod-
ný, není zcela jednoznačné. Čas u hry 
může být pro dítě velmi produktivní 
a hlavně mnohem aktivnější, než třeba 
pasivní sezení ve škole. dle doporučení 
některých odborníků by dítě předškol-
ního věku nemělo na počítači trávit 
více jak 20 až 30 minut za den, v mlad-
ším školním věku kolem 1 hodiny a od 
10 let průměrně 1 až 2 hodiny denně.

S nástupem školy dochází k většímu 
vlivu vrstevníků na děti a ke snížení 
kontroly ze strany rodičů. dospívají-
cím dětem bychom potom měli dávat 
postupně více volnosti v rozhodnutí, 
jak trávit svůj volný čas. Určitě bychom 
však jako rodiče měli apelovat na do-
držování pravidelných pauz mezi hra-
ním, stejně jako bychom měli u dětí 

posilovat další hygienické zásady práce 
na počítači. Vhodnější, než úzkostné 
sledování přesného času stráveného na 
Pc, je spíše vymezení této doby pomocí 
splnění konkrétního úkolu (například 
zahrát 2 kola hry, odpovědět na nové 
emaily, napsat jednu stranu seminár-
ní práce,…). odpoutat pozornost může 
jiný vhodný stimul, třeba výlet, desko-
vá hra apod. Aktivní přístup rodiče je 
nezbytný.

Když už bychom chtěli pro naši lep-
ší orientaci stanovit konkrétní dobu, 
jež dítě může na Pc strávit, tak se do-
poručuje určit spíše celkovou týdenní 
časovou dotaci pro tyto činnosti, nežli 
přesnou dotaci denní. To proto, že ně-
které aktivity na počítači nelze zcela 
jasně vymezit dobou jejich trvání, ale 
i z toho důvodu, že se dítě tímto přístu-
pem navíc učí tyto svoje činnosti lépe 
organizovat do budoucna. V manažer-
ském newspeaku se tomu říká „time 
management“.

Závislost
několik výzkumů potvrzuje, že se zá-
vislostní chování ve vztahu k počítači 

objevuje až u každého desátého dítěte. 
Časté hraní na počítači může maskovat 
jiné problémy i snahu před nimi unik-
nout mimo realitu. Rozeznat, zda se již 
o závislost na hraní jedná, je však slo-
žité. Mezi příznaky, které by mohly po-
moci odhalit závislost na počítačových 
hrách, zpravidla řadíme:
•	 Stavy podobné transu při hraní her
•	 Myšlenky na Pc v průběhu dne 

a s tím související zhoršení pozor-
nosti

•	 Prodlužování doby strávené na Pc 
a ztráta kontroly tohoto času

•	 zanedbávání přátel, rodiny a ji-
ných koníčků na úkor hraní

•	 Vzpírání se snahám rodičů omezit 
čas strávený na Pc

•	 neklid, nervozita, a pocity prázd-
noty pokud dítě nehraje

•	 změna režimu dne – brzké vstá-
vání anebo ponocování kvůli hře 
(v důsledku toho častější únava 
v průběhu dne)

•	 zhoršená péče o svůj vzhled a ne-
dodržování základních potřeb ( jíd-
lo, pití, hygiena)

•	 zhoršení školního prospěchu a cel-
kové výkonnosti

•	 lhaní v otázce vlastní závislosti

V případě, že se u vašeho dítěte ob-
jevuje více výše zmíněných příznaků, 
a ani výchovnými opatřeními se vám 
je nedaří redukovat, neváhejte a přímo 
kontaktujte odborníky, např. pedago-
gicko-psychologickou poradnu nebo 
adiktologa.

Materiál vznikl ve spolupráci pe-
dagogů, odborníků na počítačové hry 
a dětských psychologů. V kompletní 
podobě ho najdete na www.jakou-
hru.cz. 

Jeví-li vaše dítě  
příznaky závislosti  

na hrách,  
neváhejte vyhledat  
pomoc adiktologa.
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Seznamte se s Čechy, kteří změnili svět
Česká pobočka společnosti Google uspořádala ve spolupráci se 
společností Scio projekt Po stopách vědy. Výsledkem jsou videa vědců 
vybraných veřejností, jež mají být inspirací nejen pro mladé vědátorky 
a vědátory. 

Žijeme v době internetu, chytrých 
telefonů, gps navigací, robotických 
pří strojů, laparoskopických operací 
a dalekonosných vesmírných sond 
prohledávajících vzdálené kouty naší 
galaxie. za to vděčíme v prvé řadě 
vědě. Bez nadsázky: nic z toho, co bylo 
jmenováno výše, bychom neměli, ne-
být generací vědců, na jejichž objevech 
jsou postaveny objevy dnešní. 

Skuteční hrdinové
Svět obdivuje sportovce, herce, zpěváky 
a moderátory a vytváří z nich novodo-
bé hrdiny. Přitom skutečnými hrdiny 
minulosti, současnosti a budoucnosti 
jsou vědci. Antonín holý, věhlasný čes-
ký chemik, který vynalezl několik důle-
žitých léků, např. na hiV či žloutenku. 
S dosahem jeho vynálezů se nemůže 
srovnávat ani ta sebelepší hráčská sta-
tistika z nhl. Slavné české hokejisty 
zná každý, kolik lidí ale zná skutečné 
hrdiny, jako byl Antonín holý? 

„Projekt Po stopách vědy chce uká-
zat, že stát se vědcem, objevitelem, není 
nemožné. Všichni vědci byli kdysi dět-

mi a právě v dětství se začal vytvářet 
zájem o oblast jejich pozdější činnosti,“ 
říká Martina ondrušová ze společnosti 
google. „Současné generace jsou zahl-
ceny příklady novodobých hrdinů, kte-
ré poutají jejich pozornost. To skutečně 
zajímavé je ale často skryto za levným 
mediálním „make upem“, který zakrý-
vá, že věda může být daleko zajíma-
vější a dobrodružnější, než se na první 
pohled zdá,“ dodává Bohumil Kartous 
za společnost Scio.

Projekt Po stopách vědy byl před-
staven v září 2013. V rámci něj mohla 
veřejnost vybrat, kdo z desítky českých 
vědců a vynálezců se nejvíce zasloužil 
o rozvoj společnosti. Projekt je součás-
tí celoročního programu google pro 
vzdělávání v Česku. na tisíc hlasů roz-
hodlo, že:
1. místo patří Oldřichu Jirsákovi,
2. příčku obsadil Kurt Gödel, 
3. stupínek patří Blance Říhové.

o vybraných osobnostech vědy byla 
natočena zhruba pětiminutová videa, 
která jsou kompilací informací ze ži-

vota osobností a praktických ukázek 
jejich objevů. cílem videí je představit 
vybrané vědce mladé generaci, přiblí-
žit jim jejich objevy a ukázat poutavou 
stránku vědy. Videi provází český vědec 
britského původu Michael londesbo-
rough a Marek Mikulášek, oba známí 
z TV pořadu lovci záhad. Videa budou 
volně dostupná online, mohou je vyu-
žívat rodiče i učitelé, ať už v hodinách 
matematiky, přírodních věd, nebo tře-
ba dějepisu a občanské výchovy. Více 
na www.postopachvedy.cz. 

Oldřich Jirsák (*1947)
Spolu se svým týmem jako první na 
světě sestavil stroj na průmyslovou 
výrobu nanovláken. Ta jsou tisíckrát 
tenčí než lidský vlas a používají se ve 
zdravotnictví i v průmyslu. Je autorem 
více než padesáti patentů. Vynalezl také 
technologie objemových textilií. za vý-
voj unikátního přístroje získal cenu in-
vence v rámci soutěže Česká hlava.

Kurt Gödel (1906–1978)
Soustředil se na logiku a na teorii rela-
tivity, ale také na otázky ohledně času. 
Podařilo se mu dokázat dvě věty o neú-
plnosti, které znamenaly zásadní zlom 
v chápání matematiky. Jeho teorie jsou 
stejně významné jako ty einsteinovy, 
s nímž se osobně stýkal.

Blanka Říhová (*1942) 
Své bádání zaměřila na imunologii 
a výzkum léčiv pro léčení nádorových 
onemocnění. Kromě toho se věnuje 
genetice, experimentální onkologii, to-
xikologii a lékařské biochemii. za svůj 
přínos vědě získala mnoho domácích 
i zahraničních ocenění. red
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Vzdělávání je cesta, potřebujeme mapu
Zkuste se zeptat kohokoliv náhodně na to, zda považuje vzdělání za důležité. Odpověď bude na 99 % 
shodná. Paradoxní přitom je, jak málo často o vzdělání víme. Mapy učebního pokroku (MUP) pomáhají 
školám i rodičům sledovat individuální rozvoj dětí. 

Turistická mapa ukazuje, že k jedno-
mu cíli je možné dojít po různých ces-
tách. Stejně tak existuje i Mapa učeb-
ního pokroku, které říká totéž. Z dětí 
se mohou stát díky mapě učebního po-
kroku mladí turisté na cestě za vzdělá-
ním a z nás, ať už jsme rodiči či učiteli, 
jejich průvodci…

Známky škatulkují, neukazují cestu
„Mapy mohou dětem hodně pomoct 
ve vnímání své životní cesty. Mohou 
jim ukázat, že učení není mučení. Jako 
hlavní však vidím okamžik, kdy děti 
poznají, že cíle které jim klademe, pro 
ně jsou dosažitelné. A to je ohromný 
motivační element,“ říká Martin Dr-
nek, jeden z vývojářů map ve společ-
nosti Scio. Vzdělávání podle něj klade 
daleké cíle, a ty jsou lépe dosažitelné, 
pokud k nim vede cesta z jednotli-
vých kroků. Kroky podle map dělá dítě 
samo, pomáhat mu může učitel, rodič 
či kdokoliv v dané oblasti zkušenější. 
Důležité podle Drnka je, že u tohoto 
přístupu není nutné hodnotit dosa-
žení samotného cíle. Hodnotit lze již 
samotný proces, tedy onu cestu. „Dítě může být hodnocené celý rok trojkou, 

a pořád je to trojka. Mapa učebního po-
kroku mu ale řekne: No dobře, ty máš 
sice trojku, ale za ten rok jsi udělal kon-
krétní kroky, ušel kus cesty, postupně jsi 
stoupal,“ říká Jana Codlová, vedoucí 
projektu a zároveň vývojářka mapy 
pro čtenářskou gramotnost. MUPy se 
snaží odbourávat vzájemné srovnává-
ní dětí, a dávají jim možnost zažívat 
individuální úspěch. „Mapa učebního 
pokroku společnosti Scio nemá ambici 
zrušit současné známky, chce však uká-

zat učitelům, dětem i rodičům, že hod-
notit jde i jinak a že způsob hodnocení 
může mít velký vliv na motivaci děti 
k jejich celoživotnímu přístupu k osob-
nímu vzdělávání,“ vysvětluje Codlová. 

Kápněte božskou, milí rodiče, 
rozumíte hodnocení svých dětí?
Snad každý má v životě osobní zku-
šenost se situací, kdy měl pocit křivdy 
při hodnocení ze strany svého učite-
le. Učitelé se sice snaží být objektivní 
a svým žákům nepřidávat ani neubí-
rat. Jistou míru subjektivity však není 
možné zcela vyrušit. MUPy se snaží 
komunikaci mezi učitelem, žákem 
a rodičem zjednodušit a zpřehlednit. 
Ve školách, které již nyní používají 
např. slovní hodnocení, se rodiče často 
setkávají se zmatením. Na vysvědčení 
jim pedagog vždy velice pěkně popíše, 
jak na tom jejich dítě je, rodič se však 
často sám sebe ptá, zda to, co nyní jeho 
děti umí, stačí? Dostal by v jiné škole 
za stejnou práci jedničku nebo třeba 
trojku? „Mapy učebního pokroku dáva-
jí komunikaci mezi učitelem a rodičem 

Mapy učebního pokroku 
dáva jí komunikaci  

mezi učitelem a rodičem  
do jasných 

a srozumitelných hranic.
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Dbejte o čtení, záleží na něm 
budoucnost vašich dětí
text: Jana Codlová

Výzkumy potvrzují, že nedostatečná, 
nevyzrálá čtenářská a informační gra-
motnost vede v konečném důsledku 
k vážným problémům při studiu i při 
uplatňování nároků na trhu práce.

Čtenářská gramotnost se nemůže 
v dnešním světě omezovat pouze na 
techniku čtení, dovednost, získanou 
v raném dětství. Současné pojetí čte-
nářské gramotnosti v sobě zahrnuje 
schopnost porozumět mnoha různým 
typům textu vztahujícího se k nejrůz-
nějším situacím ve škole i mimo školu, 
přemýšlet o jejich smyslu a umět jej 
vyložit, uplatňovat při tom své vlastní 
zkušenosti.

 A právě tato dovednost je podle me-
zinárodního šetření PISA u 15letých 
českých žáků podprůměrná. Vliv na 
tuto skutečnost má podle PISA to, že 
učitelé nejazykových předmětů nevní-
mají dostatečně svoji roli při rozvoji 
čtenářské gramotnosti žáků.

Jak úroveň čtení ovlivňuje výsledky 
třeba v matematice …
Čtenářská gramotnost je většinou chá-
pána jako náplň hodin češtiny. Je to 
paradoxní, protože třeba učitelé mate-
matiky si stěžují, že žáci mají problém 
řešit slovní úlohy. A kde je příčina? 
V nedostatečné čtenářské gramotnosti. 
Jsou to spojené nádoby – žák neporo-
zumí textu, nedokáže v něm najít po-
třebné informace, ergo není schopen 
vyřešit nebo splnit zadaný úkol. Možná 
si řeknete „to nevadí, naučí se později“. 
Jenže pracovat funkčně s textem, tzn. 
pomocí nejrůznějších postupů, doved-
ností a strategií dojít k porozumění 
textu, je možné jedině postupným zdo-
konalováním, v němž nelze jednotlivé 
fáze přeskakovat, nýbrž stavět na tom, 
co se už dítě naučilo. Hotového čtenáře 
nemůžete získat najednou. A na střední 
škole už je většinou pozdě …

Kudy vede cesta ke zlepšení? 
Zmapujte si, jak na tom  
vaše dítě/žák je
Partnerem školy by měl být od počátku 
v této oblasti rodič. Může nejen vést dítě 
k četbě, rozvíjet jeho techniku, schop-
nost naslouchat a porozumět, vztáh-
nout text k vlastní zkušenosti. Může 
ho naučit rozpoznávat kvalitu knihy 
a utvářet tak jeho čtenářský vkus. 

Existují další řešení: rozvíjet čtení 
napříč všemi předměty na základních 
i středních školách, cíleně školy pod-
porovat, např. vytvořením speciálních 
podpůrných programů, učebních 
a metodických materiálů na podporu 
rozvoje čtenářské gramotnosti (učitelé 
mohou najít inspiraci např. na webo-
vých stránkách sdružení Abeceda 
http://www.sotkoviny.cz/). 

Vhodným podpůrným nástrojem 
může být projekt nazvaný Mapa učeb-
ního pokroku, který vyvíjí společnost 
Scio na základě podpory Evropského 
sociálního fondu a spolufinancování 
z rozpočtu ČR. Mapy pomáhají rozvoji 
čtenářské gramotnosti a nejsou urče-
ny pouze pro práci v hodinách, nýbrž 
i samotným rodičům. Učitelé i rodiče 
mohou pracovat třeba s knihou Daisy 
Mrázkové Můj medvěd Flóra a pomoci 
tak dětem rozvíjet porozumění textu 
v podobě krátkého jednoduchého pří-
běhu. Děti první třídy (předškoláci) si 
nejprve knížku přečtou, samy, nebo 
společně. Mohou si ji ale i poslechnout. 
Pak se pokoušejí převyprávět formou 
vlastního kresleného seriálu příběh 
knížky. Dítě v příběhu (za asistence 
učitele nebo rodiče) rozpozná hlav-
ní postavy a stěžejní události, popíše 
a vyjádří význam příběhu, jaké sdělení 
z příběhu plyne („co nám říká o životě“) 
a vztáhne příběh k vlastní zkušenosti.

Součástí „mapy“ jsou i tipy na knihy 
vhodné pro konkrétní věk a čtenářskou 
úroveň.

Mapy učebního pokroku budete 
mít k  dispozici zdarma, jste-li mi-
mopražská škola. Pokud zahrnete 
mapy do hodnocení vašich žáků, 
mohou z  toho těžit nejen oni, ale 
i vy. Budete moci dětem i rodičům 
ukázat, kde konkrétně jsou, co je 
potřeba zlepšit, a  jak udělat další 
krok. Vždy budete moci najít něco, 
co se povedlo, a naopak něco, co je 
třeba zlepšit.

JSEM UČITEL

Víme, zda se skutečně vzdělání na-
šich dětí rozvíjejí správným smě-
rem a  na jaké úrovni je, když jsou 
známky prokazatelně na každé 
škole jiné a když je odlišný i vzdě-
lávací přístup škol? Mapy učebního 
pokroku vám pomohou „lokalizo-
vat“ úroveň vašeho dítěte v  jedné 
z šesti nejdůležitějších oblastí škol-
ního rozvoje. Ptejte se na svých 
školách, co si o tom učitelé myslí.

JSEM RODIČ

do jasných a srozumitelných hranic. 
Hodnocení není pak zatížené osobními 
vazbami, nebo nějakými předsudky, 
které buď učitel, nebo rodič může mít. 
A přitom velice dobře vypovídá o do-
vednostech a znalostech dítěte.“ zamýšlí 
se Michaela Stoilová, matka tří dětí se 
zkušeností se slovním hodnocením.

Šest zmapovaných oblastí
Projekt MUP společnosti Scio bude sle-
dovat celkem šest oblastí: čtenářskou 
a matematickou gramotnost, anglický 
a český jazyk, společenské vědy a pří-
rodovědnou gramotnost. Pokrývá tak 
většinu klasických oblastí, předmětů, 
se kterými se žáci ve škole setkávají. 
Jednotlivé části mapy jsou sestaveny 
i s důrazem na tzv. měkké dovednosti, 
jako jsou aktivní komunikační schop-
nosti v českém a anglickém jazyce, na 
řešení problémů z oblasti přírodovědy, 
matematiky nebo společenského živo-
ta. I díky tomu výprava po mapě učeb-
ního pokroku mnohem lépe připravu-
je děti na skutečný všední život, jeho 
každodenní výzvy a problémy. Mapy 
učebního pokroku budou zveřejně-
ny ve druhém pololetí školního roku 
2013/2014 na webové stránce mup.
scio.cz.  -red-
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Jak zkrotit informace
Spočítat úrok, porozumět obsahu článku, pochopit smlouvu, nebo porozumět pracovnímu postupu 
nezvládá v České republice každý čtvrtý patnáctiletý žák. Výsledky mezinárodního srovnání nás varují, že 
každý čtvrtý žák je po skončení školní docházky v Česku informačně negramotný.

text: Martin DRNEK

Napadlo vás někdy, že vaše dítě, váš 
soused, žák nebo řemeslník není scho-
pen vyhledat si potřebnou informaci 
v tabulce, jízdním řádu, nebo pracovní 
smlouvě? Ačkoliv byste v České repub-
lice těžko hledali někoho, kdo neumí 
číst a psát, stále u nás najdete velké 
množství lidí, kteří jsou negramotní, 
přesněji informačně negramotní. Za 
informačně gramotné nepovažujeme 
osoby, které tzv. funkčně ovládají vý-
početní techniku, což je někdy označo-
váno jako ICT gramotnost. Informační 
gramotnost vypovídá o dovednostech 
jedince informace vyhledat, vyhodno-
tit, využít a sdílet je.

Ve světě, kdy se člověk v jednom 
výtisku novin setká s větším množství 
nových informací než člověk v 17. sto-
letí za celý život, se stává informační 
gramotnost téměř samotným předpo-
kladem přežití. Dnes už gramotnost 
neznamená pouze umět číst, psát 
a počítat. Naším cílem by mělo být 
naučit se pracovat s různými zdroji 
a médii (texty různých typů, videa, 
infografiky, aplikace na tabletu, ob-
rázky, tabulky apod.), aby informace 
vyhledávaly, posuzovaly, zpracováva-
ly a dále předávaly (ústně, písemně, 
digitálně, obrazem, zvukem).

Zvídavost především
Děti mají již od svého narození zá-
kladní předpoklad k tomu, aby byly 
informačně gramotné. Jsou zvídavé, 
jsou připravené a ochotné se setkávat 
s novým, neustále objevují. Získává-
ní a zpracovávání informací je pro 
ně přirozené stejně jako přijímání 
potravy. Díky této své vlastnosti děti 
přirozeně usilují o lepší a hlubší po-
chopení situací a problémů, kterým 

každodenně čelí. Jejich mysl je ote-
vřená, úkolem dospělých (zejména 
rodičů a pedagogů) je vytvářet jim co 
nejlepší podmínky pro to, aby tuto 
svou přirozenou dovednost neztrati-
ly a naopak ji dále rozvíjely. Jednou 
z dobrých cest, jak tohoto cíle dosáh-
nout, je poskytovat dětem informa-
ce v takové podobě, která je zaujme, 
vtáhne je do děje.

Informace,  
které přitahují pozornost 
Stále častěji se dnes mohou mladí lidé 
setkat s informacemi v podobě růz-
ných infografik a vizualizací. Tento 
trend poukazuje mimo jiné na to, že 
pokud chcete předat informaci, je po-
třeba přemýšlet i o formě a způsobu 
zpracování. Dále tento trend ukazuje, 
že zpracování informací nemusí být 
nuda. Dobře zpracované infografiky 
vzbuzují pozornost, iniciují na stra-
ně příjemce motivaci dozvědět se víc 
a prozkoumávat. Takto zpracované 
informace si pak děti také lépe pama-
tují, neboť jsou podpořené výrazným 
vizuálním podnětem. Velké množství 
skutečně skvěle zpracovaných infogra-
fik pro vzdělávací účely v angličtině je 
možné najít třeba na webu www.in-
formationisbeautiful.net/. Podobných 
zdrojů v českém jazyce bohužel zatím 
není mnoho. Na druhou stranu lze pro 
vzdělávací účely infografiky jednodu-
še připravit. K tomuto účelu slouží ně-
kolik na internetu volně dostupných 
projektů, kde ve velice intuitivním 
prostředí dokáže inforgafiku zpra-
covat i běžný uživatel. Oblíbené jsou 
např. infogr.am, infoactive.co, nebo 
pictochart.com.

Institut odborníků 
v knihovnictví 

a informatice (CILIP) uvádí, 
že „Informační gramotnost 

znamená vědět, kdy 
a proč jsou informace 

potřeba, kde je najít a jak 
je vyhodnotit, využít 
a předávat v souladu 
s etickými zásadami.“
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Infografiky ve škole
Infografiky představují vynikající ná-
stroj, jak postupně učit žáky pracovat 
s informacemi. Konrétně jak informa-
ce vyhledávat a zpracovávat. Je možné 
zpracovat skutečně jednoduché in-
fografiky, vhodné i pro ty nejmladší 
záky. Jejich náročnost lze postupně 
zvyšovat až k poměrně komplexním 
vizualizacím procesů, složitějších 
vztahů apod. Samotná intuitivnost 
a jednoduchost výše zmíněných pro-
jektů určených pro tvorbu infografik, 
umožňuje i samotným dětem, aby si 
zkusily zpracovat informace kreativ-
ně a zajímavě. I poměrně jednoduchá 
data týkající se třeba četnosti, mohou 
být zpracována způsobem, který za-

ujme, přitáhne pozornost a podpoří 
přirozenou lidskou zvídavost.

Postupným zvyšováním náročnosti 
zpracovávaných infografik lze krůček 
po krůčku rozvíjet pozorumění gra-
ficky zpracovaným informací. Touto 
strategií u žáků odbouráváme obavu 
z různých tabulek a grafů, zkušenost 
z vlastní tvorby posiluje jejich sebevě-
domí a jejich informační gramotnost 
postupně stoupá.

Zmapujte si svůj informační 
pokrok
Jako dobrý nástroj, který může na-
pomoci porozumět tomuto procesu 
postupného nabývání informační 
gramotnosti, může posloužit mapa 
učebního pokroku. Konkrétně v oblas-
ti matematické gramotnosti je mimo 
jiné část, která se věnuje právě prá-
ci s daty. Krok po kroku je zde v šesti 
úrovních popsán postup nabývání 
potřebných dovedností a znalostí, po-
třebných pro funkční práci s informa-
cemi v podobě tabulek, grafů schémat 
apod. Mapa učebního pokroku uka-
zuje učitelům, rodičům i dětem cestu 
od nejjednoduších vizualizací tvoře-
ných např. pomocí čtvercové sítě až ke 
grafům a schématům, které zachycují 
vztahy, závislosti apod.

Pro dospělé pak může mapa slou-
žit i jako vodítko k tvorbě vlastních 
infografik pro vzdělávací účely. 
V souvislosti s předpokládanými zna-
lostmi a dovednostmi lze v mapě na-
lézt popis předpokládaného vývoje, 
nejbližšího možného směru dalšího 
poznávání. Vzhledem k tomu, že pro-
ces vzdělávání funguje nejlépe právě 
v zóně nejbližšího vývoje, dává mapa 
učebního pokroku učitelům nástroj 
pro cílené plánování rozvoje dětí jak 
ve školních hodinách, tak i v mimo-
školních aktivitách. Jasně ukazuje 
další krok ve vývoji dovedností a po-
třebných znalostí.

Veškeré materiály a nástroje, které 
vznikají na základě podpory od Ev-
ropského sociálního fondu, budou 
dostupné zdarma. Je to příležitost jak 
pro školy, tak pro samotné rodiče.

Bavte se s dětmi i doma

Ne každý rodič dokáže přesně od-
hadnout co by jeho dítě již mohl 
ovládat a  jakým směrem ho dále 
směrovat, zde může i  jim pomoci 
mapa učebního pokorku. Informač-
ní gramotnost je možné rozvíjet 
i doma, není nutné a ani úplně dob-
ré spoléhat na to, že děti se vše co 
v živote budou potřebovat naučí ve 
škole. Nejjednodušší cestou jak po-
doporovat rozvoj dětí v  informační 
gramotnosti je s nimi o věcech ho-
vořit. Každý den se v domácnostni 
mohou děti setkat s  reklamními 
letáky, novinami, časopisy, či poz-
ději v  televizi i  se zpravodajstvím. 
Stačí pak požádat syna či dceru 
o  pomoc s  hledáním nejlepší na-
bídky jednoho zboží z  různých le-
táků, s vyhledáním optimální cesty 
na místo konání kulturní akce na 
kterou se spolu chystáte, nebo se 
s nimi můžeme zkusit bavit o gra-
fech a  infografikách, které nalez-
nete v novinách v televizi apod. Se 
spoustou vizualizací se děti mohou 
setkat i  v  encyklopediích, slovní-
cích a  podobných knihách, které 
se objevují v  téměř každé rodinné 
knihovně. Mapa učebního pokroku 
může být pro rodiče vodítkem při 
volbě vhodných materiálů a úkolů, 
které budou odpovídat úrovni infor-
mační gramotnosti jejich dětí.

JSEM RODIČ

Zóna nejbližšího vývoje předsta-
vuje oblast aktivit, které je schop-
né dítě zvládnout ve spolupráci 
se zdatnějšími dětmi, rodiči nebo 
dospělým. Tyto aktivity by však 
dítě nezvládlo samo, nebo ve spo-
lupráci se stejně zdatnými dětmi. 
Kontakt s lidmi, kteří se nacházejí 
v zóně nebližšího vývoje je dle pe-
dagogů cestou k nejefektivnějšímu 
učení. 



40 S M Ě R

Učeň – tovaryš – mistr  
přírodovědné gramotnosti
Jde o nejvíce opomíjenou gramotnost. Ne snad v dokumentech a květnatých prohlášeních,  
ale v praxi rozhodně. Řeč je o přírodovědné gramotnosti, dle různých strategií  
„základu budoucí prosperity“. 

text: Jaroslava Simonová

O tom, jak si na tom v přírodovědné 
gramotnosti stojíme, víme poměrně 
málo. Výsledky šetření PISA ukazují, 
že se čeští žáci mezi lety 2006 – 2009 
významně zhoršili (více se zhoršilo už 
jenom Rakousko). Je zajímavé, že z 57 
účastnících se zemí se výsledky zhorši-
ly jenom v šesti z nich.

Výsledky šetření ČŠI ale moc na-
děje na optimizmus neposkytují. Ve 
školkách byly jenom občas zazname-
nány aktivity, které by mohly přispívat 
k rozvoji přírodovědné gramotnosti. 
Navíc měly nízkou kvalitu a využíva-
ly metody, které nelze považovat za 
optimální. V základním vzdělávání 
naprosté většině škol chybí pro rozvoj 
přírodovědné gramotnosti základní 
podmínky – tři čtvrtiny škol vůbec 
nemají laboratoř. Zcela zanedbatel-
ný je její rozvoj na středních školách, 
které na přírodovědné vzdělávání ne-
jsou přímo zaměřeny – školy nemají 
pro přírodovědné experimentování 
prostory a jejich zajištění pro ně není 
prioritou. Zcela logicky je pak vzdělá-
vání převážně teoretické, s minimální 
možností rozvoje praktických doved-
ností. 

Memorování by nám šlo,  
hůř jsme na tom s přemýšlením
Šetření PISA v roce 2006 ukázalo, že 
žáci mají relativně dobré přírodověd-
né znalosti, velké problémy jim ale 
činí uvažování o přírodovědných pro-
blémech, navrhování a interpretace 
experimentů a formulování závěrů. 
Když se podíváme na popis situace ve 
školách ve zprávě ČŠI, není se čemu 

divit. Přesto jsou cesty, jak se dá výuka 
zlepšovat navzdory chybějícímu labo-
ratornímu vybavení. 

Nízká úroveň přírodovědné gra-
motnosti je znepokojivá nejenom 
pro nadšené vědce, ale představuje 
problém, kterým se zabývají politici 
a úředníci vyspělých zemí na úrovní 
vlád i mezivládních uskupení (např. 
EU, OECD). Vzniká řada aktivit, jejichž 
cílem je podpora kritického myšlení 
a tvořivosti v oblastech, které býva-
jí zahrnovány pod pojmem přírodní 
vědy. Mezi ně patří mapy učebního 
pokroku, přírodovědná gramotnost je 
jednou z jejich šesti oblastí. 

Mapy přírodovědné gramotnosti: 
učeň, tovaryš, mistr
Mapa učebního pokroku popisuje fáze, 
kterými žák obvykle v procesu uče-
ní prochází. Zachycuje, které znalosti 
a dovednosti získává dřív než jiné, ne-
říká ale primárně, v kolika letech nebo 
v kterém ročníku to má být.

Mapa učebního pokroku v oblasti 
přírodovědné gramotnosti tvoří pět ob-
lastí dovedností: 
•	 formulovat problém řešitelný v sys-

tému přírodních věd 
•	 vyřešit problém 
•	 interpretovat řešení problému
•	 prezentovat řešení problému

•	 aplikovat získané znalosti a doved-
nosti, tedy rozpoznat ve světě, který 
nás obklopuje, problém řešitelný 
metodami přírodních věd
Klíčovou dovedností je schopnost 

rozpoznat ve světě, který nás obklopu-
je, problém řešitelný metodami přírod-
ních věd. I když je tato dovednost zdán-
livě na začátku řetězce, ve skutečnosti 
jde o dovednost značně pokročilou. 
Nejdřív je totiž nutné mít o poznatcích 
a metodách přírodních věd značné 
znalosti, až pak je možné posoudit, zda 
problém, který jsme zaznamenali v na-
šem okolí, je těmito metodami řešitelný. 

Proto je nutné začínat orientovat 
děti v oblasti přírodních věd co nejdří-
ve a v co nejpřístupnější podobě. Jevů, 
které mohou představovat vstupní brá-
nu, je kolem nás opravdu dost: Proč se 
nakousnuté jablko zkazí dřív než nena-
kousnuté? Jak se pozná čerstvé vajíčko 
od staršího bez nutností rozklepnutí? 
Jak se udělají ve chlebu ty malé dírky? 

Každá z výše uvedených oblastí do-
vedností je v mapě učebního pokroku 
podrobněji rozpracována. Podrobnější 
popis může orientovat při plánová-
ní výukových aktivit i při hodnocení 
toho, co je pro získání dané dovednosti 
důležité. To může pomoci školám i ro-
dinám soustředit se na ty dovednosti, 
které jsou pro získání přírodovědné 
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gramotnosti klíčové, ale kterým je 
běžně věnována malá pozornost. 

Každou dovednost je pak možné 
popsat ve třech hlavních úrovních 
způsobilosti – učeň, tovaryš a mistr. 

V souladu s běžným chápáním 
těchto pojmů je pro nás učněm žák, 
který teprve získává základní úroveň 
dovedností a zpočátku je schopen pro-
blémy rozpoznávat, formulovat, řešit, 
interpretovat a prezentovat jenom 
nápodobou, později pak s dopomocí 
a nakonec samostatně. Tyto doved-
nosti (ať nápodobou, s dopomocí nebo 
samostatně) dovede ovšem projevit 
jenom v případě jednoduchých pro-
blémů nebo u dílčích částí složitějších 
problémů. 

Další  doved-
nostní úro veň, 
tovaryše, od 
učně odlišuje 
především to, 
že jednotlivé 
dovednosti do - 
káže uplatnit při 
řešení složitějších 
úloh. Mistr (nej-
vyšší úroveň) dove-
de řešit složité úlohy 
i v souvislostech. Podstatou 
jednotlivých úrovní rozvoje není 
tedy zvládání či nezvládání vybrané 
dovednosti, ale míra složitosti problé-
mů, které jsou pomocí základních do-
vedností řešeny.

Projekt Mupinka nabízí aktivity, 
které přispívají k rozvoji přírodovědné 
gramotnosti a umožňuje také orientač-
ně určit, na jaké úrovni jsou znalosti 
a dovednosti žáka. K tomu slouží jed-
nak testové úlohy, ale také rozvíjející 
aktivity. Jejich součástí jsou rubriky 
s kritérií pro hodnocení, které umož-
ňují prohloubit přemýšlení o tom, co je 
pro rozvoj přírodovědné gramotnosti 
důležité. Podrobněji se s nimi můžete 
seznámit od 2. pololetí na webových 
stránkách mup.scio.cz. 

Co to je přírodovědná gramotnost?

Pro účely hodnocení ČŠI definovala přírodo-
vědnou gramotnost jako schopnost využívat 
přírodovědné vědomosti, klást otázky a na zá-
kladě důkazů vyvozovat závěry vedoucí k po-
rozumění a  usnadňující rozhodování týkající 
se přirozeného světa a  změn, které v  něm 
nastaly v důsledku lidské činnosti. 

Naproti tomu je ve výzkumu PISA příro-
dovědná gramotnost definována poněkud 
šířeji a  vedle zaměření na oblast znalostí 
a dovedností klade větší důraz na oblast po-
rozumění a postojů. 

PISA definuje přírodovědnou gramotnost 
jako: 
•	 znalosti z oblasti přírodních věd a jejich 

využívání k pokládání otázek, získávání 
nových poznatků, vysvětlování vědeckých 
jevů a vyvozování podložených závěrů 
o záležitostech souvisejících s přírodními 
vědami;

•	 porozumění charakteristickým rysům 
přírodních věd jako formy lidského 
poznání a bádání;

•	 uvědomění si toho, jak přírodní vědy 
a technologie utvářejí naši materiální, 
intelektuální a kulturní prostředí;

•	 ochotu zabývat se záležitostmi, které 
se vztahují k přírodním vědám z pozice 
přemýšlivého občana.
Zejména poslední aspekt „občanské an-

gažovanosti“ z české varianty definice pří-
rodovědné gramotnosti zcela vypadl. Zdá 
se, že jistá alergie na jakoukoliv angažova-
nost v naší společnosti pořád přetrvává ješ-
tě z dob vlády jedné strany. 
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Češi 16–65:  
nadprůměrně gramotní a apatičtí
Čtvrtina dospělých v ČR nepracuje s počítačem, to je ale běžné i v jiných zemích. 
Celkově si dospělí Češi nevedou v mezinárodním srovnání špatně.

V rámci výzkumu PIAAC (Programme 
for the International Assessment of 
Adult Competencies), financovaného 
a realizovaného Organizací pro eko-
nomickou spolupráci v Evropě (OECD) 
byly zkoumány osoby ve věku 16 – 65 
let prostřednictvím testů a dotazníků. 
V testech byly hodnoceny čtenářská 
a numerická gramotnost a dovednost 
řešení problémů v prostředí informač-
ních technologií.

Celkově nejlepších výsledků dosáhli 
dospělí z Finska, Nizozemska, Norska 
a Švédska, jejichž výsledky byly nad-
průměrné ve všech sledovaných oblas-
tech.

Česká republika dosáhla nad-
průměrného výsledku v numerické 
gramotnosti a průměrného výsledku 
ve čtenářské gramotnosti, v oblasti ře-
šení problémů i v oblasti informačních 
technologií.

Ve čtenářské gramotnosti byly vý-
sledky českých dospělých statisticky 
významně lepší než výsledky v Němec-
ku, Polsku i Rakousku. V oblasti řešení 
problémů byly výsledky ČR lepší než 
výsledky Slovenska a Polska. Podíl do-
spělých, kteří nebyli schopni, respek-
tive ochotni pracovat s počítačem, se 
v ČR nelišil od průměru zúčastněných 
zemí a tvořil jednu čtvrtinu dospělých.

Relativně malý rozdíl mezi 
nejlepšími a nejhoršími 
Česká republika patří spolu s Japon-
skem a Slovenskem k zemím s nejmen-
šími rozdíly ve čtenářské gramotnosti 
dospělé populace.

V numerické gramotnosti jsou nej-
nižší rozdíly mezi 5. a 95. percenti-
lem v Japonsku a České republice (142 
bodů). Toto srovnání koliduje se zjiště-
ními u generace současných školáků, 

kde jsou rozdíly mezi nejlepšími a nej-
horšími o poznání vyšší než v předních 
vzdělávacích systémech, jako je Finsko 
nebo kanadské Ontario. Značnou roli 
hraje oddělování nejlepších do vícele-
tých gymnázií a nejhorších do zvlášt-
ních škol.

Čtenářské dovednosti dospělých 
Čechů se v uplynulých 15 letech ani 
nezlepšily ani nezhoršily.

Mladí jsou v měřených 
dovednostech horší. Všude kromě 
Austrálie, Polska a USA
Srovnání výsledků mezi výzkumy PI-
AAC a IALS ukazují, že se zhoršily do-
vednosti nejmladší populace. Zhoršení 
výsledků nejmladší věkové kohorty se 
ovšem týká většiny zemí. Ke zlepšení 
v této kohortě došlo pouze v případě 
Austrálie, Polska a Spojených států. 
V ostatních zemích došlo ke zhoršení, 
přičemž zhoršení v ČR bylo v meziná-
rodním srovnání podprůměrné.

Dospělí v České republice dosahují 
nadprůměrných výsledků v porovnání 
s průměrem OECD ve věku 16–24 let 
a zejména pak v kategorii 25–34 let. 
V kategorii „středního věku“ (35–54) 
se ovšem propadají do podprůměru, 
aby v kategorii 55–65 byli opět výrazně 
nadprůměrní. 

V nejmladší věkové kohortě 16-24 
let mají ve čtenářské gramotnosti statis-
ticky významně lepší výsledky než Čes-
ká republika pouze Estonsko, Finsko, 
Japonsko, Jižní Korea a Nizozemsko, 
v numerické gramotnosti pak Finsko, 
Nizozemsko a Vlámsko.

Češi bez maturity jsou méně 
gramotní, je jich také více než jinde
V ČR jsou velké rozdíly mezi absolven-
ty odborných maturitních a odborných 

nematuritních oborů a tyto rozdíly se 
od roku 1998 zvýšily. Absolventi ne-
maturitních středoškolských oborů 
(ISCED 3C) dosahují ve srovnání s ab-
solventy oborů ISCED 3C z jiných zemí 
horších výsledků ve čtenářské gramot-
nosti, zároveň tvoří v ČR absolventi ne-
maturitních oborů významně větší část 
populace, než je průměr OECD. Nad-
průměrný je i podíl dospělých s nižším 
než maturitním vzděláním.

V České republice jsou rozdíly mezi 
respondenty s nejvyšším a nejnižším 
socioekonomickým statusem nadprů-
měrně vysoké. Závislost úrovně gra-
motnosti na socioekonomickém sta-
tusu je navíc silnější v mladší věkové 
kohortě než u starších občanů. To zna-
mená, že dochází k dalšímu zvyšování 
rozdílů v dovednostech lidí s přízni-
vým a méně příznivým zázemím.

v ČR byla shledána vůbec nejnižší 
míra důvěry ze všech zúčastněných 
zemí (85 % souhlasilo s výrokem, že 
„člověk může důvěřovat jen několika 
málo lidem“) nejnižší účast v dobro-
volnických aktivitách (82 % dospělých 
uvedlo, že se v posledním roce nevě-
novalo žádné dobrovolnické činnosti). 
Dále byla ČR zemí s třetím nejvyšším 
podílem občanů, kteří mají pocit, že ne-
mohou naprosto ovlivnit politické dění 
v zemi (68 %). Hůře na tom byla jen Itá-
lie a Slovensko.

Podrobněji zde: http://www.piaac.
cz/attach/vysledky/PIAAC_hlavni_zjis-
teni.pdf

Průzkum pro ČR zpracovala Jana 
Straková, abstrakt připravila Jaroslava 
Simonová
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Jak české a slovenské děti (ne)umí angličtinu
Angličtina je klíčovým dorozumívacím jazykem současného světa. Vládne globální ekonomice,  
internetu i obyčejné turistice. Víme, co žáci skutečně z angličtiny umí? Něco víme a není to úplně 
povzbudivé: většina maturantů pravděpodobně nesplňuje úroveň, kterou by splňovat měla.

Text: Martin Podlucký

Angličtina je klíčová pro komunikaci se 
zbytkem světa. Co ale české děti skuteč-
ně umí? Mezinárodní testování na toto 
téma je kupodivu vzácné, běžně se zjiš-
ťuje pouze sebehodnocení respondentů 
v jednotlivých zemích. Sebehodnocení, 
zvláště u znalosti cizího jazyka, je však 
zavádějící.

Testování angličtiny podle Scio
Určitou orientaci poskytl Scio Compu-
ter Adaptive Test of English (SCATE). 
On-line test, který vyvinula společnost 
Scio a který absolvovalo v loňském škol-
ním roce přes osm tisíc žáků a studentů 
v Česku a přes šest tisíc žáků a studentů 
na Slovensku. SCATE ověřuje úroveň 
angličtiny podle Společného evropské-
ho referenčního rámce (A1-C2). Pro 

začátečníky byla přidána kategorie A0. 
Test zařadí každého podle kritérií vše-
obecně uznávaných úrovní. Žák, učitel 
i rodič z popisu kategorií poznají, co vše 
testovaný zvládá a jaké jazykové jevy 
ho naopak čekají v kategorii vyšší.

I SCATE má své limity. Měří jen 
dovednosti poslech a čtení, ne psaní 
a mluvení. Vlastní aktivitu ale vyžadu-
je interaktivní podoba testu. Testovaný 
se nesetká pouze s tradičními multiple 
choice úlohami, kde je úkolem vybrat 
možnost, musí sám stavět věty z kom-
ponent nebo vytvořit z rozházených 
promluv logickou konverzaci. Test 
SCATE má ještě jednu výhodu, která ho 
činí výjimečným: je adaptivní. Testová-
ní on-line umožňuje, aby testovaný do-
stával otázky, které se pohybují v oblasti 
jeho úrovně. Po prvních několika otáz-
kách se již nemusí trápit s příliš lehký-
mi nebo těžkými otázkami, aplikace 
mu vybírá takové, které se blíží jeho 
aktuálním znalostem. Zařazení testo-
vaného se zpřesňuje tím, že dostává 
otázky na hraně jeho možností. A tak 
žák v páté třídě i student před maturi-
tou píší zdánlivě stejný test. Jen jejich 
výsledná úroveň odráží, v které množi-
ně (dle jednotného evropského rámce 
na škále A0 – C2) se právě v poslechu 
a čtení nachází.

Porovnání  
českých a slovenských žáků
Do testování se sice zapojil dostatek 
škol, ale nejedná se o náhodný vzorek. 
Školy se přihlásily samy, nevíme tedy, 
zda stranou nezůstala většina elitních 
škol, nebo naopak zda testovat odmítly 
školy, které tušily, že dopadnou špatně 
(to bývá častější motiv). Páťáci by podle 
současného českého kurikula měli být 

na úrovni A1, deváťáci na A2 a matu-
rant z angličtiny by měl splňovat úro-
veň B2.

Rozdíl mezi českými a slovenskými 
žáky nejsou významné. Průkazné je 
vysoké procento žáků v jednotlivých 
ročnících, kteří nesplňují, co se od nich 
předpokládá. Pro celý systém je to po-
někud varovná zpráva. Jednotlivým 
školám slouží výsledky jako zpětná 
vazba pro žáky, učitele a rodiče. 

Angličtina je tím, co by rodiče chtě-
li od školy nejčastěji. Pokud jste 
schopni jejich děti naučit lépe an-
glicky, ocení to. Ocení i  jakoukoliv 
snahu, třeba ověření úrovně jejich 
dítěte a radu, co s tím dělat. Třeba 
i  prostřednictvím mimoškolního 
vzdělávání.

JSEM UČITEL

Zajímejte se, co skutečně Vaše děti 
z angličtiny umí. Vysoce to ovlivňu-
je jejich možnosti v  životě. Nejde 
vůbec o známky, jde o reálnou zna-
lost cizího jazyka. Někdy dokonce 
aktivně bráníme dětem v  tom, co 
jim s  angličtinou pomáhá. Mnoho 
rodičů a  učitelů třeba zapomíná 
ocenit, kolik slov a slovních spoje-
ní se i docela malé děti naučí třeba 
jen opakovaným hraním počítačo-
vých her nebo pohybem na inter-
netu. PLAY AGAIN. I to je angličtina. 
BUT PLAY RESPONSIBLY!

JSEM RODIČ

Procentuální zastoupení v kategoriích angličtiny v Če-
chách a na Slovensku. Zaokrouhleno na celá procenta. 
Kategorii C1 a C2 se spojila. Počet testovaných v Če-
chách: 8 814, na Slovensku: 6 266.

ČESKO

SLOVENSKO
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Jen znalosti nestačí
Lidové noviny: 1/5 žáků ZŠ a 1/3 žáků středoškolského nematuritního studia neprokázala ani minimální 
úroveň dovedností nezbytných pro dobré uplatnění.“

text: Jana Codlová

Protože s učiteli často mluvím, zeptala 
jsem se dvou dam učitelek, co si o tom 
myslí: Evy Holé ze základní školy 
v Horních Počernicích a Terezy Šara-
yové ze základní školy v Čakovicích.

Myslíte si, že to, co učíte ve škole 
žáky, budou moct využít ve svém 
životě?
EH: Často se zabývám myšlenkou, že ty 
děti ve škole učíme samé blbosti. Mož-
ná to nejsou jen samé zbytečné věci, 
ale pokud je děti pak nejsou schopny 
využít v praktickém životě, pochybuji 
o smyslu takové výuky. Protože infor-
mace jsou dostupné na internetu, je 
to, co víte, daleko méně důležité než 
to, co dokážete s těmito informace-
mi udělat. 

Měly by se tedy školy více 
soustředit na podporu rozvoje 
kvalit potřebných ve 21. století?
EH: Souhlasím s vámi. Například je 
učíme, jak se liší souvislý text od ne-
souvislého, třeba formulář od dopi-
su, učíme je procenta a trojčlenky, ale 
chybí nám v našich vzdělávacích pro-
gramech praktická využitelnost toho 
všeho. Na vlastní kůži jsem to pocítila 
i já sama. Za poslední půlrok jsem ab-
solvovala peripetie s koupí bytu a vyři-
zováním hypotéky. A musím s polito-
váním přiznat, že ani vzdělání na ma-
tematicko-fyzikální fakultě mi nepo-
mohlo k vyplnění všech dotazníků na 
první, a dokonce ani na třetí pokus … 

Zaměstnavatelé vidí stejný 
problém…
EH: Ano, ukazuje se, že umět je něco 
jiného než znát, že se v životě čím dál 
víc setkáme nikoli s větou „ukaž, co 
umíš“, ale „dokaž, co umíš“. Ve škole 

se testují jen vědomosti, přitom nejen 
mě by víc zajímalo i testování doved-
ností pro život. Průšvih je, že přimět 
žáky k jakékoli činnosti je v poslední 
době velmi těžké. A dojít do takového 
stavu, že s nimi můžeme dělat i něco 
zajímavého, je téměř nadlidský úkol. 
Ale mám ověřeno, že takové praktické 
činnosti žáky baví. Zvláště pokud do 
nich ještě zapojíme moderní techno-
logie.

Jaké dovednosti podle vás dětem 
chybí a na školách by je mohli 
učitelé rozvíjet?
EH: Třeba schopnost funkčně komuni-
kovat a spolupracovat. Rozvíjet se dají 
formou skupinové práce v hodinách 
nebo projektového vyučování s výstu-
py, kdy žáci prezentují svůj projekt.

A jak konkrétně by rozvoj 
podobných dovedností mohl 
vypadat, máte nějakou osobní 
zkušenost, tip na zajímavý projekt?
TŠ: Ve spolupráci s pobočkou Městské 
knihovny jsme s dětmi prvního stupně 
uskutečnili projekt nazvaný Za pohád-
kou. Děti ve skupinkách nejdřív dosta-
ly zadání, každá skupinka jiné, napří-
klad napsat co nejvíc názvů pohádek, 
rozdělit je na klasické a moderní, najít 
příklady. A pak v knihovně ověřovaly 
a rozšiřovaly informace, které měly 
napsané, a navíc plnily různé úkoly, 
dělaly kvízy, malovaly. Takovým bon-
bónkem pak byla Noc s Andersenem, 
kdy děti zůstaly přes noc ve škole, po-
slouchaly pohádky a povídaly si.

Dokážou učitelé hodnotit úroveň 
dovedností svých žáků, nebo 
potřebují v této oblasti pomoct?

EH: Učitelé často jen srovnávají své 
žáky, nesledují a nehodnotí individu-
ální vývoj dítěte. V tomto by potřebo-
vali pomoct – a jsme zase zpátky u mo-
tivace, která našim dětem tak tragicky 
chybí. Jedinou motivací jsou známky. 
Mít jedničky, aby se každý dostal bez 
přijímacích zkoušek, a tedy zas nemu-
sel vyvinout žádnou aktivitu. Občas 
slýchám od rodičů, jestli si uvědomu-
ju, že jsem dítěti zkazila život tím, že 
jsem mu z matematiky v pololetí de-
váté třídy dala třeba trojku. Škoda, že 
raději neřekne, že chybu jsem udělala, 
že jsem ho nenaučila …. (třeba disku-
tovat o svém názoru, zhodnotit práci 
svou nebo svého týmu, najít si místo 
v realizačním týmu, nebo se prostě jen 
učit,…). Rodičům a tedy i dětem jde 
převážně jen o známky, protože je to 
prostě nejjednodušší. Všechno ostatní 
vyžaduje energii dětí, rodičů, ale i uči-
telů. 

Dovednosti pro život
Společnost Scio proto vyvinula nový 
typ testu nazvaný Dovednosti pro ži-
vot. Test je postaven na praktických 
úlohách, jako je schopnost řešit pro-
blémy, komunikovat, rozvíjet vztahy 
a  pracovat s  informacemi. Tedy 
kvality vyžadované současnou eko-
nomikou. Test zkoumá dovednosti 
každého testovaného žáka indivi-
duálně a při opakovaném testování 
sleduje jeho individuální pokrok. 
Test je k dispozici on-line.

Více informací a  ukázku testu na-
jdete na našich stránkách: 

www.scio.cz/dovednosti
nebo dovednosti@scio.cz

JSEM UČITELJSEM RODIČ



Jakou střední školu?
Výběr střední školy je 

klíčovým životním rozhodnutím. 
Jak k němu přistupovat 

a co neopomenout...

Dostupnost
Zaměření 

školy

Charakter 
výuky

Výsledky
školy

Jaké je okolí školy?

Jak vypadá 
interiér 
školy?
Jaká je 

atmosféra?
Jaké je 

vybavení 
školy?

Na jakou školu se hlásí 
kamarádi 

mého dítěte?

Chtělo by mé dítě 
zůstat ve třídě s některým 

kamarádem?

Jak dlouho musí dítě 
dojíždět?

Kolika spoji?

Jaké obory škola 
nabízí?

Orientuje se škola na sport / 
společenské vědy / 

umělecké předměty / 
přírodovědné předměty? Jiné?

Nabízí škola 
výběrové 

semináře?

Poskytuje škola 
zvláštní jazykovou 

přípravu?

Nabízí škola 
praxi?

Výsledky 
žebříčků 
maturit

Úspěchy 
v olympiádách,
na sportovních 
akcích apod.

Kolik žáků 
opouští školu 
předčasně?

Kolik žáků 
není 

připuštěno 
k maturitám?

Jaké se na škole 
platí školné?

Jakým způsobem?
Jednorázově nebo 

ve splátkách?
Kolik žáků 
se dostane

 po maturitě 
na vyskou školu?

Zeptám se 
na dnech 

otevřených dveří 
či přes email

Soukromá

Co o škole
 říkají učitelé, 

kteří v ní 
učí?

Co o ní říkají? 
Jaký mají pocit?

Soukromá 
veřejná 
škola

Reference

Chodily děti 
někoho z mých 

známých na 
tuto školu?Kamarádi

Co brát v úvahu 
při výběru 

střední školy?

Prostředí 
školy

Jaké má škola 
výsledky?

Jaká je kvalita
školní jídelny.

Dají se tam 
pořizovat 
svačiny?
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Ulice dětem
Mohl by pracovat v nějaké nadnárodní společnosti, brát horentní plat a žít životem, který je pro většinu 
lidí jen vytouženým snem. Místo toho se rozhodl odejít z korporátního světa a věnovat se tomu, v čem vidí 
smysl a hodnotu: dětem na ulici. Prostřednictvím street artu, tedy toho, co současné děti přirozeně baví, 
vychovává k vlastnostem, jako jsou vůle, dochvilnost, úcta nebo příkladnost, ale taky sebeprezentace 
a dovednost prodat, co umím. Daniel Lacek aka Uncle CHill, ukazuje, že volný čas dnešních dětí nemusí 
být naplněn tradičními prostředky, aby dostal smysl…

text: Bohumil Kartous

Mohl byste, Danieli, krátce popsat, 
co děláte? Kdy vás napadlo se do 
toho pustit? 
Oficiálně jsem ředitelem a spoluza-
kladatelem obecně prospěšné společ-
nosti ulice dětem. Mezi mladými jsem 

ale spíš známý jako basketbalista, dJ/
hudební producent, choreograf, a pře-
devším uncle CHill, „strýček čil“. tato 
přezdívka má dva kořeny. Strýček 
proto, že se rád o lidi ve své blízkosti 
starám, napomáhám jejich osobnímu 

rozvoji radami, debatami, vedením. 
CHill je mé umělecké jméno od roku 
2001, kdy jsem nastoupil jako moderá-
tor, scénárista, dramaturg a producent 
svého vlastního pořadu Friday Life Fe-
ver (FLF) na pardubickém rádiu Life. 
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V roce 2006 mě napadlo založit společ-
nost Chocolate City Company (C.C.C.), 
kterou vedu. uvědomil jsem si, že už 
nechci své schopnosti a dovednosti 
obětovat zájmům velkých společnos-
tí, které si neváží lidského charakteru. 
to, co dělám, není podnikání, je to fi-
lozofie, životní směr. „Ópéeska“ ulice 
dětem vzešla z CCC v roce 2013, za po-
moci mého kamaráda a kolegy davida 
Belzy. Popudem k tomu byly zkuše-
nosti z neziskového sektoru a zjištění, 
jak málo a jak neefektivně se v České 
republice skutečně pracuje s dětmi 
a mládeží. 

Proč zrovna street art? Má to co do 
činění s rozvojem městské kultury, 
která dala vzniknout různým 
podobným kulturním fenoménům, 
jako je třeba hip hop?
uhodil jste přímo na hlavičku, stopro-
centně! Pouliční umění, tedy streetart, 
je pro každého, protože není zdaleka 
tak nákladné jako jsou tradiční vol-
nočasové, sportovní aktivity. Je to sub-
kultura, která ovlivnila mne i spousty 
jiných po celém světě. Přitom je opře-
dena různými předsudky. Mnoho lidí 
si třeba myslí, že hip hop je o širokých 
kalhotách a zlatých řetězech, o pou-
ličním násilí a podsvětí. Znalý ví, že 
kořeny této subkultury jdou až ke dru-
hé světové válce a jsou spjaté s liským 
vývojem a uvědoměním si sebe sama. 
Vliv této subkultury na nás, žijící v 21. 
století, byl hlubší, než jsem si sám do-
kázal představit. Vytvořil nový rozměr 
toho, čemu říkáme „volný čas“. Stal se 
ostatně základním kamenem naší prá-
ce s mladými lidmi. Není zanedbatel-
né, že pro děti je dnes o hodně víc „in“ 
umět tancovat např. street dance, ovlá-
dat dj-ské techniky nebo třeba jezdit 
a dělat triky na BMX. Pro jejich rodiče 
to je často nepochopitelné, pro ně bylo 
„in“ umět hrát fotbal nebo tančit latin-
skoamerické tance . Komercializace 
světa, technologický pokrok a showbu-
siness dělají všemu obrovské promo, 
a aniž bych chtěl vyvracet hodnoty 
tradičních aktivit, třeba fotbalu, počty 
shlédnutí finále francouzské taneční 
soutěže rozhodně předčí minimálně 
u mladších diváků jejich zájem o zá-
pas Sparty se Slavií. Proto v nás a v naší 
formě street artu děti a mládež vidí in-
spiraci, motivaci, proto přijímají naše 

rady i kritiky. Proto je street art v těch 
nejrůznějších podobách a zaměřeních 
alfou a omegou našich aktivit.

Kluci, se kterými pracujete, se 
berou odkud? Pořádáte nějaké 
nábory, nebo je to samosběr? Jsou 
to odchovanci ulice, jak se někdy 
trochu pejorativně říká?
Kluci a holky – nezaměřujeme se jen 
na jedno pohlaví – se berou odkudko-
liv. talenty, nadané jedince a úžasné 
lidi najdete úplně všude. Nikdo si ne-
vybírá svůj osud a status, do kterého se 
narodí. My dbáme na úplně jiné věci, 
než je sociální původ. Nepsanou, nic-
méně nutnou podmínkou spolupráce 
s námi je, že musíte být na prvním 
místě dobrý člověk. Pro naší společ-
nost je vzkutku důležitější ten, kdo 
dokáže poděkovat a poprosit, být např. 
dochvilný a spolehlivý a jít svým cho-
váním příkladem jiným. Členy nabí-
ráme na našich vlastních akcích nebo 
na eventech, na nichž hostujeme. Mo-
tivujeme, bavíme, hrajeme si s dětmi. 
Kdokoliv je vítán na trénincích našich 
lektorů. Lidé si k nám nacházejí vlast-
ní cestu, třeba skrze kolegy věnující se 
prodeji hraček na ulici pro naši celo-
republikovou sbírku. Vrána vždycky 
k vráně sedala, nějakým způsobem se 
to celé šíří rychleji než jsem sám plá-
noval. Samozřejmě mě velmi těší, když 
se naše řady rozrůstají. 

Jak na vás reagují lidé řekněme 
přes 30? Většinou jsou zvyklí, 
že „koníčky“ nebo „zájmové 
činnosti“ mají poněkud jinou, 
konvenční formu, třeba jako fotbal, 
modelářství nebo dramatický 
kroužek …
dobrá otázka. esenciální pro práci 
s dětmi je získat si přízeń jejich rodi-
čů. Byl jsem a budu vystaven proble-
matice přesvědčování lidí, řekněme 
těch přes 30. u rodin s dětmi staršími 
šesti let je to často otázka přání samot-
ných dětí. děti samy projevují zájem 
o aktivity, kterým se věnujeme , a tudíž 
jsou rodiče často vystaveni jisté formě 
vnitřního „nátlaku“ a aktivně se pak 
zajímají . ty, kteří děti nemají, větši-
nou přesvědčíme naší show o tom, že 
zájmové činnosti 21. století mají něco 
do sebe a jsou, stejně jako fotbal, mo-
delářství, nebo dramatický kroužek, 

atraktivní nejen pro oko, ale i pro duši. 
Horší je to s lidmi nad padesát. Vzhle-
dem ke kulturně – politickému vývo-
ji spjatému s obdobím jejich mládí 
a dospívání v tom někteří vidí formu 
vandalství, projev negativity a mimi-
kry drogové závislosti… Snažíme se je 
naším chováním a životními úspěchy 
přesvědčit o opaku. Někdy se to pove-
de, někdy ne. 

Mladí lidé, se kterými 
spolupracujete, se evidentně neučí 
jen tančit. Dokázal byste vysvětlit, 
do jaké míry to, co děláte, naplňuje 
– nebo možná spíše rozšiřuje – 
zavedené škatulky vzdělávání 
a výchovy? Tak trochu sugestivně 
předpokládám, že tam bude něco 
víc, než dokáže dát škola …
Máte pravdu, nejedná se „jen“ o tanec. 
Já sám jsem ze sportovní rodiny. Od 
pěti let jsem hrál tenis, od sedmi pak 
basketbal. a zařadíme-li tanec do kate-
gorie sport (kdo o tom snad pochybu-
je, ať zavítá na lekci tance), pak tanec 
učí (stejně jako tenis, basketbal a další 
sporty) princip fyzického zdokonalo-
vání a vnímání sebe sama. Zároveň 
ale nechává pocítit porážku, nutnost 
opětovného „postavení se na nohy“, 
princip toho, že nic není zadarmo, vše 
si musíte vydřít poctivou prací, pílí 
a tréninky. Jak se v hip hopové kultu-
ře říká: „Potit pot, krev a slzy“. Nechá 
pocítit zážitky, emoce, vítězství, vjemy, 
které máte na celý život. Přiblíží vý-
znam fungování v kolektivu, proces 
socializace, motivuje být v dovednos-
tech lepší, vymanit se z průměru. V po-
kročilejší fázi odbourá pocity zábran 
a studu při veřejném vystupování, na-
učí člověka sebeprezentaci, jako jsem 
se tomu naučil já, když jsem jako malý 
navštěvoval divadelní kroužek anto-
nína Jedličky. Vede k tomu stát se lep-
ším a přínosnějším členem společnos-
ti. Navíc pracujete s hudbou, tudíž jste 
kreativní i po duševní stránce a často 
se umělecké choreografie a kreace od-
rážejí v silných emocích obecenstva. 
to vše je myslím důkazem duševního 
a psychologického rozvoje. tanec byl 
jenom příkladem, tyto hodnoty platí 
věsmes pro každé odvětví street artu. 
u tzv. pouličních sportů je to úplně 
stejné. Od těch původních disciplín 
se liší jen počtem hráčů, rozměrem 
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hřiště, způsobem počítání skóre apod. 
Z pedagogického hlediska se na ně 
tudíž vztahují tytéž hodnoty jako na 
klasické sporty. 

Jinak bych ale neřekl , že doká-
žeme dát víc než škola. Já osobně si 
pedagogické komunity velice vážím 
a považuji ji za jeden ze základních 
pilířů „dobré“ společnosti. My pře-
dáváme jiné věci. Věci, které jsme si 
my osvojily, zatímco učitelé věnovali 
svůj čas jinému směru. a zatímco my 
se učili jak být cool a profíci v tom co 
děláme, oni se učili být předavači vě-
domostí, které předepisuje škola. My 
sice v očích mládeže nepůsobíme tak 
„akademicky šedivě“, oni na sebe ale 
vzali hábit respektu pedagoga. Jedno 
z mých poslání vidím v nalézání cest, 
jak se školami vycházet ruku v ruce. 
My jen děláme tu „jinou“ část práce, 
tak bych to nejlépe nazval. 

Školám se tedy nevyhýbáte?
Jak už jsem zmínil, školám se snaží-
me vyjít vstříc formou kompromisu. 
Samozřejmě jim vystoupení nabízí-
me. V roce 2013 jsme dali dohromady 
dokonce i projekt s názvem „Pusťte 
nás do vašich škol“. Zakládá na prin-
cipu zpestření, oživení akademického 
přístupu na českých školách. Chceme 
vyslat nejen lektory novodobých akti-
vit do vyučování či odpoledních kur-
zů, ale i např. známého hudebníka do 
hodiny hudební výchovy a prostřed-
nictvím jeho přítomnosti pak vzbudit 
v dětech zájem o tradiční učební lát-
ku zabalenou do formy prezentace/
reprodukce/interpretace 21. století. 

Nejen, že si pak pedagog může při ho-
dině od malých neřestí „odpočinout“ 
a věnovat se plně pedagogickému do-
zoru, může pak hlavně s učivem při 
dalších hodinách hravě navázat na 
své osnovy a pracovat s motivovaněj-
ším a zájmově rozvinutějším kolekti-
vem. Při hodinách podporujeme a vy-
tváříme v dětech jako vedlejší produkt 
i sociálně vývojové vlastnosti, jako po-
cit sounáležitosti a uvědomění si své 
role v kolektivu, odbouráváme rasové 
předsudky, dáváme prostor dětské 
kreativitě, vývoji a zdokonalování fy-
zických a motorických vlastností … 

Vy si musíte všechno zajistit sami. 
Jaké nároky to klade na vás a na 
děti, se kterými pracujete?
Každý si nese svůj kříž. Fakt, že si už 
osm let zajišťujeme všechno sami, je 
zároveň důvod, proč společnost a její 
aktivity byly zapsány do městského 
rejstříku neziskových organizací až 
v roce 2013 a proč ještě zdaleka ne-
dosáhly měřítka, které si představuji. 
Musíme skloubit faktor vydělávání 
peněz pro své osobní životy s maxi-
mální časovou i finanční investicí do 
našich aktivit a se spánkem:) Všechno 
špatné je ale k něčemu dobré. Naučili 
jsme se díky tomu udělat za málo vel-
ké věci, být flexibilní jako málo kdo 
z konkurence, předvídaví, finančně 
operativní … Zkrátka jsme dokázali 
obrátit naši slabinu v silnou stránku 
firmy. upřímně, o hodně horší byla 
etapa, kdy jsme museli jako první za-
jistit, aby nás široká veřejnost, hlavně 
dospělí, začali vnímat vážně a aby-

chom si nenadělali až příliš dluhů, 
jelikož vše dnes stojí někdy i „nekřes-
ťanské“ peníze a nepomůže vám, jak 
dobré máte úmysly či kolika dětem 
dáte smysl života. ubíralo nám to 
mnoho energie, kterou jsme potřebo-
vali vložit někam úplně jinam. Náš 
příběh má ale štastný konec a za to 
jsme vděční. Nyní máme bránu do 
světa neziskového podnikání otevře-
nou a umíme si vše zajistit sami tak, 
aby jsme co nejlépe předávali naše 
poselství. Můj tým a všichni, kdo nás 
podporují, se s tímto skvěle vypořáda-
li, a za to jim patří můj dík a obdiv.

Kde vás můžeme v nejbližší době 
vidět? A máte nějaký web, pro 
případné zájemce?
Sám jsem překvapen, na kolika mís-
tech v republice jsme vítáni s našimi 
vystoupeními a myšlenkou. Jsme pro-
to hodně vytížení. Protože ale osobně 
vítám jakoukoliv příležitost přinést 
trocha úsměvu do dnešních zmate-
ných dnů, proto náš tým neustále roz-
šiřujeme a hodně cestujeme. dvě akce 
měsíčně mluví za své, když zohlední-
te, že si vše musíme připravovat sami, 
Pr, marketing, plánování, realizaci, 
tedy organizaci od a do z. Měli jsme 
to stěstí, že jsme v září dostali za pod-
pory radnice Prahy 4 do pronájmu 
budoucí kancelářské prostory. Jen 
nás tam čeká „trocha“ manuální prá-
ce. do toho se snažíme co nejrychleji 
rozběhnout webové stránky, tam nás 
brzdí technické problémy. 

Někdy mezi 11. až 15. 12. pořádá-
me adventní besídku spolu s SK Mo-
torlet v sportovních prostorech areálu 
v pražských radlicích. a okolo 17. 12. 
budeme k zastižení v Moravské tře-
bové, kde oslavíme vánoční svátky 
v rámci našeho dalšího projektu pro 
rok 2014, a to adventního koncertu 
pro speciální základní, mateřskou 
a praktickou školu. Jedním z našich fi-
remních sloganů je: „Pomáháme tím, 
co umíme, tam, kde je to zapotřebí“. 
Snažíme se toho držet.

Najdete nás na www.ulicedětem.cz, 
podrobnosti o naší tour na: www.uli-
cedetemontour2013.cz . Na facebooku 
jsme pod Chocolate City Company 
(C.C.C.), nebo napište do vyhledavače 
na fcb „ulice dětem on tour 2013“.
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Když chceš, tak to dokážeš.  
Jako Radek Banga
Dvě vyučovací hodiny plné zážitků, emocí a pozitivní energie pomáhají 
dětem vidět svět jinak.

Radek Gipsy Banga pomáhá dětem 
a dospívajícím vidět svět trochu jinak, 
vážit si sebe i druhých a věřit, že z kaž-
dého problému vede cesta ven. Mnozí 
odcházejí z jeho programu s přesvěd-
čením, že má smysl pracovat na pozi-
tivních změnách a jít za svými sny. „Víc 
jsme si ani nemohli přát“, říká renata 
Konopíková, spoluautorka a koordiná-
torka projektu KDYŽ CHCEŠ, TAK TO 
DOKÁŽEŠ! 

Proč projekt vznikl  
a čím je výjimečný?
radek Banga s žáky velmi otevřeně sdí-
lí svůj životní příběh, své zkušenosti. 
Navíc formou, která je jim blízká. Jedná 
se vlastně o koncert, během kterého ra-
dek vypráví o svém dětství a dospívání, 
i o tom, jak se z bezdomovce stal zpě-
vákem a hudebníkem, který se svou ka-
pelou Gipsy.cz vystoupil již v téměř 40ti 
zemích celého světa.

Projekt vznikl proto, že nálada ve 
společnosti není moc dobrá. Prostor 
dostávají čím dál častěji lidé s radikál-
ními názory, které jak z historie víme, 
nikdy nepřinesly nic dobrého. dětem, 
ale nakonec i nám dospělým, chybí 
pozitivní vzory. Vidíme kolem sebe 
čím dále méně takových, ke kterým by-
chom měli nebo mohli vzhlížet. Zvidi-
telňují se spíš ti druzí. 

taková atmosféra jen zhoršuje vzta-
hy mezi lidmi (ať už v rodině, ve škole 
nebo obecně ve společnosti). Je živnou 
půdou pro násilí, nesnášenlivost, užívá-
ní návykových látek a další patologické 
jevy, proti kterým je program zaměřen. 
radek Banga nechtěl jen nečinně při-
hlížet nebo se stát formální tváří něja-
kého projektu, ale chtěl aktivně dělat 
něco konkrétního a smysluplného. Po 2 
letech můžeme na základě zpětné vaz-

by žáků i pedagogů říct, že to je správná 
a účinná cesta. 

Pro koho a o čem?
Pro žáky 4.–9. tříd základních škol a stu-
denty všech ročníků středních škol. K pi-
lotnímu programu KdYŽ CHCeŠ, taK 
tO dOKÁŽeŠ!, který je zaměřen hlavně 
na prevenci násilí, nesnášenlivosti a uží-
vání drog, přibyl také volně navazující 
program NeNeCH Se OVLÁdNOut! 
ten se věnuje nadužívání počítačů, 
nebezpečí závislosti na počítačových 

hrách, kyberšikaně a zabývá se také 
otázkou peněz a zadlužování. Klade dů-
raz na vzdělání a snaží se mladým lidem 
vysvětlit, že skutečně důležité věci na ně 
čekají v reálném, nikoliv virtuálním svě-
tě. a jsou většinou zadarmo.

Kontaktní údaje pro podrobnější 
informace a objednání programu: 
www.azrodina.cz/ 
4644-kdyz-chces-tak-to-dokazes
Kontakt: renata Konopíková,  
603 283 943, info@azrodina.cz

INZERCE

INZERCE
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PrůvoDCe UMěníM

Program Průvodce uměním 
je zaměřený na rozvoj schop-
nosti vnímat a rozumět umě-
ní u  dětí. Skupinky 5–10 dětí 
pod vedením lektora dvakrát 
do měsíce navštěvují výstavy 
a  diskutují s  umělci, kurátory 
a  galeristy. Lektor komentuje 
výstavu a vede diskuzi.

www.pruvodceumenim.cz 

Umění obohacuje život.  
Proč děti neučíme, aby mu rozuměly?
Děti se s výtvarným uměním setkávají převážně pasivně.  
Samy o něm nedokážou mluvit nebo přemýšlet, natož si k němu vybudovat vztah.  
Průvodce uměním by jim mohl usnadnit získat vzdělání, které škola předávat neumí.

Znalost a porozumění umění (nejen 
výtvarnému) je tradičně považováno za 
součást vzdělání kulturního člověka. 
Žáci některých škol navštěvují galerie 
a najde se i minorita rodičů, kteří cítí 
potřebu alespoň jednou za čas se svými 
dětmi vyrazit na výstavu. Často je ale 
pro dítě takové setkání s uměním těžko 
srozumitelné, což se projevuje tím, že 
ho to okázale nebaví. V lepším případě 
si dítě zapamatuje jméno umělce, umě-
lecká díla nebo styl, v horším případě 
odchází znuděné a umělecký zážitek 
po něm „steče“. Orientace v umění ale 
zdaleka není jen „historický“ požada-
vek využitelný pouze při setkáních in-
telektuálů. rozumět umění znamená 
rozšířit si dimenze uvažování i es-
tetické spektrum. umění obohacuje 
život po mnoha stránkách.

aktivní prožitek z umění ale za-
číná až tehdy, když je člověk scho-
pen o uměleckém díle přemýšlet 
a mluvit. Není důležité znát přesný 
název díla, rok vzniku nebo dokon-
ce jméno umělce, jak nás to často 
učí škola. důležitější přece je ptát 
se dítěte na jeho názor, srovnávat 
jednotlivá díla a diskutovat o nich. 
Otázky, kdy dílo vzniklo nebo kdo 
ho vytvořil, pak často vyplynou 
samy, avšak s tím rozdílem, že ten-
tokrát dítě opravdu bude chtít znát 
odpověď.

Výstava je jen začátek,  
souvislosti jsou cíl
Galerie a výstavní síně se snaží stá-
le častěji nabídnout program pro 
skupiny dětí či školní třídy. Vedle 
tradičních prohlídek s výkladem 
mohou žáci dostat pracovní lis-
ty speciálně připravené k dané 

výstavě a zúčastnit se doprovodných 
aktivit. Kulturní centrum dOX v praž-
ských Holešovicích, které se soustředí 
na současné umění, pořádá ke každé 
výstavě doprovodný program pro děti 
i pro učitele. Krom toho má v nabídce 
řadu workshopů pro širokou veřejnost. 
Moravská galerie v Brně například na-
bízí kromě komentovaných prohlídek 
například i výtvarné dílny či výukové 
programy pro školy. Mezinárodní cen-
trum pro současné umění MeetFacto-
ry pořádá dny „otevřených ateliérů“ 
svých umělců. rozsáhlou paletu vzdě-
lávacích programů má například i Zá-
padočeská galerie v Plzni. Před návště-
vou výstavy si tak stačí projít webové 

stránky galerie 

a hledat odkazy jako „doprovodné pro-
gramy“ či „vzdělávání“.

Pravidelné návštěvy výstav s důra-
zem na porozumění a diskuse o umě-
leckých dílech nabízí nově otevřený 
pražský program Průvodce uměním. 
Malé skupiny dětí se pod vedením lek-
tora dozvídají nejen o umělci či stylu, 
ale především mají možnost o umění 
samy mluvit a učit se mu rozumět.

„děti dokážou o umění mluvit a ro-
zumět mu, pokud jim k tomu dáme pro-
stor a nebudeme je pouze zahlcovat po-
znatky a fakty,“ říká tereza Klimešová, 
šéflektorka programu Průvodce umě-
ním. „Náš program je navíc nový tím, 
že s dětmi postupně projdeme všechny 
zajímavé výstavy, které se v Praze ode-

hrávají, a umožníme jim se-
tkání s kurátory, umělci nebo 
galeristy,“ dodává.

Pokud tedy chcete své děti 
dovést k tomu, aby rozuměli 
umění, návštěvy galerií jsou 
pouze začátek. Samotné gale-
rie i další programy pro rodiče 
nabízejí aktivit, které mohou 
děti zaujmout i rozvíjet záro-
veň.



Microsoft vzdělává pro budoucnost
V žebříčcích kvality vzdělání, které 
odráží výsledky průzkumu PISA či 
jiných analýz, se české školství dlou-
hodobě propadá. Hlavním důvodem je 
zastaralý způsob, jakým se stále učí ze-
jména na základních a středních ško-
lách. Frontální výuka a memorování 
dat vytržených z kontextu neodpoví-
dá potřebám žáků ani nárokům doby 
multimediální zábavy a informačního 
přetlaku. České děti tak mívají potíže 
porozumět textu či třídit a efektivně 
zpracovávat informace, což snižuje je-
jich uplatnění na globálním trhu prá-
ce. Kvalitní vzdělávací systém je při-
tom i podle Světového ekonomického 
fóra předpokladem vysoké konkuren-
ceschopnosti země.

Na modernizaci výuky a zvyšování 
dovedností v oblasti nových techno-
logií se proto podílí i řada firem, které 
hledají vysoce kvalifikované a technic-
ky zdatné odborníky. Významně se ve 
zkvalitňování českého školství anga-
žuje společnost Microsoft. „Schopnost 
dobře používat technologie je základ-
ním předpokladem budoucího uplat-
nění na trhu práce, a to kdekoli na 
světě,“ říká David Frantík, ředitel pro 

sektor veřejné správy a školství, Micro-
soft ČR. 

Například prostřednictvím projek-
tu Vzděláváme pro budoucnost po-
máhá Microsoft do školních lavic zavá-
dět inovativní informační technologie. 
V letošním roce je program realizován 
na čtyřech základních školách, které 
obdržely tablety s výukovými apli-
kacemi, byla jim zřízena počítačová 
učebna, pedagogům poskytnuta ško-
lení či zefektivněny pracovní postupy 
zavedením prostředí Office 365. 

Jiným příkladem je projekt měst-
ské části Praha 6 nazvaný Škola na 
dotek, který odstartoval 27. listopa-
du v Základní škole Emy Destinové. 
V rámci projektu postupně vybaví 
radnice Prahy 6 tablety a speciálními 
učebnami všech svých 15 základních 
škol. ZŠ Emy Destinové zvolila tablety 
se systémem Windows 8 a s oddělitel-
nou klávesnicí, díky níž mohou žáci 
s tablety plnohodnotně pracovat. „Vý-
uka pomocí tabletů a dalších techno-
logií dává školám obrovské možnosti. 
Jenže děti a často ani učitelé je neumí 
dost dobře využít. To chceme naším 
projektem změnit,“ řekl Ondřej Balat-

ka, radní Praha 6 pro školství a vzdě-
lávání. 

V rámci ukázkové hodiny proběh-
la na tabletech výuka anglického ja-
zyka s představením možností ovlá-
dání a využívání zařízení ze strany 
učitele, tzv. Classroom Management 
System. Ten umožňuje monitorovat 
aktivitu dětí na tabletech, určovat, na 
jaké internetové stránky mají přístup, 
elektronicky rozdávat žákům zadání 
či sbírat vypracované úkoly, společně 
sledovat a analyzovat práci jednotli-
vých dětí na interaktivní tabuli a řadu 
dalšího. 

Velmi důležitou roli v celém proce-
su hraje kvalitní příprava pedagogů, 
aby uměli moderní technologie ve 
výuce kvalitně využít. Proto Microsoft 
již 10 let nabízí učitelům a zástupcům 
vedení škol prostřednictvím 18 vzdě-
lávacích center po celé ČR bezplatná 
školení. Zde mají zájemci z řad učitelů 
možnost zvýšit si kvalifikaci v oblasti 
informačních technologií a jejich vyu-
žití při výuce.

www.microsoft.com/cze/education/
vzdelavameprobudoucnost/ 

INZERCE
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