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I. Proč se ředitel školy musí zabývat kurikulem vlastní školy?	

Postavení školy velmi úzce souvisí s tradičním konzervativním postojem rodičů 
i s jejich nedůvěrou v realizovaný výchovně vzdělávací proces. Tento postoj je zcela 
přirozený. Každý má svou školní zkušenost a není vždy schopen vnímat vnitřní 
transformaci dnešní školy. Je na každé škole, aby prokázala, zda tento postoj je 
oprávněný či nikoli. Změna kurikula je však proces relativně dlouhodobý, vyžaduje 
systémový přístup a dobré organizační schopnosti managementu školy. 

Postoje okolí ke škole a k těm, kdo v ní pracují, souvisí i se společenskou prestiží a 
ekonomickou úrovní lidí pracujících ve školství. Nová prestiž české školy u rodičů se 
buduje pozvolna. Rodiče si více začínají všímat těch momentů z pedagogické praxe, které 
jednotná škola neměla. Zajímá je vzdělávací program, podle kterého škola pracuje, 
vnitřní klima školy, přístup pracovníků školy k dětem a k rodičovské veřejnosti. Preferují 
školy s viditelnou péčí o žáka (talentovaného i handicapovaného), líbí se jim pestrá 
nabídka programů pro volný čas i kvalita dalších služeb školy nebo například školní 
jídelny a podobně. 

Rodiče vnímají „image” školy, úspěchy či neúspěchy školy a jejích žáků. Chtějí pro své 
děti školu, jejíž absolventi se dobře realizují v dalším životě. Jak prezentovat práci školy? 
Významnou se stává oblast „public relations”. Management současné české školy má o 
čem přemýšlet. Jedno je však jisté - česká základní škola se nemá za co stydět! 

Dříve než si na několika příkladech představíme některé poznatky z oblasti 
managementu školy, přibližme si některé termíny, jejich výklad. Upřesnění pojmů je 
potřebné jak pro další práci a orientaci v pedagogických textech a dokumentech, tak při 
tvorbě kurikula právě pro vaši školu. 

Knížka, která je vám předkládána, nemůže z prostorových důvodů obsáhnout všechny 
změny, které na škole proběhly. Přibližuje školní kurikulum - program školy a stručně 
seznamuje s východisky pro další období. Charakterizuje klima školy, realizované a 
plánované programy, výchovně vzdělávací proces i jeho nadstavbu. 

II. Upřesněme si základní pojmy 

1. Projektování ve škole 

Současná autonomní škola se neobejde bez projektování. Ve vznikajícím trhu škol 
dochází k potřebě projektovat i v pedagogické oblasti. Z hlediska časového členění 
(Kasíková, 1994) rozlišujeme projektování na: 

• prognózy, cílové programy a dlouhodobé plány rozvoje vzdělávací soustavy 
v období delším než 5 let (tuto funkci plní i školské zákony a další zásadní 
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pedagogické dokumenty směrnice, učební plány aj.) 
• střednědobé plány rozvoje vzdělávací soustavy v rozmezí pěti let (sestavovány 

podle potřeby regionu ve státní správě školství aj.) 
• krátkodobé projekty výchovy a vzdělávání - v jednoročním a kratším časovém 

úseku. 

Individuálními projekty škol se zabývali i autoři ze skupiny NEMES v knize „Jak měnit 
a rozvíjet vlastní školu”. Kvalitní obecnější projekt určuje rámec alternativ jednotlivých 
projektů škol. Jejich projekty (střednědobé i krátkodobé) vycházejí ze zmapování 
regionálních podmínek škol a míří k popisu cílového stavu a cest k němu. Součástí tohoto 
projektu je tzv. prováděcí plán, příp. i popis finančního a materiálního zabezpečení. 
V současné době, kdy každá škola má možnost usilovat o svou specifickou profilaci, je 
důležité poučit se o struktuře vlastního vzdělávacího programu. 

Je mnoho důvodů, proč projektovat v pedagogické oblasti. Ačkoliv je možné se setkat 
s úspěšně se měnícími školami, které nemají svůj projekt písemně vypracován, přece jen 
pro napsání projektu hovoří následující zkušenosti (NEMES, 1994): 

• Písemné formulace nás přivedou k jasnějším vyjádřením našich cílů 
i prostředků. 

• Lidská paměť je zrádná. Řada výzkumů dokázala, jak se vzpomínky mění podle 
pozdějších zážitků . 

• „Co je psáno, to je dáno”. 
• Umožnění objektivnějšího posouzení, jak se realizace projektu přibližuje 

k vytčenému cíli. 
• Pokud se k cíli nepřibližujete podle vypracovaného projektu, je možno snadno 

stanovit přiměřenější cesty k dosažení předpokládaných změn. 
• Kopii projektu může mít u sebe každý pracovník školy a s projektem stále 

pracovat. 
• Písemný projekt vám pomůže najít spojence. Řekne lidem jasně, co chcete 

a jakým způsobem toho chcete dosáhnout. 

2. Kurikulum 

Pojem kurikulum není v našem školství příliš znám, v zahraničí je v posledních 
desetiletích jedním z nejfrekventovanějších pojmů ve sféře vzdělávání (Walterová, 1994). 

 
Co je KURIKULUM? 
Pro výchozí orientační a obecnou charakteristiku pojmu je možno použít následující 

vymezení: 
Kurikulum zahrnuje komplex problémů vztahujících se k řešení otázek - proč, koho, 

v čem, jak, kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělávat ? 
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Tyto problémy jsou tak staré, jako vzdělávání samo. Všechny měly a mají společný cíl - 
zvýšit kvalitu vzdělávání a poskytnout žákům adekvátní vybavení pro život ve vzdělávací 
instituci - škole, která je součástí životních zkušeností žáků v určitém období jejich 
života. Tudíž lze z tohoto pohledu charakterizovat kurikulum jako rozvíjení školního 
životopisu žáků za spoluúčasti tvůrců vzdělávacích programů a realizátorů vzdělávání. 

V obou výše uvedených orientačních charakteristikách kurikula jsou postiženy hlavní 
dimenze vzdělávání - horizontální (prostorová) a vertikální (časová). 

Termín KURIKULUM (curriculum) je latinského původu a znamená: 1. běh, oběh;  
2. závodiště; 3. závodní vůz  Používaný je i ve spojení: Curriculum vitae - životopis, běh 
života. Termín se používá i v jiných oborech: zahrnuje proces, prostředí i prostředky, 
jimiž se dosahuje stanoveného cíle; či „oběh peněz” ve finančnictví. 

 
V pedagogice se tento termín objevil až ve 20. století v anglické terminologii. Běžným 

se stal v 60. letech v souvislosti s tzv. kurikulárním hnutím. Dnes je nezastupitelným 
termínem v celé řadě zemí. V mezinárodně orientované pedagogice je však termín 
kurikulum používaný k označení komplexního pojmu, zahrnujícího obsah a organizaci 
sociální instituce - školy – včetně charakteristik prostředí a vztahů s okolím. 

 
V 80. letech byl tento termín nejčastěji používán ve dvou významech: 
 
1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PROJEKT, PLÁN: zahrnuje škálu od programu 

jednotlivého kurzu nebo vyučovacího předmětu až po komplexní program vzdělávací 
instituce, tj. plán všech aktivit ve škole. 

2. PRŮBĚH STUDIA A JEHO OBSAH: charakteristika vzdělávací dráhy a obsah 
zkušenosti, kterou žák získává v době studia. 

 
Existují desítky definic a výkladů pojmu kurikula. Uveďme některé příklady pro ilustraci 
(citováno podle Walterová, 1994):  

Kurikulum je program a život školy (Rugg, 1974). 
Kurikulum je plán obsahu vyučování (Good, 1959). 
Kurikulum je plán učení (Taba, 1969). 
Kurikulum je veškerá zkušenost žáka získaná ve škole (Foshay, 1969). 
Kurikulum zahrnuje učivo, vztahy učitele a žáků a prostředí (Westburg, Steiner, 1971). 
Kurikulum je plánovaná a řízená učební zkušenost (D. Tanner, L. Tanner, 1975). 
 
Kurikulum lze definovat v různých rovinách - zamýšlené (plánované), realizované a 
žáky osvojené. Takovéto rozlišování rovin se stalo východiskem například pro 
mezinárodní hodnocení kurikula. 

V pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 1995) se rozlišují tři základní 
významy pojmu KURIKULUM:  
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1. vzdělávací program, projekt, plán; 
2. průběh studia a jeho obsah; 
3. obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole 

se vztahujících, její plánování a hodnocení. 

Pojem v naší pedagogice nový, je v zahraničí jedním z nejfrekventovanějších. Jeho 
zavedení má význam pro komplexní řešení cílů, obsahu, strategií a metod, způsobů 
organizace a hodnocení školního vzdělávání. Tyto problémy byly vztahovány v ČR 
k termínům učební osnovy, učební plány, obsah vzdělávání, učivo. Nepokrývají však 
komplexní význam pojmu kurikulum. 

 
Rozlišuje se na: 
- FORMÁLNÍ KURIKULUM (komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace 

vzdělávání, jeho realizace ve vzdělávacím procesu a předepsané způsoby kontroly a 
hodnocení výsledků.) 

- NEFORMÁLNÍ KURIKULUM (aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole; 
mimotřídní a mimoškolní aktivity organizované školou.) 

- SKRYTÉ KURIKULUM (termín uplatňovaný v zahraniční pedagogice - angl. hidden 
curriculum; zahrnuje zkušenosti žáků v reálném životě školy, které nejsou postižitelné ve 
vzdělávacích programech a ve formálním kurikulu: étos a klima školy, vztahy mezi 
učiteli a žáky, vztahy mezi školou a okolím, vliv mimoškolních zdrojů vzdělávání, vztahy 
ve třídě apod.) 

 
NÁRODNÍ KURIKULUM (Walterová, 1993) je garantované státem. Má společný 

národní rámec, který je určený veškeré populaci ve školním věku. Termín byl zaveden 
zákonem v r. 1988 v Anglii (angl. national curriculum). Dnes je běžný v mezinárodní 
pedagogice a používaný v řadě zemí. Zahrnuje obecné cíle školního vzdělávání, 
vymezení klíčových dovedností a základních složek obsahu, stanovuje cíle, kterých mají 
žáci dosáhnout v určitých věkových obdobích a obsahuje směrnice k realizaci ve školách. 

 
KURIKULÁRNÍ REFORMA je zásadní změnou koncepce kurikula a kurikulární 

politiky. 
 
Hlavními znaky současných reforem v demokratických zemích jsou podle Walterové 
(1994): 

• příprava na život v 21. století a kladení důrazu na utváření hodnot, postojů a 
kompetencí vzdělávacích subjektů 

• harmonizace mezi diverzitou a standardizaci kurikula 

KURIKULÁRNÍ POLITIKA zahrnuje: 
1. strategii tvorby kurikulárních projektů 
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2. předpisy procedur jejich tvorby 
3. rozdělení kompetencí subjektů, které se na tvorbě a zavádění kurikula podílejí 

Rozlišují se tři hlavní roviny rozhodování o kurikulu: stát, škola a třída. 
Progresivním trendem v kurikulární politice v zahraničí je stanovovat na úrovni státu 

obecný rámec, národní kurikulum, pravidla jeho zavádění do škol a požadavky na 
výstupy jako vzdělávací standardy. Školy jsou při realizaci kurikula značně autonomní. 

Tvorba kurikula je složitý, víceúrovňový proces, zahrnující koncepci projektování 
kurikula a zavádění projektů do výuky (angl. curriculum development). Má dynamickou 
povahu, zahrnuje korekce a permanentní inovace v souvislosti na změnách vzdělávacích 
potřeb. 

Projektování kurikula je procesem konstruování projektů, cílů, obsahu, prostředků, 
způsobu organizace a hodnocení institucionálního vzdělávání. Projekty mají formu 
dokumentů, které vytvářejí flexibilní systém. Jeho hlavními součástmi jsou zpravidla: 
národní kurikulum a modely školního kurikula, směrnice pro hodnocení, zkoušky, 
certifikaci. Doplňkové komponenty systému projektů tvoří např. vzorové učební osnovy, 
projekty mezipředmětových témat, příručky pro rodiče. 
Školní kurikulum tvoří vzdělávací program konkrétní školy. Zahrnuje zpravidla priority 

a specifičnosti školy, kurikulární nabídku, tj. povinné, volitelné a nepovinné předměty, 
mimotřídní aktivity, způsoby organizace školního života a způsoby realizace vztahu 
školy s rodiči  

3. Vzdělávání 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ je prostředek kultivace člověka, odrážející úroveň poznání a 
sociální zkušenosti, zajišťující integritu a kontinuitu vývoje společnosti (WaIterová, 
1994). Reflektuje systém hodnot, idejí a sociálních vzorců chování, kulturní tradice, 
poznání vědecké a umělecké, potřeby sociopolitické a ekonomické. Je determinován 
společenskými funkcemi a cíli vzdělávání. Dynamicky se proměňuje v závislosti na 
povaze a kvalitě prostředí. 

Historicky byl chápán jako prostředek k zachování kulturního dědictví, 
transformovaného novým generacím. Dnes je ovlivněn globálními změnami v prostředí, 
lidském poznání, vědě a technice, způsobech a stylech života a interkulturním přenosem. 
Stává se také prostředkem vyrovnání se s těmito změnami a přípravy na změněné 
podmínky života v budoucnosti. Vztahuje se k formálnímu vzdělávání, neformálnímu 
vzdělávání i informálnímu vzdělávání v dimenzi celoživotní. 

Ve své úplností by měl zahrnovat široce pojaté oblasti, jako je zpracování informací, 
kritické myšlení, efektivní komunikace, chápání prostředí, chápání člověka a společností, 
osobní kompetence. Otázky obsahu institucionálního vzdělávání jsou v zahraničí řešeny 
v rámci problematiky kurikula. 

Termín FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ dříve označoval vzdělávání a vyučování 
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orientované na osvojování formy a rozvíjení představ bez dostatečného zřetele k obsahu 
jako materiálního základu vzdělání. Bylo založeno na idejích F. J. Herbarta (Průcha, 
Walterová, Mareš, 1995). 

Dnes označuje vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích (školách), 
jehož funkce, cíle, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně 
vymezeny. Reflektuje politické, ekonomické, sociální a kulturní potřeby společnosti a 
vzdělávací tradici. Probíhá ve stanoveném čase a formách. Zahrnuje na sebe navazující 
vzdělávací stupně a typy, které jsou určeny celé populaci nebo určitým skupinám 
populace. 

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ je organizované, systematické vzdělávání, realizované 
mimo formální vzdělávací systém. Poskytuje vzdělání pro určité skupiny populace, 
dospělé i děti ve vybraných typech, formách a obsahových oblastech a je organizováno 
různými institucemi (např. podniky, nadacemi, kulturními zařízeními, kluby i školami). 
Zahrnuje programy funkční gramotnosti pro dospělé, zdravotní výchovu, plánování 
rodičovství, rekvalifikační kurzy, kurzy ovládání počítače a podobně (Průcha, Walterová, 
Mareš, 1995). 

INFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ je celoživotním procesem získávání znalostí, 
osvojování dovedností a postojů z každodenních zkušeností, z prostředí a kontaktů 
s jinými lidmi (Průcha, Walterová, Mareš, 1995). Probíhá v rodině, mezi vrstevníky, 
v práci, ve volném čase, při cestování, čtení knih a časopisů, při poslechu rozhlasu, 
sledování televize, při návštěvě výstav, divadel a kin. Je neorganizované, nesystematické 
a institucionálně nekoordinované. Je součástí celoživotního vzdělávání lidí, včetně těch, 
kteří dosáhli vysokého stupně formálního vzdělání. 

 
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ lidí označuje Franc (1980) za koncepci, založenou na 

potřebě permanentní kultivace člověka, jeho rozvoje a poznání ve všech obdobích života. 
 
Za hlavní problémy celoživotního vzdělávání se považují: 

• vytváření předpokladů pro celoživotní zdělávání již v období školního 
vzdělávání; 

• kompenzace nedostatků všeobecného vzdělávání prostřednictvím různých forem 
distančního vzdělávání a vzdělávání dospělých; 

• využití masových sdělovacích prostředků a informační techniky k podpoře 
neformálního vzdělávání a sebevzdělávání; 

• otevření tradičních vzdělávacích institucí širší veřejností a budování nových 
speciálních zařízení pro vzdělávání dospělých. 

 
KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ je v české pedagogické teorii neobjasněným pojmem, píše 

se v materiálu OECD (1995). V zahraničí se uplatňuje ve významu evaluačním, to je 
úrovní produkce vytvářené jednotlivou školou, souborem škol určitého stupně či druhu 
nebo celou vzdělávací soustavou. Tato úroveň je jednak předepisována určitými kritérii, 
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např. vzdělávacími standardy, jednak je měřena vzdělávacími výsledky a má tedy vazbu 
na pedagogickou evaluaci. Pojem se dnes často uplatňuje i v materiálech české 
vzdělávací politiky, aniž by byl jasný jeho význam. 

4. Výuka 

Termín VÝUKA (Průcha, 1987) označuje totéž, co vyučování v jeho běžném významu:  
• v teoriích obecné didaktiky se výuka objasňuje šířeji jakožto systém, který 

shrnuje nejen proces vyučování, ale především cíle výuky; obsah výuky; 
podmínky, determinanty a prostředky výuky; typy výuky; vlastní vzdělávací 
proces; výsledky výuky; 

• podle J. Maňáka je výuka definována: hlavní forma výchovně-vzdělávací 
činnosti, při níž učitel a žáci vstupují do určitých vztahů a jejímž cílem je 
dosahování stanovených cílů; 

• v teoriích „vědy o výuce” (angl. instructional science) se výuka (resp. 
vyučování) chápe velmi obecně jako jakýkoli edukační proces, tj. situace, kdy 
se člověk nebo automat prostřednictvím procesu organizovaného jiným 
člověkem nebo automatem něčemu učí. 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES, též pedagogický (didaktický) proces a 
podobně, je v české pedagogické teorii základní, avšak nedostatečně ujasněný pojem 
(Maňák, 1994). 

Lze rozlišit vzdělávací proces ve smyslu výuky probíhající ve školní třídě, který 
zahrnuje činnosti učení na straně žáků a činnosti vyučování na straně učitelů. O jeho 
charakteru je dnes k dispozici mnoho dílčích poznatků z výzkumů pedagogické 
komunikace, vyučovacích stylů učitelů, klimatu školy, klimatu třídy aj. Na druhé straně 
chybějí poznatky o tom, jak se skutečně realizuje obsah vzdělání ve výuce, jak vzniká 
skryté kurikulum aj. 

V obecnějším pojetí, které není vázané pouze na školní výuku, jsou vzdělávací procesy 
takové činnosti, které probíhají v nějakém edukačním prostředí a zahrnují řízené učení 
nějakého subjektu, jemuž je exponována (jiným subjektem, tištěným textem, automatem, 
technickým zařízením) nějaká didaktická informace, systematický obsah vzdělávání. 
V české pedagogické teorii není v současné době soustavné dílo objasňující vzdělávací 
proces. 

5. Vzdělávací standardy 

Ve svém materiálu „Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky“ (1994) se 
MŠMT ČR snaží o vymezení cílového standardu a zabývá se kmenovým učivem pro 
základní vzdělávání. 

VZDĚLÁVACÍ STANDARD je v české pedagogice novým pojmem. Označuje 
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konkrétně vymezené, obligatorní požadavky, které musí žáci splnit v určitých ročnících 
či stupních školy. Je formulován jako vědomosti, dovednosti aj. ve vztahu 
k plánovanému obsahu vzdělávání ve vyučovacích předmětech. V některých zemích 
(Anglie, USA aj.) je používán k hodnocení vzdělávacích výsledků. V ČR je již 
vypracován také. Pro školní rok 1995/1996 a roky následující se stává základním a plně 
závazným dokumentem, limitujícím kvalitu výstupu. 

Pro danou úroveň vzdělávání má obsahovat souhrn vzdělávacích cílů, rámcový obsah 
vzdělávání a kompetence, které by si měli žáci osvojit. Podle těchto standardů mají být 
hodnoceny výsledky vzdělávání.  

CÍLOVÉ STANDARDY shrnují požadavky, které musí vzdělávací program pro určitý 
typ školy splňovat. V ČR jsou navrženy pro vyučovací předměty základní školy, a to ve 
vztahu ke kmenovému učivu. 

6. Učivo 

Význam pojmu UČIVO se mění spolu se změnami pojetí výuky. Tradičně označuje 
souhrn poznatků, které má učitel předat žákům. V širším pojetí věcný obsah učení, učební 
látka, zahrnuje souhrn vědomostí a dovedností, které si má žák osvojit. 

Současné pojetí učiva zahrnuje veškerou zkušenost žáka, kterou si osvojuje ve výuce. 
Pojem učivo je nahrazován komplexním pojmem kurikulum. 

Termín KMENOVÉ UČIVO není ustálený. Je synonymem pojmů jádrové učivo nebo 
také základní učivo. Vyjadřuje obsahové jádro, podstatné prvky, invariantní součást 
vzdělávacích programů. Vymezuje se pro jednotlivé vzdělávací oblasti a předměty. 
V roce 1994 předložilo MŠMT ČR k diskusi materiál, v němž je kmenové učivo 
definováno jako „souhrn obsahových prvků, které tvoří povinnou část vzdělávacích 
programů“ a v němž jsou vymezeny okruhy učiva, které mají toto kmenové učivo (pro 
předměty základní školy) představovat. 

Stanovení míry ZÁKLADNÍHO UČIVA činí učitelům mnohdy potíže. Neuvědomují si, 
že se jedná o učivo určené všem žákům daného stupně - typu školy, povinné pro všechny 
žáky. Termín prosazoval O. Chlup (Walterová, 1985). Zahrnoval pod něj všechny prvky 
podstatné, nezbytné, formující mysl, ducha a tělo člověka, prvky tvořící důležité články 
v řetězu vědní soustavy, vyhovující cíli a účelnosti se zřetelem k potřebám společenským, 
individuálním, odstupňované podle věku a schopností dětí. 

Jedním ze základních pedagogických dokumentů jsou UČEBNÍ OSNOVY. Jsou to 
normativní pedagogické dokumenty, stanovující cíle, vymezující obsah, rozsah, 
posloupnost a distribuci učiva vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků a časových 
úseků vyučování. Naznačují základní metody, organizační formy a postupy (Walterová, 
1985). 

Tradičně jsou vypracovány izolovaně pro jednotlivé předměty, jako program vyučování 
určený učiteli. 

V období mezi válkami se vytvářely centrálně učební osnovy tzv. normální, které byly 
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dopracovány inspektory a učiteli pro konkrétní podmínky škol. Pro pokusné školy byly 
zpracovány učební osnovy diferencované (minimální, normální, maximální). 

V unifikovaném školství 50. - 80. let byly učební osnovy striktní normou. Předmětem 
kritiky se stala jejich přetíženost. Inspirativní řešení přineslo mezinárodní srovnání teorie 
tvorby kurikula (Walterová, 1994). 

V UČEBNÍM PLÁNU vyučující rozpracovává osnovy. Jsou opět normativním 
pedagogickým dokumentem, který konkretizuje obsah vzdělání a jeho organizační rámec 
na určitém stupni - typu školy. Vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace 
a zařazení předmětů do ročníků. Termín učební plán byl u nás zaveden po r. 1945. 
Učební plány byly sestavovány centrálně jako závazná norma pro všechny školy. V 
současné době jsou učební plány rámcovou normou, umožňující ředitelům škol 
modifikace. 

7. Hodnocení vzdělávacích výsledků 

Posuzování kvality vzdělávání na úrovni tříd, škol, vzdělávací soustavy státu je 
založené na měření výkonů žáků v testech vědomostí a jiných produktů vzdělávání 
(Walterová, 1989). Od 60. let se provádějí i mezinárodní srovnávací hodnocení 
vzdělávacích výsledků v rámci IEA. V ČR bylo prováděno nedostatečně, a proto chybějí 
data o kvalitě vzdělávání na celostátní úrovni. 

Měření aktuální úrovně vědomostí, dovedností, návyků, včetně psychomotorických 
dovedností se zjišťuje pomocí standardizovaných postupů, často pomocí testů. Naměřený 
výkon se může porovnávat s předem definovanou minimální přijatelnou úrovní výkonů 
anebo s normami odstupňovanými podle rozložení výkonů v odpovídající populaci žáků. 

Nový pohled na hodnocení vzdělávacích výsledků vnesli do školství a mezi 
rodičovskou veřejnost v projektu KALIBRO dr. Botlík a dr. Souček. Důraz kladou na 
čtení s porozuměním a logické myšlení. 

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY jsou produkty v podobě vědomostí, dovedností, postojů, 
hodnot, zájmů aj. vznikající působením vzdělávacích procesů u vzdělávaných subjektů 
(Byčkovský, 1982, Průcha, 1989). Mohou být zjišťovány i přesně měřeny pomocí 
speciálních metod evaluace (hodnocení vzdělávacích výsledků). 

Vzdělávací výsledky mohou mít krátkodobé trvání, avšak vytvářejí dlouhodobé 
vzdělávací efekty. Ačkoli jsou ukazatelem kvality vzdělávání (efektivnosti vzdělávání), 
v ČR se jejich soustavné měření dosud neprovádí. 

Nově zaváděný a realizovaný termín ve školství je PEDAGOGICKÁ EVALUACE. Ve 
vědecké terminologii má „evaluace” obecný význam „hodnocení”. V pedagogice 
znamená zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, 
efektivnost vzdělávací soustavy. Zahrnuje zvl. hodnocení vzdělávacích procesů, 
hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků, hodnocení učebnic 
aj. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávací soustavy, pro strategie plánování 
jejího rozvoje aj. Opírá se o rozsáhlou vědeckou základnu. 
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8. Klima 

Lašek (1995) KLIMA ŠKOLY hodnotí jako sociálně-psychologickou proměnnou, která 
vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, jež fungují v dané škole 
tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy. Součástí 
klimatu školy je např. klima učitelského sboru, klima školních tříd, celkového prostředí 
školy atd. 

KLIMA TŘÍDY je sociálně-psychologická proměnná, představující dlouhodobější 
sociálně emocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků 
dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického působení učitelů). Lašek a Mareš 
(1991) rozlišují klima aktuální a klima preferované, které si žáci přejí. Klima třídy lze 
zjišťovat pomocí speciálních metod. Významnou je především interakce učitel - žák. 
Učitel musí chodit do práce, do školy rád, musí mít rád děti. Reflexí je vztah dětí ke 
škole, k učiteli. 

9. Kurikulum – kompletní problém 

Valenta (1994) popisuje, že komplexně je třeba chápat osobnost žáka, cíle vyučování, 
přístup k učivu, k procesům učení a k prostředkům jeho rozvoje. Na učiteli leží veškerá 
tíže uskutečnění cílů komplexního rozvoje. Avšak je rovněž v jeho rukou, aby se z žáků 
stali ti, kteří s ním budou v tomto směru spolupracovat a budou se na výsledku podílet. 

 
Co se tedy bude hodnotit na učiteli, který nehodlá zapomínat na možnosti komplexního 

rozvoje? Zda je schopen : 
• Vnímat žáka jako jednotu mnoha částí. 
• Vnímat žáka jako živou bytost procházející ustavičnou proměnou. 
• Být sám schopen změny (sebe samého, pracovních postupů a podobně). 
• Být tolerantní a počítat s tím, že prostor pro žáka může znamenat odchylku od 

učitelské představy. 
• Být tvořivý. 
• Být, pokud to jde, vzorem prosociální a pozitivní komunikace. 
• Trvale vytvářet šance pro žáky stát se úspěšnějšími v učení. 
• Umožnit žákům spolupodílet se na tvorbě a řízení hodiny (aniž by byla 

potlačena vedoucí role učitelova). 
• Být fit 
• Nekonečně se vzdělávat. 

Mottem knížky autorů Hany Kasíkové a Josefa Valenty „Reformu dělá učitel“ (1994) je 
citace Jana Uhra (zem. 1942): 

„Osobnost je ve výchově nejdůležitějším činitelem ..., nespasí nás ani nová organizace, 
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třeba je důležitá, ani osnovy, třeba jsou důležité. To všechno jsou jenom prostředky. Je tedy 
osobnost i hlavním problémem školské reformy. Nepodaří-li se nám reformovat v tomto 
směru, nic jsme nereformovali. Soustřeďujme proto hlavní pozornost na vytváření učitelských 
osobností.“ 

Tato slova je nutno zdůraznit snad ještě s větší razancí ve směru k ředitelům škol. Ředitel 
současné autonomní školy musí být schopným manažerem. V managementu školy musí být 
zdatní odborníci - osobnosti. Takový tým potom snadno osloví své okolí: spolupracovníky na 
škole, rodiče žáka, širší veřejnost a zejména žáka - svého zákazníka (Beran, 1995). 

 
Tab. 1. Kurikulum1 

KURIKULUM 

O OTÁZKY ZDROJE KOMPONENTY 
 
 
 
 

V
Z
D
Ě
L
Á
V
A
T 

PROČ? vize, smysl, očekávání, potřeby, společenské 
hodnoty, perspektivy společenské, skupinové a 

individuální 

FUNKCE a CÍLE 

KOHO? zvláštnosti sociální, věkové, generační, etnické, 
sexuální, typologické 

CHARAKTERISTI
KY UČÍCÍCH SE 

CO? poznání ( vědecké, umělecké), praktické 
zkušenosti z běžného života, zkušenosti 

z pracovních činností 

OBSAH 

KDY? v kterém věku, v jaké posloupnosti, časovém 
rozsahu, v kterém ročníku, v jakých časových 

jednotkách 

ČAS 

JAK? strategie učení, učební situace, způsoby integrace 
a komunikace, organizace života ve škole a ve 

třídě, mimotřídní a mimoškolní činnosti, 

METODY  a 
POSTUPY 

za jakých 
PODMÍNEK 

legislativní rámec, řízení, financování, vybavení, 
klima, učební prostředí, spolupráce školy a 

komunity, podpůrné struktury a materiály, ... 

ORGANIZACE 

s jakými 
očekávaným 
EFEKTY? 

funkce a kritéria hodnocení, metody a nástroje 
hodnocení, způsoby sdělování výsledků 

hodnocení, ... 

KONTROLA a 
HODNOCENÍ 

 
 
Všichni, kdo mají ambice a řídí školu, mají stejné možnosti a stejnou příležitost dělat 

vše co nejlépe, nejkvalitněji a s „dobrým pocitem na duši“. Ano, někteří pracují ve 
starých školních budovách s nedostatkem prostoru, jiní v moderních socialistických 
                                                             

1 (citace:	Walterová,	E.:	Kurikulum.	s.	53,	CDVÚ	MU,	Bmo,	1994)	
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kolosech, ze kterých často i díky demografickému vývoji ubývají žáci. Musí žáci 
v současných školách ubývat? Je mnoho škol, na každém okrese jich najdeme jistě 
několik, kde žáků neubývá. 

 
Proč? 
Odpovědí na tuto otázku může být právě vytvoření školního kurikula, autonomie školy, 

nové formy a metody práce managementu škol. 
Kurikulum (viz tab. 1.) je potřeba vnímat jako komplexní problém. Tak, jak byl 

představen v úvodní části této práce. Walterová (1994) uvádí, že samo zavedení pojmu 
kurikulum do pedagogiky je třeba považovat za velmi perspektivní. Implikuje skutečnost, 
že škola a její obsah jsou součástí života člověka a společnosti a že vzdělání je 
celoživotní záležitostí. 

V pojmu kurikulum je implicitně obsaženo, že se jedná o tvorbu životopisu každého 
žáka ve vzdělávací instituci - škole. Jeho skutečná podoba, vlastnosti a hodnoty reflektují 
nejen záměry a aktivity účastníků vzdělávacího procesu, ale také spoluúčast celé 
společnosti, která má své vize, cíle, potřeby a požadavky na vzdělávání dalších generací. 

Shrneme-li podstatné otázky vztahující se k tvorbě kurikula, dostáváme východisko 
širšího paradigmatu, v jehož rámci je kurikulum zkoumáno, kriticky hodnoceno 
i konstruováno na všech rovinách: individuální, místní, národní, mezinárodní. 

10. Proměny kurikula české školy 

Vyznaní a potřebnost kurikulární reformy byla u nás s velkou naléhavostí artikulována 
a označena dokonce za významnější než změny v architektuře vzdělávacího systému již 
v prvních diskusích po listopadu 1989 (Walterová, 1994). Výzvy ke změně étosu 
a klimatu školy, vztahu učitelů a žáků, uvolnění potencí a kreativity subjektů 
zúčastněných na vzdělávání, změně vztahů školy a okolí, přehodnocení cílů a obsahu 
výuky obsahuje řada dokumentů, především návrhů projektů vzdělávací reformy, 
v doporučeních expertních skupin i v návrhu komponent v programu PHARE „Obnova 
vzdělávací soustavy České republiky“. Základ pro tvorbu kurikula byl podložen výzkumy 
z 80. let. Tyto výzkumy se rozvíjely jako kriticko-analytický proud vedle perspektivně 
orientovaných výzkumů zaměřených na tvorbu normativních dokumentů a byly 
poznamenány politickými rozhodnutími ovlivňujícími transformaci školství. Proměnou 
vzdělávacího systému v České republice se zabývalo i OECD. V roce 1995 byla 
zpracována Střediskem vzdělávací politiky PedF UK pro OECD studie. Analyzovat 
kurikulum České školy je komplikované a obtížné z několika důvodů: 

1. neexistuje komplexní projekt kurikula české školy a dosud konstruované 
dokumenty vymezují především obsah formálního školního vzdělávání 

2. kurikulum české školy bylo dosud analyzováno pomocí kategorií cílů, obsahu, 
forem a prostředků, které jsou sice vnitřními komponenty kurikula, ale 
nepostihují tento fenomén v jeho komplexnosti a v širším společenském 



 

 17 

kontextu  
3. nebyl k dispozici dostatečně výstižný popis realizační podoby kurikula české 
školy, a proto bylo třeba provést její výzkum pomocí případových studií 

4. kurikulum české školy prochází transformací, a proto bylo nutné postihnout 
kurikulum v procesu změn a pracovat se všemi dimenzemi 

11. Kurikulum české školy do r. I 989 

Walterová (1994) konstatuje, že cíle školy byly vymezovány v politických 
dokumentech a nebyly transformovány do kategorie pedagogických cílů. Ideologický 
rámec kurikula byl v rozporu s proklamovaným ideálem všestranně rozvinuté osobnosti. 
Uniformní kurikulum bylo nástrojem stratifikace společnosti. Typy škol byly 
neprostupné, vzdělávací dráhy lineární. 

Celostátně platné unifikované pedagogické normy, závazné pro všechny školy, spolu 
s centrálně vytvářenými závaznými učebnicemi plánovaly podrobně obsah učiva, 
určeného k „probrání“ všemi učiteli a k osvojení všemi žáky. Rozdíly mezi 
projektovaným kurikulem a skutečnými aspekty vzdělávacího procesu byly významné. 

Základem tvorby kurikulárních norem byla otázka CO, představa, čemu se žáci mají 
učit. Tradiční encyklopedická koncepce, posílená scientistickými kritérii vedla 
k vypracování izolovaných obsahů pro jednotlivé vyučovací předměty. Ty byly 
přeplněny abstraktními, teoretickými, často detailními a izolovanými poznatky, které 
nevedly žáky k dostatečné syntéze. Byly jen zčásti využitelné v praxi denního života i 
v profesionálních činnostech. 

Důsledky autokrativního, uniformního a žáky nedostatečně respektujícího kurikula se 
projevovaly ve formálnosti výuky a školního života vůbec, v celkovém klimatu školy, 
v malé motivovanosti žáků pro učební činnosti i v jejich průměrnosti. Takovéto 
kurikulum bylo jedním z prostředků, který přispíval k prohlubující se krizi humánních 
hodnot, dezintegraci člověka a rozpadu jeho horizontů. 
Školní kurikulum odráželo znaky totalitní společnosti. Ve vztahu rodičů a žáků ke 
školnímu kurikulu se projevoval rozpor mezi soukromým a veřejným životem. Nezájem 
rodičů o život školy vyústil až ve stav označovaný jako „rozvod“ mezi školou a rodinou. 
Obavy ze samostatnosti, rozvíjení kreativity a spontánnosti se projevovaly u rodičů 
i žáků. 
Žáci získávali sice značné množství konkrétních poznatků a informací, ale měli 

problémy s pochopením základních pojmů, s aplikacemi, kladením otázek a kritickým 
hodnocením situací a řešení problémů. 

12. Kurikulum české základní školy v prvním období transformace 

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK ve své studii pro OECD (1995) 
konstatuje, že společným rysem kurikulárních změn na základní škole se proto stala 
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snaha o liberalizaci a diverzifikaci vzdělávací nabídky vzhledem k reálným záměrům 
škol. Všechny tyto změny se uskutečňovaly z podnětu a za široké účasti učitelů 
základních škol i zainteresované laické a odborné veřejnosti. K výrazným požadavkům 
učitelů základních škol patřilo především omezení rozsahu učiva a obnovení pětiletého 
1. stupně základní školy.  

Již v roce 1990 byly provedeny některé nutné zásahy do obsahu výuky: zrušení 
platnosti osnov a učebnic společenskovědních předmětů, zatížených komunistickou 
ideologii, zrušení povinné výuky ruštiny a opatření k novému pojetí výuky cizím 
jazykům, zpracování prozatímních učebních osnov pro občanskou výchovu, dějepis, 
vlastivědu, zeměpis, literaturu. 

Zároveň se přistoupilo k přípravě a zpracování nových kurikulárních dokumentů, které 
jsou základem současné školní praxe. V prvé řadě jde o nový učební plán, který vstoupil 
v platnost od 1. 9. 1991 a který respektuje stávající organizační rozdělení ZŠ na 1. a 2. 
stupeň. V části učebního plánu pro 2. stupeň základní školy je od 6. ročníku u skupiny 
vybraných předmětů (zeměpis, dějepis, přírodopis, hudební a výtvarná výchova, fyzika, 
chemie) určen jen souhrnný počet vyučovacích hodin, které školy samy rozdělují podle 
svých podmínek a záměrů. Rovněž u předmětů český jazyk, matematika a cizí jazyk 
mohou školy volit minimální, či rozšířenou časovou dotaci. Významným prvkem 
učebního plánu jsou volitelné předměty. 

V návaznosti na nový učební plán byly zpracovány rámcové učební osnovy pro 
všechny vyučovací předměty základní školy. V pojetí a osnovách 1. stupně základní 
školy se obráží snaha přiblížit tento elementární stupeň vzdělávací specifice dětského 
poznávání a prožívání světa tak, aby bylo překonáno předčasné zvědečtění učiva a 
přetížení žáků. Nově byly pojaty osnovy předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda. 
Učební osnovy 2. stupně základní školy mají obsah učiva vymezen jen rámcově, učivo je 
redukováno a učitel má možnost dotvářet obsah podle svých představ. U většiny 
tematických celků jsou uvedeny volné náměty k případnému doplnění obsahu. 

V období transformace základní školy se rozvíjí diskuse a praktické experimentování 
škol v oblasti diferenciace, která probíhá do značné míry živelně. Projevují se v ní 
nejrůznější přístupy od diferenciace vnější až po různé varianty diferenciace vnitřní 
(cestou volitelných předmětů, rozšířené výuky některých předmětů, eventuálně 
alternativních variant učebních osnov hlavních povinných předmětů podle náročnosti a 
obsahu). Doposud chybí zhodnocení těchto pokusů i teoretické zpracování problému, 
včetně zhodnocení zahraničních zkušeností. Obecně lze konstatovat, že zklamání přináší 
diferenciace vnější, perspektivní se jeví diferenciace zájmová (volitelné předměty) 
a obsahová (varianty učebních osnov hlavních naukových předmětů). 

Pro žáky základní školy s hlubším zájmem pro určitou vzdělávací oblast byl rovněž 
inovován učební plán tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, 
cizích jazyků, hudební, výtvarné a tělesné výchovy. Ve školním roce 1993/1994 
existovalo: 515 tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, 649 
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tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 1546 tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků. 
Od školního roku 1993/ 1 994 se ověřuje na základní škole výuka podle alternativního  

vzdělávacího programu „OBECNÁ ŠKOLA“ (1. - 5. roč. ZŠ). Cílem tohoto pětiletého 
vzdělávacího programu obecné školy je rozvíjet osobnost dítěte, orientovat ho ve světě a 
vytvořit pro něj takový vzdělanostní základ, který by se mu stal východiskem k dalšímu 
vzdělávání. Podle uvedeného programu pracovalo ve školním roce 1993/ 1994 620 škol 
s 1 054 třídami a 22 339 žáky. Ve školním roce 1994/1995 byl rozšířen na 920 škol, 
3 598 tříd s 73 684 žáky (tj. čtvrtina všech žáků ZŠ). 

Ve školním roce 1994/ 1995 byla na 31 základních školách a 3 gymnáziích zahájena 
výuka podle navazujícího čtyřletého vzdělávacího programu „OBČANSKÁ ŠKOLA“, 
který vytváří předpoklady pro další osobnostní i vzdělanostní rozvoj žáků a vnitřní 
diferenciaci až individualizaci výuky. 

U projektů Obecná i Občanská škola se oceňuje výrazný obrat pozornosti k dítěti 
i koncepce některých předmětů (např. komunikační funkce jazyka, pojetí matematiky), 
rozvolnění rigidního vyučovacího schématu (variabilita v délce výukových hodin) 
i úvahy o jiných způsobech hodnocení. 
Řada škol však po ukončení vzdělávacího cyklu Obecná škola nechce navázat 

vzdělávacím projektem Občanská škola - čekají na akreditaci dalších vzdělávacích 
programů nebo uvažují o tvorbě vlastního vzdělávacího programu (například: ZŠ Zátor). 

Za uplynulých pět let se tedy obraz mnoha základních škol znatelně změnil. Za klad je 
možno považovat především podstatnou změnu v jejich atmosféře. S autonomii škol a 
s liberalizujícími tendencemi v kurikulárních dokumentech stouplo pedagogické 
sebevědomí učitelů, pozitivně působí poznání, ze mohou tvořivým způsobem zasahovat 
do vzdělávacího procesu. Proniká vědomí, že kurikulární dokumenty je potřebí chápat 
jako rámcový program a vzdělávací nabídku, ne jako příkaz a normu. Tomu napomáhá 
i liberalizace trhu učebnic a nové chápání školní inspekce. Pozitivní je skutečnost, že 
stále více škol využívá možnosti formulovat vlastní vzdělávací profil. Na uvedeném 
trendu nic nemění skutečnost, ze předkládaná vzdělávací nabídka nezasahuje vždy samou 
kvalitu vzdělávacího procesu a že se orientuje mnohdy jen na atraktivní náměty (např. 
cizí jazyky, volitelné předměty, mimoškolní činnost, zahraniční styky a podobně). 

Přetrvávají ale některé tradiční neduhy všeobecně vzdělávacího školství. setrvačnosti 
působí jednosměrná komunikace od učitele k žákovi, přímé řízení pedagogického 
procesu učitelem s menším prostorem pro samostatné činnosti žáků, pro jejich tvořivou 
spoluúčast, pro různé komunikativní výuky a výchovy. Nadále převažuje důraz na rozsah 
poznatků a vědomostí, chybí dostatečná orientace na vytváření kompetencí, které by se 
projevily v praktických činnostech žáků. Ani v nových upravených kurikulárních 
dokumentech nebylo doposud nalezeno řešení, jak tomuto tradičnímu zaměření základní 
školy čelit. 
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13. Jak ovlivňuje management současné školy vývoj školního kurikula 

Pelikán (Bacík a kol., 1995) uvádí: „Významnou specifikou školy na rozdíl od jiných 
zařízení zaměřených na práci s lidmi je to, že jde o výchovně vzdělávací instituci, která 
sleduje jako svůj prvotní cíl utváření osobností žáků a jejich přípravu na život. Proto 
východiskem jakéhokoliv uvažování o pojetí práce školy musí být žák.“ 

Otázka, jaká má být základní škola, je v dnešní době zodpovídána většinou z pohledu 
školy přecházející do právní subjektivity. Mnoho pozornosti je věnováno ekonomické 
a právní oblasti, problematice řízení školy ve směru ke zřizovateli a podobně. Je nutné 
podtrhnout, že právní subjektivita přináší škole svobodné rozhodování v oblasti jejího 
dalšího rozvoje. Pravdou je to, že tato svoboda je silně limitována. V oblasti provozních 
prostředků finančním příspěvkem zřizovatele a na druhé straně normativním 
rozdělováním prostředků pro zajištění potřeb školy v oblasti mzdové a vybavenosti 
učebními pomůckami a potřebami. Státní základní škola si na sebe nemůže vydělat! 

Její hlavní poslání je jiné - péče o žáky (Beran, 1995)! 
Kvalita základní školy se odvíjí od kvalit jejích pracovníků. Zrcadlem kvality školy je 

management školy. Odmyslíme-li si problémy řízení ekonomických činností a zaměříme-
li se na problematiku řízení pedagogické oblasti školy, konstatujeme množství problémů. 
Jaká má být základní škola, aby uspokojovala žáka - svého zákazníka - a jeho rodiče? 
I státní základní škola se v dnešní době dostává na trh - trh nabídky vzdělávacích 
programů - akreditací. 

 
Tomuto nově vytvářenému trhu: 

• není přizpůsoben trh práce (školství nekonkuruje dalším resortům), 
• nejsou mu dostatečně přizpůsobení ani rodiče (ti nejsou zvyklí vybírat školu pro 

své děti), 
• zřizovatel školy neumí pružně reagovat na technické problémy škol tak, aby 

bylo možno realizovat vzdělávací programy a mnohdy i výuku v plné míře, 
• za vnitřně se transformujícími školami pokulhává „problematicky formulovaná” 

legislativa. 

Vyrovnat se se vznikajícím trhem neumí ani management celé řady škol. Zde 
jednoznačně chybí odborné povědomí v oblasti teorie řízení - managementu. V této 
oblasti není doposud v postačující míře dostatečně zajištěna kvalitní nabídka doplňujícího 
studia na straně jedné a zájem řídících pracovníků na straně druhé. 

 
Co vede rodiče k tomu, že hledají pro své děti novou základní školu? Proč učitelé 

přestupují ze školy na školu nebo odcházejí mimo školství? Bude mít státní základní škola 
dostatek kvalitních kvalifikovaných pracovníků? Tyto a další podobné problémy trápí 
státní základní školství a jednotlivé týmy vedení škol. V případě, že na škole k takovýmto 
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situacím začne docházet, je tu hlavní otázka k zamyšlení. 
 
Je chyba v řízení - managementu školy, nebo někde jinde? 

14. Čemu by se měl management školy věnovat v pedagogické oblasti? Jak 
řídit? 

Řízení pracovníků ve státním školství musí v současném období ekonomické 
transformace společnosti mít svou prioritní specifiku. Aby byl uspokojen zákazník - žák, 
musí mít škola kvalitní personální zajištění. Prudké změny ve vedení státních škol 
a nekvalifikovanost některých nových ředitelů, zesílená jejich ambicemi řídit, přináší 
u jejich podřízených - pedagogických pracovníků s sebou velkou fluktuaci mimo školství 
a migraci v rámci školství. V některých regionech je s tím spojena vysoká 
nekvalifikovanost pedagogických sborů. Mzdové zajištění pracovníků ve školství nemá 
stabilizující význam. Před školami stále ještě nestojí, a dlouho nebudou, fronty kvalitních 
čekatelů na učitelské povolání. Bývalí učitelé však pracují v bankách, pojišťovnictví, jako 
překladatelé a programátoři nebo soukromí podnikatelé a podobně. Absolventi vysokých 
pedagogických škol se jen sporadicky rozhodují pro školství. Toto jsou známá fakta 
současného státního základního školství, potvrzená ČŠI (Beran, 1995). 

Jak dosáhnout toho, aby při současné neexistenci trhu práce, ve kterém by školství 
konkurovalo, měla státní základní škola kvalifikované a schopné pracovníky? Může 
management školy stabilizovat své pracovníky a přitáhnout k pedagogické profesi nové 
odborníky? Budou to zejména osobnosti s odpovídajícím vztahem k dětem, odbornými 
kvalitami a velkou mírou pedagogické invence? Splnění těchto úkolů je předpokladem 
k zvládnutí veškerých nároků kladených na školství. Realizace nezávisí na školách 
samých, ale na celkové koncepci rozvoje trhu práce, financování školství a školské 
politice. Je celá řada objektivních příčin, které mohou v různých regionech republiky 
znemožnit splnění uvedených předpokladů. Ve výhodě pravděpodobně budou větší města 
s určitým procentem nezaměstnanosti, nebo demograficky dobře položené školy. 

Určité kroky však může management školy provést v oblasti stabilizace stávajících 
pracovníků již nyní. Nejdůležitějším zůstává zejména citlivý přístup při vytváření 
pracovních podmínek na škole, objektivita v oceňování lidí, v orientaci programů školy, 
sociální program managementu školy ve směru k pracovníkům a podobně. 

Pro image školy je prvořadě důležité plnit základní poslání školy - realizaci výchovně 
vzdělávacího procesu. Pro splnění uvedených cílů potřebuje management škol 
stabilizovaný tým profesionálů. 

Náročné pracovní podmínky a spokojenost pracovníka musí mít k sobě úzký vztah 
a působí na image školy. Působí také na spokojenost žáka a jeho rodiče, na okolí školy. 
To je to, co může ovlivnit ředitel - manažer - u stávajícího týmu pracovníků školy. 

Posláním základní školy je vychovávat vzdělané osobnosti schopné se zařadit do 
systému dalšího odborného studia, do života. Avšak osobnosti mohou vychovávat opět 
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pouze osobnosti. 
Ředitel školy může podpořit rozvoj osobnosti pracovníka. Pro tento úkol je prvořadě 

důležité zajistit dostatečně velký a svobodný prostor pro seberealizaci pedagogických 
pracovníků. Vytvořit podmínky pro jejich další odborný i pracovní rozvoj a spokojenost 
na pracovišti. V tomto všem může pomoci zejména právní subjektivita školy a koncepční 
řídící práce managementu školy. Management školy například umožní za podmínek 
přijatelných pro pracovníka účast na dalším vzdělávání, odborných exkurzích, 
přednáškách, seminářích a podobně. Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to 
i v oblasti studia managementu chybí dosud potřebná legislativa. Významnou podporou 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je účelová dotace do rozpočtů škol od 
MŠMT ČR. Důležitým zůstává také včasné poděkování pracovníkům za dobře 
odvedenou práci - objektivnost a úplnost v tomto druhu ocenění. 

15. Škola je profesionální servis 

Rodiče budou hodnotit školu nejen podle kvality připravenosti žáků, ale i podle 
vzdělávacích a dalších nadstandardních programů. Programy umožňují žákům jejich lepší 
školní úspěšnost a rozvíjejí, tvořivě vyplňují jejich volný čas. Důležitá je i oblast 
individuální péče o žáka a jeho další rozvoj (Beran, I 994). 

Rodiče při výběru školy budou pro své dítě upřednostňovat školu, o které vědí, že je 
kvalitní. Chtějí, aby se o škole, kam chodí jejích děti, dobře mluvilo. Programy školy 
musí jednoznačně profilovat školu, musí být čitelné, splnitelné. Proto je správné, když do 
vytváření a zejména do realizace programů školy je zapojeno co nejvíce pracovníků 
školy. Týmová práce přináší vždy větší úspěch. Nutná je konkrétní zodpovědnost za 
realizaci jednotlivých programů. 

Významným momentem je spolupráce s okolím školy - sdružením rodičů, obcí, 
školským úřadem, sponzory a podobně. Úspěšnost programů školy roste s informovanosti 
a zapojením rodičů a dalšího okolí školy. Škola je věcí veřejnou a musí být o ní slyšet. 
Informovanost je pokládána za velmi důležitou věc. Zprávy o škole lze poskytovat 
například formou pravidelného informačního bulletinu, dnem otevřených dveří, 
nástěnkovými poutači vně školní budovy, prezentací v místních novinách a podobně. 
Rodiče očekávají zejména informace časové, personální, programové. 

Stabilizaci pracovníků, úspěšnost školy a jejích programů, jakož i zájem dětí a rodičů 
ovlivňuje klima školy. Atmosféra zájmu o věc, zájmu o žáka a jeho rozvoj, o to, aby děti 
chodily do školy rády. Aby děti chodily do školy rády, musí rádi chodit do práce jejich 
učitelé a všichni pracovníci školy. 
Ředitel státní základní školy se musí chovat jako dobrý a citlivý manažer, především 

v pedagogické oblasti řízení školy. Musí umět spoluvytvářet pracovní prostředí školy, ale 
také by neměl opomenout pravidla etiky řídícího pracovníka. Management školy se 
nesmí zavírat před novinkami, musí být dostatečně pružný, reagovat na vyvíjející se 
poptávku a té přizpůsobit nabídku. 
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Pozitivním krokem by bylo i ohodnocení managementu dobře fungující školy ve 
srovnání s ohodnocením jiných hospodářských jednotek našeho hospodářství. Nic naplat, 
škola v právní subjektivitě je podnik, který sice nevyrábí výrobky, ale vytváří budoucí 
kvalitu národa! Proto by škola, hospodářská jednotka, měla mít ve společnosti vyšší, 
zejména morální kredit. Morální kredit musí vycházet především z kvalitního programu 
školy, z dobře stanoveného kurikula. 

III. Reflexemi začínají změny 

Pro práci vedení jsou velmi důležité reflexe. Reflexe od kolegů - pedagogického sboru, 
žáků a jejich rodičů, od okolí školy, byrokratických institucí. Jednou z těchto reflexí na 
naší škole byl pro ředitele školy projekt Architektura školy. Formou brainstormingu jsme 
si vymezili, co bude pro další období ve škole potřeba udělat, změnit, dotvořit. Reflexe 
jsou i od rodičů. Jsme rádi, že rodiče přicházejí do školy jak s tím, co je pálí, tak 
i s poděkováním, s podporou školního programu. Účast žáků školy na školních 
i mimoškolních programech, zájem veřejnosti o zápis dětí na naši školu je tou nejlepší 
reflexi. 

Pro vedení školy jsou velmi důležité kontakty s jejím bližším i vzdálenějším odborným 
okolím. Od školního roku 1995/96 je věnována vedením školy maximální podpora 
dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro učitele v současné době to může být 
podpora finanční i časová. 

 
Když jsem v roce 1992 přišel do ZŠ Táborská, udělal jsem si určitou představu - vizi. 

Jsem ve škole rád a řada věcí, kterým nikdo nevěřil, že budou, již funguje. Od zfunkčnění 
školy v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu (vytvoření zázemí vybavených 
odborných pracoven), přes zpříjemnění školního prostředí (díky práci výtvarníků nás 
obklopují ve škole dětské práce a ne neosobní informace na panelech o budování obvodu) 
až po technické úpravy (výměnu oken, dostavbu školy, nový topný systém, ...). Tato 
reflexe je pro mne, ředitele školy, zrovna tak významná, jako reakce kolegů, žáků školy, 
rodičů, školského a obecního úřadu nebo okolí školy. 
Člověk se neustále učí. Co se na jedné škole může zdát dobré, na jiné nemusí dobře 

fungovat. Vedení školy, ale i všichni učitelé by měli vyhledávat kontakty. Jezdit na 
setkání učitelů a na pedagogické konference. Navštěvovat kolegy na jiných školách nebo 
je k sobě pozvat. Klapky na očích české škole nepomohou. Vždyť česká škola je dobrá 
škola. I v ní platí: kdo pracovitý byl, pracovitým bude, .. 

 
Na závěr této kapitoly bych rád citoval z knihy kolektivu autorů NEMES „Jak měnit 

a rozvíjet vlastní školu” (1994). 
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Cvičení pro změnu 
 
Uvědomujeme si, čím proces změny pro nás je 
 
CHARAKTERISTIKA ZMĚNY VEDOUCÍ K ROZVOJI 
 
Změna je cesta 
Změnou se učíme. 
Změnu doprovázejí naše úzkosti a obavy. 
Problémy změny jsou naši přátelé. 
Změnu musíme stále přikrmovat. 
Změna vyžaduje naši sílu. 
Změna, o niž usilujeme, je systémová. 
Změna systému začíná u každého z nás. 
 
 
Mysli globálně - jednej lokálně 
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IV. Analýza současného kurikula a současné organizace 
základní školy (Základní škola, Táborská 45, Praha 4) 

Naše škola se nachází v Nuslích, byla postavena v roce 1906. 
Školu navštěvovalo ve školním roce 1995/1996 433 žáků, kteří byli zapsáni do l8 tříd. 

Z tohoto počtu byla jedna specializovaná třída s 12 dětmi. Školní družina měla 5 oddělení 
a navštěvovalo ji cca 150 žáků. Počet žáků na škole se stále zvyšuje. Důvodem je jak 
rozšíření počtu tříd o deváté třídy, tak zájem rodičů o školu. Již ve školním roce 
1996/1997 bude celkový počet žáků 490 v 19 kmenových třídách. Mění se přístup 
k integraci handicapovaných žáků a bude se rušit dyslektická třída. Chceme integrovat, 
nikoli segregovat! 

Na škole je zaměstnáno cca 50 pracovníků (viz tab. 2). 
Od 1.1.1993 škola získala právní subjektivitu, a to včetně školní jídelny. 

 
Tab. 2. Počty pracovníků školy podle kategorií 
 

Počty pracovníků školy podle kategorií 
(přepočetné počty pracovníků – březen, srpen 1996) 1995/96 1996/97 

vedení školy ředitel 1 1 
ZŘ pro pedagogickou činnost 1 1 
ZŘ pro ekonomickou činnost 1 1 

pedagogičtí 
pracovníci 

učitelé (bez vedení školy) 25,4 26,4 
vychovatelé 5,6 5,6 

provozní 
zaměstnanci 

školník, topiči, uklízečky, 
pracovnice ŠK včetně vedoucí 

13,7 13,7 

THP hospodářka školy 1 1 
Celkem 48,7 49,7 

 

1. Představte se, prosím! 

Současná autonomní škola se musí umět prezentovat. Informace o škole lze předávat 
různým způsobem. Například přes informační bulletiny, nástěnky, regionální mediální 
prostředky (tisk, rozhlas, televize). Na základní škole v Táborské ulici se o to snaží také. 
„Školu dělají lidé“ a představování školy se samo neudělá. To si management školy 
uvědomuje. Vždyť škola je věcí veřejnou. Úspěšná škola musí být podporována rodiči. 
Rodiče budou podporovat to, o čem jsou dobře informováni. 

V informačním bulletinu pro školní rok 1996/ 1997 Pražské PPP s. r. o. v Ohradní 20, 
Praha 4 je škola představena tímto textem: 
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Název : Základní škola TÁBORSKÁ 
Adresa : Táborská 45/42 1 , 140 O0 Praha 4 -Nusle 
tel.: 433 665, tel/fax.: 437 761 
školní jídelna.: 6925862 
státní škola - právní subjekt 
 
Kontaktní osoby : 
Ředitel školy - Ing. Vít Beran 
Pedagogický zástupce ředitele - Mgr. Václav Hlinka 
Ekonomický zástupce ředitele - Ing Romana Vrňáková 
Výchovná poradkyně školy - Mgr. Dana Porschová 
Psycholog školy - prom. psych. Renata Míková 
 
Zaměření školy : Škola pro všechny, zaměření na informatiku a globální výchovu, 

obecná škola, integrační program školy, alternativní výuka tělesné výchovy, rozšířená 
estetická výchova 

 
Výuka jazyků : Od 1. třídy, formou kroužků, nabídka výuky anglického nebo 

německého jazyka., od 5. třídy možnost výuky dvou cizích jazyků. 
Aktivity na škole : Výuka informatiky od 5. třídy. Učíme se s Brittanicou - využití 

interaktivních a multimediálních výukových programů Encyclopaedie Brittanica ve 
vyučování, uvádíme otevřené učení a globální výchovu. Na škole pracují kroužky 
v oblasti estetiky (grafická dílna, keramický kroužek a sborový zpěv - 96 členný sbor 
„Táboráček”), sportovní a turistické (gymnastika, pohybová výchova, sportovní hry, 
florball, volejbal a vodní turistika) a další, jako například programování, výpočetní 
technika, dřevomodelářský a dramatický kroužek a ve spolupráci s tanečním studiem 
„Andrea” tanec. Možnost soukromé výuky hry na piano. Při školní družině - školním 
klubu - vzniká Středisko volného času. 

 
Integrační program : Na škole pracují dva speciální pedagogové a psycholog školy, 

kteří provádějí nápravnou péči u dětí se specifickými poruchami učení, jejich následnou 
integraci do běžných kolektivů tříd. Dále zajišťují spolu s psychologem školy 
diagnostické zjištění a pedagogicko-psychologická vyšetření, poradenskou a 
logopedickou činnost, zdravotní tělesnou výchovu, pracují s dětmi individuálně i ve 
skupinách. Ve školním roce 95/96 otevřena 3. dyslektická třída. 

 
Informace o zajímavých aktivitách školy : Chceme, aby děti chodily do školy rády - 

snížení stresovosti školního prostředí, netradiční formy vyučování na 1. stupni školy, 
zapojení dětí do všeho dění na škole, alternativní sportovní a ozdravné aktivity - ozdravné 
pobyty, lyžařské zájezdy, týdny sportovních aktivit, plavání, bruslení. Zapojení do 
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ekologického projektu - Modré z nebe. Ve škole se nezvoní a pořádají se Dny otevřených 
dveří, výměnné pobyty a letní tábory žáků a pedagogů školy s přáteli v Hannoveru. 

 
Spolupráce s okolím : SRŽPŠ a Nadace ARCUS - podpora žáků talentovaných a žáků 

ze sociálně slabších rodin a aktivit školy ve směru k žákům. Tyto organizace podporují 
činnost školy. Své případné sponzorské aktivity poukažte na č. ú.: 349454 - 048/0800 
u ČS as., Praha 4. 

Z uvedeného je zřejmé, že škola má svůj vnitřně členěný program, své školní 
kurikulum. Ač její pedagogičtí pracovníci nemají ten výraz rádi - zařadila se na trh škol 
a školních programů, stává se servisem pro svého zákazníka, žáka. Kladná je i odezva 
okolí školy. Třetí rok po sobě přichází k zápisu do prvních tříd o více než 40 procent 
budoucích prvňáčků více, než kolik škola může pojmout. O umístění dětí ve škole 
projevují zájem i rodiče žáků bydlících mimo region. 

O škole se psalo ve školských periodikách. Žáci a pracovníci školy prezentovali práci 
školy v regionálním tisku, v několika rozhlasových a televizních pořadech. 

2. Z čeho vychází kurikulum naší školy? 

Termín KURIKULUM jsem si pro sebe přeložil takto: „O čem je naše škola?”. 
Odpovědět na tuto otázku by měl rámcově každý ředitel školy. 
Školní kurikulum státní základní školy má svůj pevný základ v legislativě. Na jedné 

straně jsou to školské zákony, na straně druhé zřizovací listina. Kreativita učitele, 
pedagogického sboru a managementu školy je tím, co suchopárné řeči legislativců dodá 
na přitažlivosti, co vlastně tvoří profil školy. 

Zákon 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol 
(školský zákon) ve znění pozdějších novel v § 1, odst. 1, praví, že součástí výchovně 
vzdělávací soustavy jsou základní školy, základní umělecké školy,  

V části druhé se zabývá definováním ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 
§ 5 
(1 ) Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve 

smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví humanity a demokracie a 
poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou 
výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. 

(2) Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 
§ 6  
(1 ) Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je 

tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 
V dalších odstavcích citovaného § 6 školského zákona je upravena docházka žáků do 
školy v místech s jiným demografickým vývojem než ve městech a počty žáků ve třídách. 

 
Zřizovací listina základní školy vymezuje hlavní činnost školy následovně: 
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V čl. ll. - Poslání a předmět činnosti se v odstavci 2) vymezuje předmět činnosti takto: 
a) vzdělávací a výchovná činnost; 
b) vzdělávací kurzy; 
c) služba pro školní výuku; 
d) zajišťování školního stravování; 
e) prezentace výsledků žákovských prací; 
f) osvětová činnost. 

V odstavci 3) se konstatuje: Základní škola může poskytovat nad rámec předmětu své 
činnosti  služby a činnosti pro žáky, zaměstnance, jiné organizace a jednotlivce. 

 
Výchovné vzdělávací proces se řídí platnými dokumenty - standardem vzdělávání, 

učebními osnovami a doporučujícími učebními plány. 
 
Základ školního kurikula byl nově formulován po změně v managementu školy na 

podzim roku 1992. Důraz byl položen na změnu vnitřního klimatu školy. Více jak 
polovina pedagogického sboru se přímo - autorsky podílela na zpracování projektů 
přihlášených pro Program rozvoje základního a středního školství 1993 a pro Program 
ExTra 1993. 

 
Program školy byl charakterizován dvěma motty: 
„ Ve staré škole nově” 
„...  a aby děti chodily do školy rády ...”. 
 
Proč tato motta? 
 
Za období únor 1992 - červen 1992 (první měsíce práce nového managementu školy) 

jím bylo konstatováno: 
• škola má dobré kantory, leč většinou velmi konzervativně smýšlející pedagogy, 
• prostředí, respektive styl řízení školy působí direktivně - jak ve směru 

k pracovníkům, tak ve směru k žákům a rodičům, 
• učitel více trestá než odměňuje, 
• velká neúspěšnost je způsobena také méně podnětným a slabším sociálním 

zázemím žáků, 
• předcházející vedení školy minimálně přenášelo kompetence na nižší stupeň 
řízení, nepodporovalo rozvoj osobnosti učitele, nevytvářelo proinovační 
prostředí ve škole, 

• škola ve vzdělávacím procesu umožňovala velkou šíři encyklopedického 
vzdělání, mezi učitelem a žákem byla v mnoha případech postavena těžko 
propustná zeď, 
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• žák byl ovlivňován autokratickým přístupem učitele, prostředí školy prakticky 
nebylo liberalizováno, 

• ve škole pracuje mnoho důchodců, 
• škola nemá zřízeny odborné pracovny a pokud ano, tak sporadicky využívané, 
• vybavenost učebními pomůckami je neutěšená, pokud jsou, jsou minimálně 

využívány 
• velmi nevyhovující je technický stav budovy. 

Pro školní rok 1992/1993 došla na základě analýzy k celé řadě změn. Prvořadě to byly 
změny ve vztahu k pedagogickému pracovníkovi a jeho pracovnímu prostředí. 

Učitel musí mít vytvořené dobré pracovní podmínky, měl by „chodit do školy rád”! 
Management školy je tu od toho, aby výše uvedené zajistil. Pokud toto bude platit, pak 
budou do školy chodit rádi i žáci školy, jejich rodiče budou se školou spokojeni. 
Jednoduchá filosofie, že. 

 
Na základní škole v Táborské ulici to znamenalo následující: 
Akce KULOVÝ BLESK - co nejrychlejšími změnami upravit pracovní prostředí: 
• na 1. stupni školy vytvořit vhodné zázemí pro klidnou práci učitele, 
• na 2. stupni vybudovat systém odborných učeben s kabinetním zázemím. 

Jak se to projevilo? Na škole prakticky nikdo nezůstal na svém místě. I velká sborovna 
byla přeměněna na třídu, kancelář hospodářky na sborovnu, ředitelna na kanceláře a 
podobně. 

Aby všechny změny mohly probíhat pružněji - autonomizovat školu přechodem do 
právní subjektivity! Pro tento úkol bylo potřeba v rovině byrokratické, majetkové, ale 
zejména v rovině řídící provést mnoho změn. 

Pro rok 1993 získala škola podporu v přijatých projektech pro program ExTra. Podpora 
byla vyčíslena částkou 374 000,- Kč. Umožnila, aby to, co si pedagogičtí pracovníci 
školy a vedení školy vyprojektovali, mohlo být rychleji realizováno. V letech 
následujících, tedy pro rok 1994 to byly částka 115 000; Kč a pro rok 1995 200 000; Kč. 

 
„Co udělat pro to, aby děti chodily do školy rády ?” 
Snahou je vytvořit příjemné, esteticky hodnotné a kvalitní informační prostředí, 

umožnit našim žákům tělovýchovné a sportovní aktivity ve zdravém prostředí, věnovat 
individuální odbornou péči žákům s výukovými a výchovnými problémy, zapojit 
žákovské samosprávy do řízení školy, spolupracovat s okolím školy, odbourávat všemi 
možnými prostředky stres působící na žáky i učitele, nabízet nadstandardní vzdělávání 
zajímavými formami. 

O tom byl náš příspěvek do projektu MŠMT ExTra 93. 
V úvodu projektu autoři uvádějí: „Chceme-li odpovědět na otázku: Co udělat pro to, 
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aby děti chodily do školy rády?, stojí před námi celý systém úkolů, které bychom měli 
řešit. Nemůžeme z tohoto systému vytrhnout část bez ohledu na ostatní. Věříme, že při 
posuzování naší práce budou správně chápány důvody, které nás vedly k tak rozsáhlému 
projektu.” 

Obsáhlost vcelku dobře prezentuje jeho obsah. Projekt se stal programem školy. Dnes 
bychom řekli - jeho kurikulem. Zabýval se vnitřním klimatem školy a její vybavenosti, 
navrhoval řešení vnitřního režimu školy ve třídách Obecné školy a na 2. stupni, vnitřní 
diferenciaci třídních kolektivů na 2. stupni školy. Pojednával o vydávání školního 
časopisu, integračním programu školy, přípravě na „dospěláctví” (žákovské samosprávné 
demokracii), spolupráci s okolím. Řešil otázku „Co vytváří dobrý image školy a jak jej 
vytvářet?”, problematiku informační výchovy, ozdravné programy i estetickou výchovu. 

3. Základem je výchovně vzdělávací program 

Výchovně vzdělávací program školy a jeho zvládnutí začíná a končí u zajištění 
pedagogického provozu školy. „Buď lidi na to mám, nebo ne!” Ano, tento pohled je 
možný, ale zájem pracovníka o kvalitní práci musí být prvořadým zájmem vedení školy. 
Štěstí při výběru nových spolupracovníků je také na místě. Jak nám se podařilo získat 
kvalitní kolegy? 

V roce 1992 byli přijati noví lidé na 2 neobsazená a 3 uvolněná místa a za některé 
pracující důchodce. I v následujících letech byli - pokud možno - přijímání vždy takoví 
lidé, kteří chtěli pracovat s dětmi - měli k dětem, žákům a práci ve škole správný vztah. 
Platí heslo: „Školu dělají lidé!”. 

Jak bylo uvedeno, vyučuje se na ZŠ Táborská podle projektu MŠMT Obecná škola na 
1. stupni školy a programu Základní škola na 2. stupni školy. Od roku 1992 se ve škole 
zejména při vytváření vnitřního klimatu školy mnoho změnilo. Tak, jak je popsáno, je 
nabídka školy bohatá. Výchovně vzdělávací proces je realizován kvalifikovanými 
pracovníky a odborníky a v rámci možností je dále rozšiřován. Například od listopadu 
1995 byly nově otevřeny kroužky keramiky, o prázdninách ve šk. r. 1995/96 škola 
nabízela nejen pro své žáky 8 táborů a soustředění. 

V rámci ekonomického chování školy a při dodržení učebních plánů a doporučení 
ministra školství pro dělení tříd v jednotlivých předmětech dělíme třídy na poloviny nebo 
vyšší ročníky (6.-8. třída) na třetiny tak, aby práce těchto skupin byla maximálně 
efektivní. Díky tomu je možno se věnovat jak žákům talentovaným, tak i těm, kteří si 
učivo potřebují více upevnit - lépe zvládnout základy. 

Pro některé předměty se žáci dělí dle svých zájmů. U dalších předmětů, např. u jazyků 
ovlivňuje zařazení do skupin také učitel, který se při výběru žáků řídí i efektivnosti práce 
skupiny (toto neznamená vytváření homogenních skupin - např. žáků s výborným 
prospěchem). 

Při vnitřní diferenciaci není žádný žák předem označen za neúspěšného. Význam 
vidíme zejména v 7. a 8. ročníku ve vyučování českého jazyka a matematiky. U skupin 
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musí být zachována plná prostupnost. Diferenciace umožňuje žáky nepřetěžovat, snižovat 
stresovost školního prostředí způsobenou školní neúspěšností  

Mezi volitelné předměty pro školní rok 1995/96 bylo zařazeno pěstitelství, technické 
práce kultura bydlení a informatika. Skupinu nepovinných předmětů tvořil sborový zpěv, 
konverzace z cizího jazyka, semináře z českého jazyka a matematiky. Hlavní vyučování 
bylo vhodně doplněno 13 druhy kroužků. Nabídka byla jak v oblasti sportu (florball, 
gymnastika ...), estetiky (keramika, grafická dílna ...), přírodních věd (EBEC), 
rukodělných prací, dramatické výchovy apod. 

Hlavním cílem je odstranění přetěžování žáků a vytváření možností pro seberealizování 
v prožití úspěchu. Tomuto je potřebné podřídit i systém klasifikace. Klasifikace má být 
kladnou motivací, má upevňovat pozitivní vztah žáka ke škole. V maximální možné míře 
chceme přecházet na slovní hodnocení, zejména u předmětů, jako jsou výchovy. Správně 
určit základní – kmenové učivo. 

Pro školní rok 1996/1997 v souladu se změnou učebních plánů dochází k úpravě 
učebního plánu školy. Nově se přistupuje i k volitelným a nepovinným předmětům a 
kroužkům školního klubu - Centra volného času. 

 
Nejprve dovolte samostatně pohovořit o třech zaměřeních školy: 
 
INTEGRAČNÍ PROGRAM 
Je potřeba věnovat zvýšenou péči dětem s handicapy? Co udělat, aby jejich docházka 

do ZŠ byla co nejúspěšnější? Na tyto otázky si bylo nutno odpovědět. Po nástupu na 
školu v roce 1992 zjistil ředitel školy, že spolupráce s pedagogicko-psychologickou 
poradnou vázne. Mnoho dětí, které to již dávno potřebovaly, nebylo vyšetřeno. Ještě 
v roce 1992 přechází několik žáků z 1. i 2. stupně školy po vyšetření a dohodě s rodiči do 
zvláštní školy. Na školu jsou postupně přijati dva speciální pedagogové, spolupráce s PPP 
se rozšiřuje a na základě schváleného projektu na škole začíná nejprve na čtyři hodiny 
týdně, později na osm hodin týdně pracovat psycholog školy. 

Na ZŠ Táborská jsou integrovány děti s dysfunkcemi (zejména - dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie), děti s vadou zraku a děti s LMD. 

Speciální pedagogové se věnují především nápravě specifických poruch učení u žáků 
na prvním stupni a částečně i na druhém stupni, nápravám vad výslovnosti a zdravotní 
tělesné výchově, vedení agendy handicapovaných žáků ve spolupráci s výchovným 
poradcem. Od září 1993 pracuje na škole psycholog. Úzce spolupracuje se speciálními 
pedagogy, s ostatními učiteli, se žáky a jejich rodiči. Podílí se na diagnostice žáků, na 
sledování adaptace prvňáčků, na profesní orientaci žáků 2. stupně, na řešení 
interpersonálních problémů, na snižování stresu ve škole obecně. S vybranou skupinou 
žáků provádí psychorelaxační cvičení. 
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Nabídka programů je orientována takto: 
• psychorelaxační skupiny dětí 
• sociometrie 
• semináře pro učitele 
• konzultace pro žáky, učitele a rodiče 
• snižování stresovosti školního prostředí 
• analýza „Integračního programu školy” 
• rozvíjející program pro děti s odkladem školní docházky 
• příp. další aktivity podle zájmu 

Tříletá práce speciálních pedagogů a psychologa na naší škole se dostala do povědomí 
rodičovské veřejnosti, a proto se setkáváme s požadavky na rozšíření péče o tyto skupiny: 

• žáci 2. stupně, kteří byli na prvním stupni vyučování ve specializované třídě 
nebo skupině a jejichž poruchu je třeba i nadále sledovat a pracovat s nimi; 
rozšíření speciálně pedagogické péče umožňuje těmto žákům absolvovat 
především v odpoledních hodinách individuální konzultace s nápravou 

• zájem o logopedii je hlavně v prvních dvou ročnících, ale také u předškoláků – 
sourozenců našich žáků a u dětí, které dostaly v šesti letech odklad školní 
docházky 

• nejen rodiče a učitelé, ale zejména žáci školy si zvykli na přítomnost 
nezávislého pracovníka školy - psychologa 

Nápravy jsou prováděny u všech tříd 1. stupně školy. V první třídě se velká pozornost 
věnuje diagnostice a logopedické nápravě. Ve třetím ročníku jsme měli dyslektickou 
třídu. Od nového školního roku dochází ke změně. Po poradě (speciální pedagogové -
psycholog - učitelé - vedení školy) chceme všechny handicapované žáky na škole 
integrovat - nikoli segregovat. Z pedagogicko-psychologického hlediska je tento jistě 
správný. 

V letech následujících byl integrační program rozšířen i o problematiku ubližovaných 
dětí a prevenci asociálních jevů. Prevenci je nutno vidět nejen v působení na rodinu a ve 
vazbě na výchovně vzdělávací program školy, ale zejména v nabídce programů pro volný 
čas („Nenechte své děti toulat po ulicích”). 

 
PROGRAM VYTVÁŘENÍ A ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
„Učení není nic jiného než práce s informací aneb Vytváření a ověřování výchovně 

vzdělávacího působení infomačního prostředí základní školy s využitím nových 
výukových systémů pro práci s talentovanou mládeží” byl název projektu přihlášeného 
do programu ExTra 95. Ten byl pokračováním úspěšného projektu z roku 1994 a 
navazoval na projekt z roku 1993. 
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V průběhu jara až podzimu 1992 bylo na škole vybudováno informační centrum školy, 
sestávající ze školní knihovny, učebny výpočetní techniky, kabinetního zázemí a 
spojovací chodby - předsálí knihovny. 

Ve škole se od školního roku 1992/1993 vyučuje informatika. Se souhlasem rodičů je 
informatika vyučována u všech žáků 2. stupně školy. V 5. a 6. třídě jako nepovinný 
předmět a v 7. a 8. Třídě jako volitelný předmět. 

Díky prostředkům získaným ze sponzorských darů, prostředkům čerpaným z rozpočtu 
školy a prostředkům poskytnutým pro zajištění projektu přihlášeného do Programu 
ExTra 93 funguje informační centrum školy jako systém. Rozrostl se počet svazků školní 
knihovny (především encyklopedické tituly), byly doplněny interaktivní a multimediální 
výukové systémy, dodané škole od společnosti Encyclopaedia Britannica Educational 
Corp. (EBEC) v rámci spolupráce s MŠMT ČR, respektive VÚP a Službou komerčních 
informací a kontaktů (SKIK s. r. o.) a částečně byla vybavena učebna výpočetní techniky 
hardwarem - její dovybavení bylo provedeno v kalendářním roce 1994 z prostředků školy 
a sponzorských darů. 

Výrazná změna nastala i v odborných učebnách. Zde byly instalovány informace 
v podobě nástěnek, informačních tabulí a trojrozměrných pomůcek umístěných 
v prosklených skříňkách. Informační prostředí je realizováno i na chodbách školy. 

Zejména prostor školní knihovny a učebna výpočetní techniky se staly snad 
nejvyužívanějšími prostorami školy. To se týká i dalších odborných pracoven, kde mají 
žáci školy přístup k literatuře nebo výpočetní technice. Tyto prostory jsou využívány jak 
pro vyučování, tak i pro programy o hlavních přestávkách a v odpoledních hodinách pro 
práci kroužků, konzultace, studium nebo jen tak ze zájmu, ale vždy pod odborným 
dohledem. 

Podle možností rozpočtu školy byl nakoupen didaktický software pro PC. S ním si 
zvykají pracovat nejen učitelé a žáci z 2. stupně, ale na hodiny matematiky, českého 
jazyka a kroužky angličtiny pravidelně docházejí do učebny výpočetní techniky i učitelé 
se žáky 1. stupně (nejvíce je využíván matematický software při dělených hodinách 
matematiky). 

Všechny tyto změny ve škole přispěly k celkové změně klimatu školy, k tomu „.... aby 
děti chodily do školy rády” a zlepšila se jejich školní úspěšnost. 

 
Jaký je předpokládaný efekt projektu a zavádění informačního prostředí ve škole 

vůbec? Zvyšování důrazu na přechod od věcného učení zaměřeného na metody získávání 
poznatků nutně povede ke zvýraznění práce s knihou a informacemi ve škole. V současné 
době však na základních školách převládají spíše trendy: 

• k omezování školních knihoven; 
• k budování počítačových učeben (pokud jsou na ně finance) jako relativně 

uzavřených jednotek pouze pro výchovu k práci s počítači bez vztahu 
k informacím. 
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Nové výukové trendy směřují k zavádění moderních výukových forem na základě 
problémového vyučování, skupinové práce, práce s informacemi získanými např. 
v časopisech, encyklopediích, slovnících i na počítačích. Nově jsou do světového školství 
zaváděny interaktivní a multimediální výukové systémy. 

Na naší škole se tyto formy a metody vyučování snažíme zavádět. Jsou to velmi 
progresivní prvky, které významně oživují klasické vyučování. 

Nově chceme zařadit výpočetní jednotky do některých odborných učeben a následně je 
využít nejen při vyučování (zpětná vazba, nové metody opakování a zkoušení, možnost 
doplnění učiva zajímavou formou u dlouhodobě chybějících žáků,...), ale i o přestávkách 
volně přístupným výukovým softwarem. Základem je chuť učitelů takto využívat 
výpočetní techniku a zejména dovednost používat výpočetní techniku ve vyučování. 

V této oblasti již nyní máme úspěch. Většina učitelského sboru byla v práci s PC 
proškolena a počítač ke své práci aktivně používá. 

Zjistili jsme, že lze s poměrně malými náklady vytvořit na běžné základní škole 
informační centrum školy. Ověřili jsme si, že práce kvalitního pedagoga, který plně 
využívá zázemí školy, moderních forem vyučování (zejména problémové vyučování, 
skupinové vyučování) vede žáky ke správné práci. Pedagogové ve spolupráci se žáky 
s použitím školních pomůcek, obrazového materiálu, obrázků nainstalovali ve třídách - 
odborných pracovnách množství informací. Ty pomáhají spoluvytvářet informační 
prostředí a klima školy. 

 
Hlavní cíle pro roky 1995 - 1 997 jsou tyto: 

• rozšiřovat a zdokonalovat funkčnost informačního prostředí 
• zpřístupnit školní knihovnu pro větší množství zájemců, 
• zapojovat do vyučování a osnov jednotlivých předmětů moduly FOSS (Full 

Options Science System) a další programy EBEC, zároveň jej dále nabízet jako 
nadstavbu pro žáky orientující se na přírodní vědy, 

• zajistit další nákup výukového softwaru a i softwaru pro tvorbu výukových 
programů, 

• rozmístit PC do dalších učeben na škole. 

PROGRAM ALTERNATIVNÍCH OZDRAVNĚ SPORTOVNÍCH PROGRAMŮ 
Škola má výrazně špatné tělovýchovné zázemí. Dvě tělocvičny menší než volejbalové 

hřiště a venkovní asfaltové hřiště. Její umístění v dolních Nuslích s sebou přináší 
i problémy v oblasti životního prostředí. Určité zlepšení přinese realizovaná dostavba 
koncem roku 1996 - nová tělocvična, ale na úpravu hřiště zatím prostředky nevyšly. 

 
Jak na sport, když pro něj nejsou podmínky? 
 
A) ALTERNATIVNÍ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY 
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1. a 2. třídy - půlroční kurz bruslení a plavání; 3. třídy - roční kurz plavání; před 
omezením provozu plováren v Praze 4.-8. třídy chodily dva měsíce v roce plavat; 6. a 
7. třídy Vodácký kurz; alternativní sporty - ringo, florbal, softball,...; pravidelné měsíční 
sportovní soutěže pro žáky školy (viz tab. 3.). 

 
Tab. 3. Měsíční sportovní soutěže pro žáky školy 
 
září  výkonnostní testy 
říjen  šplh 
listopad  ringo 
prosinec  sportovní gymnastika, vánoční turnaj učitelského sboru v odbíjené 
leden skok vysoký 
únor florball, lyžařské výcviky 
březen odbíjená, jarní turnaj učitelského sboru ve florballu 
duben přehazovaná 
květen kopaná 
červen košíková, sportovní kurzy 
 
B) OZDRAVNÉ A TURISTICKÉ POBYTY, ŠKOLY v PŘÍRODĚ 
Systém častých výjezdů do přírody má také svou tradici od roku 1992. 
Podzim: Školy v přírodě organizované v souladu s normou. Nabídka platí pro 2. - 

8. třídy. Průměrná účast 65 % žáků školy (více z prvního stupně). 
Zima: Lyžařské týdny (u 7. ročníku LVVZ) pro všechny žáky školy. Většinou 1. třídy 

vyjíždějí samotně koncem února. Celková účast cca 60 % žáků. 
Jaro-léto: Týdny sportů - účast kolem 70 % žáků (8. třídy ve vazbě na přijímací řízení 

mají týden sportů přesunut na červen). 
1 . stupeň - většina dětí vyjíždí k moři, část společně s 2. stupněm 
2. stupeň - pobyt v areálu šumavské školy s výborným zázemím pro „velké” sporty, 

turistiku, vodní sporty. 
Tento systém alternativních pobytů se zdá vhodným. Nese si s sebou i organizační 

problémy ve vztahu k zajištění výchovně vzdělávacího procesu. Vyučující musí upravit 
učební plány tak, aby vše stihli. Rodiče nabídku akceptují. Někteří preferují pro své dětí 
například výjezd v zimě před podzimní školou v přírodě. Pro žáky, kteří se výjezdní akce 
neúčastní, je vždy zajištěn program v Praze. Vedení školy, zejména u 2. stupně školy, 
volí pro výjezd jednotný termín. 
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4. Model koncepce vzdělávacího programu2 

Tento návrh vychází z úvah na téma: Proč jsou žáci naší školy neúspěšní? Jaké vzdělání 
má poskytnout základní škola? Co je to základní učivo? 

Posláním základní školy, která není výběrovou školou, je poskytnout ZÁKLADNÍ 
VZDĚLÁNÍ. Jak stanovit míru základního vzdělání, tedy to, co se nazývá ZÁKLADNÍ 
učivo? 

Úspěch školy je mimo jiné posuzován podle toho, jaká je úspěšnost jejich žáků u 
přijímacích řízení na střední školy. Od tohoto kritéria se mnohdy odvíjí i náročnost 
vyučujících - stanovení základního učiva pro všechny žáky. 

  
Schéma 1 
 

 
 
Legenda: 

1. školní populace 
2. nově stanovená míra základního učiva postihující úspěšnost a 100% zvládnutí 

učiva větší skupinou žáků 
3. základní učivo stanovené pro všechny žáky v současné škole; míra základního 

učiva je postavena na l00% znalostí žáků hlásících se na SŠ. 
4. žáci hlásící se na SŠ 

                                                             

2 (Materiál	 zpracovaný	 ředitelem	 školy	 na	 jednání	 pedagogické	 rady	 a	 jednání	 předmětových	 komisí	 a	metodických	 sdružení-	
1995.)	
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Na schématu 1. je znázorněna jak skupina žáků hlásících se na střední školy, tak i míry 
základního učiva. Míra základního učiva by měla být stanovena v takové úrovni, aby ji 
většina žáků byla schopna úspěšně zvládnout. 

Učení ve spirále, jak je zvyšována náročnost učiva, neumožňuje slabší skupině žáků 
navazovat na to, co by už měli mít zvládnuto (mnohdy chybí souvislosti). Jestliže ve větší 
míře dochází k takovýmto případům, je možno říci, že nebylo dobře stanoveno základní 
učivo, nebo že učitel nevěnoval dostatek pozornosti fázi upevnění a procvičování učiva. 
Počet neúspěšných žáků na naší škole nabízí právě toto vysvětlení. 

 
Učební plány pro rok 1995/1996 a roky následující by měly toto „postupně začít 

odstraňovat. 
Ředitelství školy navrhuje dva způsoby: 

1. zavedení individuálního vyučovacího systému nazývaného UČENÍ 
K MISTROVSTVÍ (MASTER LEARNING) 

2. rozčlenění vzdělávacích programů školy a individuálního přístupu k žákovi do 
3 období cyklů. 

Celá filosofie řešení nemá snižovat míru základního učiva pro žáky talentované, ale má 
výrazně zvýšit úspěšnost žáků podprůměrných. Umožnit této skupině žáků zvládnout to, 
co je považováno za základní učivo, to, co dále budou potřebovat pro zvládnutí 
navazujícího vzdělávacího stupně (viz schéma 2.). 

 
Schéma 2. 

 
 
Učení k mistrovství - MASTER LEARNING - je vyučovací metoda, která má pomoci 

zajistit úspěšné zvládnutí základního učiva maximálním počtem žáků. To znamená, že 
učitel si zvolí na probírané téma určitý čas (viz schéma 3.) a po probrání základního učiva 



 

 38 

provede testování žáků. Ve skupině žáků neúspěšných se vrací a opakuje. U druhé 
skupiny buď prohlubuje, využívá žáků této skupiny k opakování se žáky neúspěšnými 
nebo například zadá těmto žákům práci z jiného předmětu, ve kterém jsou sami ne tak 
úspěšní (zejména na 1. stupni školy). Další učitel umožní úspěšné skupině i jiný program 
- jako odměnu za to, že probírané učivo zvládla. 

 
Schéma 3. 

 
 
Při tomto způsobu zjišťování vědomostí dochází k sestavování přesných učebních 

plánů, vymezení základního učiva, individualizaci vzdělávacího procesu a podobně. Tzn. 
vyučující musí mít před začátkem školního roku zpracován harmonogram učebního 
plánu, testování a podobně. 

Dobře lze tento systém využít jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Učitel obecné 
školy má lepší možnost pracovat s individualitou žáka. Diferencovaně zadávat práci 
z různých předmětů jednotlivcům nebo skupinám. Na druhém stupni lze tento systém 
využít s úspěchem zejména u hlavních předmětů s větší hodinovou dotací. 

Na 1. stupni a ve třídách Obecné školy ve školním roce 1995/96 budou čtyři ročníky. 
Navrhujeme, aby třídy Obecné školy (1.-3.) v tomto roce dokončily tříletý cyklus 
zvládání trivia a všeho ostatního zahrnutého do učebních osnov. 

Počítáme, že ve školním roce 1996/97 bude na naší škole 5. třída přiřazená k 1. stupni. 
V tomto školním roce předpokládáme, že v 5. třídách budou některé předměty vyučovány 
vyučujícími 2. stupně školy. Tím bude další tříletý cyklus vzdělávání na ZŠ, tedy 4. až 6. 
ročník, jakýmsi orientačním stupněm. Zde by učitelé měli pracovat s žáky pro další tříletý 
cyklus, ve kterém se bude individualizovat přístup k žákovi. 

V 7. až 9. třídě budou žáci výrazněji vnitřně diferencováni v rámci jednotlivých 
hlavních, volitelných a nepovinných předmětech s cílem rozvoje a prohloubení vzdělání u 
talentovaných žáků a upevnění základního učiva u žáků slabších. Další, ale již 
nadstandardní rozšíření schopností a dovedností žáka bude možné v kroužcích Centra 
volného času. 

Všechny tři cykly budou nabízet v rámci učebních plánů nepovinné předměty a na 
2. stupni předměty volitelné. Právě výběr z těchto předmětů by mohl výrazněji vyhranit 
individuální přístup k talentovaným žákům. 

Určitým limitem pro vnitřní diferenciaci jsou mzdové prostředky. Proto je nutné se 
kvalifikovaně zamyslet nad systémem zejména ve třetím vzdělávacím cyklu. Ředitel 



 

 39 

školy k tomuto tématu otevřel diskusi. Požádal jednotlivé předmětové komise 
a metodická sdružení, aby na svých jednáních problematiku projednaly a za svoji skupinu 
předmětů navrhly konkrétní řešení. Zároveň požádal o zpracování připomínek 
k navrhovanému pracovnímu materiálu. Výsledkem je program školy pro školní rok 
1996/1997. 

5. Jak na prevencí asociálních jevů? 

Mnoho prostředků se věnuje na protidrogovou prevenci. Samozřejmě i ta forma, která 
se používá, je důležitá - informovanost dětí a zejména rodičů bývá mnohdy žalostná. 
Přáním těch, kteří pracují s dětmi, je však jiné: „Věnujte část prostředků, které slouží 
k osvětě, volnému času dětí. Které dítě se nedostane na scestí? To, které bude mít svůj 
volný čas vyplněný zajímavým programem. A ve škole se topí, svítí a teče tu také voda. 
Chybí maličkost - dostatek mzdových prostředků na mimoškolní činnost “. 

Dělat něco draze, to není problém. Chceme-li snížit množství asociálních jevů u dětí, 
musí všechny programy, a to i ty nejpřitažlivější (u nás na škole je to např. keramika 
a výpočetní technika), být provozovány co nejlevněji. V předcházejících kapitolách se 
o nabídce školy hovoří. 

 
Pro rekapitulaci: 

• na škole, která má cca 440 žáků, více jak 90 z nich navštěvuje pěvecký sbor 
Táboráček 

• v nabídce je cca 20 kroužků 
• v tomto školním roce se v rámci prázdnin uskutečnilo a uskuteční 10 táborů 
• tuto nabídku rozšiřují i jednorázové sportovní a kulturní akce nebo zajímavé 

programy (např. pro děvčata Kurz péče o pleť a líčení,...). 

Problém je jediný: Jak zajistit dostatek prostředků ? Řešením může být zajištění 
činnosti kroužků v rámci hospodářské činnosti školy, oslovení sponzorů a zřizovatele, 
nenechat se odradit a neřídit se heslem: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí!”. Problematickým 
je i získání dostatečného finančního zajištění ze strany ŠÚ. Je cesta v komercionalizaci? 

6. Problematický rok ve škole - „O školním provozu”3 

Zvládnutí výchovně vzdělávacího procesu školy je ovlivněno vlastním provozem ve 
školní budově. Dobře fungující servis nepedagogických pracovníků, klid na práci,  

                                                             

3 (Použity	části	textů	ředitele	školy	připravené	projednání	úvodní	provozní	porady	-	srpen	1995)	
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organizace práce managementu školy je nutností (tab. 4.). Pokud v budově školy probíhá 
rekonstrukce za provozu, je čas velmi zlým pánem. 
 

Tab. 4. Rozdělení kompetenci v kontrolní oblasti 
 

Rozdělení kompetencí v kontrolní oblasti 
 ředitel ZŘP ZŘE 
VVP kontrolní a hospitační činnost kontrola finančního 

zajištění VVP ve 
vztahu k legislativě, 
vyhlášce MÚ (ŠD-ŠK) 
a hospodářské činnosti 

Př, Ch, Pv, Pp, Aj, Vv, Z, 
D, 1. stupeň, Hv, 
integrační program 

VT – I, KN, Čj, M, 
FTV, Nj, Ov, 
výjezdy, ŠD, ŠK, 1. 
stupeň 

PROVOZ provozní zaměstnanci, 
obchodně provozní 
zaměstnanci, základní 
dokumentace, jednací 
protokol, BOZP, PO, 
školní rada, HV SRPŠ, 
Nadace ARCUS, public 
relations, plnění KS 

pedagogická 
dokumentace a 
agenda, školní 
parlament, kontakt s 
Hannoverem 

ekonomická a mzdová 
dokumentace a agenda, 
dokumentace vedoucí 
ŠJ, hospodářky školy a 
pana školníka, čerpání 
prostředků FKSP, 
dodržování KS ve 
mzdové a ekonomické 
oblasti 

STAVBA veřejná zakázka dozor 
nad stavbou 

plnění VVP ve 
vztahu k průběhu 
akce 

dohled nad čerpáním 
investičních prostředků 

 
Rozdělení kompetencí na všech stupních řízení školy je velmi důležité. Obecně bylo o 

tomto hovořeno v II. částí publikace. Na své vlastní kůží poznávám dopad právní 
subjektivity. Být přímo u toho, když se něco nového na škole rodí, je bezvadné. Časové 
zatížení managementu školy velmi narůstá. Z následujícího výčtu si jistě uděláte 
představu o problematičnosti stát se investorem. Celý školní rok 1995/1996 a I. - 
ll. čtvrtletí školního roku 1996/1997 budou značně poznamenány asi největší 
rekonstrukcí a dostavbou školy za její historii. Realizací VVP významně napomáhá 
organizaci práce na škole, přesun kompetencí na nižší stupně řízení. 
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Co by po rekonstrukci a dostavbě školy mělo vzniknout? 
• nová školní jídelna s veškerým zázemím provozním, administrativním 

a sociálním včetně umývárny a šatny pro žáky; samostatný přístup do jídelny 
a vyčleněný prostor budou mít cizí strávníci 

• 3 nové učebny (2 kmenové učebny a 1 keramická dílna se zázemím kabinetu), 
nově řešená žákovská kuchyňka a učebna pro rodinou a občanskou výchovu 

• nový kabinet pro Obecnou školu 
• nová „velká” tělocvična (cca 220 m3), šatny, sprchovny, nářaďovna a kabinet 

TV 
• nová kotelna bude vytápěna plynem a rekonstruován bude celý topný systém 
• nové podlaží šaten 
• z bývalé kanceláře vedoucí ŠJ vznikne ubytovací kapacita pro jednoho učitele 

(předpokládáme jazykáře nebo jiného, aktuálně „nedostatkového” učitele), 
novou dílnu a sklad bude mít i pan školník 

• škola v závěru prováděných změn bude částečně vymalována a všechna 
zbývající jednoduchá okna nahrazena dvojitými 

Rámcově je to asi vše. Výčet je však i tak obsáhlý a jistě napovídá, co přinese za 
problémy do provozu školy. Počítáme s tím, že všichni pracovníci školy budou 
maximálně vstřícně přistupovat k řešení všech provozních nesnází. Vše by nemělo trvat 
déle než jeden rok!! Stojí to za to? Rád bych odpověděl za vás. ANO!!  

 
Tato obnova školy umožní: 

• vytvoření kulturního a normám odpovídajícího zázemí pro školní stravování 
• budou doplněny některé chybějící kapacity školy – to umožní snížit počet 

dělených hodin TV a vybudovat odpovídající zázemí pro žáky i vyučující 
• zřídit pro budoucí deváté třídy kmenové učebny, rozšířit prostory školní družiny 

- klubu 
• bude vyřešeno ekologické a úroveň ekonomické vytápění budovy 
• bude řešen nově i vstup žáků do budovy a uložení jejich ošacení. 

Nezbývá než konstatovat, že tento krok je dalším systémovým krokem modernizace 
školy. Jen s pomocí všech pracovníků školy je však zvládnutelnou akcí. Celý její průběh 
bude zasahovat do provozu školy. Nejnáročnějším obdobím bude II. a lll. čtvrtletí roku 
1996. Finalizace vnitřních prací do konce srpna 1996 a ukončení akce ve IV. čtvrtletí 
1996. 

V tomto smyslu musí být upraven provoz školy tak, aby byly zvládnuty všechny hlavní 
úkoly školního roku, zajištěno školní stravování, ale zároveň aby byly rozšířeny možnosti 
zásadních úprav vnitřních prostor školy v měsících červen až srpen 1996. 
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Navrhovaná opatření k provozu školy ve školním roce 1 995/96 a 1 996/97: 
 
ÚSEK PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCÚ  

• velmi náročný úsek pro tento školní rok - udržet čistotu uvnitř budovy 
v průběhu akce. Náročnost tohoto úseku bude zvýšena i tím, že část školního 
roku nebudou v provozu šatny. Zvládnutí pracovních úkolů tohoto úseku 
pomůže zvládnutí VVP školy. 

ÚSEK ŠJ  
• zajistit školní stravování žáků a pracovníků školy; 
• z tohoto důvodu je NUTNÉ v návaznosti na průběh akce zrušit vaření pro cizí 

strávníky a připravit se na alternativu přeměny ŠK na výdejnu v průběhu I. a 
II.Q roku 1996 

• pracovnice, které by v této době nebyly v provozu ŠK vytíženy, budou 
převedeny na přechodnou dobu na úsek úklidu. 

ÚSEK PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
• zajistit realizaci v VP ve školním roce - splnit osnovy! 

K OBLASTI REALIZACE VVP  
• ukončit hlavní obsahovou část VVP školního roku do 31.5.1996 – tedy o měsíc 

dříve 
• na měsíc červen přesunout exkurze, akce MaK, školu v přírodě pro všechny 
žáky školy (vedeni školy zažádá ŠÚ o přidělení prostředků a objektu na tento 
termín) 

• z výše uvedeného důvodu minimalizovat akce MaK a další akce narušující 
dopolední vyučování na červen, nebo na hodiny mimo vyučování 

• z důvodu omezeného provozu jedné z tělocvičen řešit alternativní způsob 
vyučování TV - např. realizovat zvýšený počet hodin TV v termínech 
výjezdních akcí. Ty realizovat v měsících: říjen - ŠVP, leden - lyžařské 
pobytové akce a LVVZ a červen - škola v přírodě. Červnový výjezd 
organizačně připravit tak, aby se ho zúčastnil co největší počet žáků!!! 

OBLAST VÝCHOVNÁ 
• program ŠD-ŠK rozšířit v souladu se schváleným projektem Programu ExTra 

95 o aktivity školního klubu - „Centra volného času” a nabídku prázdninových 
táborů a soustředění. 

ŮSEK VEDENÍ ŠKOLY  
• zajistit hladký chod školy ve všech oblastech; 
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• kontrolovat a koordinovat činnost jednotlivých úseků a pracovníků školy, a to 
jak při zajištění VVP a provozu ŠD-ŠK, tak i v provozu školní jídelny a na 
provozním úseku školy, a to ve vztahu k probíhající rekonstrukci školy (viz 
tab. 4).  

7. Hlavní úkoly školního roku4 

Naplňovat předmět činnosti školy, tedy učit a vychovávat žáky podle učebních plánů a 
osnov, schválených ministerstvem školství. Škola má školní družinu pro žáky 1.-
4. ročníku, využívá školní jídelnu. Hospodářskou činnost škola organizuje v souladu se 
zřizovací listinou. Tuto činnost zajišťují na svých úsecích všichni pracovníci školy. 

 
Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva : 

• plnit příkazy ředitele školy a zástupců ředitele 
• dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu 
• dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární 

předpisy 
• chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy 
• obdržet za vykonanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání 
• seznámit se s organizačním a pracovním řádem školy, vnitřním režimem školy a 

vyhláškou MŠMT o základní škole, platné od 1. 9. 1991 a jejími pozdějšími 
novelami 

• vytvořit podmínky pro rekonstrukci a dostavbu školy - všichni pracovníci školy 
jsou povinni napomáhat hladkému průběhu akce při současném zajištění hlavní 
činnosti školy 

Zásady umožňující realizaci školního roku 1995/1996 
 
1) Klima školy je orientováno na žáka - chceme, aby se těšil do školy, aby byl ve škole 

úspěšný. Co to znamená? Vytvořit dobré pracovní podmínky pro pracovníka. Ctít tradice. 
A... 

- Pracovník školy je ve škole pro děti – žáky školy, ne naopak! 
Učitel, vychovatel, pracovnice školní jídelny, uklízečka, školník a podobně jsou laskavě 

přísnými partnery - pomocníky s takovou mírou liberálnosti, demokracie a autokracie, 
aby klima školy nebylo narušeno a zároveň, aby byli oni tím, kdo má u dětí tu správně 
míněnou autoritu, byli osobností. 

                                                             

4 (Zapracování	závěrů	závěrečné	pedagogické	rady	do	plánu	školy	pro	školní	rok	1995/1996)	
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• Škola má vychovávat osobnosti. Učme děti a vyžadujme po dětech takové 
postoje, přístupy k práci, ke komunikaci s ostatními a podobně, které nebudou 
žákovu osobnost ubíjet. Přitom je nutno regulovat žákovo jednání tak, aby 
splňovalo normy správného občana České republiky, žáka naší školy. 

• Prostředí školy musí odpovídat svou upraveností, čistotou a funkčností 
požadavkům kladeným na člověka žijícího na konci XX. století. Zejména 
v průběhu rekonstrukce a dostavby školy nebude jednoduché tento bod plnit. 
Kvalitní výtvarníci umístí další práce dětí do interiéru budovy školy. 

2) Škola je servis pro žáka - přímá vzdělávací nebo výchovná činnost učitele nemůže 
být vázána pouze k vyučovací hodině. Do týdenního úvazku učitele patří také třídnická 
hodina a podle druhu předmětů i doučovací - konzultační hodina pro žáky. Tyto hodiny 
jsou velmi důležité jak z hlediska výchovného (výchova občana - žáka školy), tak 
z hlediska pedagogického (péče o talentované, handicapované a méně úspěšné žáky). 
Třídnická hodina na začátku školního týdne umožní společné a nenásilné zahájení 
školního týdne, může ovlivnit rozvoj osobnosti dítěte, postoje a vazby k učitelům, 
spolužákům a podobně. 

 
3) Škola - pracovník školy MUSÍ respektovat individualitu žáka. Úspěšnost práce 

učitele je možno posuzovat i podle kritéria, jak žák zvládá základní učivo. Na základní 
škole – zejména na 1. stupni školy (Obecné škole) se žák prakticky 100 % učiva musí 
naučit ve škole. Domácí práce žáka by měla procvičovat naučené, ověřit schopnost 
samostatně pracovat, přemýšlet - ne se učit nové (myšleno novou dosud neznámou 
látku)! Pozornost bude v letošním školním roce věnována talentovaným žákům. Všichni 
učitelé jsou povinni si všímat a podporovat individuální orientaci žáka. Všechny PK a 
MS budou pro žáky školy organizovat školní kola olympiád a soutěží. Zdatní žáci budou 
individuálně připravováni pro úspěšnou účast ve vyšších kolech. 

 
4) Školní rok se bude řídit důsledně platným kalendářem akcí uveřejněným na začátku 
školního roku - výjezdní akce, MaK,  do vzdělávacích a výchovných plánů si všichni 
pedagogičtí pracovníci termíny narušující učební plán zaznamenají – rozdělí - přesunou 
učivo tak, aby učební plán byl splněn. To znamená například v přírodovědných 
předmětech přesunout učivo tak, aby vhodná témata byla probírána na ŠVP, 
v humanitních předmětech využít např. vycházky do Prahy v rámci akcí MaK.  Do plánu 
školy, PK, MS a zejména ŠD-ŠK zapracovat projekt ExTra 95, který je zaměřen na 
prevenci asociálních jevů u dětí. 

 
5) Smysluplnost pedagogické činnosti. Veškeré pražské akce mimo školu je potřeba 

buď zkrátit - méně narušovat další vyučování - nebo jinak pedagogický využít - např. 
návštěvu koncertu doplnit o poznání některé pražské památky, muzea a podobně. Tento 
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fakt bude vždy zaznamenán do třídní knihy! 
 
6) Odměňování. V odměňování dodržovat zásadu, že proměnlivá složka mzdy je za: 

• soustavně vysoce kvalitní práci; 
• práci navíc, která není zahrnuta v tarifní mzdě; 
• mzda zaměstnance je jeho interní náležitostí! Na pracovišti není povoleno 

zveřejňovat konkrétní mzdu zaměstnance! Na základě KS vedení školy zveřejní 
po dohodě se ZO OS kritéria pro odměňování a globální mzdové údaje, nebo 
další globální ekonomické informace. Konkrétní mzdové problémy může řešit 
zaměstnanec s odpovědnými pracovníky školy, nebo přes výbor ZO OS. 

7) Hospitace. Vedení školy zná pracovní úsilí jednotlivých pracovníků školy. 
Nedostatkem vedení školy je určitá nedůslednost při provádění kontroly a nedotaženost 
některých činností. Důslednost, pravidelnost a soustavná hospitační činnost tento 
nedostatek pomůže odstranit! Povinnosti vedení školy je vytvářet příznivé pracovní 
podmínky. 

 
8) Pracovník školy, který na ZŠ Táborská pracuje, se ve svém profesionálním jednání 

snaží podporovat úspěšnou činnost školy.  
 
Opatření  
Výše uvedené hlavní úkoly a zásady školního roku jsou pro všechny pracovníky školy 

závazné. Jejich závažné porušení bude vedením školy posuzováno jako porušení pracovní 
kázně ve smyslu ZP.  

K organizačnímu zajištění VVP je nutno vždy doplnit i data pokud možno všech 
významných akcí ve vazbě k žákovi i pedagogickému pracovníkovi. 

V případě naší školy se jedná o:  
• organizační zajištění školního roku 1995/1996 vyhlášené ústředně MŠMT ČR, 
• termíny pravidelných akcí - třídních schůzek, konzultačních hodin, 

pedagogických rad, provozních porad, jednání školní rady - „Malé” a „Velké”, 
Nadace ARCUS, porad vedení školy, ředitelské dny , termíny jednání školního 
žákovského parlamentu a jeho prezidia a podobně. Významná je tradice 
některých akcí uskutečňovaných pro žáky, jejich rodiče a zejména pro 
pracovníky školy.  

Program školy tvoří i další dopředu plánované akce a dále pravidelné akce jako 
například - plavání, bruslení, exkurze, vycházky, plán výchovných vzdělávacích a 
kulturních akcí a podobně. 

Celý dokument je doplněn i o akce školního sboru „Táboráček”, o vydávání „Školního 
bulletinu” a školního žákovského časopisu „Upír”. 
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8. Tradice a public relations 

Školu „dělají lidé”, ale ty stmeluje to, co ke každému dobrému pracovnímu kolektivu 
patří - TRADICE. Celá řada akcí již patří mezi tradiční a všichni ve škole se na ně těší. 
Některé z nich jsou uvedeny v předcházejících kapitolách. 

Tak například: na začátku školního roku vítají do školy nové prvňáčky ti nejstarší žáci 
na škole. Již dopředu mají vše připraveno - obdarují nového školáčka kytičkou a po 
slavnostním přivítání, hymně a „zamávání rodičům” jej odvedou do jeho třídy a lavice. 

Součástí každoročního plánu školy jsou také : dny otevřených dveří a různé další formy 
prezentací (koncerty, výstavy, školní žákovský časopis, bulletiny, kalendář, akademie ...), 
výjezdy do škol v přírodě, zimní lyžařské výcviky, školní kola soutěží a olympiád, tábory 
v době školních prázdnin, spolupráce se zahraniční školou apod. 

Na konci školního roku, před posledním zvoněním těch, kteří opouštějí školu, jim 
prvňáčci, které vedli do školy, ukážou, co už umí a „pošlou” je do světa. Konec školní 
docházky je spojen i s „rozlučkovým” parníkem a slavnostním obědem se všemi učiteli. 
Připravují pracovnice školní jídelny a pomáhají „sedmáci”. Ti dokonce pečou dorty pro 
tuto recepci pro vycházející „osmáky”. 

Tradičně chodí na školu Mikuláš, škola se prezentuje na koncertech, akademiích. 
Všichni se těší i na výjezdní akce a podobně. 

Novou tradici jsme zahájili minulý rok „Dvorní slavností”. Tato akce je spojena se 
sportovním odpolednem, prodejní vernisáží výtvarných prací žáků školy, všichni 
zazpívají, jsou odměněni nejlepší žáci školy, tudíž nejúspěšnější reprezentanti. 
Zajímavým momentem celého odpoledne je chvíle, kdy ředitel školy osloví přítomné 
učitele, kterým před všemi kytičkou poděkuje za jejich práci. Žákovský „potleskoměr“ 
toto poděkování zajímavě doplňuje. 

 
Ano, školu dělají i TRADICE: Již nyní připravujeme výročí školy, v prosinci l996 jí 

bude 90 let. 
 
Škola musí umět dát o sobě vědět. A naše škola to celkem umí. Vydáváme školní 

bulletin - třikrát do roka, školní žákovský časopis „Upír”, každá akce na škole je 
prezentována letáčky či pozvánkou, před školou jsou umístěny dvě zasklené skříňky plné 
informací o činnosti školy. Již třetí rok vydáváme „Školní kalendář”, žáci školy měli 
možnost si koupit „školní kšiltovku”, chystáme se na „školní trička”. Když se člověk na 
školu podívá, musí vědět, že se dívá na školu. Když do ní vejde, musí vědět, že je v dobré 
škole. Když vejde do třídy, musí vědět, o čem je zrovna ta třída, kterou navštívil. 

 
Škola je věc veřejná a nikdo v českém školství by se neměl za co stydět. Ano, i nám 

celá řada věcí nevychází. Trh práce ovlivňuje i kvalitu některých pracovníků školy, ale 
tento fakt rodiče musí vědět. 
Česká škola se nesmí bát zahraničí. My například spolupracujeme se školami 
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v Hannoveru. Delegaci pracovníků školy přijala paní viceprezidentka dolnosaského 
sněmu a na pracovním obědě pánové ze školského výboru. Žáky školy pan starosta města 
Hannoveru. Do Čech jezdí němečtí učitelé a na reciproční tábory také děti. 

Pracovníci školy jsou odborníci a neměli by se bát odborné práce, studia ani 
publikování. Snažíme se, aby článek s podpisem a dovětkem ZŠ Táborská se co nejčastěji 
objevoval v odborných periodikách a například v regionálním tisku, aby žáci školy 
i jejich učitelé prezentovali svoji práci a názory i pro televizi a rozhlasové stanice. 

V. Jak dál? 

Práce školy se nezastaví. Škola umí pracovat i setrvačností. Loajalita učitele a zejména 
jeho smysl pro poctivou pedagogickou práci zachová škole i určitou kvalitu. Vy ale 
chcete kvalitu zvyšovat! Může se česká škola pod tlakem resortních norem začít odlišovat 
od jiné? Management škol a jejich práce se v posledních letech ve většině případech 
mění. Ředitelé škol s právní subjektivitou se stávají zaměstnavateli a dopad všech 
resortních vyhlášek, pokynů a dalších právních norem je tlačí do „kouta”. Je například 
ministerský standart vzdělávání pomocníkem nebo neúplným, nemnohomluvným 
textem? Resortní změny, které zasahují do transformace školství, jsou zpracovávány 
kvapně a školám dány k dispozici ve většině případech bez předcházející diskuse a 
pozdě! 
Ředitel školy si musí uvědomit potřebu spojení praxe s teorií. Při tvorbě školního 

kurikula bude záležet i na jeho znalostech a odborném přístupu. Ke studiu literatury musí 
přistoupit i další formy získávání poznatků a srovnávání. Návštěvy škol českých 
i zahraničních jsou vždy přínosem. Při návštěvě těch druhých zůstává ředitel školy pyšný 
na českou školu. 

1. Proč hledat nové proinovační programy ? 

Pokud budeme globálně posuzovat školu, její výchovně vzdělávací proces, působení na 
žáka, vybavenost školy, zkvalitňující se prostorové a technické zázemí i personální 
zajištění, a to jak v rovině pedagogické, tak nepedagogické, můžeme konstatovat, že 
základní škola v Táborské ulici v Nuslích je dobrou českou školou. Ve IV. části této 
práce byla škola představena jako škola bez větších problémů. Problematika českého 
školství však doléhá na tuto školu jako na všechny jiné. 
Česká základní škola v Praze nekonkuruje na trhu práce. Chybí kvalifikované 

vychovatelky do školní družiny, kvalitní obchodně provozní pracovnice (pracovnice 
školní kuchyně), nedostatkoví jsou učitelé jazyků, pro nový školní rok budou i 
v pražském školství chybět také elementaristé, učitelé českého jazyka a matematiky. Není 
to radostné konstatování. Naše škola na rozdíl od nových - moderně vybavených a 
urbanisticky řešených škol bojuje s prostorem pro vyučování i pro pracovní zázemí 
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pedagogických pracovníků. Od roku 1992 si v budově školy neustále podávají ruce 
řemeslníci. Zásadní změny v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu proběhly sice ve 
školním roce 1992/93, ale stálé úpravy na škole doplněné o velmi pestrý program školy, 
klidu k pravidelné a systematické práci nepřidají. Tohoto konstatování je si management 
školy vědom. S přísunem jednorázové a dostatečně velké částky na dořešení technických 
a prostorových problémů však škola zatím nemůže počítat. Chybí regionální školská 
politika, chybí kvalitní a jednoznačné legislativa i vstřícná státní politika ve směru ke 
školství. 

 
Co zbývá? 
Na setkáních PAU, AŘ ZŠ, seminářích a podobně, prostě všude tam, kde se scházejí 

lidé se zájmem o školství a o svoji školu, by pookřál i neodborník. Šeď všední školské 
reality je však územní. Dostavuje se všudypřítomný stres. Stres ředitele pražské školy 
není ani tak v oblasti technického provozu školy nebo vybavenosti, je v oblasti 
personální. 

 
Co dělat - najít pro svou školu takové kurikulum, takový program, který bude přitažlivý 

dnes prvořadě pro pracovníky této školy? Když bude přitažlivý pro ně, bude jistě 
přitažlivý i pro žáky. Učitel se bude těšit na svou práci, žák se bude těšit do školy. 
Výsledek se musí projevit ve školní úspěšnosti, v reflexi rodičů na školu. Tento kredit 
bude dělat jméno škole. Spojí-li se toto s trochou „public relations” - není co řešit. Škola 
by měla být úspěšnou. Zcela neskromně musím konstatovat, že ZŠ Táborská není školou 
neúspěšnou. 

Pro stanovení nového modelu školního kurikula a efektivnější organizace základní 
školy je možno vycházet ze struktury navržené Walterovou (1994) - viz tab. 1. Dalším 
z východisek pro nový model se stává školní kurikulum současné - viz III. a IV. část této 
knihy. Z výše uvedeného je zřejmé, že management škol musí vytvářet podmínky pro 
rozvoj proinovačního prostředí na škole. Musí hledat novou profilaci školy, její 
zviditelnění na veřejnosti. Musí dokázat nasazenou kvalitativní a kvantitativní změnu 
udržet či lépe zvyšovat. 

2. Umíte si odpovědět? Jsou nutné změny ve stávajícím kurikula a 
organizace vaší základní školy? 

V předcházejících kapitolách jsem se zabýval přiblížením současného stavu kurikula na 
škole. I když nemůže vyčerpávajícím způsobem obsáhnout celé školní kurikulum, přesto 
seznamuje s podstatnou částí (proinovačních) programů školy. 

 
S příchodem nového ředitele školy v roce 1992 došlo ke změně školního kurikula 

a profilace školy. Ta je charakterizována: 
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1) personálními změnami ve vedení školy - tyto změny provází i nový způsob řízení 
a vnitřní organizace školy s důrazem na rozdělení kompetencí a podobně 

2) změnou vnitřního klimatu školy 
3) dovybaveností školy pro zajištění VVP 
4) technickými zásahy do chodu školy - její funkčnosti 
5) zřízení Nadace ARCUS na podporu programu školy 
6) profilací školy na realizaci: 

a) integračního programu 
b) programu vytváření informačního prostředí na škole 
c) programu řešícího prevenci asociálních jevů 
d) programu pro rozvoj estetické výchovy 
e) programu realizace alternativních ozdravné-sportovních akcí školy 

7) t) výuky cizích jazyků 
a) programu Obecná škola - důraz na globální výchovu, dramatická výchova 
b) programu rozvoje osobnosti - učitele, vedení školy, žáka 
c) růstu odbornosti pracovníků školy (vedení školy organizuje vzdělávací akce nejen 

pro pracovníky školy, ale i pro další pedagogickou veřejnost). 

Většina výše uvedených programů a aktivit je nadstavbou hlavní činnosti školy 
vyplývající z legislativy (zákonné normy, zřizovací listina - viz výše). Programy jsou 
realizovány průběžně, každý školní rok. 

Tyto programy bylo možno uskutečnit za předpokladu rozvoje autonomie školy. Škola 
přešla k 1. 1. 1993 do plné právní subjektivity. 

Autonomizace školy přinesla mimo jiné:  
• právní a „ekonomickou” nezávislost školy 
• změnu vztahu pracovník - management školy 
• zviditelnění školy 
• další výhody v porovnání konkurenčního prostředí školy 
• nutnost komunikace s konkurenčním prostředím školy (ZŠ Táborská zejména 

v„public relations” příliš vybočuje z řady - to se nerado vidí) 
• nutnost projektování činnosti školy - plánování a vyhodnocování. 

Z výše uvedeného je nutno zdůraznit další upevnění autonomie školy, zapojení 
samosprávné demokracie do činnosti školy (vytvoření rady školy), rozvoj spolupráce 
s právními subjekty stojícími při škole - Sdružení rodičů žáků a přátel školy a Nadace 
ARCUS, OÚ, ŠÚ a podobně. 

Programy je možno realizovat pouze za předpokladu podpory stabilizovaného týmu 
pracovníků školy, jejich pedagogické tvořivosti a optimismu. Pro management školy to 
znamená takový řídící přístup, který vytváří proinovační atmosféru na škole (pracovní 
podmínky, pracovní kolektiv, odměna, motivace, snížení stresových faktorů a podobně). 
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Současně musí management školy vykonávat důslednou kontrolu, evaluaci nejen VVP, 
ale celkově chodu školy, analýzu konkurenčního prostředí školy, vyhodnocování 
jednotlivých kroků při realizaci programů školy. 

Management školy musí fungovat jako celek, nutné je rozdělení kompetencí a neustálá 
diskuse s bližším i širším okolím. Všechny získané informace slouží jak pro reflexi 
vlastní činností managementu, tak vůbec pro evaluaci.  
Škola pracuje se žáky ve věku od 6 do 15 let. Sociální složení žáků je velmi různorodé.  
Školní neúspěšnost je většinou způsobena méně podnětným rodinným prostředím (děti 

za sociálně slabších rodin a romské etnikum). V rámci integračního programu se 
speciální pedagogové, psycholog školy a učitelé věnují žákům se specifickými poruchami 
učení- SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ...), s lehkou mozkovou dysfunkcí a 
žákům se smyslovými vadami. Ve školním roce 1996/1997 se budou tři pedagogové 
připravovat na integraci nevidomého chlapce. Škola zahájí spolupráci se Speciálně 
pedagogickými centrem pro zrakově postižené. 

V rámci prevence asociálních jevů škola nabízí a dále bude rozšiřovat nabídku 
mimoškolních aktivit - kroužky, víkendové a prázdninové akce. Část této nabídky 
z důvodu ekonomického zajištění (otázka mezd) bude realizována v rámci hospodářské 
činnosti školy, část ve spolupráci s dalšími subjekty, které pracují s dětmi a mládeží 
(v TOK, DDM) a částečně v rámci hlavní činnosti školy. Oblast hlavní činnosti školy je 
limitována přiděleným objemem mzdových prostředků. 

 
Vyučování bude dále modernizováno, a to ve směru: 
• výběru nepovinných a volitelných předmětů - profilaci výchovně vzdělávacího 

procesu 
• širšího zavádění globální výchovy 
• využití dramatické výchovy nejen ve vyučování na 1. stupni 
• rozšiřování informačního vzdělání - zpracování a práce s informacemi, knihovna, 

výpočetní a multimediální technika a podobně 
• další zapojování programů EBEC do vyučování. 

Dle finančního a personálního zajištění a rozvoje v každém školním finančním) roce 
bude docházet ke kvalitativní a kvantitativní změně. 

 
Oblast vzdělávacích programů je zatím otevřená. V současné době se očekává schválení 

- akreditace vzdělávacích programů pro české školství. Vyučovací strategie, možnosti 
například blokového vyučování a podobně, je otázkou: 

• vzdělávacího projektu 
• učitelova přístupu 
• finančních a prostorových možností 
• managementu školy. 
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Vedení školy se v tomto smyslu snaží vytvořit podmínky pro seberealizaci kreativních 
učitelů. Vždy se hledá cesta k uskutečnění pedagogického projektu. 

Důležitá je oblast práce s lidmi a odpověď na otázku, s jakými očekávanými efekty 
činnost na škole probíhá. 

 
Ta je ovlivněna: 
• funkcí a kritérii hodnocení pracovníků,  programů 
• metodami a nástroji hodnocení 
• způsoby sdělování výsledků hodnocení. 

Zde bude management školy pokračovat tak, jak doposud. Osvědčilo se slovně 
i písemně hodnotit jednotlivce, období, programy. Zviditelňovat úspěchy pracovníků, a to 
i před žáky, rodiči. Tato forma uznání sice plně nenahradí finanční ohodnocení, ale 
„pohladí”. Finanční ohodnocení má svá kritéria, která jsou schválena veřejnou diskusí – 
s výborem ZO OS a v kolektivní smlouvě potvrzena. 

Rezerva je v pravidelné a pro pracovníky školy dobře viditelné kontrolní činnosti. Ještě 
větší pozornost je potřeba věnovat individuálnímu hodnocení. Z evaluace VVP je tento 
požadavek pracovníků školy znát. (Všichni na škole se známe, ale lidská povaha si 
s sebou přináší specifické potřeby.)  

l nadále bude věnována velká pozornost „public relations” školy. Pravidelné vydávání 
školního bulletinu třikrát do roka, vydávání školních plakátů, organizace a propagace 
veškeré činnosti školy, vtažení zejména rodičů a dalšího okolí školy do problematiky 
školy, jejich programů, úspěchů i nezdarů. 

3. Učební plán pro nový školní rok 

Jaký akreditovaný program bude pro naši školu nejvhodnější? 
 
„Nový školní rok s novým učebním plánem. “ Očekávám od něho kvalitnější zaměření 

na individualitu žáka, jeho zájmy a rozvoj jeho osobnosti. 

Na tvorbě návrhu nového učebního plánu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci 
školy. Jeho podoba bude dále upravována. Úprava může být nutná z těchto důvodů: 

• očekává se schválení - akreditace dalších vzdělávacích programů (dnes je 
možno pracovat podle programu Obecná škola, Občanská škola, Základní škola 
- pedagogický sbor nechce navazovat Občanskou školou na vzdělávací program 
Obecné školy) 

• doposud není zcela znám ekonomický dopad devátých tříd, respektive rozšíření 
1. stupně školy na pět let (ekonomické zajištění provozu školy je velmi pevně 
spojeno s realizací, respektive s rozměrem realizace školního kurikula) 

• tlak na kvantitativní ukazatele personálního zajištění VVP od září 1996 je 
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dalším limitem. 

Z výše uvedeného je patrno, že rozměr profilace školy je velmi problematický. 
 
O čem je základní škola? O základním vzdělání! - 
Co je to základní vzdělání - základní učivo? O tom bylo hovořeno v předcházejících 
částech práce. Filosofie tvorby nového učebního plánu vycházela z následujících kritérií 
zaměřených na: 

• individualitu žáka 
• zájmy žáka 
• rozvoj osobnosti. 

Učební plány vycházejí ze snížené základní dotace hodin zejména českého jazyka a 
matematiky na 2. stupni školy. Ta zároveň umožňuje, aby žák, který má ambice dále 
studovat, si doplnil v rovině nepovinných a volitelných předmětů ty předměty, které bude 
více potřebovat (např. budoucí student gymnázia si doplní učební plán o semináře 
z českého jazyka a matematiky, další cizí jazyk a podobně). Všichni žáci sedmých až 
devátých tříd budou navštěvovat volitelné předměty. Pestrost jejich studia je rozšířena i o 
možné kombinace volitelných předmětů. Nově bude od nového školního roku uveden 
nepovinný předmět ve vztahu k ekonomice a administrativní práci jako přípravka pro 
budoucí studenty ekonomicky zaměřených škol. 

Pro tvorbu rozvrhu uvažujeme o možnosti bloků pro praktické činnosti, některé 
přírodovědné a humanitní předměty a estetickou výchovu. V estetické výchově má škola 
tradici. Chceme, aby talentovaní žáci se mohli seberealizovat nejen v rovině rozšiřujících 
předmětů učebního plánu, ale i v další nadstavbě ve formě specializovaných kroužků. 
Počet hodin volitelných a nepovinných předmětů je v tomto učebním plánu postaven na 
maximum ze současně platných učebních plánů, kopíruje ekonomické a prostorové 
možností školy. Škola má nevyhovující prostory a zázemí pro výuku předmětů ve vztahu 
k pěstitelství a rukodělné činnosti. Dovednosti a znalosti získané v těchto předmětech 
patří také k základnímu vzdělání - proto je potřeba vyučování v tomto směru zajistit. 
Vhodně sestavená anketa pro žáky pomohla najít řešení nejvhodnějších kombinací 
volitelných předmětů. 

V 7.-9. ročníku ve školním roce 1996/97 nabízíme 13 druhů volitelných předmětů. Jsou 
to : seminář a praktikum z přírodovědných předmětů, užité výtvarné činnosti, praktikum 
práce na počítači, konverzace v německém a anglickém jazyce, informatika, technické 
činnosti, sportovní hry, seminář ze společenskovědního oboru, základy ekonomiky a 
účetnictví, cvičení z matematiky a českého jazyka, domácnost. 

Významné je i dělení žáků na skupiny a tvorba rozvrhu. V ročnících s nižším počtem 
žáků není třída v předmětech půlena, ale ročník je třetěn (maximální počet žáků v jedné 
skupině je l6). 

Na 1. stupni školy - ve třídách Obecné školy bude kladen větší důraz na klima školy, 
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globální a dramatickou výchovu. Jsem přesvědčen, že řada kantorů při vyučování opouští 
rovinu předmětového vyučování, což odpovídá duchu globální výchovy a otevřeného 
učení, jehož realizaci plně podporuji. Z učebního plánu je patrný i počet hodin, který 
speciální pedagogové věnují integraci. V praxi to znamená, že v ročníku mají kmenoví 
učitelé stejně do rozvrhu nasazené hodiny českého jazyka. Speciální pedagog příslušný 
počet hodin pracuje se specializovanou skupinou mimo kmenovou třídu. Důležitá je 
spolupráce speciálního pedagoga s vyučujícími, jeho sladěnost s osnovami. Z důvodu 
prostupnosti je toto velmi potřebné. Ve specializované skupině pracují pouze žáci, 
kterým byla prokázána vyšetřením specifická porucha učení. 

V prvních třídách vstupuje speciální pedagog do třídy v pozici dalšího učitele a 
v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů provádí logopedickou nápravu. 

 
Již první školní den nového školního roku 1996/1997 nabídneme žákům školy celou 
řadu kroužků. Činnost některých z nich začne již první týden v září, jiné zahájí až v říjnu. 
Nabídku kroužků je ale potřeba zveřejnit ,co nejdříve. Novinkou na naší škole pro tento 
rok je to, že činnost kroužků plně zastřeší „Centrum volného času” a to v rámci 
hospodářské činnosti školy. Kroužky budou placené, ale jejich cena je výrazně nižší než 
cena obdobných kroužků a kurzů například v lidové škole umění a podobně. 

 
Placení kroužků Centra volného času je v našem případě: 

• umožněno zřizovací listinou OÚ Praha 4 a dalšími normami 
• jeho výše je stanovena individuálně pro každý kroužek podle jeho provozní 

náročnosti 
• probíhá předem na pololetí školního roku složenkou nebo převodem na účet školy. 

Jaké kroužky budou na škole organizovány? Bude to: sportovní gymnastika pro 1.-3. 
třídy, 4.-5. třídy a 6.-9. třídy, basketbal pro chlapce i děvčata, volejbal pro dívky 7.-9. 
třídy, florball pro chlapce 7.-8. třídy, jóga pro žáky 5.-9. tříd, aerobic pro dívky 8.-9. 
třídy. Někteří žáci budou navštěvovat Zdravotní tělesnou výchovu. Již tradičně 
prvňáčkům nabídneme kroužek Hrajeme si s počítačem, pro starší žáky kurzy uživatele 
výpočetní techniky. Velkou pozornost na škole věnujeme estetické výchově. Zájem žáků 
školy je věnován kroužku grafická dílna pro žáky 4.-9. tříd, pro menší děti nabízíme 
výtvarný kroužek a kroužek šikovných rukou. Největší zájem je o kroužky keramická 
dílna. Nově uvádíme kroužek tvořivosti - slova, tónu, pohybu pro žáky 6.-9. tříd a 
dramatickou výchovu pro 3.-5. třídy. Svou tradici na škole má školní pěvecký sbor 
„Táboráček”, který má dva sbory „Malý” sbor prvňáčků a druháčků a „Velký” sbor. 
Rodiče žáků mají zájem o výuku cizích jazyků. Pro žáky prvních až třetích tříd 
nabídneme kroužky německého a anglického jazyka. Dvě vyučovací hodiny týdně se 
budeme snažit přičlenit k rozvrhu jednotlivých tříd. Tyto jazykové kroužky navštěvuje 
cca 95 % žáků uvedených tříd. 
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Další nabídku pro žáky školy mají i jiné subjekty zabývající se nabídkou programů pro 
volný čas. Vedení školy s některými projedná zveřejnění jejich nabídky spolu s nabídkou 
Centra volného času školy. Jedná se o takové činnosti, které Centrum neumí nabídnout. 
V tomto školním roce je to například nabídka vodáckého kroužku DDM hlavního města 
Prahy Centrum, tanečního kroužku a karatistického kroužku soukromých agentur. 

4. Na okraj 

Na seminářích (například PAU v Chrudimi duben 1996) se hovořilo i o kurikulech. Od 
termínu STANDARD se odvíjejí dvě nitky.  

 
Jedna ve směru EVALUACE: 

• EVALUAČNÍ KRITÉRIA - Jak hodnotit žáky? Jak dosáhnout toho, aby se žák 
učil? 

• EVALUAČNÍ NÁSTROJE - Jak je bude zjišťovat inspektor, ředitel, učitel? 

Druhá ve směru KURIKULA 
• KURIKULÁRNÍ RÁMEC - Formulace „národního kurikula”. Jaká budou pravidla? 
• VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Ten, který bude akreditován. Kdo jej bude vytvářet? 

Skupina nezávislých odborníků, VUP nebo škola, ...? 

Tato knížka je vlastně zároveň i zamyšlením nad kvalitou školního kurikula. Měla by se 
jistě zabývat i kvalitou vzdělávacího programu, například ve vztahu ke školní úspěšnosti. 
Úvaha mne vede k přesvědčení, že omezení vyplývající z pokynu ministra školství, 
kterým se stanovují rámcová pravidla a postup při schvalování vzdělávacích programů 
pro základní školu z března 1996, neumožňují výrazné odlišení vzdělávacích programů. 
Objem učiva stanovený standardem je natolik velký, že minimální počet hodin, který se 
má věnovat pro výuku jednotlivých oborů, neumožňuje výrazněji profilovat. Otázkou 
může být, jestli standard, ve vztahu ke kvantitě a kvalitě učiva je přiměřený věku a vývoji  
Například na 1. stupni školy, kde není vždy dobře zvládnuto například čtení 
s porozuměním, numerické počítání a podobně. 

 
Profilací školy se dnes rozumí to, co děláme na naší škole. Tedy úprava klimatu, péče o 
žáky s handicapem, možnost výběru volitelných a nepovinných předmětů, nabídka 
programů pro volný čas, tradice školy a podobně.  

Po akreditaci jednotlivých vzdělávacích programů bude potřeba dobře zvážit, který 
škole umožní největší prostor pro úpravu a realizaci vlastního školního kurikula nebo na 
úrovni třídního učitele - třídního kurikula. Domnívám se, že v souladu s normou nejsou 
na škole podmínky k vytvoření vlastního vzdělávacího programu. Respektive, že zatížení 
pracovníků školy je natolik velké, že nezbývá čas na tvorbu samostatného vzdělávacího 
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programu. Tvorba vzdělávacího programu je týmová práce teoretiků a praktiků. 
S formulaci nového školského zákonu, nebo lépe zákonu o vzdělávání je potřeba, dle 

mého názoru, upravit vzdělávací standard tak, aby lépe vyhovoval věku a vývoji žáků a 
potřebám současnosti. Významné podkladové údaje mohou být například získány 
z vyhodnocených testů KALlBRO. 

VI. Stále „mít něco v kapse” 

Školský manažer, tak jako manažer v jiných oborech, nežije současnosti, ale jeho záběr 
je posunut značně dopředu. Schopnost předvídat, tvořit prognózy, připravovat půdu pro 
realizaci dalších programů, zaměřovat pozornost lidí správným směrem. 

Na velkou většinu zmiňované problematiky jsem přicházel intuitivně, empiricky. 
Studium školského managementu mě v nich utvrdilo, naučilo nové postupy. Již 
několikrát se mi například vyplatilo mít „v šuplíku” připravený předprojektový záměr na 
rekonstrukci ve škole, zúčastňovat se co největšího počtu odborných diskusí, seminářů, 
přednášek. Je velmi důležité být v kontaktu, sbírat a třídit informace, vyhodnocovat je a 
pružně reagovat. 

I v tomto směru je důležité řídit činnost svou i svého okolí. Důvěrně znát technický stav 
budovy i stav transformace školství, vývoj ekonomického zajištění provozu školy 
i možnosti v pedagogické oblasti práce školy. 

Již dnes, ještě v průběhu rekonstrukce školy, jsem podával žádost o granty na 
rekonstrukci u školního hřiště a na zajištění prázdninového soustředění pěveckého sboru 
školy. „V šuplíku” mám připravenou studii rekonstrukce a dostavby půdy. Jsme 
připraveni - pokud bude finanční zajištění - rozjet výstavbu dalších „pater” ve třídách 
školy (vysoké stropy umožňují novým směrem rozšířit plochu učeben a kabinetů), 
výstavbu hřiště pro školní družinu na dvoře školy a podobně. Chceme se více zapojit do 
prevence asociálních jevů u dětí. 

Jak přispět pracovníkům školy, jak pomoci škole? Snažím se vytvářet tlak na 
pracovníky a sám pro sebe jsem si vytvořil „projekt dalšího vzdělávání”. Finanční 
podpora dalšího vzdělávání je podpora kreativity i kvality kantorů - je velmi potřebná a 
může se stát jedním ze stabilizačních faktorů. 

Chytrý učitel, nabitý nápady, vitalitou, lidskostí bude jistě uměl vykonávat svou školní 
práci tak, „...aby děti chodily do školy rády... “, aby se školou byli spokojeni i rodiče 
našich „zákazníků“. 

 
Mohu konstatovat, že školní kurikulum Základní školy Táborská 45/42 1, Praha 4 - 

Nusle má dobrou orientaci, rozměr a podporu jak pracovníků školy, tak žáků, jejich 
rodičů i dalšího okolí školy. Škola je známá nejen v nejbližším okolí, ale díky publikační 
činnosti, spolupráci s FF UK, PedF UK, PřF UK, aktivnímu členství některých 
pracovníků školy např. v PAU, AŘ ZŠ i za hranicemi regionu.  
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Ano, v realizaci školního kurikula tak, jak bylo představeno, bude správné dále 
pokračovat a rozvíjet jej. Vedení školy musí i nadále pružně reagovat na změny, které 
zasahují do jeho realizace. Větší pozornost musí věnovat dotaženosti - kvalitnímu plnění 
jednotlivých dílčích programů. V tomto směru jsou znát určité rezervy. 

Nově bude od nového školního roku realizován učební plán. Ten je kvalitněji zaměřen 
na individualitu žáka, jeho zájmy a rozvoj osobností. Jeho naplnění může dnes ohrozit 
pouze vývoj školských norem - úpravy počtu hodin učebních plánů, ekonomické zajištění 
činnosti školy. Je pravděpodobné, že po zveřejnění přijatých akreditovaných školských 
programů bude na škole probíhat diskuse o tom, který program se stane pro školu 
nejbližším. Je pravděpodobné, že nedostatek finančních prostředků ve státní pokladně se 
promítne do pedagogické práci, kvality vzdělávání, ve vzdělanosti absolventů škol. 

Všechny směry školního kurikula, které dnes dobře fungují, budou i dále podporovány. 
Zde je potřeba zmínit zejména oblast školního klimatu, nabídky vzdělávacích a 
výchovných programů, podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpory 
pedagogické kreativity apod. 

Domnívám se, že takto sestavené školní kurikulum, a to jak v základní rovině naplnění 
výchovně vzdělávacího procesu, tak v jeho nadstavbě, bude přijato žáky a jejich rodiči 
kladně. Školní kurikulum profiluje školu a určuje její místo na trhu školských programů. 
Může nejen zlepšit školní úspěšnost, ale realizovat to, co od něj očekávám: „  aby děti 
chodí/y do školy rády... “. 

Co dodat? 

V tomto školním roce, ve školním roce 1996 / 1997 bude naší školní budově 90 let. Co 
všechno prožila tato školní budova? Její zdi pamatují monarchií, obě světové války, první 
i druhou republiku, sametovou revoluci. Chodbami školy procházely tisíce dětí, učitelů, 
rodičů. Právě v tomto školním roce by stálo za to dokázat, že v této budově byla a je 
dobrá česká škola. Dobrá česká škola nabízí dnes příjemné školní prostředí - klima, 
kvalitní školní servis, vstřícné prostředí pro spolupráci. Zajišťuje také vhodné pracovní 
prostředí pro své zaměstnance a současně také provozuje vhodnou  hospodářskou činnost 
- chová se jako podnik. Dobrá česká škola se otvírá veřejnosti - nemá se za co stydět. 
Image školy vytváří jak všichni pracovníci školy, tak žáci školy. Public relations školy 
vytváří jak prezentace školy na veřejnosti, tak to, co si o škole vyprávějí rodiče  

 
Znovu a znovu je si potřeba klást otázku. Je naše škola dobrá česká škola? Co můžeme 

udělat pro to, aby byla ještě lepší? Co pro to mohu udělat já, co ty. Pro nový školní rok 
jsme si opět nově formulovali HLAVNÍ CÍLE školního roku. Formulace těchto cílů má 
postihnout všechny úseky školy jak pedagogické, tak nepedagogické. Jsou to: 

1. Klid na práci 
2. Osobní zodpovědnost za práci 
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3. Cílové odměny za práci realizovanou nad rámec základních pracovních povinností 
4. Podpora práce třídního učitele 
5. Pokračování v realizaci projektů: 
6. Integrační program školy 
7. „  aby děti chodily do školy rády... “ 
8. Program informačního prostředí 
9. Program alternativních sportovních a ozdravných aktivit 
10. Zkvalitnění motta: „Škola je zejména servis - vzdělávací, výchovný, stravovací” 
11. Práce s veřejností (90. výročí založení školy, ...) 
12. Vytváření podmínek pro práci = vyžadovat odvedenou práci 

Mají-li tyto cíle být splněny, musí, a to na všech stupních, být ještě dále zkvalitněna 
řídící práce. Rozumí se jak na úseku pedagogických pracovníků, tak nepedagogických 
pracovníků. Znamená to: nechtít hledat „vysvětlení”, proč něco nejde, ale hledat řešení, 
jak to půjde! Přemýšlet o pracovních a osobních vztazích pracovníků školy ke škole. Na 
ty se dívat ku prospěchu školy. Česká státní škola - i naše škola je na dobrém vztahu 
„lidí” ke škole postavena. To je dobře. Bylo by však ještě lépe, pokud by k morálním a do 
jisté míry citovým vazbám se přidaly i vazby, které materiálně motivují a stabilizují 
pracovníka ve škole. Souhlasíte? 
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