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Vzdělávací modul A
Evaluace
a inovace
Vzdělávací
politika
státu ŠVP
PV

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně
definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to
z obsahu Programového prohlášení vlády České republiky i dalších předpisů
Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky
na vzdělávací
systémy
Vzdělávací
politika
státučlenských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České
Listina
práv a svobod
a dalšíamezinárodní
smlouvy, jimižzaloženou na jasně definovaných
Státní republiky,
politikou
je základních
zajistit vyšší
efektivitu
kvalitu vzdělávání
je
Česká
republika
vázána.
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
na vzdělávací
Listina
práv dětísystémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Mezi nejdůležitější
na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr
Vzdělávací
politika dokumenty
státu
Listina
práv dětí
vzdělávání
a
rozvoje
výchovně
vzdělávací
soustavy v ČR,
vymezuje
rámec vzdělávací
politiky státu,
dlouhodobé
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu
a který
kvalitu
vzdělávání
založenou
na jasně
definovaných
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na
národní
úrovni
patří
Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
a
rozvoje
výchovně
cíle i pořadí jejich
důležitosti aa Národní
program
vzděláváníVyplývá
definujícíto
základní
vývojové
trendy v oblastiprohlášení
školství
demokratických
principech
humánních
zásadách.
z obsahu
Programového
vlády
vzdělávací
soustavy
v ČR, kterýhorizontu.
vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
a
vzdělávání
ve
střednědobém
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávápožadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
ní ve střednědobém
horizontu.
Národní
vzdělávání
základních
právprogram
a svobod arozvoje
další mezinárodní
smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citátkniha
Bílá kniha
Listina
práv
dětí
Citát
Bílá
MeziNárodní
nejdůležitější
na národní
patří
Dlouhodobýusnesení
záměr vzdělávání
a rozvoje
výchovně
program dokumenty
rozvoje vzdělávání
v Českéúrovni
republice
vznikl
vlády České republiky
č. 277
Národní program
rozvoje
vzdělávání v České
republice
vzniklnanazákladě
základě usnesení
vlády České republiky
č.
vzdělávací
v ČR,
rámec
politiky státu,
dlouhodobé
cíle i hlavní
pořadí jejich
ze dne 7.soustavy
dubna 1999,
kterákterý
v němvymezuje
– v návaznosti
na vzdělávací
programové prohlášení
z července
1998 – schválila
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
definující
základní
vývojové
trendy
v oblasti
školství
a vzdělávácíle vzdělávací
politiky.
Přijaté cíle
se staly východiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
soustavy
v České
schválila
zveřejněné
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999. Ministerstvo se touto
ní verepublice“
střednědobém
horizontu.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a aktivit, podílejících se na
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
utváření
národní vzdělanosti,
se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce vzdělávací politiky a jasně
Národní
program
rozvoje vzdělávání
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Citátvymezených
Bílá kniha
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aktivit,
podílejících
se
na utváření
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vzdělanosti,
se vznikl
má v budoucnosti
vyvozovat
z obecně
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program
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
na základě
usnesení
Česképřijatého
republiky č.
dokumentu,
tzv. „Bílé
knihy“
– jak jsou obdobné
texty
strategického
charakteru
v některých
zemíchvlády
označovány.
Česká
rámce
vzdělávací
politiky
a
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vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být
veřejně
července
277 Bílá
ze kniha
dne je7.pojata
dubna
1999,
která
v
něm
–
v
návaznosti
na
programové
prohlášení
z
jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, 1998 –
vyhlášeny
v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
schválila
které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu.
charakteru
v některých
označovány.
Bílá
kniha je pojata
jako systémový
projekt,
formulující
hlavní cíle
vzdělávacízemích
politiky.
Přijaté cíleČeská
se staly
východiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
myšlenková
obecné
záměry Ministerstvem
a rozvojové programy,
které amají
být směrodatné
pro vývoj
soustavy v východiska,
České republice“
zveřejněné
školství, mládeže
tělovýchovy
dne 13. května
1999.
vzdělávací
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Uspokojovat
a vyvolávat horizontu.
dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách
soustavy
ve
střednědobém
aktivit,
podílejících
se navzdělávací
utvářenípotřeby
národní
vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého

a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní vzdělávání
rámce
vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvojivrůznorodých
schopností
jedincům v průběhu celého života
Za hlavní
strategické
linie rozvoje
vzdělávání
České republice
lzevšem
považovat:
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
kapacit
v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a funkčnosti zvyšováním
vzdělávání tvorbou
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
ve školách
dalších vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
aby bylainformační
zajištěnaadostupnost
všech úrovní
novýcha vzdělávacích
a studijních programů,
které budou
odpovídattak,
požadavkům
znalostní společnosti,
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
udržitelného
rozvoje, zaměstnanosti
a potřebám
aktivní účasti rozvoji
na životě demokratické
společnosti
v integrované
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
různorodých
schopností
všem Evropě
jedincům v
vzdělávací
průběhu
celého
života v souladu
s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
MODUL A str. 3
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání 3
v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit

CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání
pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

a které budou zároveň respektovat individuální odlišnosti a životní podmínky účastníků vzdělávání.
Dobudovat systém evaluace činnosti vzdělávacích institucí na všech úrovních řízení a správy, monitorování výsledků
vzdělávání, examinace, hodnocení úrovně osobnostního vývoje a profesní orientace dětí a mládeže. Rozvíjet autonomii,
inovativní potenciál a vybavenost škol, jejich otevřenost ke společnosti a vazby k sociálnímu prostředí prostřednictvím
rozvojových programů a vytvářením sítí spolupracujících škol. V terciárním vzdělávání podpořit rozšíření spolupráce
vzdělávacích institucí s ostatními výzkumnými a vývojovými organizacemi a zapojení do rozvoje regionu. Podporovat
proměnu v pojetí a výkonu pedagogické činnosti ve všech vzdělávacích institucích, posilovat sociálně-profesní postavení
pedagogických a akademických pracovníků, zvýšit kvalitu jejich přípravného a dalšího vzdělávání, vytvořit podmínky
pro jejich kariérní růst a vyšší motivaci k osobnímu zdokonalování a týmové spolupráci. Uvést do společenské praxe
decentralizované řízení vzdělávací sféry prostřednictvím státních a samosprávných orgánů s účinnou participací
sociálních partnerů a dalších představitelů občanské společnosti jako procesu plánování, organizování a hodnocení
Vzdělávací
politika
státu cílech a realizovaného zejména pomocí nepřímých nástrojů.
založeného
na strategických

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Předškolní
republiky i dalších
předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
vzdělávání
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Předškolnímu vzdělávání je v Bílé knize věnována velká pozornost, jasně jsou deklarovány jeho cíle a podmínky.

Listina práv dětí
Citát Bílá kniha
Mezi nejdůležitější
dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Vzhledem
k významu
předškolního
vzdělávání
jako počáteční
etapypolitiky
celoživotního
učení
je třeba dálecíle
zlepšovat
jehojejich
vzdělávací
soustavy
v ČR,
který vymezuje
rámec
vzdělávací
státu,
dlouhodobé
i pořadí
kvalitu
a
dostupnost.
Hlavními
podmínkami
pro
to
jsou
–
upevnění
předškolního
vzdělávání
v
systému
celoživotního
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávávzdělávání a jehohorizontu.
dostupnost, přehodnocení cílů a obsahu předškolního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pedagogů
ní ve střednědobém

v předškolním vzdělávání.
Zajistit
každémurozvoje
dítěti předškolního
věku zákonný nárok na předškolní vzdělávání a na reálnou možnost je naplnit.
Národní
program
vzdělávání
Vypracovat
Citát Bílá
kniharámcový program pro předškolní vzdělávání a v něm nově formulovat rámcové cíle, obsah a předpokládané
výsledky
vzdělávání
(kompetence
dítěte).
Zároveň
stanovitvznikl
podmínky,
za nichžusnesení
může být vlády
předškolní
vzdělávání
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
na základě
České
republiky č.
uskutečňováno.
Zabezpečit
aplikaci
rámcového
programu
podle
konkrétních
podmínek
škol
a
dětí
–
školní
kurikula.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
Vzhledem k potřebě zvládat širší spektrum odborných, speciálně pedagogických i sociálních znalostí a dovedností
schválila
v předškolním
vzdělávání
na úrovni
bakalářského
studia
na
hlavní pedagogů
cíle vzdělávací
politiky.
Přijaté zajistit
cíle sejejich
stalyvysokoškolské
východiskemvzdělávání
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
pedagogických
fakultách univerzit
nebo Ministerstvem
na vyšších odborných
školách
s akreditací
pro bakalářské
Toto 1999.
soustavy
v České republice“
zveřejněné
školství,
mládeže
a tělovýchovy
dnestudium.
13. května
opatření
chápat
i
jako
snahu
o
zvýšení
jejich
sociálního
a
profesního
statusu.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a

aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Školský zákon
Cíle stanovené v Bílé knize jsou postupně naplňovány. Od 1. 1. 2005 je v platnosti Zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon, dále i ŠZ). Školský zákon upravuje
předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje
podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických osob při vzdělávání
a stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
Podmínkou činnosti školy nebo školského zařízení dle tohoto zákona je zápis do školského rejstříku (nahrazuje
původní zařazení do sítě škol a školských zařízení).
Školský zákon byl několikrát novelizován, poslední novelou je zákon č. 49/2009 Sb.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací politika státu
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Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
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(2) Obecními cíli vzdělávání jsou zejména
soustavy
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a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními
hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti,
Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
b)
získání
vzdělání nebopotřeby
všeobecného
odborného
Uspokojovat a všeobecného
vyvolávat vzdělávací
dětí,
mládeževzdělání,
a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
c)
p

ochopení
uplatňování
zásad
demokracie
a
právního
státu,
základních
lidských
a svoboddostupnost
spolu s odpovědností
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby
bylapráv
zajištěna
všech úrovní
a smyslem pro sociální soudržnost,

vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské
identitě každého,
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících
z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,
g) získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházejících ze zásad trvale udržitelného
rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
(3) Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací programy
Vzdělávací politika státu
V oblasti řízení přináší školský zákon nemalé změny a klade ještě vyšší nároky na vedoucí pracovníky. Dosavadní
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
autonomie škol ve svobodě a odpovědnosti pedagogů v oblasti řízení a pojetí pedagogického procesu, byly posíleny
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
závazností zpracování programových a hodnotících dokumentů. Kurikulární reforma v sobě nese i zákonitosti
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
nového stylu řízení škol (školský management) - vedení lidí, dospělých i dětí, pedagogického procesu, podmíněné
požadavky
na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
současným společenským uspořádáním, které pojímá člověka jako jedinečně specifickou, svobodnou a plnoprávnou
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
bytost.
ŠZ v § 4 a § 5 definuje závazná pravidla a podmínky týkající se tvorby a dalších pravidel v oblasti programový

Listina
práv dětí
dokumentů - rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. Další specifická pravidla pro
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
tvorbu školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou obsažena v 10. a 11. kapitole RVP PV. Tato
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
pravidla jsou rámcově závazná i pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně vzdělávání dětí
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváv přípravných třídách zřizovaných při základních školách.
ní ve střednědobém horizontu.
Citát ze ŠZ
Národní program rozvoje vzdělávání
§ 4 Rámcové
Citát Bílá
kniha vzdělávací programy
(2) Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům:
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
a) vědních disciplín, jejichž zásady a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat a
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
b) pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji
schválila
vzdělávaného
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
(5) Rámcové vzdělávací programy a jejich změny zveřejňují ministerstva, která je vydala vždy způsobem
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
umožňující dálkový přístup.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Právní postavení (právní subjektivita pro mateřské školy povinná od 1. 1. 2003) i zakotvení mateřských škol do
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
vzdělávací soustavy (mateřská škola přestává být předškolním zařízením a stává se druhem školy) v legislativní
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
podobě je důkazem, že stát věnuje předškolnímu vzdělávání významnou pozornost a podporu, neboť je chápe
vzdělávací
jako životně významný prvopočátek celoživotního vzdělávání, ve kterém se kladou základy hodnotového systému,
soustavy
ve střednědobém horizontu.
postoji ke vzdělávání, učení a vědění, i získávání osobní samostatnosti, které mu pak umožňuje příznivější a pestřejší
spoluúčast v lidském společenství.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Citát ze ŠZ

§ 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení
(1) Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona.
(2) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3.
(3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola střední škola…
Ministerstvo stanoví prováděcím předpisem typy škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování.
(6) Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku.
(7) Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Cíle předškolního
Vzdělávací
politika státu vzdělávání
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České včetně
republiky
i dalších
předpisů
unie
z oblasti vzdělávacím
tzv. „soft law“,
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jsou dáleEvropské
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požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
Citát práv
ze ŠZa svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
§ 33 Cíle předškolního vzdělávání

Listina
práv dětí
Předškolní
vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém,
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dokumenty
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Dlouhodobý
záměr vzdělávání
a rozvoje
výchovně
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rozvoji ana
nanárodní
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pravidel
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životních hodnot
a mezilidských
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politiky státu,
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cílevyrovnávat
i pořadí jejich
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Předškolnív vzdělávání
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pro pokračování
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napomáhá
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a Národnívývoje
program
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definující
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vývojové
trendy
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školství
vzdělávánerovnoměrnosti
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základného
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a poskytuje
speciálně
pedagogickou
péči adětem
ní ve střednědobém
horizontu.
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Národní program rozvoje vzdělávání
Rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Citát Bílá
kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
předškolní
RP PV) byl vydán
v roce 2001, a prohlášení
to jako materiál
doporučený1998 –
277 zeRámcový
dne 7.program
dubna pro
1999,
která vzdělávání
v něm –(dále
v návaznosti
na programové
z července
školám k využití při přípravě ŠVP. RP PV vznikl jako první, postupně vznikaly RVP také pro další úrovně vzdělávání.
schválila
souladu
s nimi byl
RP PV upraven
r. 2004
vydánvýchodiskem
jako Rámcový vzdělávací
program
pro předškolní
vzdělávání
hlavní Vcíle
vzdělávací
politiky.
Přijatéa vcíle
se staly
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
(dále RVP PV).
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku, které probíhá
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
v institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení, resp. zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
(od roku 2005). Nový školský zákon, platný od 1. 1. 2005, stanovuje závaznost RVP PV pro předškolní vzdělávání
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
k termínu 1. 9. 2007.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
RVP PV vychází z demokratických zásad zakotvených v Ústavě ČR, reflektuje odborné požadavky kurikulární
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
reformy.
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou.
vzdělávací
Obsah RVP PV je strukturován do 12 kapitol. V 1. a 2. kapitole je vymezeno postavení RVP PV v systému
soustavy
ve střednědobém horizontu.
kurikulárních dokumentů i v systému vzdělávání. Ve 3. kapitole je pojetí předškolního vzdělávání rozvedeno do
úkolů, specifik, metod a forem práce. Cíle předškolního vzdělávání jsou deklarovány na úrovni tří rámcových

Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
cílů a klíčových kompetencí, sdružených do pěti oblastí. Ve 4. a 5. kapitole je vzdělávací obsah rozdělen do pěti
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
vzdělávacích oblastí (biologickou - dítě a jeho tělo, psychologická - dítě a jeho psychika, interpersonální – dítě a ten
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
druhý, sociálně-kulturní – dítě a společnost a environmentální – dítě a svět). Každá z nich obsahuje název, záměr,
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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dílčí nebo tzv. oblastní vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy a rizika vzdělávacích záměrů. Rozdíl
mezi vzdělávacím obsahem RVP PV a vzdělávacím obsahem v ŠVP PV je náplní 6. kapitoly. Další 7. kapitola je
věnována podmínkám vzdělávání (věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení
mateřské školy, personální a pedagogické zajištění a spoluúčast rodičů). Tématem 8. kapitoly je vzdělávání dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně vzdělávání dětí mimořádně nadaných. Kapitola 9. pojednává
o autoevaluaci, která je dnes nezbytnou součástí činnosti každé mateřské školy. V 10. kapitole jsou uvedeny zásady
pro zpracování ŠVP PV, v kapitole 11. pak kritéria souladu RVP PV a ŠVP PV. Povinnosti předškolního pedagoga
jsou obsahem poslední 12. kapitoly. RVP PV je doplněn slovníčkem nových pojmů a výrazů v textu používaných.
RVP PV je koncipován tak, že vyjadřuje optimální úroveň (kvalitu) předškolního vzdělávání, k níž je třeba postupně
směřovat, jíž však zpravidla nelze v plné míře dosáhnout. RVP PV lze tedy vnímat jako soubor kritérií, podle
kterých lze hodnotit činnost mateřské školy.
Vzdělávací
politika
státu závazným pro pedagogy, zřizovatele vzdělávacích institucí i jejich odborné a sociální
RVP PV
je dokumentem
Státní partnery.
politikou
je jeho
zajistit
vyššíobsah
efektivitu
a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Pro děti
vzdělávací
závazný není.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Orientace
republiky i dalších
předpisů
Evropské unie zaoblasti
tzv.jejich
„soft law“,
v nichž sevodrážejí
pedagogů
v dokumentech
úroveň
uplatňování
praxi stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv aproměna
svobodpřináší
a další
mezinárodní
jimiž je
Česká republika
vázána.
Kurikulární
školám
nejen většísmlouvy,
svobodu, volnost
a spokojenost,
ale zároveň
klade na pedagogy
mnoho nových a náročných požadavků. Nová situace je pro mnohé z nich nelehká. Pedagogové se sice zpravidla

Listina
práv
dětí dobře a kvalitně, nicméně ne vždy se všechno daří, často i ve spojení s tím, že školám nejsou
snaží
pracovat
Mezi nejdůležitější
dokumenty
národní
patří
záměr
vzdělávání
a rozvoje
výchovně
vytvářeny potřebné
podmínkyna
(např.
zvýšeníúrovni
počtu dětí
až Dlouhodobý
na 28 dětí ve třídě,
přičemž
RVP PV byl
koncipován
na
vzdělávací
vzdělávací
politikyvstátu,
dlouhodobé
cíle ve
i pořadí
20 dětísoustavy
zapsanýchvv ČR,
jednékterý
třídě).vymezuje
Ukazuje se, rámec
že stále přetrvávají
nedostatky
chápání
nových principů,
znalostijejich
důležitosti
a dokumentů
Národní program
definujícínových
základní
vývojové
oblasti školství
a vzdělávánových
o dalších vzdělávání
předpisů i v uplatňování
přístupů,
forem atrendy
metod v
v každodenní
praxi. Situace
ní ve střednědobém
horizontu.
se zlepšuje, nicméně stále je řada oblastí, v nichž jsou při inspekční činnosti shledávány nedostatky. Na tyto oblasti
by pedagogové v mateřských školách měli soustředit svou pozornost, uvědomit si možné problémy, popř. si doplnit

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
potřebné
znalosti
a snažit se
tak předejít problémům, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu činnosti školy.
Citát Bílá
kniha
Příznivým zjištěním je, že vlastní pedagogická práce je hodnocena jako kvalitativně lepší než kvalita programových
Národní
program rozvoje
vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
a hodnotících
dokumentů.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Komentáře k aktuální úrovni znalosti RVP PV
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ze zkušeností
z inspekční činnosti
i pedagogické
praxe vyplývají
zejména
tato zjištění:
Ministerstvo
sekurikulárních
touto koncepcí
přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
a) Oblast
dokumentů
aktivit,Znalost
podílejících
na utvářenídokumentů
národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
systémusekurikulárních
rámce Pedagogové
vzdělávacíčasto
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
nedostatečně chápou zejména
následující skutečnosti:
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
dokumentu,
tzv.státem,
„Bílé aknihy“
– jak jsoukurikulárních
obdobné texty
strategického
• Kvalita
vzdělávání
včetně vzdělávání
předškolního
je dána
to prostřednictvím
dokumentů,
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní.
myšlenková
obecné
záměry
a vzdělávání
rozvojové(NVP),
programy,
které mají
být směrodatné
pro vývoj
• Státní východiska,
úroveň představují
Národní
program
který formuluje
požadavky
na vzdělávání jako
celku a jednotlivé Rámcové vzdělávací programy (RVP), které vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé
vzdělávací
- předškolního, základního,
soustavyetapy
ve střednědobém
horizontu.středního vzdělávání. NVP i RVP zpracovávají na celostátní úrovni odborné
instituce.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání v jednotlivých
školách. ŠVP si vytváří každá škola sama podle zásad stanovených ve školském zákoně a v příslušném RVP,
v předškolním vzdělávání v podobě RVP PV.
• Vzdělávací programy na státní a školní úrovni jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou
i nepedagogickou veřejnost. Školy jsou podle školského zákony povinny svůj ŠVP zveřejnit.
• Vlastní hodnocení školy je dokument (nepovinný), který zpracovává každá škola sama na základě systematického
sběru a analýzy informaci podle předem stanovených kritérií za účelem dalšího rozhodování. Evaluaci chápeme
jako řízené hodnocení podle předem určených pravidel. S termínem evaluace pracuje RVP PV, ve školském
zákoně tento pojem nenajdeme. Vlastní hodnocení školy je dokument neveřejný, který se podle školského zákona
předkládá pouze České školné inspekci.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací
politika
Znalost
RVPstátu
PV
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
a humánních
Vyplývá škol
to zRVP
obsahu
Programového
prohlášení
Z praxe ČŠI principech
je zřejmé že pedagogové,
a to zásadách.
ani vedoucí pracovníci
PV dobře
neznají. Pracují
převážně vlády
České srepubliky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
oddílem „Vzdělávací obsah“, konkrétně s dílčími vzdělávacími cíli z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Velmi
nízké cíle a
požadavky
vzdělávací
systémycílech,
členských
Svou
zde sehrávají
Ústava pedagogické
České republiky,
vědomínamají
o třech rámcových
které byzemí.
měly být
při roli
jakémkoli
plánování ii realizaci
činnostiListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
přítomny a rovněž při vyhodnocování využívány. Rovněž znalost vzdělávacích podmínek není na potřebné úrovni.
Poměrně nízká míra hodnocení souladu ŠVP PV s RVP PV je dokladem, že zejména vedoucí pracovníci dostatečně

Listina
práv dětí
neakceptují
10. kapitolu RVP PV, ve které jsou jasně vyjádřeny zásady pro zpracování ŠVP PV. Rovněž pak odborná
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
úrovni
patří Dlouhodobý
záměr vzdělávání
a rozvoje
a metodická práce
ředitelek odsouvaná
zejména
z důvodů
vyplývající z povinné
právní subjektivity
až na výchovně
méně
vzdělávací
soustavy
ČR, který
vymezuje
rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
významné
místo, vnedosahuje
potřebné
kvality.
důležitosti
Národní
vzdělávání
definující
základní
vývojové
trendy kdy
v oblasti
školstvízákladní
a vzděláváNižší a
znalost
RVP program
PV je zjišťována
u vedoucích
pracovníků,
zejména
v tom případě,
jde o sloučení
ní ve střednědobém
horizontu.
školy a mateřské školy v jeden právní subjekt, tedy ředitelů ZŠ a MŠ. V takových případech ředitelé plně odpovídají
za to, že jejich mateřská škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem a RVP PV.

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
Pedagogičtí
pracovníci
musí
ke své práci velmi dobře a v celém rozsahu RVP PV znát. Pochopit filosofii pojetí
Citát Bílá
kniha
předškolního vzdělávání, akceptovat a ztotožnit se s jeho cíli, s jeho specifiky zejména v oblasti metod, forem
Národní
program rozvoje
vzdělávánísiv význam
České republice
vznikl
na základě
usnesenítedy
vlády
České republiky č.
a organizace
práce. Uvědomovat
i rozdíl mezi
univerzálně
využívanými,
všudypřítomnými
277 zerámcovými
dne 7. dubna
1999,cílikterá
v němvzdělávacích
– v návaznosti
prohlášení
z července
cíli a dílčími
jednotlivých
oblastí. na
Mít programové
povědomí o klíčových
kompetencích.
Znát1998 –
schválila
a co nejvíce respektovat podmínky vzdělávání, které odrážejí tolik důležitá specifika předškolního vzdělávání.
hlavní Vzdělávací
cíle vzdělávací
politiky. do
Přijaté
cíle se stalyoblastí
východiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
obsah rozdělený
pěti vzdělávacích
je třeba vnímat
jako komplex
cílů mnohdy
opakovaně
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
pojímaných z různých úhlů (oblastí) pohledu. Nezapomínat na podmínky, které je třeba vytvářet při vzdělávání 1999.
Ministerstvo
se touto koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
že rozvoj
školství
a všech
dalších programů
vzdělávacích
institucí a
dětí se speciálními
vzdělávacími
potřebami.
Znát zásady
pro tvorbu
školních
vzdělávacích
a kritéria
aktivit,souladu
podílejících
se na
vzdělanosti,
sepedagoga,
má v budoucnosti
vyvozovat
z obecně
přijatého
ŠVP s RVP
PV. utváření
Uvědomit národní
si povinnosti
předškolního
tedy za co pedagog
odpovídá,
jaké odborné
rámce činnosti
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
má vykonávat, jak má vést vzdělávání a postupovat ve vztahu k rodičům dětí.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemích označovány.
Česká škol
Bílá kniha
je pojata
jako systémový
projekt, formulující
Povědomí
provozních
zaměstnanců
o pojetí
předškolního
vzdělávání
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Rovněž provozní zaměstnanci by měli být seznámeni se základními cíli a specifiky předškolního vzdělávání
vzdělávací
tak,ve
abystřednědobém
při svém poměrně
významném působení v mateřské škole zachovávali stejné principy, zásady a postoje
soustavy
horizontu.
i individuální přístup k dětem. Dobrými reprezentanty školy by měli být i ve vztahu k rodičovské veřejnosti.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Informovanost rodičů o pojetí předškolního vzdělávání
I rodiče by měli být více informováni o pojetí předškolního vzdělávání a vtahováni do činnosti mateřské školy,
tak by mohli jednotněji, tedy podobně jako mateřská škola, působit i v domácím prostředí na své děti. Velmi
dobře v tomto ohledu pracují mateřské školy realizující programy alternativních pedagogik nebo nové modelové
programy, kde je otevřené partnerství (tzn. partnerské vztahy s rodiči) jednou ze základních zásad.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Znalost a užívání odborné terminologie
RVP PV operuje s řadou odborných a často nových pojmů, kterým je třeba věnovat náležitou pozornost - dobře
jim rozumět a správně je používat.
Vzdělávací politika státu
Jde o neujasněnost a popř. záměnu např. těchto pojmů:
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
• vzdělávací program - vzdělávací obsah
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
• cíle předškolního vzdělávání - rámcové cíle - dílčí cíle – cíle v kategorii klíčových kompetencí,
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
• charakteristika školy – charakteristika vzdělávacího programu,
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• organizační zajištění chodu MŠ – organizace vzdělávání – režim dne,
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• integrovaný blok – vzdělávací oblast,
• evaluační systém – struktura hodnocení – hodnotící zpráva apod.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
RVP PV jako optimální kvalita předškolního vzdělávání
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváRVP PV vyjadřuje optimální kvalitu, ke které by pedagogové měli směřovat, jak ve svých programových materiálech,
ní ve střednědobém horizontu.
tak pochopitelně i ve vlastní pedagogické činnosti. Je třeba si uvědomit, že nebude patrně žádná mateřská škola
dosahovat tohoto ideálního stavu ve všech vzdělávacích podmínkách, vzdělávacích procesech a ve vzdělávacích
Národní program rozvoje vzdělávání
výsledcích. Každá MŠ by měla svou činnost postupně zlepšovat a tím směrovat k této státem dané normě. Cílem
Citát Bílá kniha
činnosti školy bude tedy cesta za vyšší kvalitou. RVP PV jim kritéria této kvality nabízí.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
Využívání RVP PV při tvorbě ŠVP
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
V ŠVP PV je třeba popsat aktuální situaci konkrétní školy a nastínit záměry – profilaci, cíle, užívané metody,
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
formy, zkvalitňování všech vzdělávacích podmínek apod. Rozdíl mezi ideální kvalitou danou státem v RVP PV
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
a vlastním programovým materiálem ŠVP PV musí být zřetelný. Opisy z RVP PV je možné využívat jen částečně,
aktivit,a podílejících
se na utváření
národní
vzdělanosti,
má v budoucnosti
z obecně
přijatého
to v oblastech metod
a forem práce
a dílčích
(oblastních)se
vzdělávacích
cílech. Ale vyvozovat
i tam je vhodnější
vyjádřit
své
rámce záměry
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
vlastními slovy.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska,
záměry
a rozvojové
které mají
směrodatné
pro vývoj
Prováděcím
předpisem obecné
ke školskému
zákonu
jsou vyhláškaprogramy,
MŠMT č. 14/2005
Sb., o být
předškolním
vzdělávání
vzdělávací
i vyhláška č. 43 /2006 Sb., o předškolním vzdělávání.
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 10 MODUL A
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Didaktika a metodika práce v dnešní MŠ.

Vzdělávací
politika státumodul B
Vzdělávací
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
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médií
a jejich
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obvykle zcela pasivně. Není důvod pochybovat o pravdivosti. To vše umocňuje opakováním stejné
internethotline.cz používá internetové sociální sítě až polovina šestiletých dětí. Touto komunikací si děti nahrazují
informace a také jejímu přizpůsobení moderním přijatelným trendům, je tedy velmi aktuální a věrohodná.
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nápomocné orientovat se v tomto složitém světě. Samy by měly mít v mediálním směru určité znalosti, aby mohly
přijatelným a přirozeným způsobem upozorňovat na rizika a nebezpečí v životě.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
Praktická část: společný projekt mediální výchovy v MŠ. Téma: televize, reklama, počítač.
PV
Úkol pro učitelky: Jak silně ovlivňuje reklama předškolní děti a kolektiv dětí v MŠ.

Dětská práva a jejich specifikace v předškolním věku
Vztah dětských práv a potřeb dítěte v současné společnosti jejich promítnutí do práce učitelky v MŠ. Existuje
několik základních dokumentů, které se týkají právního postavení dítěte: mezi nejvýznamnější patří Úmluva
Vzdělávací politika státu
o právech dítěte, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 20. 11. 1989. V září 1990 na Světovém summitu pro děti
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
se podpisem presidenta Václava Havla připojila k Úmluvě i ČSFR, v roce 1991 u nás nabyla Úmluva platnosti
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
jako mezinárodní smlouva o lidských právech ve smyslu čl. 10 Ústavy a od roku 1993 je součástí právního řádu
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
české republiky. Úmluva o právech dítěte zahrnuje občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva, která
požadavky
na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
umožňují zachování lidské důstojnosti dětí. Zahrnuje právo dítěte: na život, přežití a rozvoj, na jméno, národnost
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
a zachování identity, na svobodu a bezpečnost jednotlivce, nebýt týrán a mučen, nebýt vzat do otroctví, na lidskou
důstojnost, na pomoc a podporu národního i mezinárodního zákonodárství, na spravedlivé a veřejné jednání
Listina
práv dětí
u soudu, na soukromí domova a korespondence, na ochranu při nezákonné urážce cti a pověsti, na vzdělání, na
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
volný čas, hry a umělecké činnosti, na vlastní majetek, na přiměřenou životní úroveň, na uzavírání sňatku a založení
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
rodiny, na účast v občanských hnutích a současně i svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání, názorů
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváa jejich vyjadřování, pokojné shromažďování.

ní ve střednědobém horizontu.

Pro účely Úmluvy o právech dítěte se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu,

Národní program rozvoje vzdělávání
jenž se vztahuje na dítě, není zletilosti dosaženo dříve.
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví,
schválila
jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního, etnického nebo sociálního původu, majetku,
hlavní tělesné
cíle vzdělávací
politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo rodičů nebo zákonných zástupců. Tyto
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
státy mají na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě spojených národů je uznání přirozené důstojnosti
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
a rovných nezcizitelných práv všech příslušníků rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru na světě.
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Metody
vzdělávací
jasně
vymezených
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
práce politiky
učitelky vaMŠ
k tomuto
tématu: Výklad
- informace, besedy,
diskuse, sociální
hry, hraní
rolí,
obhajoba
vyhlášeny
v podobě
vládníhoodmítání,
dokumentu,
tzv. „Bílé
knihy“manipulační
– jak jsou činnosti,
obdobnétvůrčí
texty činnosti,
strategického
určitého
názoru,závazného
trénování způsobu
kooperativní
činnosti,
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
konstruktivní hry prožitkové učení, využívání audiovizuálních pořadů. Praktická část: Učitelka zařadí doformulující
výuky:
myšlenková
východiska,
obecné
záměry
a
rozvojové
programy,
které
mají
být
směrodatné
pro vývoj
1. Právo dítěte na jméno. 2. Právo na zachování identity a na soukromí domova. 3. Právo dítěte na lidskou důstojnost.
vzdělávací
4. Právo dítěte na svůj vlastní názor. Ukázka, jak by mohla vypadat příprava učitelky na výuku - téma: Právo dítěte
soustavy
ve střednědobém horizontu.
na jméno.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Pedagogický význam multikulturality a jeho prevence xenofobie a rasismu.
Multikultura v životě dětí v MŠ, - jazyková diverzita v MŠ

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Výklad pojmů: Pojem xenofobie pochází z řeckého slova xénos – příchozí, fóbos- bázeň, úzkost. Rasismus
– podněcování k nenávisti, rozlišování podle rasy. Multikulturní tolerance – rozumíme tím, že jde o vzájemné
pochopení různých tradic, zvyků, chování, postojů, náboženství a preference jednotlivých majoritních a minoritních
skupin, soužití národních menšin s většinami ve vzájemné toleranci, míru, bez zbytečného ohrožování, diskriminace,
rasové nenávisti, zneužívání či jiných negativních projevů xenofobie. Nástroj k dosažení multikulturní tolerance
se stává multikulturní výchova s cílem naučit se porozumět lidem, vytvářet prostor pro toleranci a vstřícné soužití.
Prevence xenofobie, rasismu, antisemitismu a intolerance, rozumíme tím že: poznáváme zvyky a odlišnosti jiných
kultur, politika
vedeme děti
k demokracii, budujeme pocit sounáležitosti, rozvíjíme schopnosti adaptovat se na nové
Vzdělávací
státu
a akce na
téma kvalitaa života.
Státní podmínky,
politikouvyhledáváme
je zajistithryvyšší
efektivitu
kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných

demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
je jazyková
diverzita?
Slovo diverzita
je unie
odvozeno
od anglického
určitou cíle a
České Co
republiky
i dalších
předpisů
Evropské
z oblasti
tzv. „softslova“
law“,diversity“
v nichž asepředstavuje
odrážejí stěžejní
různorodost. V důsledku globalizace – otevírání trhů a uvědomování si populační rozmanitosti se stále více ubíráme
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
k diverzitě. V oblasti řízení lidských zdrojů představuje diverzita jistou individualitu osob, která z rozmanitosti
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
a jedinečnosti vyplývá. Jazyková diverzita znamená odlišnost jedince v mateřském jazyce.

Listina práv dětí
Role pedagoga ve
třídě s dětmina
mluvícími
mateřským
jazykem, výhodou
je vzdělávání
znalost jeho mateřského
Mezi nejdůležitější
dokumenty
národníjiným
úrovni
patří Dlouhodobý
záměr
a rozvoje jazyka
výchovně
aspoň
částečně.
Pokud
učitel
znalost
nemá,
měl
by
se
zajímat
o
sociokulturní
prostředí,
ze
kterého
dítě
přišlo
a jehojejich
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí
pochopení.
Znalost
povede
k
příznivé
a
otevřené
atmosféře
ve
třídě.
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.

Bilingvismus neboli dvojjazyčnost. Podle psychologů z Asociace psychologické vědy s sebou bilingvismus, kdy se
děti program
pohybují verozvoje
dvojím jazykovém
prostředí a například s každým rodičem mluví jeho jazykem, vede k zlepšení
Národní
vzdělávání
pozornosti
a
myšlenkovým
procesům.
Vyplívá to z nedávno provedené studie. Ačkoli bilingvní jedinci mívají menší
Citát Bílá kniha
slovní
zásobu rozvoje
než vrstevníci,
psychologové
že sevznikl
jim lépe
rozpoznávat
neverbální
signály.republiky
Podle
Národní
program
vzdělávání
v Česképozorují,
republice
na daří
základě
usnesení
vlády České
č.
psychologů
je
to
dáno
tím,
že
často
„přepínají“
mezi
oběma
jazyky,
což
je
výborné
cvičení
duševních
schopností.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998
(zdroj: psychcentral.com)
schválila

–

hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
Cizí jazyk v mateřské škole. Ještě relativně nedávno bylo doporučováno: “neplést dítěti hlavu, nechat je naučit
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
jeden jazyk pořádně a pak druhý“. Dnes naštěstí většina expertů zastává opačný přístup. Spontánnost, schopnost
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
napodobovat a ochota zkoušet všechno, co se dá. To jsou vlastnosti, které patří dětem v předškolním věku. Děti
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
starší už tak bezprostřední nejsou. Tuto vlastnost předškoláků bychom neměli promarnit.
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Mezinárodní spolupráce Mateřských škol. Projekty: „Výměna zkušeností a Know – how v péči o dítě“, který
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
uskutečnila Praha 4 s Reykjavíkem na Islandu. Předškolní péče v České republice a na Islandu, Islandské inspirace.
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Jaké jsou rozdíly v předškolním vzdělávání mezi těmito státy.
vzdělávací
soustavy
ve střednědobém horizontu.
V ČR hosté z Islandu obdivovali – lepší jídlo, uklizenější prostory a celkově propracovaný systém stravování. MŠ
mají lepší vybavenost, dostatek didaktických pomůcek, více hraček. MŠ poskytují dětem i personálu obecně více

Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
prostoru. Obdivovali piano ve třídách a povinnost učitelek hrát na hudební nástroj (piano, flétna).
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Island - vzhledem k rozdílnému podnebí, jsou jejich děti otužilejší již od mala, chodí ven v každém počasí. V ČR jen,
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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když je hezky. Na Islandu mají specializované třídy, místnosti například výtvarné, pracovní, kde se všichni střídají.
Mají méně toalet na jedno dítě, méně náročný prostor na osobní hygienu. Budovy jsou stavěny z dřevotřísek,
lehčího charakteru, mají nižší provozní náklady.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Spolupráce v příhraničí: Příhraniční MŠ si umí hrát i německy. Některé MŠ jsou zapojeny do projektu Interkulturní
vzdělávání dětí, žáků a pedagogů. Projekt vznikl z impulsu z rakouské strany a Jihočeského kraje, konkrétně
pracovníkům Střediska služeb školám v Českých Budějovicích, které zastřešuje 11 MŠ a ZŠ. Jsou to hlavně školy
v těsné blízkosti státní hranice. České děti se učí německému jazyku, rakouské pak česky. Vzájemně se navštěvují,
společně si hrají a poznávají.
Projekt eTwinning, anebo“ kamarádi bez hranic“. Cílem je seznámení dětí s dětmi a jazykem bratrské země a sdílení

Vzdělávací
politika
státu
společných
zážitků.
Uskutečňujeme spolupráci se slovenskými, polskými školami, ale i vzdálenými daleko ve světě.
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
aktivního
učení,
České Metodika
republiky i dalších
předpisů Evropské
uniemetody
z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Metody
v MŠ
– způsobsmlouvy,
práce, jimiž
vybavenost,
forma vyučování,
učivo,
základních
práv vyučování
a svobod a další
mezinárodní
je Česká republika
vázána.

věkové zvláštnosti dětí, zkušenosti a intelektové předpoklady dětí, osobnost

Listina
práv dětí
učitele
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
Cílem vzdělávání předškolních dětí v mateřských školách (MŠ) je všestranný a přirozený rozvoj dítěte. Výchovně –
důležitosti
a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávávzdělávací činnost mateřské školy je jasně dána platným dokumentem“ Rámcově vzdělávací program předškolního
ní ve střednědobém
horizontu.
vzdělávání“ (RVP PV). Ten dává i jasnou představu o profilu budoucího školáka. Také“ Desatero pro rodiče
předškoláků“ vydané MŠMT ČR (stránky www. MŠMT) se shodují s výstupy RVP PV, jedná se pomocný materiál,

Národní
program rozvoje vzdělávání
který by měl pomoci sjednotit cíle rodiny a školy.
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
Učitelka MŠ je ta, co v předškolním věku dítěte otevře brány některým druhů učení.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
• sentomotrické – je učení, které rozvíjí smysly, vnímání, rozlišovací představy, pohybovou aktivitu, úkony k jejich
hlavní cíle
vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
koordinaci manipulačním a pohybovým operacím, jsou zapojeny smysly celého těla
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
že rozvoj
školstvířeč,
a všech
dalších vzdělávacích institucí a
• kognitivní
– je učení,
které rozvíjí
intelektovou
stránku
dítěte (myšlení,
paměť….)
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce •vzdělávací
politiky
jasněkde
vymezených
a dlouhodobých
které majívolním
být veřejně
sociálně afektivní
– jeaučení,
se aktivně učístřednědobých
sociálním vztahům,
vzorům chování,záměrů,
citovým prožitkům,
vyhlášeny
v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
vlastnostem.
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
obecné
a rozvojové
mají
být dětí
směrodatné
pro vývoj
Učitelkavýchodiska,
děti k činnostem
vhodně záměry
motivuje, má
promyšlen cílprogramy,
co děti naučí.které
Ověřuje
si znalosti
(zpětná vazba)
vzdělávací
výsledky, co je naučila. Standardy předškolního vzdělávání slouží učitelce jako orientační a podpůrná pomůcka.
soustavy ve střednědobém horizontu.
Osobnost pedagoga - Práce učitelky v mateřské škole, děti předškolního věku přijímají autoritu učitelky pozitivně

Za hlavní
strategické
vzdělávání
v se
České
republice
lze považovat:
– chtějí
ji obdivovat,linie
je prorozvoje
ně princeznou.
Učitelka
díky své
autoritě snáze
vypořádá s výchovnými problémy, řeší
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím zvyšováním kapacit
je způsobem, kterému děti rozumějí.
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
jedincům v
Zná dobře
metodiku vzdělávání
dětí předškolního
věku, věkové
zvláštnosti
dětí a zvláštnosti
učení –všem
učení hrou,
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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vybírá přiměřené hry dramatické, pohybové, hudební, logopedické. Dovede způsobile vystupovat, je vzorem pro
děti, umí je zaujmout a má dobré organizační schopnosti, vyhledává nové formy aktivního učení. Celoživotně se
vzdělává. Jaký je učitel, taková je třída. Osobnost učitele (vzor) ovlivňuje svým chováním a rozhodováním kolektiv
dětí. Již je známo, že se v MŠ sem tam objeví i učitel- muž. Má na problémy v MŠ jiný náhled, napadne ho jiná
řešení. Řadu věcí zvládá s nadhledem vlastním mužům. V režii učitelky je do značné míry její vlastní chování a ta
část prostředí, kterou spoluutváří a proto za děti také odpovídá.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Nadané děti v mateřské škole. Děti, které mají nadprůměrnou inteligenci, si zaslouží zvýšenou pozornost učitelek.
Mohou být rozumově nadané, ale pozadu v jiných oblastech, mohou mít snížený sociální cítění a komunikační
schopnosti. Společně shrneme výhody, problémy, formou předávání zkušeností.

Vzdělávací
politika
státu
V současnosti
probíhá
revize RVP PV, zpráva OECD (organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podporující
Státní vzdělávání
politikouv ČR
je – Organisacion
zajistit vyšší
efektivituCO-operation
a kvalituandvzdělávání
založenou na jasně definovaných
for Economic
Development).
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Zpráva
republiky
i dalších
předpisů
Evropské
uniecož
z oblasti
tzv. jeho
„softpřijetí
law“,širokou
v nichž
se odrážejí
stěžejní
OECD
jej hodnotí
jako příliš
akademický,
znemožňuje
laickou
veřejností,
a pak cíle a
požadavky
na vzdělávací
členských
zemí.
Svou roli
zde sehrávají
i Ústava
České republiky,
hodnocení
České školnísystémy
inspekce (ČŠI),
jež shledala
nedostatky
ve vzdělávacím
obsahu
většiny školních
vzdělávacíchListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
programů, které v letech 2009 – 2012 kontrolovala. Nová podoba RVP PV je na nás všech, pedagogů, ředitelů
MŠ, ale také rodičů, zřizovatelů, odborníků na předškolní vzdělávání z řad vysokoškolských učitelů, psychologů,

Listina
práv dětíbudoucích učitelů MŠ i široké veřejnosti. (diskuze na portále www.rvp.cz) Předpokládá se, že současná
vzdělavatelů
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
úrovni
patří
Dlouhodobý
záměr vzdělávání
a rozvoje
„akademická“ podoba
vzdělávacího
programu
bude pak
více
praktická a srozumitelnější
nejen odborné,
ale i výchovně
laické
vzdělávací
soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
veřejnosti.
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
Kooperativní
vyučování - hra, základní nástroj učení a vrůstání do okolního

světa
Národní
program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Coprogram
prozradí orozvoje
dítěti volná
hra. Volnávhra
je úžasné
okno dovznikl
světa dětí
předškolního
věku. Předškolní
zařízení
jsou
Národní
vzdělávání
České
republice
na základě
usnesení
vlády České
republiky
č.
typickou
příležitostí
pro
volnou
hru.
Učitelka
má
příležitost
sledovat
dětskou
hru
a
chování
jednotlivých
dětí
tak
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
trochu s větším odstupem. Při volné hře děti přinášejí témata, s nimiž se setkávají ve svém, “mimoškolním“ životě.
schválila
se do hry sice nezapojuje, zdánlivě jí možná ani nevěnuje pozornost (jinak by hra přestala být, zvlášť pro
hlavní Učitelka
cíle vzdělávací
politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
některé děti, skutečně volná), nicméně nenápadně zůstává v obraze. Má možnost uvědomit si, kdo hraje v kolektivu
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
jakou roli, kdo je vůdčí, kdo ne, kdo je samotář, kdo je kamarádský, kdo si po sobě uklidí, kdo uteče atd.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
Etoped Michal Kolář uvádí ve svém metodickém matriálu pro ředitelky a učitelky MŠ, dostupný na www.rvp.cz,
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
konkrétní příklady prvků šikanování, kterých si můžeme všimnout při volné hře dětí v MŠ.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Evaluace
a očekávané
se v MŠprogramy,
naučíš, v které
ZŠ jako
myšlenková
východiska,
obecnévýstupy
záměry -aco
rozvojové
majíkdyž
být najdeš…
směrodatné pro vývoj
vzdělávací
Učitelka upozorňuje rodiče na nevyzrálost dítěte na těchto příkladech nezralosti: nedokáže se soustředit a zaměřit
soustavy ve střednědobém horizontu.
na něco, na nějaký cíl, nemá dostatečnou pozornost, nikdy nedostaví hrad z kostek ani nedomaluje obrázek, nemá
chuť se něco naučit, nechápe, proč by se mělo mořit činností v řízeném učení, když si chce hrát, neovládá emoce, na
Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
neúspěch
výbuchy
vzteku nebo
pláče, dětí,
má potíže
přijmout
učitelku jako
autoritu (neposlouchá
ji), nezvládá
Uspokojovat
a reaguje
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
mládeže
a dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
sociální
situace
pozdravit,
poděkovat,
požádat
o
něco,
vykat
dospělému,
spolupracovat
s
kamarády,
nevydrží
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všechuúrovní
úkolu, který ho nebaví, déle než pár minut, uteče od něj, nedokáže poznat a ohlídat si svoje věci, orientovat se na

vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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chodbách, v jídelně, při výuce nedokáže překonat únavu, lehá si, po obědě má potřebu spánku. Toto jsou příklady
nezralosti, pokud přetrvávají do doby nástupu do první třídy, měla by učitelka doporučovat rodičům školní odklad.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV
Alternativní
formy vzdělávání

Praktická část: Jak hodnotit dítě, aby učitelka byla co nejobjektivnější.

Česká předškolní výchova v evropském kontextu
Pojem alternativní předškolní zařízení je v zahraničí používán od poloviny 70 let pro předškolní zařízení, která

Vzdělávací politika státu
v duchu tzv. nového pedagogického myšlení organizovala veškerou svoji činnost na základě respektování osobnosti
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
dítěte a jeho zdravého vývoje. Toto myšlení ovlivnilo práci našich pedagogů předškolních zařízení, zejména tím, že
demokratických
principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
odmítlo normativní pojetí práce, že je neefektivní, hlavně didaktika a metodika.
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Vzniklo tak prakticky orientované pedagogické hnutí, které přineslo do didaktiky a metodiky, výchovy a vzdělávání
základních
a svobodaktivitu
a dalšídítěte,
mezinárodní
smlouvy,
jimižajeprožitkovost.
Česká republika
dětí v práv
MŠ především
jeho spontánnost,
činnost
Tím se vázána.
podstatně změnila role
učitelky MŠ.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Většinu předškolních zařízení v ČR je možné označit jako pedagogicky alternativní. V důsledku toho, že již na
vzdělávací
soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
počátku 90 let přestal být kladen důraz na plnění jednotného „Programu výchovní práce pro mateřské školy“ je
důležitosti
a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávádnes velmi obtížné najít MŠ, která by pracovala tradičním způsobem. Projekty a programy, které vznikly a rozšířily
ní ve střednědobém
horizontu.
se u nás po roce 1989 (Škola podporující zdraví, Začít spolu, apod.) jsou označovány spíše jako inovativní a s tím,
že jako alternativní jsou u nás vnímány především pedagogické koncepce vycházející z (waldorfské pedagogiky,

Národní
program rozvoje vzdělávání
montessoriiské pedagogiky, jenského plánu, daltonského plánu nebo frientovské pedagogiky), které představují
Citát Bílá kniha
variabilní vzdělávání mimo hlavní nabídku vzdělávacího proudu. Existuje celá řada MŠ, které v praxi využívají jen
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
určitých prvků těchto koncepcí.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Církevní MŠ (křesťanské, evangelické) můžeme zařadit mezi alternativní. V MŠ římskokatolické církve se
hlavní náboženská
cíle vzdělávací
politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
výchova nějakým konkrétním způsobem promítá do ŠVP PV. MŠ Jednoty bratrské naopak kladou
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství, mládeže
důrazy více na prohlubování
„běžných“ hodnot
v duchu křesťanského
myšlení. a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Začít
podílejících
se na utváření
národní
vzdělanosti,
se program
má v budoucnosti
vyvozovat
obecně
spolu – v mezinárodním
označení
„ Step
by Step“. Tento
je vyučován ve
více jak 30 zzemí
světa.přijatého
U nás
rámce po
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají být
roce 1994. Program zajišťuje mezinárodní asociace ISSA (Internacional Step by Step Association). Klíčovou
roliveřejně
vyhlášeny
podoběkoutky,
závazného
vládního
dokumentu,
tzv.nebo
„Bílé
knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
hrají vpracovní
ve kterých
děti pracují
individuálně
ve skupině.
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
záměry
a rozvojové
programy,
mají být
směrodatné
pro
Zdravá východiska,
mateřská školaobecné
je program,
jehož pomocí
MŠ vytváří
především které
vlivy posilující
a rozvíjející
tělesnou
a vývoj
vzdělávací
duševní odolnost dětí. Podrobně kniha „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“.
soustavy ve střednědobém horizontu.
Ekoškolka je mateřská škola zavádějící eko principy do provozu a pedagogického zaměření MŠ. Základní

Za hlavní
strategické
linie rozvoje
v České
republice
lzeo považovat:
charakteristikakaždodenní
pobyt vvzdělávání
přírodě, nebo
školní zahradě,
pečuje
zdravý životní styl.
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách
dalších škola:
vzdělávacích
mimoškolních
institucích
aby byla
zajištěna
dostupnost
všech
Lesníamateřská
(LMŠ) je imožné
považovat za
alternativnítak,
předškolní
zařízení.
Základním
znakem
je, žeúrovní
vzdělávání
a programu
poskytována
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
všem typem
jedincům v
většina
probíhápříležitost
venku za každého
počasí v prostředí
přírody.
Lesní třída při
MŠ je rozšířeným
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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předškolního zařízení zejména v Dánsku. U nás jsou LMŠ ojediněle, ale více jsou známé kluby, centra ekologické
výchovy. Podrobněji praktický manuál Ekoškolky a Lesnické mateřské školy.

Vzdělávací
modul
A
Integrace
jako nástroj české
předškolní
výchovy
Evaluace a inovace ŠVP
U nás existují
dva druhy předškolních zařízení, běžné a speciální.
PV

Integrace je navíc přínosná nejen pro samotné dítě s postižením, ale přináší pozitiva i pro jeho kamarády. Ti se
učí chápat a přijímat odlišnosti, pomáhat druhým a vcítit se do jejich problémů. Bývají pak ohleduplnější, naučí
se chovat k dětem s odlišností přirozeně. Také pro pedagogy je neocenitelná možnost s takovým dítětem pracovat,
naučit se
v rámci jeho
postižení nové věci a získat nové zkušenosti. Předškolní věk je ideální pro integraci s asistencí
Vzdělávací
politika
státu
v MŠ.
Státní pedagoga
politikou
je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných

demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
část:
jsem schopna
přijmout
integrované
do své třídy?
České Praktická
republiky
i dalších
předpisů
Evropské
uniedítě
z oblasti
tzv. Zkušenosti
„soft law“,učitelky.
v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Alternativní
pedagogické
směry, stručný
jinýchrepublika
vzdělávacích
základních
práv a svobod
a další mezinárodní
smlouvy,přehled
jimiž je Česká
vázána.programů
Daltonský
plán: (daltonský způsob výuky), autorkou je Helen Parhursová, USA. Hlavní myšlenkou je odlišná
Listina
práv dětí
organizace vzdělávání
od tradičních
směrů. úrovni
Mezi učitelem
a žákem existujezáměr
určitá úmluva
o harmonogramu
práce
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
patří Dlouhodobý
vzdělávání
a rozvoje výchovně
na určité
období. vŽák
rozhoduje
a určuje si sám
tempo
učení. Některé
školy vstátu,
ČR vkládají
do výukycíle
tzv.idaltonské
vzdělávací
soustavy
ČR,
který vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
dlouhodobé
pořadí jejich
bloky,
které
jsou
dvouhodinové
a
bývají
zařazeny
1x
až
2x
v
týdnu.
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Jenský plán: je alternativní pedagogický směr, založený německým profesorem Peterem Petersenem (1884 – 1952)
v Jeně
po 1. světové
válce vzdělávání
podporující individualizaci i školní pospolitost. Byl také evangelický kněz. Jenský plán
Národní
program
rozvoje
kombinuje
Citát Bílá
knihačtyři hlavní formy vzdělávání – rozhovor, práci, hru a slavnost. Den je zahajován rozhovorem v kruhu.
Školy
vzdělávající
podlevzdělávání
jenského plánu
dnes existují
v Nizozemí,
a Německu,
kde byla
obnovena
Národní
program
rozvoje
v České
republice
vznikl Belgii
na základě
usnesení
vlády
Českéi původní
republiky č.
Petersenova
jenská
škola.
V
ČR
školy
jenského
typu
zatím
nejsou.
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–
schválila
pedagogika:
zakladatele
Célestina Freineta
(1896 – 1964).
hlavní Freinetovská
cíle vzdělávací
politiky.podle
Přijaté
cíle sefrancouze
staly východiskem
„Koncepce
vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Představuje
metody
blízké tvůrčímu
psaník (volný
text).
veškolství
škole používat
tiskárnu,
abyvzdělávacích
žáci mohli vydávat
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
zásadě,
že Začal
rozvoj
a všech
dalších
institucí a
časopis,
sborníky
a
další
materiály.
Využil
nástěnku
jako
komunikační
prostor,
inicioval
výměnu
zkušeností
a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
tištěných
výstupů
mezi
školami.
Volný
text
obsahoval
zážitky,
starosti,
poznatky
aj.,
které
napsaly
děti,
vyvěsily
na
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
nástěnku
a nejzajímavější
práce
se stala tématem
učení. tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
dokumentu,
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Montessoriiská pedagogika: podle Italky Dr. Marie Montessori (1870 – 1952). Principy pedagogiky: utváří nový
myšlenková
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vztah dospělého k dítěti, vlastní objevování poznatků samotným dítětem, přípravné prostředí – senzitivní období
vzdělávací
dětí. Trojstupňová výuka je metoda vhodná zejména pro předškolní věk, případně pro plynulý přechod některých
soustavy ve střednědobém horizontu.
dětí do ZŠ a pouze při některém učení jako je: 1. Pojmenováním učitelem, 2. Znovu pozorování, 3. Aktivní ovládání.
Cíl: získání praxe v daných oblastech: I. Praktický život (péče o okolí a společnost, cvičení sociálních vztahů, cvičení
Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
kontrolyapohybu).
II. Smyslový
materiál
(má rozvíjet
vnímáníasvěta).
III. Jazykový
materiál (podporuje
řeč, čtení,
Uspokojovat
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí, mládeže
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
psaní,
děti
čtou
už
v
MŠ).
IV.
Kosmická
výchova
(podporuje
pochopit
řád
světa,
žít
a
existovat
v
něm).
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní

vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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V. Matematický materiál (rozlišení sebe a ostatního, vnímání dílky, šířky, výšky, vnímání dimenzí, pozorování
velikostí a forem, experimentování. Přínosem jsou didaktické pomůcky.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Waldorfská škola: vznikla v roce 1919 ve Strastburgu na popud továrníka Emila Molta, továrny Waldorf – Astoria.
Rudolf Steiner byl pověřen založit školu. Waldorfská škola se sama charakterizuje jako škola, která chce člověka
připravit na život nejen znalostně, ale i rozvojem schopností a sociálních dovedností. Učitel má vést dítě k tomu,
aby bylo schopno jednou převzít výchovu sebe samo. Podle Steinera, děti celým tělem vyjadřují myšlenky hudby,
vlastních prožitků obsah básně, vyprávění, dramatizaci atd. Rozdělil eurytmii na uměleckou, pedagogickou,
léčebnou. Waldorfským školám je vytýkáno: jednostranné zaměření na duchovní stránku, náboženský charakter,
škola se odvolává na křesťanský charakter výchovy, zamlčování antroposofické podstaty školy a potírání kritiky
= (Steiner označuje antroposofické učení jako vědecký výzkum duchovního světa, člověk je tvořen tělem, duší,
Vzdělávací
politika
státu
duchem,
že po smrti
podléhá tělo zákonům dědičnosti, duše osudu, duch zákonům reinkarnace- znovuvtělení),
Státní autoritářská
politikou výchova,
je zajistit
vyššíautoritou
efektivitu
kde je vůdčí
učitel.a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných

demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Děti
republiky
i dalších
předpisů
Evropské
unie
oblastiučitele,
tzv. „soft
law“,
v nichždose
odrážejí
stěžejní cíle a
se nevyvíjejí
svobodně
a demokraticky,
vazba
nazjediného
po celou
docházku
školy
jsou provázeny
požadavky
na vzdělávací
systémy
zdenízké
sehrávají
Ústava
České
republiky,
jen jedním
učitelem, pozdní
výukačlenských
čtení, číst sezemí.
děti v Svou
1. tříděroli
neučí,
nároky,icož
vyhovuje
především
dětemListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
méně nadaným, méně ctižádostivým.
Listina
práv dětí
Praktická
část pro učitelky: Jaké alternativní prvky mám zahrnuté (budu mít) ve svém vzdělávacím programu.
Mezi nejdůležitější
dokumenty
národní
Společně: vyhledávání
nových na
forem
učení vúrovni
MŠ. patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváOdkazy:
ní ve střednědobém horizontu.
http://www.internethotline.cz, http://www.avg.com

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha Univerzita, PF Bakalářská práce Bc. K. Fojtíkové „Role médií v předškolním vzdělávání“, Brno 2013
Masarykova
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
července
277 zeKatedra
dne 7.primární
dubnapedagogiky
1999, která
v něm
– seminární
v návaznosti
programové
PF-KU,
Praha,
práce“na
Hodnotový
systémprohlášení
společnosti az práva
dítěte“,1998 –
schválila
Michaela Gondeková, 2008.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Portál
MŠMTrepublice“
ČR - RVP PV,zveřejněné
Standardy PV
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Články
podílejících
se na
utváření národní
vzdělanosti, seZpravodaj
má v budoucnosti
vyvozovat
z obecně, přijatého
z časopisů:
Informatorium,
5/2012,11/2012,6/2012,
pro MŠ 6/2011
http://www.tvp.cz
http://
rámce www.issa.cz
vzdělávací, Začít
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
spolu – Step by Step www.psychcentral.com
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
některýchpodpory
zemíchzdraví
označovány.
Bíláa E.
kniha
je pojata
jako
systémový projekt, formulující
Knihav„Kurikulum
v MŠ“, M.Česká
Havlínová
Vencálková,
Portál
2008
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Ekoškolky a Lesní školy, praktický manuál pro rodiče, pedagogy a zřizovatele MŠ. Autor: Tereza Vošahlíková a
vzdělávací
spol.vevydalo
MŽP v roce
2012. http://www.motessorier.cz, internet: Daltonský plán, Jenský plán, Frienetovská
soustavy
střednědobém
horizontu.
pedagogika – Wikipedie, W Waldorfská škola - Wikipedie

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
potřeby plánu.
dětí, mládeže
a Rýdl,
dospělých
Kniha Peter
Peterson avzdělávací
pedagogika jenského
Autor Karel
2001. odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Pedagogická diagnostika

Vzdělávací modul A
Úvod Evaluace
do problematiky
pedagogické
Vzdělávací
modul
a inovace
ŠVPC
diagnostiky
PV Pedagogická diagnostika

Pedagogické diagnostika usiluje o poznávání a hodnocení individuálních
zvláštností a specifik osobnosti. Je zaměřena na prognózu vývoje dítěte, se
snahou formulovat doporučení a návrhy, které vedou k optimálnímu rozvoji
jedince.politika
Kapitoly seznamují
Vzdělávací
státu se základními pojmy oboru a se základními okruhy
diagnostické
činnosti
v profesi
učitele/lky
MŠ, dále
testy a metodami,
kterézaloženou
se
Státní politikou je zajistit
vyšší
efektivitu
a skvalitu
vzdělávání
na jasně definovaných
uplatňují
v
poradenské
a
v
pedagogické
praxi.
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády

Úvod do problematiky pedagogické diagnostiky
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Znaky
pedagogické
diagnostiky
(Průcha,
2009):
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských
zemí.
Svou
roli zde sehrávají
i Ústavazvláštností
České republiky,
Listina
Pedagogické
diagnostika
usiluje
o poznávání
a hodnocení
individuálních
a specifik
osobnosti.
základních
práv a svobod
a další vývoje
mezinárodní
je Českádoporučení
republika vázána.
Je zaměřena
na prognózu
dítěte,smlouvy,
se snahoujimiž
formulovat
a návrhy, které vedou k
• optimálnímu
Komplexnost rozvoji jedince. Kapitoly seznamují se základními pojmy oboru a se základními okruhy
• diagnostické
Vývojové
hledisko
Listina
práv dětí
činnosti v profesi učitele/lky MŠ, dále s testy a metodami, které se uplatňují v poradenské a v
• pedagogické
Dlouhodobost dokumenty
procesu
Mezi nejdůležitější
na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
praxi.
• Validita
diagnostických
metod vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
vzdělávací
soustavy
v ČR, který
•
Reliabilita
diagnostických
metod
důležitosti
a Národní
programdiagnostiky
vzdělávání (Průcha,
definující 2009):
základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváZnaky
pedagogické
• -Objektivita
ní ve střednědobém
horizontu.
Komplexnost
- Vývojové hledisko
Zelinková
(2001)rozvoje
uvádí,
ževzdělávání
pedagogickou diagnostiku provádí každý, kdo přemýšlí o dítěti. Rodiče, učitelé, vedoucí
Národní
program
- Dlouhodobost
procesu
zájmových
kroužků,
pracovníci
- psychologických poraden, speciálně - pedagogických center, lékaři,
Citát Bílá
kniha
- Validita diagnostických pedagogicko
metod
každý
na úrovni
svých vědomostí
ametod
specializace.
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
- Reliabilita
diagnostických
277 ze - dne
7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
Objektivita
Základním předpokladem kvalitní pedagogické diagnostiky je znalost vývojové psychologie a adekvátních metod
schválila
2001). politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
hlavní (Zelinková,
cíle
vzdělávací
Zelinková
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zveřejněné
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S pedagogickou diagnostikou (z řeckého „diagnósis“ – poznání) jako samostatnou vědní disciplínou se setkáváme
od šedesátých let 20. stol., postupně se vyčlenila z pedagogicko - psychologické diagnostiky a souvisí s rozvojem
pedagogicko - psychologického poradenství. Slouží především pedagogické praxi.
Počátky pedagogické diagnostiky sahají až do dob J. A. Komenského, který se zamýšlel také nad optimálním věkem
dítěte pro nástup do školy.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV
Pedagogická
diagnostika je součástí každodenní práce pedagoga. Diagnostické možnosti pedagoga jsou však
limitované (především typem vzdělání) a proto je vhodné spolupracovat s odborným pracovištěm, využívat
supervize.
Lze vypozorovat významný posun od diagnostiky osobnosti žáka, (především jeho intelektových schopností a

Vzdělávací
politikakstátu
temperamentu),
diagnostice sociálních a výchovných podmínek, které determinují jeho vývoj.
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
principech
a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
Typy pedagogické
diagnostiky
České O.
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Zelinková (2001) rozlišuje diagnostiku:
požadavky
na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• normativní
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• kriteriální
• individualizovanou

Listina
práv dětí
• diferenciální
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
ČR, který činnosti
vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
Základní
okruhyvdiagnostické
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
definující
základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváZelinková
(2001) uvádí
tyto oblasti
pedagogické
diagnostiky:
ní ve střednědobém
horizontu.
• Psychosomatické charakteristiky žáka
• Pohybový vývoj

Národní
program rozvoje vzdělávání
• Lateralita
Citát Bílá
kniha
• Vývoj
percepcí
Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
• Komunikace
277 ze• Orientace
dne 7. dubna
1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
v časoprostoru
schválila
• Školní zralost
hlavní •cíle
vzdělávací
politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
Rozumové
schopnosti
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Diagnostika
úrovně
zvládánípřihlásilo
školních dovedností
aktivit,• podílejících
Úroveň čtení se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce •vzdělávací
politiky
a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
Úroveň písemného
projev
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
• Úroveň
matematických
dovedností
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
• Úspěšnost v naukových předmětech
myšlenková
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
• Chování
vzdělávací
Diagnostika
vnějších vlivů
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
• Rodina

• Vnější
prostředí linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Za hlavní
strategické
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Perspektivy pedagogické diagnostiky
Pedagogická diagnostika prováděná učiteli přímo v praxi nabývá vzhledem k novému pojetí dítěte v pedagogickém
procesu na závažnosti. Zdůraznění individuality dítěte, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
akcentování normality na rozdíl od dřívějšího hledání odchylek, vyžadují prohloubení diagnostických kompetencí
učitele, které jsou nezbytně nutné pro volbu optimálních přístupů a metod, odpovídající potřebám každého jedince
(Zelinková, 2001).

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Psychické potřeby dítěte předškolního věku a jejich uspokojování v podmínkách mateřské školy (Maslow,
Langmeier, Matějček, 1995)

Vzdělávací politika státu
Model životně důležitých psychických potřeb (Matějček, 1995):
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
• Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
• Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
• Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• Potřeba identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy
Listina
práv dětí
Osobnostní pojetí jako východisko dětské diagnostiky (Helus, 2009)
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
Školské poradenské zařízení PPP, SPC
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.

Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha
Metody
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze„Klinické“
dne 7. metody
dubna jsou
1999,
která na
v něm
– vjedince
návaznosti
na programové
prohlášení
z července
zaměřeny
poznání
v jeho „celistvosti,
komplexnosti
a jedinečnosti,
zachycují1998 –
schválila
jedince v jeho nejširším kontextu a v dynamice vývoje“ (Svoboda, 2001, s. 31). Získané údaje jsou kvalitativní.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství, mládeže
tělovýchovy
dne
13. května 1999.
Z hlediska
diagnostiky
osobnosti
je optimální
kombinace klinických
a testovýchametod
(Svoboda,
2001).
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Anamnéza
podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Rozhovor
vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
• Specifika
rozhovoru
s dítětem
charakteru
v některých
• Specifika
rozhovoruzemích
s rodiči označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
• Chyby východiska,
při vedení rozhovoru
(Svoboda,
2001)
myšlenková
obecné
záměry
a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
•
Délka
rozhovoru
max.
do
45
minut.
vzdělávací
• Registrace
rozhovoru horizontu.
soustavy
ve střednědobém

Pozorování
Analýza
spontánních
produktů
Za hlavní
strategické
linie
rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
Diagnostika
rozumových
schopností
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Diagnostika
laterality
- standardizovaný
test lateralityinstitucích
Z. Matějčkatak,
a Z.Žlaba
Diagnostika
osobnosti
projektivní
metody
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v

průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Problematika školní zralosti a připravenosti v pedagogické praxi. Systémový přístup. Zápis do 1. třídy. Indikace
odkladu školní docházky. Legislativa.
§ 36 zákona č. 561/2004 Sb.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Dosažení předpokladů pro vstup do školy je závislé na mnoha činitelích, které ovlivňují tělesný a psychický vývoj
dítěte, tedy jeho školní zralost a připravenost.
Aktuálně se zdůrazňuje systémový přístup k problematice školní zralosti a připravenosti. Mertin, Gillernová (2003)
prosazují tento přístup, tzn., že žádnou skutečnost nemůžeme vytrhnout z kontextu dílčích vlivů, dosažená úroveň
školní zralosti a připravenosti je ovlivněna celou řadou faktorů.

Vzdělávací
státu
Faktorypolitika
školní připravenosti
(Mertin, Gillernová 2003):
Státní • Předpoklady
politikou je
zajistit
vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
na straně
dítěte
demokratických
a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
• Předpokladyprincipech
na straně rodiny
České •republiky
i
dalších
předpisů
Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Předpoklady na straně mateřské školy
požadavky
na vzdělávací
členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• Předpoklady
na straněsystémy
základní školy
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• Jiné předpoklady
Listina
práv
dětí v předškolním věku
Vývoj
percepcí
Mezi nejdůležitější
na národní
úrovni
patří
Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Proces vnímání dokumenty
prochází vývojem
na několika
stupních
(Sagi,
1995):
vzdělávací
soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
1. modalita
důležitosti
a Národníintermodální
program vzdělávání
2. intermodalita,
kódování definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
3. sériový stupeň, serialita
4. intencionální stupeň

Národní
programstupeň
rozvoje vzdělávání
5. symbolický
Citát Bílá kniha
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
České republice
naaby
základě
usnesení
vlády
České
č.
Vývoj
jednotlivých
stupňů
vnímání sevnavzájem
překrývá a jevznikl
důležité,
probíhal
ve správnou
dobu.
Protorepubliky
je třeba
277 zezajistit
dne nezbytné
7. dubna
1999, tedy
která
v něm
– v návaznosti
na programové
prohlášení
z července
podmínky,
vytvořit
ve vztahu
k dítěti emocionálně
příznivé a podnětné
sociální
prostředí. 1998 –
schválila
hlavní Druhy
cíle vzdělávací
Přijaté
cíle jednotlivých
se staly východiskem
„Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
vnímání se politiky.
rozlišují podle
zapojení
smyslových orgánů.
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a tělovýchovy dne 13. května 1999.
• zrak - zrakem vnímáme přibližně 80% podnětů
Ministerstvo
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
že rozvoj
školství
a všech
dalších
vzdělávacích
institucí
a
• sluch -sejetouto
po zraku
druhým
nejdůležitějším
smyslem
a umožňuje
vnímání
zvuku,
prostorovou
orientaci
a
aktivit, podílejících
dorozumívání se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce •vzdělávací
a jasně
vymezených
střednědobých
čich - čichempolitiky
kontrolujeme
prostředí,
ve kterém
se pohybujeme a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
závazného
dokumentu,
• chuťv-podobě
úzce spojena
s čichem,vládního
ale má menší
citlivost tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
kniha
je pojata
jako systémový
projekt,
formulující
• hmat - smysl, který je pro poznávání okolního
světaBílá
nejlépe
vybaven,
čidla hmatu
jsou rozmístěna
po celém
těle
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Zelinková (2001, s. 68) ještě rozlišuje percepci:
vzdělávací
• kinestetickou
- zajišťujehorizontu.
vnímání pohybů těla
soustavy
ve střednědobém
• vestibulární - vnímání rovnováhy těla

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí, mládeže
a dospělých
zvyšováním
kapacit
Jednotlivé
druhy vnímání
neprobíhají
samostatně,
ale navzájem
se spojujíodpovídajícím
a umožňují komplexní
poznávání
ve školách
a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
skutečnosti.
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Zrakové vnímání
• Konstantnost vnímání
• Vnímání figury a pozadí
• Vizuální diferenciace reverzních tvarů
• Zraková fixace a koordinace očních pohybů

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Jednotlivé stupně na sebe navazují a nižší stupně jsou předpokladem k rozvinutí nové kvality dalšího vyššího
stupně. Jestliže dojde k poruše, mohou být postiženy některé schopnosti v oblastech zrakového vnímání. Např.:
• orientace v prostoru (makro i mikroprostoru)
• pravolevá orientace
Vzdělávací politika státu
• orientace na tělovém schématu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
• oční pohyby - levo-pravý směr
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
• zraková diferenciace barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově obrácených tvarů
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
• zraková analýza a syntéza
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• zraková paměť

základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Sluchové
Listina
práv dětívnímání
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Zelinková
(2001, s.
„Sluchové
vnímání
je schopnost
přijímat,
rozlišovat
a interpretovat
zvuky
různé
kvalityjejich
vzdělávací
soustavy
v 76)
ČR,uvádí:
který
vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle
i pořadí
(řečové
i
neřečové)“
a
projevuje
se
jako:
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává• Sluchová diferenciace
ní ve střednědobém
horizontu.
• Sluchová analýza a syntéza

Národní program rozvoje vzdělávání
Možné
nedostatky auditivní percepce mohou být v oblasti:
Citát Bílá
kniha
• sluchové
orientace
Národní
program
rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
•
sluchové
diferenciace
(zvuku,
tónu,vhlásek,
slov, vět)
277 ze dne 7. dubna 1999,
která
něm slabik,
– v návaznosti
na programové prohlášení z července 1998 –
• vnímání a reprodukce rytmu
schválila
sluchové analýzy a syntézy
hlavní •cíle
vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
• sluchové paměti
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
• vnímání prostoru
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
• vnímání času
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
• vnímání počtu
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Legislativa
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Přijímání dětí do základní školy stanovuje § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podle tohoto zákona je povinností zákonných zástupců
vzdělávací
dítěte přihlásit jej k zápisu k povinné školní docházce. Jedná se o děti, které k 31. srpnu daného roku dovrší 6-ti let
soustavy
ve střednědobém horizontu.
věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku,

Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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se u žáka 1. ročníku základní školy v průběhu 1. pololetí školního roku projeví nedostatečná tělesná nebo duševní
vyspělost ke školní docházce, může mu ředitel školy po projednání se zákonnými zástupci dítěte dodatečně odložit
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Vzdělávací modul A
a inovace ŠVP
PV
Diagnostické
metody pro vyšetření školní zralosti v pedagogické praxi
Zápis do
1. třídy
Evaluace

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky
Předcházíme poruchám učení

Vzdělávací
politika
státu
V současné
době však
můžeme již u předškolních dětí zaznamenat některé projevy, které by v pozdější době mohly
Státní předznamenat
politikou je
zajistit
vyšší
efektivitu
a kvalitu
vzdělávání
založenou
na jasně o definovaných
rizikové
faktory
z hlediska
specifických
poruch učení,
v tomto případě
tedy nehovoříme
poruše,
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
ale pouze o deficitu některé z dílčích funkcí, nutných k osvojení základů čtení, psaní a matematických dovedností vlády
České (Bartoňová,
republiky 2007).
i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv adefinujeme
svobod ajako
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiždiferenciaci
je Česká republika
vázána.
Dílčí funkce
základní
schopnosti,
které umožňují
a rozvoj vyšších
psychických funkcí,
jako jsou řeč a myšlení. V dalším vývoji jsou předpokladem, o který se opírá dovednost, čtení, psaní, počítání a

Listina
práv dětí chování. Deficity dílčích funkcí tedy vyjadřují oslabení základních schopností, které pak vedou k
i přiměřeného
Mezi nejdůležitější
na národní
úrovni
obtížím v učení adokumenty
chování (Sindelarová,
2007,
s. 8). patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
programdětí
vzdělávání
definující
základní
vývojové
v oblasti
školství
a vzděláváK zachycování
rizikových
předškolního
věku jsou
v pedagogické
praxitrendy
nejčastěji
využívány
níže uvedené
ní ve střednědobém
horizontu.
testy. Získané výsledky by měly být podkladem pro přesnější individuální diagnostiku školní zralosti a pro tvorbu
individuálního stimulačního programu.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
knihaporuch čtení a psaní pro rané školáky
Test rizika
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
Švancarová
Daniela,
Kucharská
Annav České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Standardizovaný test umožňuje vyhledat děti, které nemají rozvinuty všechny percepční a motorické oblasti tak,
hlavní jak
cílebyvzdělávací
politiky.
Přijaté
cíle se
staly
východiskem
a rozvoje
vzdělávací
bylo potřebné
k úspěšnému
zahájení
školní
docházky
a děti, u „Koncepce
kterých by se vzdělávání
v budoucnu mohly
vyskytnout
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
1999.
specifické poruchy učení z důvodu dílčích deficitů.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Používat
podílejících
se na
utváření
národní
vzdělanosti,
se má
v budoucnosti
vyvozovat
obecně
přijatého
jej mohou
nejen
poradenští
pracovníci,
psychologové
a speciální
pedagogové,
ale je takéz určen
učitelům/
rámce kám,
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
základních a mateřských škol. Užití testu je možné od FV 5, 5 let do 7, 10 let v rámci pedagogické diagnostiky
vyhlášeny
v podobě
vládního
dokumentu,
tzv.při„Bílé
knihy“
– jak
jsou obdobné
strategického
v mateřské
škole,závazného
v pedagogicko
- psychologické
poradně
diagnostice
školní
zralosti.
Další užití texty
je možné
v ZŠ
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
po nástupu do 1. třídy v počátečních měsících, ev. ještě v průběhu l. pololetí.
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Podmínkou pro užívání metody v pedagogické praxi je odpovídající proškolení. Vzdělávací kurz je akreditován
vzdělávací
v DYS-centru
v Praze. horizontu.
soustavy
ve střednědobém
Předcházíme
poruchám
Za hlavní
strategické
linie učení
rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
Sindelarová Brigitte
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Metoda
Sindelarové je zaměřena
na individualizovanou
– sleduje dosaženou
úroveň za určitý
vzdělávání
a B.poskytována
příležitost
k maximálnímudiagnostiku
rozvoji různorodých
schopností
všem časový
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 24 MODUL C
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úsek, porovnává výkony dítěte ve vztahu k němu samému. Jednotlivé úkoly a cvičení předpokládají, že dospělý
pracuje s jedním dítětem. Publikace je určena rodičům, vychovatelům a psychologům, je tedy vhodná a aktuálně
využívána řadou učitelek/lů v mateřských školách, speciálních školách a v prvních třídách základních škol.

Vzdělávací modul A
Evaluace
a inovace
ŠVP
Diagnostika
školní
zralosti
v poradenské praxi
PV

Pojem „školní zralost“ a „školní připravenost“
Komenský ( In Langmeier, Krejčířová 1998 str. 103) za školní zralost považuje „takový stav somato-psycho-sociálního
vývoje dítěte, který je výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého a předškolního dětství
a je vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými dispozicemi pro požadovaný výkon ve škole a je doprovázen
pocitempolitika
štěstí dítěte“.
Vzdělávací
státu

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Vágnerová ( 2000)
chápe: a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
demokratických
principech
•
školní
zralost
ve
smyslu
předevšímEvropské
biologického
zrání
České republiky i dalších předpisů
unie
z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
•
š

kolní
připravenost
jako
míru
osvojení
vědomostí
a dovedností
včetně
socioemoční
připravenosti
– chápáníListina
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou
roli zde
sehrávají
i Ústava
České republiky,
hodnoty
a
smyslu
školního
vzdělání
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Školní
Listina
právzralost
dětí se posuzuje v těchto oblastech:
• fyzická oblast dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Mezi nejdůležitější
• rozumová
oblastv–ČR,
koncentrace
pozornosti,rámec
analytické
myšlení, zájem
vzdělávací
soustavy
který vymezuje
vzdělávací
politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
•
citová
oblast
–
emoční
stabilita,
potlačení
impulzivních
reakcí,
schopnost
vyrovnat
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové
trendysevs zátěží
oblasti školství a vzdělává•
sociální
oblast
–
schopnost
odloučit
se
od
matky,
převzít
roli
žáka,
akceptovat
autoritu učitele
ní ve střednědobém horizontu.
Obecné
příčinyrozvoje
školní nezralosti
lze rozdělit do těchto kategorií:
Národní
program
vzdělávání
• nedostatky
Citát Bílá
kniha v somatickém vývoji a zdravotním stavu
•
opožděný
mentální
snížení inteligence
Národní program
rozvojevývoj,
vzdělávání
v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
•
nerovnoměrný
vývoj,
oslabení
dílčích
schopností
a funkcí
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm
– v návaznosti
na programové prohlášení z července 1998 –
•
neurotický
povahový
vývoj,
neurotické
rysy
a
symptomy
schválila
nedostatky
ve výchovném
psychická
deprivace
- sociokulturně
znevýhodněné
prostředí
hlavní •cíle
vzdělávací
politiky.prostředí
Přijaté -cíle
se staly
východiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Vyšetření
v poradenské
(v PPP).
Ministerstvo
seškolní
toutozralosti
koncepcí
přihlásilopraxi
k zásadě,
že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Úvodní
rozhovor
s
rodiči,
anamnéza
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
Vlastní vyšetření
rámce •vzdělávací
politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
• Úvodní rozhovor s dítětem
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
• Kresba
charakteru
v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
• Vyšetření rozumových předpokladů
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
K posouzení rozumových schopností se používají standardizované testy, zpravidla Wechslerovy škály (WISC III),
vzdělávací
testy Stanford-Binet (Terman-Merill IV. revize). Posuzuje se rozsah slovní zásoby, početní představa dítěte, kvalita
soustavy ve střednědobém horizontu.
krátkodobé paměti a verbálně logických schopností.
• Vyšetření laterality
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
• Vyšetření percepční úrovně
Uspokojovat
a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
• Posouzení chování dítěte v průběhu vyšetření
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
• Posouzení řeči

vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Závěr vyšetření
• Rozhovor s rodiči
• Psychologická zpráva
Pro odborného pracovníka je důležité vědět, kdo inicioval vyšetření a co od něj rodiče očekávají.
Vyšetření dítěte probíhá nejlépe bez přítomnosti rodičů. Trvá 40 -50 min.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV
Dítě a sociokulturní handicap, přípravné třídy, legislativa

Sociokulturní znevýhodnění je pro účely školského zákona definováno jako „rodinné prostředí s nízkým kulturním
a sociálním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy“ (zákon č. 325/1999 Sb.).

Vzdělávací politika státu
Průvodním jevem sociálního znevýhodnění je tedy méně podnětné rodinné prostředí. Rodina může být
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
sociokulturně vyloučena, protože se řídí jinými kulturními vzorci, odlišnými od majoritní společnosti. Dále bývá
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
v rodině užíván jiný jazyk než ten, který se dítě učí ve škole nebo je jazyk užíván nesprávně. V rodině může být také
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
oslabená verbální i neverbální komunikace. Do této skupiny patří také děti, které v rodiče nepodporují ve školních
požadavky
na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
aktivitách a při přípravě na školu. Vztah rodiny ke vzdělávání může být až záporný. Rodina může mít také obtíže
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
dostatečně zajišťovat materiální potřeby dětí. V těchto případech je pro dítě ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí velmi důležitá včasná péče. Vhodným prostředím pro rozvoj dítěte je zapojení dítěte do systému

Listina
práv dětí
předškolního vzdělávání v mateřských školách nebo před vstupem do první třídy nástup do přípravných tříd.
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
V současné době umožňuje zřizovat přípravné třídy základním školám Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb.,
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváO předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).
ní ve střednědobém horizontu.
§47 Přípravné třídy základní školy

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
(1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude
schválila
vzdělávat nejméně 7 dětí.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
dítěte a na základě písemného doporučení školského
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce poradenského
vzdělávací politiky
jasněvzdělávání
vymezených
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,
které mají být veřejně
zařízení. aObsah
v přípravné
třídě je součástí
školního vzdělávacího
programu.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
označovány.
Bílá
knihaškolního
je pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
(6) Učitel
přípravné zemích
třídy vypracuje
na konciČeská
druhého
pololetí
roku
zprávu
o průběhu
školní přípravy
myšlenková
záměry
a vyjádření
rozvojové
programy,
mají
směrodatné
pro vývoj
dítěte v východiska,
daném školnímobecné
roce. Zpráva
obsahuje
o dosažené
úrovnikteré
hlavních
cílůbýt
vzdělávání
ve struktuře
vzdělávací
vymezené RVP PV.
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

Druhy škol v ČR
§7
• mateřská škola
• základní škola
• střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště)
• konzervatoř
• vyšší odborná škola
• základní umělecká škola
• jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací politika státu
Všimněte si, že tu nejsou žádné „speciální školy“. Všechny bývalé speciální školy jsou dnes školami základními
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
(mateřskými, středními) a teprve za označením druhu školy následuje bližší označení typu školy (např. mateřská škola
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
logopedická, mateřská škola speciální apod.). Jednotlivé typy škol pro žáky se speciálními potřebami jsou uvedeny ve
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Vyhlášce 73/2005.
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv a svobod
a další mezinárodní
smlouvy,
jimiž je Česká republika vázána.
Vzdělávání
příslušníků
národnostních
menšin
Listina
práv dětí
§ 14
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
• pokud má být zajištěno vzdělávání v jazyce menšiny (v MŠ, ZŠ, SŠ), musí být zřízen výbor pro národnostní
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
menšiny (dle Zákona o obcích).
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává• Třída MŠ nejméně 8 dětí, ZŠ nejméně 10 žáků.
ní ve střednědobém horizontu.
•
Nejsou-li splněny podmínky pro třídu/školu, může být v ŠVP stanoveno vyučování některých předmětů
dvojjazyčně.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Výbor pro národnostní menšiny se zřizuje v obcích, kde se k jiné národnosti hlásí nejméně 10% obyvatel (podle
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
posledního sčítání lidu).
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
Zde jsou jen vybraná ustanovení vztahující se ke vzdělávání menšin, podrobněji se můžete podívat do školského zákona.
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
§ 16
aktivit,Dítětem,
podílejících
na utváření
národnívzdělávacími
vzdělanosti,
se má vjebudoucnosti
vyvozovat
z obecně
přijatého
žákem asestudentem
se speciálními
potřebami
osoba se zdravotním
postižením,
zdravotním
rámce znevýhodněním
vzdělávací politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
nebo sociálním znevýhodněním.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemích
označovány.
Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Zdravotním
postižením
je (pro
účely tohotoČeská
zákona):
myšlenková
východiska,
• mentální
postižení, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
• tělesné postižení,
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
• zrakové
postižení,
• sluchové postižení,

Za hlavní
linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
• vadystrategické
řeči,
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
• souběžné postižení více
vadami, potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách
a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
• autismus,
vzdělávání
a poskytována
• vývojové
poruchy učenípříležitost
nebo chování.k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

Poruchy učení (SPU) a chování nejsou obecně považovány za zdravotní postižení. Dítě s SPU je dítě zdravé. V zákoně
jsou do této kategorie zařazeny proto, aby jim bylo možné poskytnout větší míru podpory (např. IVP, snížení počtu
žáků). Z pohledu školské legislativy jsou tedy SPU a poruchy chování zdravotním postižením.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Zdravotním znevýhodněním je (pro účely tohoto zákona):
• zdravotní oslabení,
• dlouhodobá nemoc,
• nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Sociálním znevýhodněním je (pro účely tohoto zákona):
• rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,
Vzdělávací
politika
• nařízená
ústavnístátu
výchova nebo uložená ochranná výchova,
Státní • npolitikou
je azylanta,
zajistit osoby
vyššípožívající
efektivitu
a kvalitu
založenou
na jasně ochrany
definovaných
ebo postavení
doplňkové
ochrany avzdělávání
účastníka řízení
o udělení mezinárodní
demokratických
principech
a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
na území České
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Školské poradenské zařízení je výhradně PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) a SPC (Speciálně pedagogické
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se může
poskytovat
v vývoj
přípravném stupni základní školy speciální.
vzdělávací
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Tímto není dotčeno právo všech těchto dětí na integraci do běžné školy (viz dále).

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
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vzdělávání
a poskytována
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Z tohoto plyne, že pro žádost o asistenta pedagoga pro žáka se sociálním znevýhodněním není třeba doporučení
školského poradenského zařízení.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

• Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy
podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je nezbytný souhlas krajského úřadu (u
církevních škol souhlas ministerstva).
Pozn. Ve škole může také působit „osobní asistent“, což je zaměstnanec instituce, která poskytuje sociální služby. Jedná
se tedy o zaměstnance jiné právnické osoby, který působí ve škole. Osobní asistence je sociální služba, kterou si sjednává
rodič dítěte (nebo student sám, pokud je mu více než 18 a je způsobilý k právním úkonům) a je to služba hrazená (platí
ji rodič z příspěvku na péči, který dostává podle míry závislosti dítěte na pomoci druhé osoby). Osobní asistent má
Vzdělávací
státu
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Státní Podrobnosti
politikounajdete
je zajistit
efektivitu
kvalituSb.).vzdělávání založenou na jasně definovaných
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Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
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Individuální vzdělávací plán

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
§ 18 kniha
Národní
program rozvoje
vzdělávání
v České
republice
vznikldoporučením
na základě usnesení
vlády České zařízení
republiky č.
• Individuální
vzdělávací
plán - ředitel
školy může
s písemným
školského poradenského
277 zepovolit
dne nezletilému
7. dubna žákovi
1999, sekterá
v němvzdělávacími
– v návaznosti
nanebo
programové
prohlášení
speciálními
potřebami
s mimořádným
nadáním značervence
žádost jeho1998 –
schválila
zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v Českéorepublice“
Ministerstvem
mládeže
a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Podrobnosti
IVP naleznetezveřejněné
ve vyhlášce 73/2005
Sb. a také školství,
na konci tohoto
materiálu.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Kepodílejících
národní vzdělanosti,
se má v budoucnosti
z obecně
přijatého
tvorbě IVP se
je na
vždyutváření
nutné doporučení
školského poradenského
zařízení (i uvyvozovat
IVP pro děti
se sociálním
rámce znevýhodněním).
vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
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vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, vzdělávání,
aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
jiných
závažných
skutečnostech,
které by mohly mít
vliv na průběh
d) dokládat
důvody nepřítomnosti
dítětek a žáka
ve vyučovánírozvoji
v souladurůznorodých
s podmínkami stanovenými
vzdělávání
a poskytována
příležitost
maximálnímu
schopnostíškolním
všemřádem,
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
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e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

V bodě „e“ se odkazuje na Školní matriku, respektive na povinné údaje, které škola musí předávat (údaje o zdravotním
postižení, zdravotním znevýhodnění, zdravotní způsobilosti, obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání).
U sociálního znevýhodnění škola tento údaj předává, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo
nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut (§ 28).
Z těchto ustanovení plyne povinnost rodičů informovat školu a předávat informace (např. zprávy z vyšetření apod.), i
když zde není stanovena sankce za porušení. Nicméně škola má zákonnou oporu pro vyžadování informací důležitých
pro vzdělávání nebo pro zajištění jeho bezpečnosti (např. informace o zdravotním stavu).
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Organizace předškolního vzdělávání
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docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních
důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
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strategické
linie
v České
republice
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním kapacit
nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Toto ustanovení je velmi významné, protože v praxi znamená, že spádová škola musí přijmout jakéhokoliv žáka ze
svého obvodu. Pokud rodič žáka nechce dát své dítě do jiné školy, škola ho musí přijmout. Platí to i v případě, že
poradenská instituce nedoporučí integraci a nesouhlasí s ní i ředitel nebo učitelé.

Vzdělávací modul A

OdkladEvaluace
povinné školní
docházky ŠVP
a inovace

PV

§ 37
• písemná žádost zákonného zástupce,
• doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa,
• začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku,
Vzdělávací
politika
státu
• dodatečný
odklad
školní docházky v prvním pololetí.

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
principech
humánních
zásadách.
Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
Jiný způsob
plněníapovinné
školní
docházky
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
§ 41 na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv a svobod
a další
smlouvy,
jimiž
republika
• Individuální
vzdělávání,
které semezinárodní
uskutečňuje bez
pravidelné
účastijeveČeská
vyučování
ve škole.vázána.
Listina
práv
Toto
je tzv.dětí
„domácí vzdělávání“. Je to způsob plnění školní docházky bez pravidelné účasti na vyučování ve škole a není
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
úrovnikterou
patřína
Dlouhodobý
záměr
a rozvoje
primárně určen pro
děti s postižením.
Je to možnost,
základě žádosti
rodičůvzdělávání
může povolit ředitel
školy, výchovně
avšak
vzdělávací
ČR,
vymezuje
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle ipodmínky
pořadí jejich
pouze soustavy
na 1. stupnivZŠ.
Dítěkterý
je vyučováno
domarámec
a do školy
dochází každé
pololetí
na přezkoušení.
Podrobné
důležitosti
Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávájsou v azákoně.
ní ve střednědobém horizontu.

Přípravné třídy základní školy

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
§ 47 kniha
Národní
program
rozvojeroce
vzdělávání
v České
republice
vznikl nakteré
základě
usnesení
vlády České
č.
• pro
děti v posledním
před zahájením
povinné
školní docházky,
jsou sociálně
znevýhodněné
a u republiky
kterých
277 ze jedne
7. dubna
1999, do
která
v něm
v návaznosti
na programové prohlášení z července 1998 –
předpoklad,
že zařazení
přípravné
třídy– vyrovná
jejich vývoj
schválila
• nejméně 7 dětí
hlavní •cíle
vzdělávací
politiky.
Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
nutný
souhlas Krajského
úřadu
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
a tělovýchovy
dne 13.
května 1999.
• o přijetí rozhoduje ředitel školy na žádost
zákonnéhoškolství,
zástupce mládeže
dítěte a na
základě písemného
doporučení
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
školského
poradenského
zařízení.
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Přípravná
vzdělávací
politiky
a jasně
vymezených
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,
které
být veřejně
třída
je určena
výhradně
dětem se sociálním
znevýhodněním,
nemají se do ní
zařazovat
děti smají
odkladem
vyhlášeny
podoběnebo
závazného
vládního
dokumentu,
tzv.současně
„Bílé knihy“
– jak jsou
obdobné
textyděje).
strategického
školnívdocházky
s postižením
zdravotním,
které nemají
i znevýhodnění
sociální
(což se občas
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska,
záměry
a rozvojové
programy,
být asměrodatné
pro vývoj
Vzdělávání
žákůobecné
se středně
těžkým
a s těžkým
MP, skteré
více mají
vadami
s autismem
vzdělávací
§ 48ve střednědobém horizontu.
soustavy
• mohou se vzdělávat v základní škole speciální

• se souhlasem
zákonného
zástupcevzdělávání v České republice lze považovat:
Za hlavní
strategické
linie rozvoje
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
mládeže zařízení
a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
• na základě písemného doporučenípotřeby
školskéhodětí,
poradenského
ve školách
a dalších
i mimoškolních
institucích
aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
• ZŠ speciální
mávzdělávacích
10 ročníků (1. stupeň
1. – 6. r., 2. stupeň
7. – 10.tak,
ročník).
Tímtoaparagrafem
není dotčeno
právo dětí
tímto postižením rozvoji
na vzdělávání
formou integrace.
vzdělávání
poskytována
příležitost
k smaximálnímu
různorodých
schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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ZŠ speciální má sice 10 ročníků, ale povinná školní docházka je pro všechny žáky 9 let a absolvování desátého
ročníku tak není povinné.

Přípravný
stupeň základní
školyA
speciální
Vzdělávací
modul

Evaluace a inovace ŠVP
PV

§ 48a
• pro zřízení přípravného stupně je nezbytný souhlas krajského úřadu (u církevních škol souhlas ministerstva).
• Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku,
do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Třída přípravného stupně základní školy
speciální má nejméně 4 a nejvýše 6 žáků.
• Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše 3 školní roky.

Vzdělávací politika státu
Státní Přípravný
politikou
je sezajistit
kvalitu
založenou na jasně definovaných
stupeň
nepočítá vyšší
do školníefektivitu
docházky, je a
vlastně
formouvzdělávání
předškolního vzdělávání.
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Přestup
republikydo
i dalších
předpisů
Evropské unie
oblasti
tzv. „soft
law“, v nichž
se odrážejí stěžejní cíle a
jiné školy,
převedení
žákaz do
jiného
vzdělávacího
programu
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
§ 49 práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• o přestup do jiné školy (včetně speciální) žádá rodič a rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí,

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
národní
úrovni
záměrneznamená,
vzdělávání
a rozvoje
výchovně
Tohle ustanovenídokumenty
je důležité prona
přestupy
nebo
nástuppatří
do 1. Dlouhodobý
třídy. Toto ustanovení
že ho
daná škola
vzít
vzdělávací
soustavy
v ČR, nesmí
kterývzít
vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle přeje
i pořadí
musí. Např.
ZŠ praktická
žáka, který
nemá mentální
postižení
a to ani
v případě,
kdy si to rodič
a kdyjejich
důležitosti
Národníchodí
program
vzdělávání
definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávána ZŠapraktickou
další sourozenci
apod.
ní ve střednědobém horizontu.
• ředitel školy může převést žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
postižením
nebo
do vzdělávacího
programu základní školy speciální,
Citát Bílá
kniha
• na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení,
Národní
program
rozvojepísemným
vzdělávání
v České
republice
vzniklžáka,
na základě usnesení vlády České republiky č.
• pouze
s předchozím
souhlasem
zákonného
zástupce
277 ze• řdne
dubna
1999, informovat
která v něm
– v návaznosti
nao programové
prohlášeníprogramech
z července
editel 7.
školy
je povinen
zákonného
zástupce žáka
rozdílech ve vzdělávacích
a o1998 –
schválila
organizačních změnách, které ve spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v Českéorepublice“
Ministerstvem
školství,
Podrobnosti
náležitostech zveřejněné
poučení obsahuje
vyhláška 73/2005
Sb. mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Asistent
podílejících
se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
pedagoga
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
§ 56 v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemích
označovány.
Bílá kniha
je pojata
jako systémový
projekt,
formulující
•
Ministerstvo
stanoví
prováděcím
právnímČeská
předpisem
podmínky
pro zřízení
funkce asistenta
pedagoga
a
myšlenková
východiska,
obecné základní
záměryobsah
a rozvojové
mají
být směrodatné
pro vývoj
podrobnosti
o jeho činnosti,
vzdělávání programy,
a podmínky, které
za nichž
lze uskutečňovat
vzdělávání
v přípravných třídách, a podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání a o hodnocení výsledků
vzdělávací
žáků a jeho horizontu.
náležitostech.
soustavyvzdělávání
ve střednědobém
Další strategické
podrobnosti o linie
asistentech
pedagoga
najdete ve
73/2005 Sb. lze považovat:
Za hlavní
rozvoje
vzdělávání
v vyhlášce
České republice
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
MODUL D str. 33
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Vyhláška o předškolním vzdělávání
14/2005 Sb. ve znění 214/2012 Sb.

Vzdělávací modul A
Pozn.
Evaluace a inovace ŠVP
Zde jsou pouze vybrána ustanovení, která se týkají dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
PV
§ 1a
Jednou
je Podrobnosti o organizaci MŠ
paragraf pod
nadpisem a • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.
Vzdělávací politika státu
tady zase nad • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel mateřské školy
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
nadpisem,
podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
asi by chtělo
republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
sjednotit České Tyto
povinnosti jsou obecné a vyhláška o předškolním vzdělávání odkazuje na vyhlášku 73/2005 Sb., kde jsou

požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
podrobnosti.
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
§2

Listina
práv dětí
dětí
Počty
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
• Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Ustanovení o maximálním počtu 19 dětí se vztahuje pouze na případy, kdy jsou ve třídě 2 a více dětí se zdravotním
postižením. Děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním nemají vliv na počet dětí.
Národní program rozvoje vzdělávání
Bohužel i zde platí možnost zvýšení počtu dětí až o 4, což umožňuje školský zákon (§ 23 odst. 5). Nemělo by však dojít
Citát Bílá kniha
k újmě na kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
U speciálních tříd platí pro maximální počty ustanovení vyhlášky 73/2005 Sb.

277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
§5
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
Péče o zdraví a bezpečnost dětí
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
•
zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, připadá na jednoho
aktivit, podílejících
na utváření
národní
se má
v budoucnosti
vyvozovat
z obecně
přijatého
pedagogickéhose
pracovníka
nejvýše
12 dětívzdělanosti,
ve třídě, kde jsou
zařazeny
děti se zdravotním
postižením
(ve třídách
rámce vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
bez dětí se zdravotním postižením 20).
vyhlášeny
v podobě
závazného
dokumentu,
tzv.třídách
„Bílébez
knihy“
jak jsou obdobné
• Výjimečně
může
ředitel školyvládního
tento počet
zvýšit o 11 (ve
dětí se–zdravotním
postiženímtexty
o 8). strategického
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
• Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech (sportovní, náročné prostředí apod.), určí ředitel mateřské
myšlenková
obecnédětízáměry
a rozvojové pracovníka,
programy,vekteré
mají případech
být směrodatné
pro vývoj
školy kvýchodiska,
zajištění bezpečnosti
dalšího pedagogického
výjimečných
jinou zletilou
vzdělávací
osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která
soustavyvykonává
ve střednědobém
horizontu.
činnost mateřské
školy.
• Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických

Za hlavní
strategické
linie
vzdělávání
v České
lzepostižením,
považovat:
pracovníků
tak, aby
bylarozvoje
zajištěna výchova
dětí, včetně
dětírepublice
se zdravotním
jejich bezpečnost a ochrana
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím zvyšováním kapacit
zdraví.
ve školách
a dalších
vzdělávacích
mimoškolních
institucích
tak, aby
byla zajištěna
dostupnost
všech úrovní
V těchto
ustanoveních
je stanovenaizvýšená
míra odpovědnosti
při zajištění
bezpečnosti
dětí se zdravotním
postižením.
vzdělávání
a dát
poskytována
maximálnímu
rozvoji počet
různorodých
schopností
jedincům v
Je třeba
pozor na to, žepříležitost
počet dětí vektřídě
je vyšší, než maximální
dětí na jednoho
pracovníkavšem
při vycházce
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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a podobných aktivitách. I při povolení zvýšení počtu dětí je třeba zajistit odpovídající dohled dalším pracovníkem.
Ředitel je vždy povinen zajistit odpovídající počet pracovníků s ohledem na specifické požadavky konkrétních dětí se
zdravotním postižením (např. problémové chování, dítě s epilepsií, dítě na vozíku apod.).

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Pozn. Je třeba také zohlednit vyhlášku 73/2005 Sb., která platí i pro MŠ.

Vzdělávací politika státu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
MODUL D str. 35
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mateřinkách Středočeského kraje

Environmentální
Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP výchova
PV

„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. Kdo si váží
přírody, ten ji i miluje.Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i
ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“
J. A. Komenský

Vzdělávací politika státu
Každá mateřská
škola mávzdělávání
v současné době
pro svou výchovně-vzdělávací
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–
široké
mantinely
–
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Je
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pro
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České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
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sehrávají
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České republiky,
a tím se podpoří individualita dětí. Výběrem tématu se mohou řešit aktuální problémy ve třídě/skupině, děti mají
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
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Téma klíčení semínka můžeme s dětmi ve třídě naznačit hrabání záhonku, uděláme rýhu, zasejeme semínka a
čekáme na déšť. Děti sedí na bobku a paní učitelka vezme nádobku na rosení květin a jemně děti postupně porosí.
Ta semínka, které byla zalita, začnou růst. Do země zapouštějí kořínek a nahoru vyhánějí lístečky. Potřebují živiny ty, co měla rostlinka v semínku už spotřebovaly. Dáme každému dítěti do úst kousek jablíčka. Dále potřebujeme pro
každé semínko zahradníka. Aby svou rostlinku zaléval, okopával, obíral škůdce……Postupně můžeme zinscenovat
hezkou krajinu - označíme ji na zemi provazem. Postupně tam vysadíme kytičky - vystřižené z papíru, položíme
kamínky a dáme dětem možnost, aby si svoji krajinu zdobily přírodními materiály dle vlastní volby. Potom
postavímeděti před problém. Vezmeme lopatu a můžeme dětem říci, že přijel buldozer a že v naší „krásné krajině“
má vyhloubit jámu, kde bude stát dům. Co budeme dělat? Děti začnou hledat jiné řešení (ne uprostřed, jenom tady
na kraji, kde je málo kytiček a kde nerostou stromy; zkusíme kytičky přestěhovat, hledáme jinou krajinu pro stavbu
domu….)

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací politika státu
Státní 3.politikou
Exkurze je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
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základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
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druhým radost. Je moc smutné, když někdo takovou sochu zničí
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soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
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projekt,
formulující
zasejte a pozorujte, co bude dál.
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
5. Pozorování
vzdělávací
Pozorování
patří mezi základní
metody environmentální výchovy v mateřské škole. Umět dobře pozorovat je také
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
základní dovedností mnoha profesí - učitele, vědce…..

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
dětí, mládeže
a dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
Výborným
materiálemvzdělávací
pro záměrnápotřeby
dětská pozorování
je srovnání
dvou předmětů
- hledání podobností
a rozdílů
ve školách
a dalších
i mimoškolních
institucích
tak, aby
byla zajištěna
dostupnost
všech úrovní
(javorový
a lipovývzdělávacích
list, rašící pupeny
kaštanu a lísky dva
různé kameny,
dva kousky
kůry různých
stromů, …….)
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Dětská pozorování můžeme podpořit dalšími pomůckami. Děti obvykle mají problém, soustředit se na detail.
Můžeme si velmi snadno vyrobit jednoduché kukátko z papírové roličky, která nám zůstane na konci toaletního
papíru. Můžeme si ji vyzdobit třeba vystřiženými ornamenty. Venku potom s dětmi sledujeme třeba broučka v trávě.
Nebo se prostě zeptáme, co vidí svým kouzelným kukátkem? Další dobrou pomůckou jsou lupy. Dají se koupit
kelímky, které jsou nahoře uzavřené víčkem s lupou. Výhodou těchto nápaditých zařízení je, že do nich můžete
vložit hmyz, který potom děti mohou pozorovat, aniž by mu ublížily. Na dně kelímku je nakreslená jednoduchá
mřížka, takže děti mohou určit přibližnou velikost broučka (jeden čtvereček, dva…). Můžeme dát každému dítěti
na pozorování jiného drobného živočicha a mohou si je vzájemně porovnávat. S úspěchem jsem v mateřské škole
vyzkoušela i jednoduchý mikroskop. Mnoho radosti přinese i dalekohled, zejména zjara, když slyšíme zpěv ptáků a
snažíme se zpěváčky vypátrat. Přemýšlejte, jak dětem nabídnout, co nejvíc příležitostí k pozorování, podněcujte je.
Zkuste třeba zasít do tří jednotlivých skleniček fazole, hrách, cizrnu. Děti mohou pozorovat klíčení, růst kořínků,
Vzdělávací
státu
děložnípolitika
lístky a porovnávat.
Skleničky přistavte ke stěně a za každou skleničku nalepte list papíru. A každý den
Státní udělejte
politikou
je zajistit
vyššídorostla,
efektivitu
kvalitu
vzdělávání
na povídejte
jasně definovaných
znaménko,
kam rostlinka
v páteka udělejte
barevnou
čárku. Azaloženou
hlavně si s dětmi
o tom,
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
co vidí. Velkou příležitostí k pozorování jsou zvířátka. Je mnoho důvodů proč je v MŠ nemít (hygiena, alergie dětí, vlády
České péče
republiky
i dalších
předpisů Evropské
unie
z oblasti
„soft
law“,
v nichž
se odrážejí
přes víkend
a o prázdninách).
Ale je úžasné
je mít
(alespoň tzv.
občas,
alespoň
rybičky
v akváriu).
Nebo jestěžejní
možné cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
zemí. Svou
zde sehrávají
i Ústava
České
republiky,
se domluvit
s Ekocentrem
Kavyl ačlenských
přijet na návštěvu.
Někdyroli
můžeme
přijet i za vámi
(máme-li
zrovna
mláďata -Listina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
hlavně králíčky, kůzlátko, jehňátko).
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Listina
6. práv
Práce dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
Dlouhodobý
vzdělávání
rozvoje
Jistě mě napomenete,
že hlavní
metodou úrovni
učení jepatří
v předškolním
věkuzáměr
hra. Souhlasím.
Aleaděti
velmi výchovně
touží
vzdělávací
soustavy
v ČR,
kterýa vymezuje
vzdělávací
dlouhodobé
cíle -i podobně
pořadí jejich
napodobovat
práci
dospělých
rády mluví orámec
tom, že
pracují. Hrapolitiky
je vlastněstátu,
základní
dětská aktivita
důležitosti
vzdělávání
základní
vývojové
trendy
v oblasti
a vzdělávájako jeauNárodní
dospěléhoprogram
základní aktivitou
práce.definující
Ale zatímco
hra má přinášet
zábavu
a poučení,
práce školství
spěje k určitému
ní ve střednědobém
horizontu.
cíli - výsledku, má cíl a smysl. A často musím překonat i něco, co pro mě není zábavné. Navrhuji, abychom se v
environmentální výchově nebáli používat termín práce pro zlepšení našeho okolí. Např. můžeme na podzim upravit

Národní
program
rozvoje
zahrádku
a vysázet
cibule vzdělávání
tulipánů, narcisů, krokusů. Paní učitelky z církevní mateřské školy v Budějovicích mi
Citát Bílá
kniha
ukazovaly, jak děti trpělivě nabíraly lopatkami půdu a prohazovaly přes prohazovačku, aby vytvořily rostlinám co
Národní
program
rozvoje
v České
republice
vznikl
na základě
usnesení
vlády
České
republiky
č.
nejlepší
podmínky
(panívzdělávání
učitelky mluvily
o pracovní
činnosti).
V posledních
letech
mají děti
dostatek
zábavy,
her,
července 1998 –
277 zealedne
dubna účastnit
1999, se
která
v němužitečné
– v návaznosti
naseprogramové
prohlášení
málo7.
příležitostí
smysluplné
práce a radovat
z výsledků své činnosti.
Prácezv předškolním
schválila
věku by měla být přiměřená věku dítěte, časově ohraničená, nevynucovaná - tedy dobrovolná ze strany dítěte,
hlavní dobře
cíle vzdělávací
politiky.pomůckami.
Přijaté cíleNáměty
se staly
„Koncepce
a rozvoje
vzdělávací
zajištěná ochrannými
provýchodiskem
dětské úsilí: práce
na zahradě,vzdělávání
osazování truhlíků
květinami,
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
zalévání květin, hrabání listí, praktické činnosti - úklid, třídění odpadků, úklid lesa. Doma jsem jako dítě velmi ráda 1999.
Ministerstvo
toutoAkoncepcí
zásadě,
že rozvoj
a všech
vzdělávacích
institucí a
rovnala se
polínka.
moje milá přihlásilo
maminka mikpři
mytí nádobí
říkala,školství
že je skvělé,
když sedalších
práci, kterou
budeme muset
aktivit,celý
podílejících
se na utváření
sežemá
v budoucnosti
vyvozovat
obecně
přijatého
život dělat, naučíme
dělat rádinárodní
a dobře.vzdělanosti,
Pochopila jsem,
nádobí
a prádlo znamená
práci, zkdy
ze špinavého
rámce děláme
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
čisté. A to má rozměr přímo duchovní. A dodnes mám radost ze srovnaného štůsku vypraného, venku
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
dokumentu,
tzv.
„Bílé
knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
usušeného
a vyžehleného
prádla.
A to bych
chtěla dopřát
všem
holčičkám.
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
7. Prácevýchodiska,
s knihou
V české literatuře najdeme mnoho půvabných dětských próz. Moje děti si zamilovaly laskavé příběhy z české přírody
vzdělávací
z pera
Nepila (např.
Polní žínka Evelínka). Neustále znovu mě zasahuje, že dnes mohu žít a pracovat v
soustavy
ve Františka
střednědobém
horizontu.
místech, kde se tento spisovatel narodil a žil. A jeho příběhy mám ještě raději. Pátrejte po próze, která se váže na

místa,strategické
kde žijete. Mohou
to být i historické
povídky.
A hezky
je s dětmi
spotřebovaly. Dáme každému
Za hlavní
linie rozvoje
vzdělávání
v České
republice
lzeprožívejte
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
dítěti do úst kousek jablíčka. Dále potřebujeme pro každé semínko zahradníka. Aby svou rostlinku
zaléval, okopával,
ve školách
dalších vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
aby byla
dostupnost
všech
obíralaškůdce……Postupně
můžeme
zinscenovat hezkou
krajinutak,
- označíme
ji nazajištěna
zemi provazem.
Postupně
tamúrovní
vysadíme
kytičky - vystřižené
z papíru,
kamínkyrozvoji
a dáme dětem
možnost aby
si svoji krajinu
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k položíme
maximálnímu
různorodých
schopností
všemzdobily
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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přírodními materiály dle vlastní volby. Potom postavíme děti před problém. Vezmeme lopatu a můžeme dětem
říci, že přijel buldozer a že v naší „krásné krajině“ má vyhloubit jámu, kde bude stát dům. Co budeme dělat? Děti
začnou hledat jiné řešení (ne uprostřed, jenom tady na kraji, kde je málo kytiček a kde nerostou stromy; zkusíme
kytičky přestěhovat, hledáme jinou krajinu pro stavbu domu….). Navozujte podobné situace, které v sobě obsahují
problémy a vyzvěte děti k hledání řešení.
8. Slavnosti
Děti v mateřských školách mají rády slavnosti a rituály. Nejrozšířenější slavnost v mateřské škole je oslava narozenin.
I tato slavnost může přinést dětem zajímavé zkušenosti. První z nich je zážitek bezpodmínečného přijetí. Správně
vedená oslava narozenin dává dítěti zažít, že ostatní se radují z toho, že je a nikoli z toho, jak vypadá, co umí.
Narození dítěte nám dává možnost přiblížit si vývoj dítěte před narozením, až po současnost. Můžeme pozvat
maminku dítěte, aby přinesla fotografie svého potomka v době, kdy se narodil, kdy slavil první narozeniny. Může
Vzdělávací
politika
státu
nám vyprávět
o tom,
jak se všichni radovali, když přišel na svět. V mateřské škole si můžeme ve vhodné knize
Státní prohlédnout
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na jasně Můžeme
definovaných
děťátko
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má ve věku 3založenou
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demokratických
a humánních
zásadách.
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a potom Vyplývá
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oslavence,Programového
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členských
zemí.života“.
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své jméno. Paní učitelka mu na další stránku napíše, když jsem se narodil, vážil jsem ……kg a měřil jsem…….
cm (informace dodá maminka). Další obrázek může znázornit jak se maminka (rodina) radovala. Dále obrázek
Listina
právdědečka,
dětí babičky…..Některé děti byly pokřtěné. Dál můžeme nakreslit jakou potravu miminko začne jíst,
tatínka,
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rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
podobě
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Př. Svátek svatého Martina

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
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daremato,
co mu přebývá.
Ale mohu
se rozdělit i o to,institucích
co k životu potřebuji
něco,dostupnost
co mám rád. všech
Právě oúrovní
svátkuasvatého
Martina, který
se s chudým
mužem třesoucím
se zimou,
rozdělil o svůjschopností
plášť, který rozsekl
vzdělávání
poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
všemmečem
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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napůl a tak se oba zabalili do poloviny pláště. Zkuste vyprávět dětem tento příběh a potom jim rozdejte třeba Ale
rozdejte je jen polovině dětí ve své třídě. Každý si najde ve třídě někoho, s kterým se o svoji podkovu (preclík)
rozdělí.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

9. Smyslové podněty
Procvičování smyslů je právě pro předškolní věk charakteristické.
• hmatová krabice (do krabice umístíme 10 předmětů - 5 z přírody a 5 lidských výrobků. Děti mají po hmatu
určit, co je co. Zkuste si např. dát do hmatové krabice česnek - celou palici a potom třeba jen jeden stroužek. Děti
česnek většinou dobře znají, ale poznat stroužek česneku pouze hmatem není snadné. Jakmile jim řeknete, aby si
přičichly k ruce, v které předmět držely, obličej jim zazáří poznáním. Zažili jsme dost legrace s poznáváním ovoce,
Vzdělávací
politika
státu Dětem klademe otázky. „Jaké je to, co máš právě v ruce?“ Děti odpovídají hladké, drsné,
různých
druhů ořechů.
Státní velké,
politikou
je zajistit
kvalitupekanový
vzdělávání
na jasně
malé, hranaté
špičaté.vyšší
Jednou efektivitu
jsme hmatemapoznávali
ořech a založenou
na otázku, co právě
dítě držídefinovaných
v ruce
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
vlády
jsem dostala krásnou odpověď - takový malý, tvrdý citrón.

České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských
Svou materiálem
roli zde sehrávají
i Ústava Ale
České
republiky,
• čichové
dózičky - původně
je najdeme
mezizemí.
smyslovým
Marie Montessori.
velmi
jednodušeListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
si je připravíme sami. Stačí shromáždit malé krabičky od filmů s víčkem. Dovnitř dáme vždy do dvou krabiček
materiál stejné vůně. Vhodné jsou přírodní charakteristické vůně - skořice, hřebíček, levandule, máta, citronová

Listinakůra,
právkůra
dětíz mandarinky, vanilka - vanilkový cukr. Děti hledají vždy dvě stejné vůně. Pro kontrolu označíme
Mezi nejdůležitější
národnípuntíkem.
úrovni patří
záměr
vzdělávání
a rozvoje
výchovně
zespodu stejnédokumenty
vůně stejnýmna
barevným
Tuto Dlouhodobý
hru můžete podle
své fantazie
obměňovat.
Udělejte
si
vzdělávací
soustavy
v Prozkoumávejte
ČR, který vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle i pořadí
vycházku
do lesa.
s dětmi les
a popisujte,
co vidíte.
Po návratu
do školky
dejte do dóziček
kouskyjejich
důležitosti
a Národní
program
definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávámechu,
jehličí, kousek
kůry,vzdělávání
hlínu,
ní ve střednědobém horizontu.
• zvukové krabičky - podobně naplňte dvě stejné dózičky od filmu podobným materiálem - hrách, kamínky, písek,

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
dřevěné
korálky,
kovové matky
atd. Děti budou krabičkami třást a hledat dvě, které vydávají stejné zvuky.
Citát Bílá kniha
Národní
program rozvoje
České hořká.
republice
vzniklčtyři
na základě
České
č.
• procvičování
chuti - vzdělávání
slaná, sladká,v kyselá,
Připravíme
hrnečky usnesení
s vodou. Vvlády
jednom
vodurepubliky
mírně
července
277 ze osladíme
dne 7. cukrem,
dubna v1999,
v něm do
– další
v návaznosti
na aprogramové
jednomkterá
lehce osolíme,
kápneme citron
do posledního prohlášení
hrnečku dámezhořký
bylinný1998 –
schválila
čaj. Děti si lžičkou naberou tekutinu o označí její chuť. Variací je ochutnávka bylinkových čajů.Vděčným námětem
hlavní cíle
vzdělávací
politiky.
Přijaté
cílerůzné
se staly
vzdělávání
a rozvoje
je poznávání
ovoce.
Na stolek
položíme
druhyvýchodiskem
ovoce. Nejprve„Koncepce
je s dětmi důkladně
prozkoumáme.
Navzdělávací
talíři
soustavypřipravíme
v České ovoce
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
nakrájené na kousky. Dítě si jeden vybere a ukáže, na stolku ovoce, ke kterému kousek
patří. 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
zásadě,vidličku,
že rozvoj
školství
vzdělávacích
institucí a
Zábavnější
obměna
je ovocný
salát. Děti kdostanou
po řadě
každéaz všech
nich nadalších
chvilku zavře
oči a napíchne
aktivit, podílejících
na utváření
národní
se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
si kousek ovocesez misky
a podle chuti
hádá,vzdělanosti,
o jaké ovoce jde.
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobězraku
závazného
vládního
dokumentu,
„Bílé
jak jsou
obdobné
strategického
• procvičování
- jakýkoli
přírodní materiál
(různétzv.
druhy
šišek,knihy“
prázdné–ulity,
kamínky).
Dobrétexty
jsou pracovní
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
listy, kde děti porovnávají např. motýly se stejnou kresbou křídel, dokreslují druhou polovinu listu, hledajíformulující
rozdíly
myšlenková
východiska,
obecnécelek
záměry
a částí
rozvojové
programy,
které co
mají
býtzemí
směrodatné
pro vývoj
mezi dvěma
obrázky, skládají
z několika
(rozstřihané
obrázky zvířátek,
je nad
a co je pod zemí)
vzdělávací
10. ve
Vyprávění
příběhů (narativní
metoda)
soustavy
střednědobém
horizontu.
Má své jedinečné místo právě u dětí v předškolním věku. Děti jsou vděčnými posluchači a příběhy, které je zaujmou,

vyžadují
stále znovulinie
a znovu
a prosívzdělávání
o pokračování.
Za hlavní
strategické
rozvoje
v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách
a dalších
vzdělávacích
mimoškolních
institucích
abykterý
bylavezajištěna
Př. příběh
od Jeana
Giono „Muži který
sázel stromy“.
Vypráví otak,
muži,
spálené a dostupnost
v zpustošené všech
krajiněúrovní
sázel a
denposkytována
za dnem žaludypříležitost
a další semena
stromů. Po mnoha
letech se
lidé divili, kdeschopností
se v krajině vzal
vzdělávání
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
všemrozsáhlý
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 40 MODUL E

3

CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání
pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

les. Původně povídka vyšla pod názvem “Muž, který sázel naději a vypěstoval štěstí“. Příběh je velkou inspirací k
ochraně přírody a k znovuoživení krajiny.

Zdroje Vzdělávací
EVVO v mateřské
škole
modul

A
Evaluace a inovace ŠVP
1. rodina
Chceme-li PV
se věnovat environmentální výchově, pokusme se pro to získat rodiče. Zkusme napřít síly ve společném
směru. Pravdou je, že děti mohou své rodiče výrazně ovlivnit. Chcete-li se věnovat hlouběji environmentální
výchově, seznamte s tímto záměrem rodiče. Třeba podobným dopisem. Možná, že zavrtíte nedůvěřivě hlavou, to
nebude fungovat. Známe své rodiče.

Vzdělávací
politika státu
2. učitelka
Státní Jedna
politikou
je zajistit
vyšší efektivitu
a nejúčinnějším
kvalitu vzdělávání
definovaných
ze základních
pedagogických
pravd je, že
výchovnýmzaloženou
prostředkemnaje jasně
dobrý příklad.
demokratických
principech
a humánních
zásadách.
Vyplývá
to zjestliže
obsahu
Vychovaný vychovatel,
jehož
cílem je sebevýchova.
Je velká
výhoda,
jste Programového
sama nadšená proprohlášení
poznávání vlády
České přírody,
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
chodíte ráda do lesa, pozorujete zvířata, snažíte se rozeznat ptáky podle zpěvu apod. Ale stačí,stěžejní
pokud cíle a
požadavky
naenvironmentálních
vzdělávací systémy
členských
zemí.
Svou
roli zde
sehrávají
Ústava České
máte do
aktivit
chuť. Najdete
mnoho
zařízení,
která
Vám jsoui ochotná
pomoci republiky,
při sestaveníListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
environmentálního programu, můžete do nich zavítat na přednášky a konference nebo přímo s dětmi na programy.
Najděte si také „spřátelenou MŠ“ a vyměňujte si vzájemně své poznatky.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
3. okolí MŠ
vzdělávací
soustavy
ČR, který
rámecanalýzy.
vzdělávací
politiky
státu,dětí
dlouhodobé
cíle i speciální
pořadí jejich
Chcete-li
začít s v
EVVO,
udělejtevymezuje
si dvě důkladné
Analýzu
své skupiny
(jejich možnosti,
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
základní
v oblasti
školstvívážnější
a vzdělávápotřeby,
zájmy, obavy
a strachy,
možnostidefinující
jejich rodiny
- časové,vývojové
personálnítrendy
…). Pokud
se vyskytnou
ní ve střednědobém
horizontu.
problémy, ptejte se, zda se dají řešit a hledejte cesty jak. Za druhé důkladně prozkoumejte možnosti, které vám
poskytuje lokalita, v níž se nalézáte. Projděte ji a zaznamenejte si stromy, cesty, vodní plochy a plošky, les, louku,

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
hřiště
a přemýšlejte,
jak je do
svého programu zařadit. Hledejte i zajímavé kontakty a organizace. Všímejte si hnízd
Citát Bílá
kniha
ptáků apod.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze4. dne
7. dubna
1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
připravené
prostředí
schválila
Podle Gardnerovy teorie rozmanitých inteligencí se každé dítě učí jiným způsobem, podle toho, který typ inteligence
hlavní ucíle
vzdělávací
politiky.
Přijaté
cíleu kterých
se stalypřevažuje
východiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
něj převažuje.
Je tedy
důležité,
aby děti,
přírodovědná
inteligence
měly dostatek
podnětů
pro
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
její rozvíjení. Také je dobré, když všechny mají děti příležitost s materiálem manipulovat, experimentovat, mají 1999.
Ministerstvo
touto koncepcí
k zásadě,mateřské
že rozvoj
školství
všech dalších
vzdělávacích
a
možnostsepozorovat.
Tím, že přihlásilo
obohatíme prostředí
školy
o určitéa předměty,
navodíme
určité typy institucí
her.
aktivit,Každé
podílejících
se na utváření
národní
se má
v ve
budoucnosti
vyvozovat z obecně přijatého
dítě je v určitém
stupni vývoje
citlivé vzdělanosti,
na různé podněty,
které
svém okolí vyhledává.
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
dokumentu,
tzv.
„Bílé knihy“
– jak
jsou
obdobné
textynástěnka)
strategického
Doporučuji
vyhradit
ve třídě vládního
prostor (minimálně
stolek
s židličkami,
polička,
malá
skříňka
na knihy,
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
pro objevy, pozorování a experimenty. Někdo tomu říká přírodovědný koutek. Ale do kouta dáváme věci,
které
myšlenková
východiska,
obecné
záměry
programy,
které mají
být směrodatné
pro vývoj
odkládáme
jako zastaralé,
nepotřebné.
Ale a
myrozvojové
se zde chceme
věnovat zajímavým
činnostem.
Když jsem kdysi
zaváděla v prvních MŠ v Čechách program Začít spolu, používali jsme přeložený pojem centra aktivity. Vyberte si
vzdělávací
název,
vám vyhovuje.
soustavy
ve který
střednědobém
horizontu.
Vybavení
(dle možností):
Za hlavní
strategické
linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
dětí, Prostor
mládeže
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
Nádobky na přírodninyvzdělávací
(obilí, plody,potřeby
kamínky…..),
proamalé
muzeum,
krabice rozdělená
na přihrádkykapacit
(na
ve školách
a dalších
i mimoškolních
abyNádoby
byla zajištěna
dostupnost
zakládání
sbírek -vzdělávacích
mušliček, peříček,
kamenů, odlitkůinstitucích
stop), Lupy,tak,
Pinzeta,
na vodu, Barevné
písky všech
(zkusteúrovní
si udělat
indiánský pískový
obrázek), Tradiční
kuchyňské miskové
a závaží, Akvárium,
Malé igelitové
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvojiváhy
různorodých
schopností
všem sáčky
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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„se zipem“ na drobné předměty, Vlněné rouno, Včelí vosk, Keramická hlínu, Sádra na odlévání stop, Lýko, Papírové
sáčky na sběry, Jednoduchý lis na přípravu rostlin do herbáře, Provázek, Vata, Písek, velké nádobě

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
DoporučujiPV
také fotoaparát a pořizovat si průběžnou fotodokumentaci.

Pokud si můžete koupit sušičku, je to dobrá investice. S dětmi si usušíte křížaly, banánové chipsy, usušíte bylinky,
houby….

K připravenému prostředí patří také kousek půdy na obdělávání, školní zahrada, rostliny v květináčích
Výzdoba školy

Vzdělávací politika státu
Státní Knihy
politikou
je až
zajistit
vyšší efektivitu
a kvalitu
založenou
na jasně
- od leporel
po encyklopedie.
Pokud se zrovna
nějakémuvzdělávání
tématu více věnujeme,
připravíme
vhodnédefinovaných
knihy
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
vlády
na stoleček.
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
naděti,
vzdělávací
systémy
členských
zemí.
sehrávají
i Ústava
České
Vyzvěte
aby přinášely
své zajímavé
objevy,
krásnéSvou
věci, roli
kterézde
najdou,
zajímavé
předměty,
které republiky,
chtějí ukázatListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
ostatním. Vždy přinesené úlovky vystavíme na nástěnku a popovídáme si o nich. Nejednou se od nich může
vyvinout celé nové téma nebo dokonce dlouhodobý projekt.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
Rizika EVVO
v mateřské
školeúrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
1. nedostatek
kontaktu
s živou
přírodou definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
Hrozí zejména u městských mateřských škol, které nemají vlastní zahradu. Pravidelný kontakt s živou přírodou je
nenahraditelný. Náhradním řešením může být mateřská škola v přírodě. Pěstování rostlin v květináči a v truhlíku.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha podnětů pro EVVO v prostředí MŠ
2. nedostatek
Národní
program
rozvojev vzdělávání
České republice
vznikl
na základě
usnesení
vládydostatek
Česképodnětů
republiky č.
Pokud
není prostředí
MŠ vybavenov základními
pomůckami,
materiály,
knihami
- dítě nemá
července
277 zeprodne
7. dubna
1999,
která
v němzkušeností.
– v návaznosti
nainspirační
programové
rozvíjení
svých her,
činností
a nabývání
Řešením je
návštěvaprohlášení
v ekologické zmateřské
škole1998 –
schválila
nebo porada v Ekocentru.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
3. učitel,
který
má málo informací
a zkušeností
Ministerstvo
sepedagog
touto koncepcí
přihlásilo
zásadě,
rozvoj
všech dalších
vzdělávacích
a
Ne každý
se zaměřuje
na EVVO.kNa
školách že
vzniká
roleškolství
školního akoordinátora
EVVO.
Podstatné je, institucí
aby
aktivit,dítě
podílejících
se na utváření
vzdělanosti,
se mázodpovědět
v budoucnosti
vyvozovat
z obecně
přijatého
dostávalo odpovědi
na otázky,národní
které klade.
Otázky můžeme
hned, později
- až zjistíme
odpověď,
rámce můžeme
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
také hledat odpověď společně s dětmi, někdy přiznáme, že odpověď neznáme. Děti, které na své otázky
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
nedostávají
odpověď
se přestávají
ptát. dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
obecné
záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
4. rizikovýchodiska,
zprostředkovaného
poznání
Virtuální realita může vést ke lhostejnosti ke skutečným potřebám okolí. Největší nebezpečí virtuální reality tkví
vzdělávací
v tom,
že vstoupila do reálného
světa lidí a hranice mezi skutečným a ne plně skutečným se zastřela a je obtížné
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
jí hledat. Vzpomínám si, že po návratu z praxe v mateřské škole za mnou přišla studentka s téměř neuvěřitelným

problémem.
Bylo tolinie
v období
posedlosti
želvami Ninja.
Televize
byla plnálze
příběhů
o zelených želvách, které se živily
Za hlavní
strategické
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
kapacit
pizzou, bojovaly mezi sebou. Studentka chtěla dětem přiblížit skutečnou želvu, kterou přineslazvyšováním
do mateřské školy,
ve školách
a dalších
vzdělávacích
institucích
zajištěna
dostupnost
ukazovala
ji dětem,
vysvětlovala, ižemimoškolních
ji krmí hlávkovým
salátem, tak,
želvaaby
bylabyla
hnědá.
Asi čtyřletý
chlapec jivšech
usadil:úrovní
„Tohlea není
želva, želva jepříležitost
zelená a žerek pizzu“.
A studentkarozvoji
se na měrůznorodých
tázavě dívala - víte,
já jsem hovšem
nedokázala
vzdělávání
poskytována
maximálnímu
schopností
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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přesvědčit, co je skutečnost. Toto se stalo před 16 lety, dnes v době rozšíření počítačů máte jistě i vy podobné
zkušenosti. Obehraným příkladem je fialová kráva Milka.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Hlavním nebezpečím virtuální reality je její manipulativnost. Virtuální partner je zcela ovladatelný partner. Proto
začleňujme činnosti, které podporují odpovědné jednání dítěte v reálné situaci - pěstování rostlin, péče o ně, chov
drobných zvířat.
5. riziko fragmentárnosti
Fragmentárnost světa přináší nekonkrétnost, rozštěpenost. Člověk ve fragmentárním světě nemůže být zdravý,
protože mu chybí celistvost. Trpí tím, že mu chybí souvislosti, smysl, hodnota. Jedna školačka ve škole řekla, že
mléko se vyrábí v mlékárně a do obchodu se dodává v tetrapakovém balení. Vyprávěla mi, jak se cítila zaskočená,
Vzdělávací
když sepolitika
jí spolužácistátu
smáli. Mě zase zaskočila její výpověď: „Víš, mě nikdo neřekl, že mléko dává kráva“. Svět existuje
Státní jako
politikou
je jezajistit
efektivitu
a kvalitutematických
vzdělávání
založenou
na jasně
definovaných
celek, proto
důležité,vyšší
že pracujeme
v integrovaných
blocích
a zpracováváme
témata formou
demokratických
a humánních
Vyplýváketo
z obsahu
Programového
prohlášení vlády
projektů (Odprincipech
ovečky ke svetru,
Od zrníčka kzásadách.
chlebu, Od semínka
květině,
Jak krtek
ke kalhotkám přišel……)

České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
na instantnosti
vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
6. riziko
základních
práv
svobod
a další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je Česká
republika
vázána.
Dnes se stálea něco
dohání
a nestíhá.
A tak se objevily
instatní
výrobky
- zejména
potraviny,
které zkracují dobu
přípravy na pár sekund, než ohřejete horkou vodu a vzápětí máte, kaši, polévku, kakao….. Ale v přírodě má všechno

Listina
práv
dětí má svůj řád. Sledujeme jak jahodník, kvete a čekáme až zčervenají plody. Čekáme na housenku,
svůj
čas, příroda
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na Těšíme
národní
vzdělávání
rozvojedobrou
výchovně
až se zakuklí a vylíhne
se motýl.
se úrovni
na zimnípatří
sníh Dlouhodobý
a letní koupání.záměr
Tak nám
je soužití sapřírodou
vzdělávací
soustavy
v ČR,
vymezuje
vzdělávací
politiky
dlouhodobé
cíle i pořadí
obranou
instantnosti.
Alekterý
když budete
dětemrámec
vyprávět
známou pohádku
„O státu,
dvanácti
měsíčkách“, nedivte
se, kdyžjejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
trendy v oblasti školství a vzdělávávám napoví,
že Maruška
nemusí
pro jahodydefinující
k dvanácti základní
měsíčkům,vývojové
ale do Globusu.
ní ve střednědobém horizontu.
7. riziko imitace

Národní
program
rozvojekterá
vzdělávání
Kolegyně
Lída Melková,
je v Ekocentru Kavyl lektorkou tradičních řemesel na podporu dětské zručnosti,
Citát Bílá
kniha
mě jmenovitě upozornila na toto riziko. Děti by měly dostat do rukou pravé věci, ne nápodoby. Měly by poznat
Národní
program
rozvojelátek
vzdělávání
v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
vlastnosti
původních
a předmětů.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Vše, co v přírodě nacházíme je původní, jedinečné.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České
republice“
zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
8. riziko
špatného
příkladu
Ministerstvo
se touto
přihlásilo
k zásadě,
rozvoj
školství
a všech
vzdělávacích
a
EVVO klade
velkýkoncepcí
nárok na náš
osobní příklad.
Dítěže
příliš
nevnímá,
co říkáme,
aledalších
velmi dobře
si pamatuje,institucí
co
aktivit,děláme,
podílejících
utváření
národní Přemýšlejme
vzdělanosti,o svém
se máživotě
v budoucnosti
vyvozovat
z obecně
přijatého
všímá si,se
cona
jíme,
zda kouříme……
a nepředvádějme
dětem zlozvyky,
nezdravý
rámce životní
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
styl, neodpovědnost, neekologické postoje.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemích označovány.
Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
9. riziko
bohatě prostřeného
stolu
myšlenková
východiska,
obecné
záměry
a rozvojové
které
mají
být směrodatné
Domnívám
se, že jedním
z velkých
rizik je současný
vysoký programy,
standard našeho
života.
Představa,
že mám nárokpro
na vývoj
dobré jídlo (hvězdy šoubyznysu se předhánějí v líčení svého gurmánství, herečky vydávají kuchařky), na poslední
vzdělávací
model
auta, na bydlení horizontu.
podle toho co vidím v barevném magazínu o bydlení, kde je konec mého chtění, mých
soustavy
ve střednědobém
nároků?

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
mládeže
a dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
Je třeba a
děti
vést k prožitkům
radosti,
úžasu, dětí,
vděčnosti
a mluvit
o tom, kdy se
cítí šťastné. A vést
je k dobrovolné
ve školách
a dalších
vzdělávacích
mimoškolních
tak,
abyPatří
bylak zajištěna
dostupnost
všech úrovní
skromnosti,
ochotě
se rozdělit (ne oi přebytky),
radostiinstitucích
ze společného
sdílení.
tomu využívání
věcí, obnovování
jejich afunkčnosti,
recyklace
odpadů. Podporujme
v dětech rozvoji
nejen samotné
jednání, ale
vzbuďme i úmysl
vzdělávání
poskytována
příležitost
k maximálnímu
různorodých
schopností
všem jednat.
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Zkoušela jsem s dětmi zajímavou aktivitu na podporu prosociálního chování. V době Adventu jsme si přinesli do
mateřské školy větší suchou větev. Zeptala jsem se, jaká větev je. Děti říkaly: holá, smutná, bez listí, bez květů….
Řekla jsem jim, že vím, jak ji proměnit. Povídala jsem si s nimi o tom, zda je napadá, co by mohly doma udělat
pěkného, jak by mohly mamince pomoci s přípravou na vánoční svátky. Děti říkaly své návrhy. Odpověděla jsem, že
pokud svůj nápad myslí opravdu vážně a chtějí ho udělat, ať jdou ke mně a vyberou si ozdobu (předem připravené
slaměné hvězdičky, papírové ozdůbky) a zavěsí ji na větev. Potom jsme pozorovali společně částečně ozdobenou
větev, dětem se zdála „krásnější“. Nakonec jsem děti vyzvala, aby se snažily mamince doma v následujících dnech
pomáhat, a aby mi přišly vždycky ráno pošeptat do ouška, co doma skutečně udělaly - potom si mohly vybrat
ozdobu a zavěsit na větev. Před vánoční besídkou byla větev krásná nejen skrze úmysly, ale i skrze konkrétní dětské
činy. A maminky mi sdělovaly, že jsou děti ochotné doma pomáhat.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací
politika
státu s potřebnými, pokud se domluvíme s rodiči, můžeme se přihlásit do Adopce na dálku,
Můžeme
se také rozdělit
Státní a politikou
zajistit vyšší
a které
kvalitu
vzdělávání
založenou na jasně definovaných
dopřát dítěti je
ve vzdálených
zemích efektivitu
vzdělání a péči,
by se mu
jinak nedostalo.
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Metodika výuky
Vzdělávací modul A
Evaluace
a inovace
ŠVP
cizího
jazyka
PV
pro děti
Vzdělávací modul F
předškolního věku
Metodika výuky cizího jazyka pro děti předškolního věku

Vzdělávací politika státu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
Výuka cizích jazyků
MŠjazyků v MŠ - teoretická hlediska
Výuka v
cizích
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
- teoretická
požadavky
na vzdělávacíhlediska
systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Proč se učit cizí jazyky - je přece přirozené, že se chceme domluvit s lidmi jiných národů, nechceme
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
zůstat v nějaké izolaci. Malé děti všechno nové vstřebávají přirozeně. Jsou zvídavé a mají radost ze
Proč se učit cizí jazyky - je přece přirozené, že se chceme domluvit s lidmi jiných národů, nechceme zůstat v
všeho,
co se jim Malé
podaří.
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předškolního věku k osvojení si řeči (týká se tedy řeči mateřské). Během prvních tří let od narození se dítě
naučí několik tisíc slov, osvojí si schopnost utvořit a pochopit komplexní věty, naučí se ovládat zvukový systém
svého jazyka, a to ještě dříve, než se naučí např. zavázat tkaničku. Je prokázáno, že období největších jazykových
schopností je mezi 2. a 7. rokem života. Dítě je již zhruba od 18 měsíců věku geneticky naprogramováno osvojit
si řeč, přičemž tato schopnost se nenávratně vytrácí okolo 7. až 8. roku. Z hlediska jazykových schopností je tato
etapa neopakovatelná. Je pro ni typicky mimořádná citlivost na běžné i specifické jazykové podněty, spontánnost
projevu dítěte, minimální sociální zábrany, pružnost nervové soustavy, výjimečné imitační schopnosti, vysoká
úroveň rozvoje paměti a převaha mechanické paměťové složky, schopnost sluchové diferenciace apod. Děti se v
tomto věku učí mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním, užívají metodu pokus – omyl, testují slova,
jimž nerozumí. Proto je dítě přirozeně schopno zachytit správnou výslovnost, intonaci a tempo cizí řeči. Stejně tak
„věrně“ ovšem zachytí a převezme i nedokonalosti a vytvoří si ve výslovnosti špatné návyky, které je ve vyšším věku
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Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Cizí jazyk by měl učit kvalifikovaný pedagog, jehož znalosti by měly být na úrovni C1 (podle Společného
Uspokojovat
a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
evropského referenčního rámce pro jazyky – dokument je ke stažení na stránkách MŠMT ČR). Učitel je pro svého
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
žáka modelem, a tak musí mít dokonalou výslovnost a naprosto přirozeně zvládat cizí jazyk.
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 46 MODUL F
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České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Rodičovské
očekávání,
spoluprácesmlouvy,
s rodiči.
základních
práv a svobod
a další mezinárodní
jimiž je Česká republika vázána.
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zbytečně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
zklamáni.
důležitosti
a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.

Rodiče dětí v předškolním věku mají obecně velmi pozitivní přístup k ranému učení cizího jazyka a většinou chtějí
taképrogram
aktivně podporovat
svých dětí. Před zahájením výuky je vhodné pozvat rodiče na orientační setkání,
Národní
rozvojerozvoj
vzdělávání
kde jim
vysvětlíme, na čem je založena metodika výuky angličtiny. Je důležité zdůraznit, že se děti nenaučí mluvit
Citát Bílá
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počátku.
Zprvu
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Chtějí-li
děti
doma
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
předvést, co se naučily, měli by rodiče trpělivě naslouchat a projevovat zájem. Chyby jsou známkou postupu v
schválila
Je normální,politiky.
že na začátku
dělajícíle
dětise
mnoho
hlavní učení.
cíle vzdělávací
Přijaté
stalychyb.
východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací

soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Rozumný
chápe, že rodiče
mají své
představyže
o tom,
jak školství
by se jejich
mělo
učit cizívzdělávacích
jazyk. Měl by umět
Ministerstvo
sepedagog
touto koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
rozvoj
a dítě
všech
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institucí a
ustát
občanské
konfrontace
s
rodiči,
kteří
mají
nereálné
představy
o
tom,
co
se
jejich
dítě
ve
škole
naučí.
Předškolák
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
půlročním seznamováním
se s angličtinou
nebude
rodičům v zahraničí
na dovolené tlumočit
recepcí.
rámce svzdělávací
politiky a jasně
vymezených
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,s hotelovou
které mají
být veřejně
Také dítě není automat na slovíčka, takže rodiče, kteří se z něj snaží vymámit, jak se řekne anglicky, německy to
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
nebo to, mohou být zklamáni. Rodičům, kteří si představují, že výuka bude vypadat jako za našich školních let,
charakteru
v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
musí pedagog vysvětlit, že dril a biflování slovíček, gramatika nemá v seznamování předškoláků s cizím jazykem
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
co dělat.
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.

Pokud se rodič rozhodne a zvolí pro dítě určitý nadstandard, kterým je výuka cizího jazyka v mateřské škole,
měl by dítěti umožnit v tom pokračovat. Ne všechny základní školy mají návaznost na výuku cizích jazyků již od
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
první třídy. Takže je to na zodpovědnosti rodičů. Rodič si musí uvědomit, že výuka jazyka dvakrát týdně bude pro
Uspokojovat
a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
dítě dlouhou cestou k vytouženému cíli. To znamená, že investice do svého dítěte bude dlouhodobá. Samozřejmě
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
pokud dítě chodí do mezinárodní mateřské školy, kde se od rána do večera mluví jenom cizím jazykem, nebo

vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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pokud vycestuje do zahraničí, můžeme očekávat, že dítě bude už po roce mluvit daným jazykem. To odpovídá
intenzivnímu vlivu prostředí, ve kterém se dítě nachází.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Jsou rodiče vhodní učitelé? Ve většině případů ano, dítě dobře znají a už ho jeden jazyk naučili. Mohou doma
postupně a nenásilně budovat prostředí, které se bude blížit bilingválnímu. Pro dítě to bude normální reálná
situace, zvykne si. Kdy můžeme angličtinu použít. Například při přípravě snídaně si rodič říká nahlas jakoby pro
sebe (mléko, kakao, pro mne, pro Janu, banán….) nejvhodnější společné aktivity jsou písničky, říkanky, hádanky,
hry….S angličtinou pracujeme doma denně.

Didaktika výuky cizího jazyka u předškolních dětí – cíl výuky,
Vzdělávací
politika státu
prostředky,
obsah, motivace.
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných

demokratických
principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
Nutno si uvědomit, že při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu
České osvojování
republikyjazyků.
i dalších
předpisů
unie zdovedností
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„soft law“,
v nichžnemusí
se odrážejí
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členských
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roli zdedosehrávají
i Ústava
České republiky,
Tyto aktivity
je třeba vnímat
především
jako příležitost
nahlédnout
jiných kultur,
jako možnost
uvědomit siListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich
učení přirozeně motivováno.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Můžeme stanovit alespoň některé základní postupy a pravidla, které by měly být při učení se jazyku u dětí
vzdělávací
soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
předškolního věku obecně respektovány:
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
definující
základní
vývojové
• Co nejčastější
a pestrá
komunikace
s dítětem
probíhající
na citovém
základě trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
• Pomalejší řeč, delší prodlevy mezi větami, snaha jasně artikulovat až přehánět přízvuk
• Slovní zásoba volená z okolí dítěte a vztahující se k bezprostřední skutečnosti

Národní
program
rozvojea krátkých
vzdělávání
• Užívání
jednoduchých
vět, jednoduchých otázek, příkazů apod.
Citát Bílá kniha
Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
Osvědčuje se průběžná práce s dětmi, přirozené uplatňování cizojazyčných aktivit v běžném denním programu,
277 zezařazování
dne 7. dubna
1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
krátkých jazykových chvilek při nejrůznějších činnostech a situacích (podle obsahu činností, podle
schválila
psychického naladění dětí apod.). Doporučuje se co nejčastěji pestrá individuální komunikace s dítětem, rozvíjená
hlavní na
cíle
vzdělávací
citovém
základě.politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
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Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
doba této činnosti maximálně 20 – 30 minut (dle trvání zájmu dětí). Lépe je zařazovat výuku dopoledne anebo po
myšlenková
východiska,
záměrykolísání
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veastřednědobém
horizontu.
dítěte
postoje rodičů. Tato
soustředěná výuková činnost by měla být zařazována alespoň dvakrát týdně, jinak děti
hodně zapomenou, jednou týdně se jeví jako málo efektivní. Vhodnější je kombinovat tuto soustředěnou činnost s

Za hlavní
strategické
rozvojea vzdělávání
v České republice
lze vpovažovat:
průběžným
dennímlinie
opakováním
přirozeným používáním
již osvojeného
běžných činnostech.
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách
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vzdělávacích
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institucích
tak,kdeaby
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S úspěchem
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dalšímiúrovní
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k poutající
maximálnímu
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různorodých
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jedincům v
činnostmi,
metody podněcující
k aktivitě,
zájem dětí,
vytvářející
a podporujícíschopností
pozitivní citovou
motivaci.
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Nabízené spektrum činností by mělo být pestré a rozmanité (můžeme využívat různá říkadla, básničky, písničky,
scénky, pohádky, pokyny a instrukce v rámci nejrůznějších her či režimových aktivit, komentáře každodenních
rituálů, běžné komunikační aktivity – např. pozdravy, poděkování, jednoduché otázky či odpovědi apod.).

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Slovní zásobu i fráze je účelné volit z okolí dítěte, a tedy vztahovat je k „tady“ a „teď“, tzn. uplatňovat taková slova a
slovní spojení, která odpovídají běžným tematickým
okruhům, prostředí mateřské školy a životu dětí a která tak děti mohou přirozeně používat a setkávat se s nimi i
mimo mateřskou školu.
Důležité je uplatňovat pomalejší řeč, dělat delší prodlevy mezi větami, jasně artikulovat až přehánět přízvuk,

Vzdělávací
politika
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týče rozsahu“ látky, zdá se, že méně je více.“
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osvojování si cizího jazyka důležitou roli, neboť pomáhají porozumění. To, co si dítě myslí, že fráze či otázka
znamená, ověřujeme neustálým opakováním. Děti z počátku rozumí např. pokynu Take a pencil, protože při

Listina
právpoužití
dětí této fráze vezmeme do ruky tužku a pomocí mimiky a gest vyzveme děti, aby nás napodobily.
prvním
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
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ní ve střednědobém horizontu.
Samozřejmě existují situace, kdy je nutné jednotlivá slova anebo fráze přeložit, protože je nelze vysvětlit ani
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vymezenýchschopností
střednědobých
dlouhodobých
které
být veřejně
a scénky
jsou pro
při učeníacizího
jazyka stejnězáměrů,
důležité jako
při mají
osvojování
vyhlášeny
v podobě
rodného
jazyka. závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska,
a rozvojové
které
majítyto
býtetapy
směrodatné
pro vývoj
Pro osvojování
si cizíhoobecné
jazyka je záměry
potřeba mnohem
více časuprogramy,
na opakování.
Děti mají
vzdělávání rády,
neboť mohou předvést své schopnosti. Při opakování máme také více příležitostí k vyslovení pochvaly, což posiluje
vzdělávací
sebevědomí
dětí a zvyšuje
jejich motivaci k učení.
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
Opakování
a napodobování
pomáhá
při rozvíjení
některých
aspektůlze
jazyka,
například výslovnosti a intonace.
Za hlavní
strategické
linie rozvoje
vzdělávání
v České
republice
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
Úspěch při učení cizího jazyka však také do značné míry závisí na dovednosti dítěte používat
jazyk kreativně.
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, aby
byla
zajištěna
dostupnost
všech„súrovní
Snažíme
se přispívat
k rozvoji dětské
tvořivosti vytvářením
atmosféry,
ve které
děti
povzbuzujeme,
aby si“ hrály
jazykem,
vedeme je k tomu,
aby jej používaly
kreativně. Dětirozvoji
tyto činnosti
vnímají a vymýšlejí
různé legrácky
např.
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
různorodých
schopností
všem jedincům
v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

Get out of bed, wash your rabbit, eat your mum, wasch your book, clean your sister atd.
Osvědčilo se plánovat jednotlivé činnosti tak, aby byly v souladu s tématy, které jsou zařazovány do rodného jazyka
(RVP PV). To znamená, že při sestavování témat ke vzdělávacím možnostem dětí, k vzájemnému propojování
námětu, ke vzájemné návaznosti, k střídání aktivit v různých kombinacích a zařazování do výuky cizího jazyka
tak, aby byly uskutečňovány v rámci určitého tematicky zaměřeného problému, v mateřské škole podle ŠVP a TVP.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV výuky cizího jazyka sestaven tak, aby byly neustále aktivovány všechny smysly dítěte, je více
Pokud je projekt
než jisté, že taková výuka pozitivně ovlivní jeho vývoj. Děti mají velkou potřebu si hrát, ale i potřebu poznávat.
Pokud spojíme poznávání s hrou, připravíme podmínky i pro náročnější činnost, jakou je učení se cizímu jazyku. I
prostřednictvím výuky cizího jazyka lze rozvíjet rozumové, sociální, citové a motorické schopnosti dítěte.

Vzdělávací
politika
Metody:
V zásaděstátu
bývají rozlišovány dvě metody výuky cizího jazyka, nepřímá a přímá.
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
principech
a humánních
to zafixování
z obsahumateřského
Programového
prohlášení
Nepřímá metoda
se vyznačuje
tím, že novýzásadách.
jazyk přijde Vyplývá
na řadu až po
jazyka. Tato
metoda vlády
České jerepubliky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
založena na tom, že uplatňuje gramatická pravidla a učení zpaměti. Touto metodou je podle odborníků a podle cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
zemí.
Svou
roli zde
sehrávají
i Ústava
dosavadních
poznatků vhodné
učitčlenských
až po vyzrání
mozku
a druhých
signálních
funkcí,
to je poČeské
10. - 11.republiky,
roku dítěte.Listina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
Učit nepřímou metodou v předškolním věku je považováno za škodlivé.
Listina
právmetoda
dětí umožňuje dítěti osvojování dalšího jazyka obdobným způsobem, jako si osvojuje jazyk mateřský.
Přímá
Mezi nejdůležitější
na národní
úrovni
záměr
vzdělávání
a rozvoje
výchovně
Metoda vycházídokumenty
z běžné komunikace,
ke které
dítěpatří
jazykDlouhodobý
potřebuje. Hlavní
složkou
této metody
je poslech.
Je
vzdělávací
soustavy
ČR,dítě
který
vymezuje
rámec
vzdělávacís určitými
politikyosobami,
státu, dlouhodobé
cíle i pořadí
důležité,
aby cizí vjazyk
používalo
soustavně
v komunikaci
za podpory vzájemné
citovéjejich
důležitosti
Národní
program
vývojové
trendy v oblasti školství a vzdělávávazby.aUčit
metodou
přímou vzdělávání
se doporučujedefinující
co nejdříve,základní
již v raném
věku dítěte.
ní ve střednědobém horizontu.
Pracujeme jen s tím, co mohou děti zvládnout. Vždy zadáváme snadný, řešitelný úkol, aby dítě zažilo úspěch.

Národní
program
rozvoje všemu,
vzdělávání
Nevadí,
že děti nerozumí
je to reálná situace.
Citát Bílá kniha
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České
republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
Možná
varianta
výuky: téma
naučit slovíčka
„jídlo“
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Pomůcky: reálné balíčky s jídlem, které děti poznají. Mluvíme a ukazujeme potraviny, opakujeme význam slov.
hlavní Vhodná
cíle vzdělávací
Přijaté
cíledo
se ledničky.
staly východiskem
vzdělávání
rozvojeobědě,
vzdělávací
je exkurzepolitiky.
do kuchyně,
pohled
V mateřské „Koncepce
škole lze využít
chvilku přia svačině,
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
1999.
přesnídávce – opakujeme anglická pojmenování potravin.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Zařazení
podílejících
se na
utváření
vzdělanosti,
má v budoucnosti
vyvozovat
obecně přijatého
vzdělávání
cizího
jazykanárodní
do školního
vzdělávacíhoseprogramu,
bezplatně nebo
za úplatu,z odpovědnost
za
rámce děti
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být
veřejně
a výuku.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
označovány.
Česká Bílás cizím
knihajazykem
je pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
Mateřská
škola, kterázemích
chce umožnit
dětem seznamování
a jeho
osvojování,
musí
mít zařazen
cizí
myšlenková
záměry
a rozvojové
programy,
kteréže výuku
mají vedou
být směrodatné
pro vývoj
jazyk dovýchodiska,
svého školníhoobecné
vzdělávacího
programu
(podle RVP PV),
a to i případě,
docházející lektoři
nebo rodilí mluvčí. Pokud škola zařadí výuku cizího jazyka do svého školního vzdělávacího programu, musíji sama
vzdělávací
zabezpečit
a vzdělání je horizontu.
bezplatné. V tomto případě jde o vzdělávání podle školského zákona. Odpovědnost za
soustavy
ve střednědobém
děti nese ředitelka školy a příslušní pedagogové. Mateřské školy, které si do svého vzdělávacího programu zařadily

cizí jazyk
a najímajílinie
si na rozvoje
to externisty,
nesou odpovědnost
za výuku i za
Organizace takovéto výuky je plně
Za hlavní
strategické
vzdělávání
v České republice
lzeděti.
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
v kompetenci vedení mateřské školy. Je však nutné, aby se výuky účastnil pedagog MŠ (podle §7
ods. 7 školského
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
zákona,
vzdělávání
na školách zajišťují
pedagogičtí pracovníci).
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

Agentura - Pokud mateřská škola v rámci nadstandardních aktivit (nad rámec školního vzdělávacího programu)
službu vzdělávání v cizím jazyce zprostředkovává (přes agenturu, jazykovou školu apod.)nebo i poskytuje, nemůže
být tato výuka hrazena z prostředků státního rozpočtu, jedná se o výuku za úplatu. Při výuce organizované
smluvním partnerem (agenturou) učitelky dohled nad dětmi nekonají. Předání dítěte pracovníkovi agentury musí
být ošetřeno písemným pověřením od zákonného zástupce dítěte (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) Vzdělávání
přes agenturu musí být v souladu se Školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. ČŠI nekontroluje a
nehodnotí činnost vzdělávacích agentur.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Zařazení výuky cizího jazyka na mateřské škole v rámci dopoledních aktivit nebo odpoledních kroužků.

Vzdělávací
politika lektorů
státu je optimální, pokud výuka probíhá v dopoledních hodinách a alespoň dvakrát týdně.
Podle zkušenosti
Státní Některé
politikou
je školy
zajistit
vyšší
a organizaci
kvalitu vytýká.
vzdělávání
založenou
na jasněvzdělávání
definovaných
mateřské
narážejí
na to,efektivitu
že jim ČŠI tuto
Vzhledem
k tomu, že předškolní
demokratických
a humánních
zásadách.
Vyplývávzdělávání
to z obsahu
prohlášení
je nepovinné,principech
je věcí zákonných
zástupců dětí,
jakou organizaci
si pro Programového
své děti zvolí. Pokud
své dítě vlády
České přihlásí
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
cíle a
na výuku jazyka, počítají s tím, že po dobu jazykové lekce bude vyjmuto z předškolního vzdělávání.
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
a svobod
a další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž je
Česká
republika
vázána.
MŠMTpráv
doporučuje
zařazení
výuky
jazyků v rámci
odpoledních
aktivit,
a to
aspoň dvakrát
týdně v krátkých
časových intervalech (20 – 30 minut).

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty
úrovni
Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
rozvoje
výchovně
Česká školní inspekce
– pokudna
je národní
výuka cizího
jazykapatří
nad rámec
vzdělávacího
programu,
nemělaa by
zasahovat
do
vzdělávací
soustavy
v ČR,
který aby
vymezuje
vzdělávací
politiky
státu,i dopoledne,
dlouhodobé
cíle i to
pořadí
jeho realizace.
Není
vyloučeno,
kroužky rámec
ve výjimečných
případech
probíhaly
ale nesmí
byt najejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
definující
základní
vývojové
trendy
v oblastimateřskou
školství školou
a vzděláváúkor rozsahu
a kvality
vzdělávacího
programu,
na úkor rozsahu
a kvality
vzdělávání
poskytované
ní ve střednědobém
horizontu.
a běžného provozu mateřské školy.
Národní
program
vzdělávání
Pedagog,
lektor,rozvoje
rodilý mluvčí
- všichni mohou vyučovat cizí jazyk v mateřské škole.
Citát Bílá
kniha
V některých mateřských školách je s dětmi po celý den rodilý mluvčí a výuka prolíná programem, jinde má výuka
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
vznikl
na základě
vlády
Českélátky,
republiky
č.
podobu
několika
lekcí týdně.
Učitelka
mateřské
školy může
pomáhat
dětem přiusnesení
procvičování
probrané
ale
července
277 zezáleží
dnena7.tom,
dubna
1999,
která
v něm
– v je
návaznosti
programové
na jaké
jazykové
úrovni
je. Pokud
její úroveň na
minimální,
raději byprohlášení
neměla dělatznic,
aby se to1998 –
schválila
nepokazilo. Je-li jazykově vybavená, může s dětmi procvičovat a opakovat básničky nebo písničky, nic víc. Pokud
hlavní výuku
cíle vzdělávací
politiky.
Přijaté
se staly
východiskem
„Koncepce
a rozvoje
vzdělávací
vede učitelka
mateřské
školy, cíle
rozhodně
by neměla
během výuky
hovořit vzdělávání
česky. K tomu
je ale potřeba
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
dostatečná jazyková vybavenost. Základem by pro ni měla být znalost, při které je schopna složit zkoušku FCE, 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
že Učitelka
rozvoj školství
a všech
dalších
vzdělávacích
institucí a
tedy úroveň
C1. Nestačí
naučit,
jak se řekne
kočka, pes.
by měla být
schopna
v daném
jazyce spontánně
aktivit,zareagovat
podílejících
národní
vzdělanosti,
se má vvýslovnost.
budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
na to,se
cona
dítěutváření
dělá, dávat
mu pokyny.
Musí mít precizní
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
dokumentu,
tzv. „Bílé
– jak jsounaobdobné
textyjazyků
strategického
Názory
logopedů
k výuce cizích
jazyků
u předškolních
dětí –knihy“
podle odborníků
výuku cizích
je
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
předškolní období ideální věk pro seznamování se s cizím jazykem. Někteří však argumentují tím, že pětileté dítě
myšlenková
východiska,
záměry
rozvojové
programy,
které Nemyslím
mají býtsi, směrodatné
pro vývoj
nemusí mít
ještě dobrouobecné
výslovnost
a že mu,a“šišlavá
angličtina“
bude k ničemu.
že by výuka cizího
jazyka v mateřské škole až tak vadila výslovnosti u dětí, které mají zdravý řečový vývoj, ale ještě nemají dotažené
vzdělávací
všechny
hlásky. Některéhorizontu.
hlásky se třeba v anglickém jazyce tvoří trochu jinak a pracuje-li dítě zrovna na jejich
soustavy
ve střednědobém
nápravě, vadit by to mohlo. Ale je to individuální. Pokud dítě nemá vážnější poruchu řeči, např. koktavost nebo

dysfázii,
neměla by linie
výukarozvoje
cizího jazyka
uškodit. vJiný
názorrepublice
však bývá, že
dítě nezvládá svoji mateřštinu, je
Za hlavní
strategické
vzdělávání
České
lzepokud
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním kapacit
energie věnovaná výuce cizímu jazyku nasměrována špatným směrem.
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

Různé využití metod: Wattsenglish, Helen Dolon
Vzdělávací
modul
A
Cizí jazyk
– otevírání dveří
do světa.
a inovace
ŠVP
ZkušenostiEvaluace
s výukou cizího jazyka
u předškoláků,
má pan Steve Watts, který je zakladatelem školy Wattsenglish.
Říká, že starší
děti
a
dospělí
jsou
při
studiu
cizích
jazyků
pod tlakem, který předškoláci neznají. Mateřská škola je
PV

podle něj prostředím, kde se děti mohou uvolnit a kde jim je dobře a čeká tu na ně mnoho zábavných aktivit. K
tomu, aby se děti opravdu seznámily s cizím jazykem, aby jim výuka něco dala, je podle Wattse potřeba kvalifikovaný
učitel, který je svou praxí zaujatý. Děti totiž jeho zaujetí zrcadlí, takže laxní přístup pedagoga zákonitě povede k
tomu, že i dětem bude lhostejné, co se právě děje. Učitel, který děti seznamuje s angličtinou, by měl mít konzistentní
a precizní
jazykovýstátu
projev. Podle Wattse si děti lépe osvojují jazyk v prostředí, kde je veselo, aktivity se obměňují a
Vzdělávací
politika
děti
při
nich
mohou
zapojovat
všechny
smysly. “Cizí
se stane
součástí jejich
světa“.
Státní politikou je zajistit
vyšší
efektivitu
a jazyk
kvalitu
vzdělávání
založenou
na jasně definovaných

demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
Wattsenglish,
ucelenou a návaznou
metodutzv.
výuky
anglického
a školní cíle a
České Metoda
republiky
i dalších představuje
předpisů Evropské
unie z oblasti
„soft
law“, vjazyka
nichžpro
sepředškolní
odrážejí stěžejní
děti. na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
požadavky
• vychází
z přirozeného
si řeči (podobně
jako sejimiž
učímejemateřštině),
zároveň fixuje
pevné gramatické
základních
práv
a svobod aosvojování
další mezinárodní
smlouvy,
Česká republika
vázána.
základy
•
Listinakombinuje
práv dětívýuku prostřídávání rodilých mluvčí s českými pedagogy
• je maximálně motivační
– děti
mluvit
Mezi nejdůležitější
dokumenty
nachtějí
národní
úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
•
respektuje
4
základní
fáze
učení:
1.
slyším,
to říct, 2. opakuji
a automatizuji,
3. reaguji,cíle
4. mluvím
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje vidím,
rámecchci
vzdělávací
politiky
státu, dlouhodobé
i pořadí jejich
•
děti
se
učí
jazyk
(slovíčka
i
gramatiku)
okamžitě
přirozeně
používat
v
běžných
situacích
(funkční
použití
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školstvíjazyka)
a vzdělává• je vysoce efektivní
– děti jsou schopné velmi brzy porozumět, a dokonce samy začít v anglickém jazyce komunikovat
ní ve střednědobém
horizontu.
• využívá unikátní výukové materiály
• umožňuje
rodičům
zjistit,vzdělávání
co děti umí
Národní
program
rozvoje

Citát Bílá kniha
Principy
Wattsenglish:
Národní
program
rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
•
schopnost
porozumět
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
• využití her a pohybu
schválila
nepřímé
učení politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
hlavní •cíle
vzdělávací
•
rozvíjení
představivosti
soustavy v České
republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
•
střídání
činností
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
upevňování opakováním
aktivit,• podílejících
se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
individuální politiky
přístup a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
rámce •vzdělávací
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Helen Dolon a její metoda vyučování:
charakteru
v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Spočívá v pravidelním poslechu a pozitivním upevňování již nabytých znalostí. Vychází zejména z učení Marie
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Montessori, Dr.Suzuki a vědeckých poznatků Dr. Glena Domana.
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Učí jazyk kombinací vizuálních, auditivních a pohybových vjemů.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
První učení vzniklo v roce 1985.
Uspokojovat
a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Základem výuky je pravidelný poslech nahrávek v domácím prostředí. Do center přichází děti na hodinu výuky 1x
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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týdně, která je výhradně v anglickém jazyce. V poslechové nahrávce je 75% učiva z již probrané látky a 25% tvoří
nové učivo. Smyslem je, aby děti pochopily význam toho, co už důvěrně znají z poslechu, co jsou bez problému
schopny reprodukovat, čemuž ovšem prozatím nerozumí. Aktivity se rychle střídají, stejně tak tematické okruhy,
kterých je v jedné hodině vždy několik. Děti se učí všemi smysly a prostřednictvím zkušeností a zážitků, které mají
z hodiny. Samotná náplň jednotlivých hodin pak závisí na typu kurzu.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací politika státu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Adaptace
na změny
Vzdělávací modul G

VzdělávacíAdaptace
modul Ana změny
Evaluace a inovace ŠVP
PV
Adaptace

Adaptace je schopnost přizpůsobit se. Schopnost adaptace je dána nám všem a umožňuje
nám
přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí.
Adaptace

Vzdělávací
politika
státu jiným penzem schopnosti přizpůsobení se. Adaptaci můžeme
Každý
jedinec
disponuje
Adaptace
je schopnost
přizpůsobit se.
Státní rozdělit
politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Schopnost adaptace je dána nám všem a umožňuje nám přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prodemokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
středí.
České •republiky
dalších předpisů
Evropské
unie
z oblasti
tzv. „soft
law“, v nichž
se odrážejí stěžejní cíle a
Adaptace
zipsychologického
Dělíme
naschopnosti
aktivní
a pasivní
přizpůsobování
se.
Každý jedinec
disponujehlediska.
jiným penzem
přizpůsobení
se. Adaptaci
můžeme rozdělit
požadavky
napřizpůsobování
vzdělávací systémy
členských
zemí.jedincům.
Svou roliZměna
zde sehrávají
České bývá
republiky,
Aktivní
se vyhovuje
dobrodružným
jim svědčíiaÚstava
jejich adaptace
rychlá aListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
bez-problémová.
typy vyhledávají
změny a nevyhovují jim „zajeté koleje“
Adaptace Dobrodružné
z psychologického
hlediska
Dělíme na aktivní a pasivní přizpůsobování se.
Listina
práv dětípřizpůsobování mají blízko konzervativní jedinci. Nemají rádi změny, připravují je o klid a bezpečí,
K pasivnímu
Aktivní přizpůsobování se vyhovuje dobrodružným jedincům. Změna jim svědčí a jejich adaptace bývá
Mezi nejdůležitější
dokumenty
naa národní
úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
adaptace
bývá dlouhá
náročná.
rychlánaazměny
bez problémová.
Dobrodružné typy vyhledávají změny a nevyhovují jim „zajeté koleje“
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
K pasivnímu přizpůsobování mají blízko konzervativní jedinci. Nemají rádi změny, připravují je o klid a
důležitosti
a Národní
program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává• Sociální
adaptace
bezpečí,
adaptace na změny bývá dlouhá a náročná.
ní ve střednědobém
horizontu.
Sociální adaptace je proces přiměřeného zařazování jedince do interpersonálních vztahů příslušné skupiny Probíhá

především
na poli
vztahovém a to jak v širokém smyslu toho slova, tak v kontaktu mezi dvěma jedinci. Mnoho dětí
- Sociální
adaptace
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
čeká
sociální adaptace
a návštěva
nové školky.jedince
Dítě se adaptuje
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jak
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proces rodiny
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Citát Bílá
kniha
dětíProbíhá
tak pedagogů.
především na poli vztahovém a to jak v širokém smyslu toho slova, tak v kontaktu mezi dvěma
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
jedinci. Mnoho dětí čeká sociální adaptace při stěhování rodiny a návštěva nové školky. Dítě se adaptuje na
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prohlášeníúkolů
z července
adaptace
- adaptace
o přiměřenéna
zvládnutí
nových pracovních
a dosažení1998 –
nové sociální
prostředí,
jak dětí takkdypedagogů.
schválila
výkonového standardu. Je velmi často spojena s nejistotou a nepříjemnými pocity neumím, nejde mi to, nepamatuji
hlavní si….
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či jak se jedinec vyrovnává se stávající situací ve společnosti. Druhou úroveň lidské adaptace pak
souladu
se sebou samým
nebo zda dovede řídit svůj vlastní život. Pro naší schopnost se přizpůsobit novým životním
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
představuje
takzvaná
okolnostem je důležitá především úroveň naší osobní zralosti, naše pozitivní sebepojetí, naše dovednost reflexe a
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seVstále
novým
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strategické
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v České republice
lzečlověk
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subjektivní
adaptace.
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rámci
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to, zda se
cítí subjektivně spokojený,

Za
zda se
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
naučil žít v souladu se sebou samým nebo zda dovede řídit svůj vlastní život. Pro naší schopnost se
ve školách
a dalších novým
vzdělávacích
i mimoškolních
aby byla
zajištěna
všechnaše
úrovní
přizpůsobit
životním
okolnostem institucích
je důležitá tak,
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úroveň
našídostupnost
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pozitivní
Mluvíme
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o
adaptaci
na
změny,
je
nutno
říci,
že
velkou
úlohu
v
našem
životě
hrají
tři
faktory
vzdělávánísebepojetí,
a poskytována
příležitost
k
maximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
všem
jedincům
v
naše dovednost reflexe a sebereflexe i naše ochota učit se stále novým věcem.
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• Přijmout změnu
• Transformovat změnu
• Zpětně využít nově získané informace a vědomosti

Vzdělávací modul A
ŠVP
PVse s novými životními okolnostmi i situacemi má velký vliv něco, co odborníci nazývají adaptační
Na vyrovnání
Adaptační
dynamizmus
Evaluace
a inovace

dynamizmus. Tento pojem představuje soubor našich kroků, postojů i činností, jimiž se každodenně vyrovnáváme
s novými životními okolnostmi, těžkostmi i výzvami.
Adaptace probíhá a je nastavena ke změně.

Vzdělávací
Změna politika
je stav, kdystátu
se mění podmínky k saturování nějaké naší potřeby. Jsou změny, které vítáme, ale jsou změny,
Státní které
politikou
je zajistit
vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
není jednoduché
přijmout.
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Změna
republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
a svobod
a změn.
další Jsou
mezinárodní
smlouvy,
jimiž je
Českáa republika
vázána.
Žijemepráv
v době
neustálých
rychlejší a častější
než kdykoli
v historii
týkají se mnoha
rovin našeho života
jak osobního tak profesního. Proto je potřeba se změnou zabývat vědomě, pracovat na sobě tak, abychom byli

Listina
práv konfrontace
dětí
schopni
se změnami a zvládli zdárně jejich příchod, nebo je byli schopni sami iniciovat.
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
ČR, který
vymezuje
státu,
Změna,
kterou sevbudeme
zabývat
je ta, kterárámec
zasáhnevzdělávací
naše vědomí,politiky
ovlivní nás
nebodlouhodobé
naše blízké. cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
Postoje lidí horizontu.
ke změnám
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
V zásadě
je možno
podle postojů
ke změnám a reakce na ně, rozdělit lidi do tří skupin
Citát Bílá kniha
Národní
programreagující
rozvoje lidé
vzdělávání
v České
republice
vznikl
na základě
usnesenípřináší,
vlády České
č.
1. Pozitivně
změny vítají
a akceptují,
protože
jim změna
něco pozitivního
pociťujírepubliky
vnitřní
277 zeuspokojení
dne 7. dubna
1999,
v něms jejich
– v názory,
návaznosti
naseprogramové
ze změny,
neboť která
je v souladu
souhlasí
změnou proto,prohlášení
že se líbí jimz ačervence
ne někomu1998 –
schválila
jinému (nadřízeným, spolupracovníkům) a jsou přesvědčení, že změna bude přínosem pro jejich život
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“
Ministerstvem
mládeže
a tělovýchovy
dne
13. května
2. Neutrálně
reagující lidézveřejněné
změnu akceptují
proto, že s níškolství,
souhlasí jejich
spolupracovníci,
rodina,
přátelé.
Změna 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
že rozvoj
školstvínedávají
a všechnajevo,
dalších
institucí a
jim nepřináší
uspokojení,
zpravidla
se změnou
nesouhlasí,
ale nesouhlas
aby vzdělávacích
si ostatní nemysleli,
aktivit,žepodílejících
se na utváření
národní
nepochopili nutnost
změny a její
význam.vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
tzv. „Bílé
knihy“
– jakkritizují
jsou obdobné
texty strategického
3. Negativně
reagující
jedincivládního
nesouhlasídokumentu,
se změnou a dávají
to zřetelně
najevo,
změnu a nevěří,
že bude
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
přínosem, přijímají změnu s odporem a akceptují ji pouze v případě, že bude nevyhnutelná a oni nebudou mít jinou
myšlenková
možnost.východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
Podle
studií lzehorizontu.
zobecnit pět stádií reakcí lidí na příchod změn z hlediska snižování odporu ke změnám a
soustavy
vevýsledků
střednědobém
délky času potřebného k zavedení změny.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
potřebyreakce
dětí, mládeže
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
1. Odmítnutí
změny bývá
první a nejčastější
na změnu.aVychází
z neznalosti
důvodů změny
a z přesvědčení,
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, aby byla
zajištěna
dostupnost
všech úrovní
že změna
není potřebná.
Odmítnutí
změny se často vyskytuje
i v případech,
že jedinec
ví, že je
změna nutná.
2. Obrana
proti změně nastává
v okamžiku,
kdy si člověk uvědomí,
změna bude pravděpodobně
a
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvojižerůznorodých
schopností uskutečněna
všem jedincům
v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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to i bez ohledu na jeho názor a postoj. Důvodem k obraně může být také obava z důsledků změny na vlastní osobu.
Ještě nevíme co změna přinese a pro dospělého člověka slovo NEVÍM je velmi problematické, snižuje jeho hodnotu
ve společnosti i před sebou samým

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

3. Zájem o změnu a její důsledky jedinec opouští dosavadní návyky a obranné reakce, začíná se o změnu zajímat a
přizpůsobovat se jí. Pokud pochopí její potřebu a nutnost zaujímá pozitivní postoj.
4. Adaptace představuje stadium reakce na změnu, v němž se jedinec přizpůsobuje nové situaci, mění nejen postoje,
ale i chování.
5. Osvojení změny je stadium, kdy změna byla realizována, systémy nebo procesy se již změnily a lidé poznali, že

Vzdělávací
politika
státu
změna byla
prospěšná
a že její implementace by zvládnutá.
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
humánních
zásadách.
Vyplývásnižování
to z obsahu
Výše uvedenáprincipech
stadia reakcía lidí
na změny jsou
vlastně procesem
odporuProgramového
ke změnám, jehožprohlášení
účelem je vlády
České vytvářet
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
v organizaci, v rodině atd. prostředí, které bude změny přijímat a považovat je za příležitost. stěžejní
Metody cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských
zemí.měkké,
Svou jejichž
roli zde
sehrávají
i Ústava
republiky,
snižování
odporu ke změnám
se rozdělují
na metody
základem
je získávání
lidíČeské
pro změny
a metodyListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
tvrdé, které inklinují k autoritativnímu a nařizovacímu přístupu k implementaci změn.
Listina
práv dětí
Člověk
a změny
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
v ČR,
vymezuje
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle
i pořadí jejich
Mnoho
lidí, patřících
do který
kategorie
pasivníhorámec
přizpůsobování
se, často
zůstává
v podmínkách,
které
se objektivně
důležitosti
Národní
program
vzdělávání
definující
trendy
oblasti
školství
a vzdělávánedajíaoznačit
za normu.
Jejich
obava ze změny
je nutízákladní
přistoupit vývojové
na podmínky,
kterévpro
ně nejsou
vyhovující
a
ní ve střednědobém
horizontu.
podporující. Základem pro tento postoj je emoce strachu.
Národní
program
vzdělávání
Příklad
týranýchrozvoje
žen – neudají
partnera na policii, protože situace by si vyžádala radikální změnu. Stěhování,
Citát Bílá
kniha
způsob života, únik informací mezi přátele a rodinu.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
července
277 zeČasto
dnepotřebujeme
7. dubna k1999,
která
v něm
v potřebujeme
návaznostičas,
nanež
programové
prohlášení
provedení
změny
nabrat–sílu,
ke změně vnitřně
dozrajeme.z Obecně
platí,1998 –
schválila
že strach ze změny bývá větší než složitosti, které nám změna způsobí. S odstupem času mnohdy konstatuje, že jsme
hlavní měli
cílezměnu
vzdělávací
provéstpolitiky.
už dávno.Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se se
touto
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,se,že
rozvojstřídají
školství
a všech
vzdělávacích
institucí a
Lidé řadící
do skupiny
aktivního
přizpůsobování
mnohdy
jednu
změnu dalších
za druhou,
nejen že tím často
aktivit,trpí
podílejících
se na
utváření
národní
vzdělanosti,
se má
budoucnosti
přijatého
okolí, ale může
dojít
i k destabilitě
osobnosti.
Odborníci
na vlidskou
psychiku vyvozovat
upozorňují znaobecně
to, že vědomě
rámce bychom
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
neměli udělat najednou více než dvě změny.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemíchdonutí
označovány.
Česká Bílá
pojata
jako
systémový
projekt,
Extrémní
příklad – rozvod
ženu přestěhovat
se dokniha
jiného je
města
a tím
změnit
zaměstnání.
Mámeformulující
zde tři
myšlenková
změny –východiska,
partner, domov,obecné
práce. záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
V takových případech je nutno počítat s velkou zátěží na psychiku.
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Často jsme svědky případů, kdy se do takové situace dostane dítě v MŠ.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
potřeby
dětí, mládeže
a dospělých
odpovídajícím zvyšováním kapacit
Jsme li stoupenci
změn,vzdělávací
podívejme se
na své jednání
s odstupem
a zodpovědností
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Změny
ve zjednodušené
formě
na
vzdělávání
a můžeme
poskytována
příležitost
k rozdělit
maximálnímu
rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• Změna, kterou vyvolalo okolí a já se změně přizpůsobuji
Dostala jsem výpověď v zaměstnání, rozešel se se mnou partner,
• Změna, kterou iniciuji já – podávám výpověď, odcházím od partnera, stěhuji se od rodičů
• Změna jako kompilace obou variant

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
Pozitivní změny
PV
„K rozvíjení
pozitivní změny potřebuje člověk:
• nespokojenost se současným stavem,
• vizi vytouženého budoucího stavu,
• schopnost překonat své strachy ze změny
• první kroky k dosažení vize.“

Vzdělávací politika státu
Státní Co
politikou
je zajistit
vyšší efektivitu
a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
nás dokáže
motivovat
ke změně?
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Motivaci
republiky
i dalších
předpisů
Evropské
unie z naše
oblasti
tzv.a„soft
law“,
v nichž
se odrážejí
stěžejní cíle a
můžeme
definovat
jako stav,
který aktivizuje
chování
dává mu
směr.
Na základní
úrovni motivace
požadavky
nachování
vzdělávací
zemí.
Svoupocity
roli zde
i Ústava
ČeskéMotivace
republiky,
směřuje
k určitésystémy
odměně, členských
jež představuje
příjemné
nebosehrávají
omezuje pocity
nepříjemné.
tedyListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
může být pozitivní nebo negativní.
Listina
práv dětí
Komfortní
zóna představuje určitý prostor, který člověk obývá, je mu důvěrně známý. Vyzná se v něm, pobyt
Mezi nejdůležitější
dokumenty
naúsilí.
národní
patří Dlouhodobý
záměr vzdělávání
a rozvoje
výchovně
uvnitř nevyžaduje
žádné zvláštní
V tétoúrovni
zóně jednáme
přirozeně a automaticky
a jsme na ni zvyklí.
Pokud
tuto
vzdělávací
soustavy vocitneme
ČR, který
rámec
vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
zónu překročíme,
se v vymezuje
zóně osobního
rozvoje.
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
V dětství a mládí
hranice naši konformní zóny překračujeme zcela přirozeně a naše zvědavost a touha po
dobrodružství nám zajišťuje naše učení a rozvoj. Problém nastává, když se v naší komfortní zóně zabydlíme a

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
nechceme
se hnout
z místa.
Cítíme se sice pohodlně, ale zároveň stagnujeme, rezignujeme na své vize, přestáváme
Citát Bílá
kniha
růst.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 zeHraniční
dne 7. dubna
1999,jsou
kterávždy
v něm
– v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
přístupy
složité
schválila
hlavní Lidé,
cíle vzdělávací
politiky.
Přijaté cíle
se staly
východiskem
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
kteří mají problém
s adaptací
na změny,
nebo
je z principu„Koncepce
nechtějí přijímat
bývají složitým
článkem
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
pracovního týmu. Například pokud se pedagog nepřizpůsobí požadavkům doby a odmítá pracovat s PC, musí 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
někdo další
práci udělat,
nebopřihlásilo
dodělat. k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Naopak,
vzdělávací
politiky
jasně vymezených
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,
mají
být veřejně
pokud
vedoucía pracovník
neustále mění
pravidla pracovního
týmu, je to pro
mnoho které
jedinců
problém,
vyhlášeny
podobě
závazného
vládníhocelého
dokumentu,
kterývvytváří
destabilitu
a disharmonii
týmu. tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska,
obecné
záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Pedagog
a adaptace
na změny
vzdělávací
Pedagog
se setkává s rolíhorizontu.
pozorovatele a to ve vztahu k dětem v MŠ a jejich rodinám. Je svědkem změn, bývají to
soustavy
ve střednědobém
rozvody rodičů, ztráta zaměstnání některého z rodičů, úmrtí a jiné.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a ze
vyvolávat
vzdělávací
potřebya kladou
dětí, mládeže
a dospělých
odpovídajícím
Důsledky
změny vyplývající
ho ovlivňují
zvýšený nárok
na jeho energii
a vitalitu. zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Dále pak
pedagog může příležitost
být v roli strůjce,
to znamená, žerozvoji
prochází různorodých
vlastními změnami,
které mohou
způsobit
vzdělávání
a poskytována
k maximálnímu
schopností
všem
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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propady nálady a vitality. Profesionální přístup nám nedovolí podlehnout, nebo dát nelad výrazně najevo.
Z těchto důvodů je žádoucí, aby se pedagogové tímto tématem zabývali a uvědomovali si své tendence a inklinace.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací politika státu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Motivace

Vzdělávací modul A
Motivace
Evaluace a inovace ŠVP
Motivace jePV
vnitřní hnací síla, která nás vede k uspokojení našich nenaplněných
Vzdělávací
H dosáhnout.
potřeb, k dosažení osobních
a organizačních cílů.modul
Je to vůle něčeho
Motivace je proces, který aktivuje
naše chování a dává mu účel a směr.
Motivace
Termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému

Vzdělávací
chovánípolitika
a jednání.státu
Každý člověk je ke svému jednání motivován, má tedy motiv
Státní – politikou
je
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důvod.
Motivace
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republikyjei dalších
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motivace:
požadavky
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zemí.dosáhnout.
Svou roli zde
sehrávají
i Ústavakterý
Českéaktivuje
republiky,
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cílů. Ječlenských
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práv
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Listina
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motivuje
svéjejich
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277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
• rovina směru – vyjádřená chci to, toužím po to, nebo opačný směr - nechci to
schválila
Vnitřní
motivace
– vychází
jedince,
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že
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je
vždy
silnější
než
vnější.
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vždy
probíhá
v nějakém čase a
vůle jedince
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
mluvíme
o
tzv.
motivačním
procesu.
V
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souvislosti
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tři
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to které mají být veřejně
Další
možnost
rozdělení
motivace
dleto,
motivačních
vyhlášeny
v podobě
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by dobré,
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v
některých
zemích
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-• Faktor
rovinahmotné
stálosti
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myšlenková východiska,
obecné
záměry
a
rozvojové
programy,
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být
směrodatné
pro
vývoj
rovině hraje
velkou roli vůle jedince
• Faktor morálního
ocenění
vzdělávací
• Faktor seberealizace
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
Motivace
velmi těsně
souvisínas silových
vůlí. Jedno
bez druhého v podstatě nemůže existovat.
• Negativní motivace
- je založena
faktorech:
• Faktor existenční

Za hlavní
strategické
linieo rozvoje
vzdělávání
vmotivačních
České republice
lze považovat:
Další
rozdělení
motivace
dlemísto)
faktorů
• Faktormožnost
strachu (obava
práci nebo
o pracovní
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
- Pozitivní
motivace
- je založena
na odměně
za lepší tak,
výkony:
Faktor
hmotné
zainteresovanosti
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
oceněnís principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
průběhu- Faktor
celého morálního
života v souladu
- Faktor seberealizace
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
- Negativní motivace - je založena na silových faktorech:
MODUL H str. 59
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- Faktor strachu (obava o práci nebo o pracovní místo)

Základní zdroje motivace

otivace může mít pět základních zdrojů a to je potřeby, návyky, hodnoty, zájmy a ideály
CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

CZ.1.07/1.3.48/02.0045
otřeby jako zdroje motivace – stavy určitého
nedostatku nebo nadbytku něčeho, stavy odchylující se
Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
dincova životního optima. Potřeba působí aktivačně do té doby, dokud není uspokojena (nutí vykonáva
činnosti, které vedou k jejímu uspokojení). Šíře potřeb závisí na úrovni vývoje člověka, na materiálníc
kulturních podmínkách jeho života.

Základní zdroje motivace

becně se potřeby
dálmůže
dělí
a sekundární
Motivace
mítna
pětprimární
základních zdrojů
a to je potřeby, návyky, hodnoty, zájmy a ideály

Vzdělávací modul A
Evaluace
a– stavy
inovace
ŠVP
Potřeby
zdroje motivacepotřeby,
určitého
nedostatku
nadbytku
něčeho,sex…..
stavy odchylující se od jedincova
imární potřeby
–jako
fyziologické
hlad,
žízeň,nebo
teplo,
spánek,
životního optima.
PV Potřeba působí aktivačně do té doby, dokud není uspokojena (nutí vykonávat ty činnosti, které

vedou k jejímu
uspokojení).
potřeb závisíinterakci
na úrovni vývoje
člověka, na světem
materiálních a kulturních podmínkách
kundární potřeby
– závislé
na Šíře
mezilidské
s okolním
jeho života.
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bezpečí
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se potřeby–dál
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Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
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býtsepovažován
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požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
patří sem potřeba bezpečí – člověk se potřebuje cítit zabezpečen a mimo nebezpečí,
základních
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Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
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ní ve střednědobém
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ale 1999,
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277 zeplni
dne
dubna
která
v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
drobně se teorii
potřeb
věnovalvěnoval
americký
psycholog
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který uvedl
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cíle sepsycholog
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„Koncepce- †1970),
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roce 1943
svoji
hierarchii
svoji slavnou
hierarchii
potřeb. potřeb.
soustavy
v slavnou
České republice“
zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Hierarchie
potřeb:
aktivit, podílejících
se na utváření
národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
seberámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých
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realizace
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu
celého
života
v souladu
principemamerickým
spravedlivostipsychologem
a využívání talentů.
Dosáhnout
vyšší kvality
éně známá
verze
teorie
potřeb
bylas popsána
Albertem
Pessem,
který aje zakla
funkčnosti vzdělávání metody
tvorbou PBSP.
nových Pesso
vzdělávacích
a studijních
programů, potřeb
které budou
odpovídat
telem psychoterapeutické
považuje
za pět základních
člověka
místo, podstr. 60 MODUL H

ru, sycení, péči a limit. Rozbor těchto potřeb je3velkou motivací pro rodiče a pedagogy předškolních
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Méně známá verze teorie potřeb byla popsána americkým psychologem Albertem Pessem, který je zakladatelem
psychoterapeutické metody PBSP. Pesso považuje za pět základních potřeb člověka místo, podporu, sycení, péči a
limit. Rozbor těchto potřeb je velkou motivací pro rodiče a pedagogy předškolních zařízení.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Návyky jako zdroj motivace - návyk můžeme definovat jako opakovaný a zautomatizovaný způsob chování a
jednání v určité situaci. Tendence každého jedince je realizovat v průběhu života některé činnosti častěji, mnohdy i
pravidelně v pro nás typických situacích. Ty se potom stávají našimi stereotypy, neboli návyky. (Návykem může být
dát si ve stresových situacích kávu a sladkost.)
Návyk se může postupně měnit v závislost
Mohu mít motivaci, zbavit se návyku (káva +sladkost), prohloubit návyk ( každé ráno cvičit)

Vzdělávací politika státu
Státní Zájmy
politikou
je zajistit
a kvalitu
vzdělávání
jasně vdefinovaných
jako zdroj
motivace vyšší
- zájem efektivitu
se postupně vyvíjí
jako specifický
soubor založenou
motivů, kterýna
se objevuje
životě
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
vlády
člověka opakovaně, projevuje se trvalejším zaměřením na určitou oblast předmětů, nebo jevů.
České Motivace
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
ve směru osobních zájmů je velmi důležitá pro rozvoj a obohacení člověka v souvislosti s jeho individuální cíle a
požadavky
na vzdělávací
osobnostní
strukturou systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv
a další
smlouvy,
jimiž je
Česká republika
Zájmů u lidía jesvobod
veliká škála,
dá mezinárodní
se říci, že zájem
je rozhodujícím
parametrem
ve směruvázána.
motivačního zaměření
každého z nás.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
na národní
úrovniJe patří
záměr
vzdělávání
rozvoje
výchovně
Problémem jsoudokumenty
lidé, kteří nemají
zájmy, koníčky.
složitéDlouhodobý
je motivovat, jejich
dynamika
rozvojease
zpomaluje.
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
definující
v oblasti
a vzděláváHodnoty
jako zdroj
motivace
- v průběhu
získávánízákladní
životníchvývojové
zkušenostítrendy
se člověk
setkává školství
s nejrůznějšími
ní ve střednědobém
horizontu.
skutečnostmi, ty se snaží poznat a přisoudit jim ve svém životě určitý význam neboli určitou hodnotu pro sebe
sama.

Národní
program
rozvoje
Hodnotu
pak může
člověkvzdělávání
věcem dávat podle toho, jaký mají prospěch pro mne nebo zda jsou prospěšné pro
Citát Bílá
kniha
skupiny lidí, či celou společnost.
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
České republice
vznikl
na základě
usnesení
vlády České republiky č.
Základní
hodnocení
člověk
přejímá vvprůběhu
vývoje ze svého
nejbližšího
sociálního
prostředí
července 1998 –
277 zea postupně
dne 7. dubna
která v mapy,
něm které
– v se
návaznosti
na programové
prohlášení z hodnotového
si vytváří1999,
tzv. hodnotové
postupně stávají
součástí jeho individuálního
schválila
systému.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v Českésystém
republice“
zveřejněné
školství,konkrétní
mládežejednání
a tělovýchovy
dne 13.situacích.
května 1999.
Hodnotový
je pro každého
velice Ministerstvem
důležitý, protože ovlivňuje
člověka v různých
Ministerstvo
se touto koncepcí
k zásadě,
že rozvoj
školství
a všech
dalších
institucí a
Je pravděpodobné,
že člověk přihlásilo
bude motivován
k činnostem,
kterým
připisuje
ve svém
životěvzdělávacích
vysokou pozitivní
aktivit,hodnotu
podílejících
se senabude
utváření
vzdělanosti,
má v budoucnosti
vyvozovat z obecně přijatého
a naopak
vyhýbatnárodní
věcem, kterým
připisujesehodnotu
negativní.
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
podobě
vládního
dokumentu,
tzv.může
„Bílé
– cokoli,
jak jsou
obdobné
Každýv člověk
mázávazného
jiný systém hodnot
a hodnotou
pro něj
býtknihy“
prakticky
existují
ovšemtexty
jakésistrategického
obecně
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
platné hodnoty, jako je např. zdraví, práce, rodina, přátelství, vzdělání, peníze, upřímnost, úspěch……
myšlenková
východiska,
obecné
záměry
a popsat
rozvojové
programy,
které
mají
být směrodatné
pro vývoj
Ideály jako
zdroj motivace
- ideál
můžeme
jako určitou
mentální
nebo
názornou
představu něčeho
subjektivně velmi žádoucího a pozitivně hodnoceného, co člověk v průběhu svého života získává zejména z
vzdělávací
okolního
celospolečenského
kontextu, od rodičů, anebo hlavně od lidí, které považuje za svůj vzor, a se kterými se
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
více či méně identifikuje

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
mládeže
a žít,
dospělých
kapacit
Vzniká tak
jakási ideální
představa opotřeby
tom, jak dětí,
by chtěl
svůj život
proč by hoodpovídajícím
tak chtěl žít, jak zvyšováním
by si vlastně chtěl
a
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
potřeboval
následně
nastavit systém
svých osobních institucích
hodnot
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
MODUL H str. 61
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Přirozenou lidskou vlastností je touha po porozumění vlastnímu životu, pochopení a nalezení smyslu života a
zároveň možnosti si svůj život nějak vykládat a nějak si ho samostatně na vlastní zodpovědnost rozvrhovat

Vzdělávací
modul
A pedagoga MŠ nahlížet například
Téma motivace
můžeme
z pohledu

Evaluace a inovace ŠVP
• MotivacePV
dětí – pedagog je odborník na motivaci dětí- jak to děláte? Jsou rozdíly v motivaci dětí před dvaceti
lety a dnes? Jaké?

• Motivace rodiče – složitější téma, zabývající se hledáním motivů, které by posunuly rodiče směrem ke spolupráci

se školkou (sociálně slabé rodiny) Jak se Vám daří v rámci školky motivovat rodiče ke spolupráci, jak to děláte?
• Motivace pracovního týmu – téma ředitele, zástupce, jak motivujete své podřízené? Daří se Vám to?
• Motivace
sebe sama
Vzdělávací
politika
státu

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Komunikační
Vzdělávací modul I
Vzdělávací
modul
A
Komunikační
dovednosti
Evaluace
a inovace ŠVP
dovednosti
PV

Vzdělávací modul I
Úvod doKomunikační
komunikace dovednosti

ÚvodMezilidskou
do komunikace:
komunikaci si můžeme představit jako proces. Každý proces má
Mezilidskou
komunikaci
můžeme
představit
jako
proces.
Každý
určité „vstupy“,
„výstupy“
Proces
je pak sled
nějakých
kroků,
jehožproces má určité „vstupy“, „výstupy“ a
Vzdělávací
politika
státu sia „střeva“.
„střeva“.
Proces
pak
sled
nějakých
jehož
cílem
jevzdělávání
měnit
na výstupy.
je to definovaných
s komunikací,
cílem
je měnitje
na výstupy.
jekroků,
to s komunikací,
můžeme
vidět vstupy
na založenou
Státní
politikou
jevstupy
zajistit
vyššíJakefektivitu
a kvalitu
naJak
jasně
můžeme
vidět
na
níže
uvedeném
obrázku.
níže uvedeném
obrázku. a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
demokratických
principech
Úvod do komunikace:
České
republiky komunikaci
i dalších předpisů
Evropské
unie zjako
oblasti
tzv. „soft
v nichž
se odrážejí
stěžejní
cíle aa
Mezilidskou
si můžeme
představit
proces.
Každýlaw“,
proces
má určité
„vstupy“,
„výstupy“
požadavky
vzdělávací
členských
zemí.
Svou
roli je
zde
sehrávají
ČeskéJak
republiky,
Listina
„střeva“.naProces
je paksystémy
sled nějakých
kroků,
jehož
cílem
měnit
vstupyi Ústava
na výstupy.
je to s komunikací,
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
můžeme vidět na níže uvedeném obrázku.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní
program rozvoje
vzdělávání
v České
republice
na základě
usnesení
republiky č.
My nereagujeme
přímo na
signály, které
k nám
přišly,vznikl
dorazily.
Reagujeme
totiž vlády
až na České
to,
My
nereagujeme
přímo
na
signály,
které
k
nám
přišly,
dorazily.
Reagujeme
totiž
až
na
to,
jak
jsme
signálům,
které k1998 –
277
dnesignálům,
7. dubnakteré
1999,
která
v něm
– v návaznosti
na jak
programové
prohlášení z července
jak ze
jsme
k nám
smysly
dorazily,
porozuměli,
jsme je zpracovali.
nám
smysly
dorazily,
porozuměli,
jak
jsme
je
zpracovali.
schválila
hlavní
vzdělávací
Přijaté
cíle se staly
východiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
Našecíle
vnímání,
které politiky.
zpracovává
komunikační
signály,
je vysoce
individuální,
subjektivní.
Ovlivňuje
ho
My
nereagujeme
přímo
na
signály,
které
k
nám
přišly,
dorazily.
Reagujeme
totiž
až
na
to,
Naše
vnímání,
které
zpracovává
komunikační
signály,
je
vysoce
individuální,
subjektivní.
Ovlivňuje
ho
vnější
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
1999.
vnější prostředí (svět, příroda kolem nás, ale i lidé – kultura, skupinový tlak). Naše vnímání je však také
jakprostředí
jsme isignálům,
které
kemoce
nám
dorazily,
jak ajsme
je dalších
zpracovali.
(svět,
kolem
nás,smysly
ale i klidé
– kultura,
skupinový
tlak).
Naše
vnímání
je však
také ovlivněno
Ministerstvo
se
toutopříroda
koncepcí
přihlásilo
zásadě,
žeporozuměli,
rozvoj
všech
vzdělávacích
institucí
ovlivněno
„zevnitř“:
naše
vnímání
„zkreslují“,
našeškolství
vnitřní
motivace
působí
„výběrově“
(moti- a
i
„zevnitř“:
naše
emoce
vnímání
„zkreslují“,
naše
vnitřní
motivace
působí
„výběrově“
(motivace
„vybírá“,
„akcentuje“
aktivit,
podílejících
se na utváření
vzdělanosti,
se amá
budoucnosti
vyvozovat
z obecně
vace „vybírá“,
„akcentuje“
to, co národní
je v signálech
důležité
covne)
a naše minulá
zkušenost
to, copřijatého
to,
co
je v signálech
a co vymezených
ne)komunikační
a naše minulá
zkušenost
vnímáme
„strukturuje“,
„organizuje“
(řadí
Naše
vnímání,
kterédůležité
zpracovává
signály, to,
je co
vysoce
individuální,
subjektivní.
Ovlivňuje
ho
rámce
vzdělávací
politiky
a jasně
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,
které mají
býtdoveřejně
vnímáme
„schémat“
či
„škatulek“).
Naše
vnímání
je
v
neposlední
řadě
ovlivněno
i
naším
vnitřním
nastavením,
tím,
jak
na
vnější vprostředí
(svět,
příroda
kolem
nás, ale či
i lidé
kultura,
skupinový
tlak).
vnímání
je však
také
vyhlášeny
podobě
závazného
vládního
dokumentu,
tzv.– „Bílé
knihy“
– jak jsou
texty řadě
strategického
„strukturuje“,
„organizuje“
(řadí
do „schémat“
„škatulek“).
Naše
vnímání
jeobdobné
vNaše
neposlední
ovlivněno
sebe nazíráme
a jak vidíme
svět
kolemvnímání
sebe (zda„zkreslují“,
se považujeme
za lepšího
nebo
horšíhopůsobí
než ostatní,
či zda lidi(motiovlivněno
i
„zevnitř“:
naše
emoce
naše
vnitřní
motivace
„výběrově“
charakteru
v některých
zemích označovány.
Česká
Bílá kniha
je vidíme
pojata jako
systémový
i naším vnitřním
nastavením,
tím, jak na sebe
nazíráme
a jak
svět kolem
sebeprojekt,
(zda seformulující
považujeme
kolem
sebe vnímáme
jako partnery.)
Proto
každý „vidíme“,
vnímáme
realitu
po svém.
Je pak
navýsostto,
bláhové
vace
„vybírá“,
„akcentuje“
to,
co
je
v
signálech
důležité
a
co
ne)
a
naše
minulá
zkušenost
copro
myšlenková
východiska,
záměry
rozvojové
programy,
které
být směrodatné
vývoj
za lepšího nebo
horšího obecné
než ostatní,
či zdaa lidi
kolem sebe
vnímáme
jakomají
partnery.)
Proto každý
„vidíme“,
a nekonstruktivní popírat to, jak druzí „vidí“, „vnímají“ svět!!!
vnímáme
vzdělávací
vnímáme realitu po svém.
„organizuje“
(řadí do „schémat“
či „škatulek“).
Naše„vidí“,
vnímání
je v neposlední
řadě ovlivněno
soustavy
ve
střednědobém
horizontu.
Je„strukturuje“,
pak
navýsost
bláhové
astrukturujeme
nekonstruktivní
popírat
to,
jak(„škatulek“).
druzí
„vnímají“
svět!!!
Každý
si
tedy
svět,
realitu
do
„smysluplných
celků“
Problém
pak
nastává,
když
mají
i naším vnitřním nastavením, tím, jak na sebe nazíráme a jak vidíme svět kolem sebe (zda se považujeme
dva
lidé
různé
„struktury“
(„škatulky“)
i
když
nakrásně
mohou
navenek
vypadat
podobně
či
mohou
mít
i
stejný
za lepšího
horšího
než
ostatní,
či zda
lidi
kolem
sebecelků“
vnímáme
jako partnery.)
Proto
každý
„vidíme“,
ZaKaždý
hlavní
linie rozvoje
vzdělávání
v České
republice
lze („škatulek“).
považovat:
sistrategické
tedynebo
svět,
realitu
strukturujeme
do „smysluplných
Problém
pak
nastává,
„název“(pod
„strukturou“
„hezké
nedělní
odpoledne“
si
každý
může
představit
něco
jiného
a
snadno
pak
dojde
vnímáme
svém.
Uspokojovat
arealitu
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí, mládeže
dospělýchmohou
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
či
když
mají
dva
lidé po
různé
„struktury“
(„škatulky“)
i kdyžanakrásně
navenek vypadat
podobně
kpak
neporozumění).
Je
navýsost
bláhové
a
nekonstruktivní
popírat
to,
jak
druzí
„vidí“,
„vnímají“
svět!!!
vemohou
školáchmít
a dalších
vzdělávacích
i
mimoškolních
institucích
tak,
aby
byla
zajištěna
dostupnost
všech
úrovní
i stejný „název“(pod „strukturou“ „hezké nedělní odpoledne“ si každý může představit něco
vzdělávání
a poskytována
k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
jiného a snadno
pak dojdepříležitost
k neporozumění).
Každý
si
tedy
svět,
realitu
strukturujeme
„smysluplných
celků“
(„škatulek“).
Problém pak
průběhu celého
života v souladu
s principem
spravedlivosti
a využívání
talentů.
Dosáhnout
vyššínastává,
kvality a
Nejobecnějším
cílem komunikace
jedo
tudíž
„co nejlepší
vzájemné
porozumění“.
když
mají
dva
lidé
různé
„struktury“
(„škatulky“)
i
když
nakrásně
mohou
navenek
vypadat
podobně
či
(Snažit sevzdělávání
porozumět tvorbou
tomu, jak nových
přesně druzí
„vidí“ či „vnímají“
svět.) programů,
Proto se vyplatí
porozumění
funkčnosti
vzdělávacích
a studijních
kterépobudou
odpovídat
mohou mít i stejný „název“(pod „strukturou“ „hezké
něco
57 nedělní odpoledne“ si každý může představit
MODUL I str. 63
jiného a snadno pak dojde k neporozumění). 3
Nejobecnějším cílem komunikace je tudíž „co nejlepší vzájemné porozumění“.

CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání
pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

Nejobecnějším cílemCZ.1.07/1.3.48/02.0045
komunikace je tudíž „co
nejlepší vzájemné porozumění“. (Snažit se porozumět tomu, jak
Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
přesně druzí „vidí“ či „vnímají“ svět.) Proto se vyplatí po porozumění „pátrat“. Pátrat po vzájemném porozumění
znamenáPátrat
ptát se po
na „vidění“
druhé porozumění
strany, neustáleznamená
se ujišťovat,
jakže
stranadruhé
myslí, co
tím asineustále
chce říci,se
co ujišťovat,
„pátrat“.
vzájemném
ptát
setonadruhá
„vidění“
strany,
to (pro
přesněstrana
znamená,
z jakého
důvodu
a ne ono.
porozumění
se nejlépe
pátrá otevřenými
otázkami říká to
jakže
toni)
druhá
myslí,
co tím
asi říká
chcetoříci,
co toPo(pro
ni) přesně
znamená,
z jakého důvodu
..., co …,
jakého důvoduse...,nejlépe
v jaké míře
..., otevřenými
atd.). Pomáhá otázkami
také časté sumarizování
(shrnování)
toho,
co bylo..., v
a (jak
ne ono.
Po zporozumění
pátrá
(jak ..., co …,
z jakého
důvodu
řečeno.
jaké
míře ..., atd.). Pomáhá také časté sumarizování (shrnování) toho, co bylo řečeno.
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Nejzákladnější komunikační
pravidla
a fungování
komunikace
popisují následující
axiomy.
Nejzákladnější
komunikační
pravidla
a fungování
komunikace
popisujítřinásledující
tři axiomy.

1. komunikační axiom

1. komunikační axiom

Vzdělávací
politika
státu
Komunikace
proces
permanentní
(neustále
probíhající).
Komunikace
jejeproces
permanentní
(neustále
probíhající).
StátníANEB
politikou
je
zajistit
vyšší
efektivitu
a
kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
- Nelze nekomunikovat, vše hraje roli!!!
demokratických
a humánních
zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
ANEB Nelze principech
nekomunikovat,
vše hraje roli!!!
České
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie z oblasti
tzv. „soft
law“,vysvětlovat
v nichž se jako
odrážejí
stěžejní cíle a
Vše, co děláme, když nás někdo vnímá (hlavně
vidí a slyší)
si může
komunikační
požadavky
vzdělávací
systémy
členských
zemí.
Svou
roli
zde
sehrávají
iděláme
Ústava
Českésignály
republiky,
Listina
Vše, conaděláme,
když nás
někdo
vnímá
(hlavně
vidí apozor
slyší) si
může
vysvětlovat
komunikační
signály.
Proto
signály.
Proto
pomůže,
když si
budeme
dávat
na
to,
co
říkáme ajako
(jaké
vysíláme).
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
pomůže,Také
kdyžsisi můžeme
budeme dávat
pozor na
to, co říkáme
a děláme
(jaké signályrozumí
vysíláme).
Také(„nemluvím
si můžeme neustále
neustále
ověřovat,
jak našim
„signálům“
druzí
příliš rychle?“,

ověřovat, jakmoc
našimnahlas/potichu?“,
„signálům“ rozumí druzí
(„nemluvím
příliš
„nemluvím moc
nahlas/potichu?“,
„mohuA analo„nemluvím
„mohu
se zeptat,
jakrychle?“,
jste porozuměli
tomu,
co jsem říkal?“).
Listina
dětí
se práv
zeptat,
jak že
jsteinterpretujeme
porozuměli tomu,jako
co jsem
říkal?“). A analogicky
jako my
komunikační
signály
gicky
platí,
komunikační
signályplatí,
vše,žecointerpretujeme
dělá ten, koho
vnímáme
(hlavně vidíme
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na
národní
úrovni
patří
Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
a
rozvoje
výchovně
co dělá Proto
ten, koho
my vnímáme
(hlavněsi,
vidíme
slyšíme).
Proto jedruhá
vhodné
uvědomit
si, že nenám.
vše, co
vysílá chceme
a vše,
slyšíme).
je vhodné
uvědomit
že nea vše,
co vysílá
strana
je určeno
Pokud
vzdělávací
soustavy
v ČR,nám.
který
vymezuje
rámeczda
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cílemůžeme
i pořadísejejich
druhá
strana
je
určeno
Pokud
chceme
zjistit,
to
bylo
určeno
nám
a
co
to
přesně
znamenalo,
zjistit, zda to bylo určeno nám a co to přesně znamenalo, můžeme se zeptat („to patřilo mě?“, „jak tomu, co
důležitosti
Národní
program
vzdělávání
definující
základní
vývojové trendy
v oblasti
školství
vzdělávázeptatamám
(„to
patřilo
mě?“, „jak
tomu, co říkáte,
mám
rozumět?“
– samozřejmě,
je důležitý
také tón
hlasu, ajakým
říkáte,
rozumět?“
– samozřejmě,
že
je důležitý
také
tón hlasu,žejakým
se ptáme).
ní ve střednědobém
horizontu.
se ptáme).

2. komunikační axiom
Národní
rozvoje vzdělávání
2. program
komunikační
axiom
CitátKomunikace
Bílá kniha je proces nelineární (nepřímý), existuje tzv. „úhel zkreslení“ (viz níže).
Národní
programjerozvoje
vzdělávání
v Českéexistuje
republice
vznikl
na základě
usnesení vlády České republiky č.
Komunikace
proces nelineární
(nepřímý),
tzv. „úhel
zkreslení“
(viz níže).
277 Úhel
ze dnezkreslení
7. dubna
1999, zejména:
která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
zvětšují
schválila
Úhel zkreslení zvětšují zejména:
hlavní
cíle
vzdělávací
politiky.
- •různé
motivace
mluvčíchPřijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
různé
motivace mluvčích
- •jejich
rozdílné
emoce
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
jejich rozdílné emoce
- •jejich
různá
minulá
zkušenost
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
jejich různá
minulá
zkušenost
nekonkrétnost,
obecnost
promluv
aktivit,• podílejících
na utváření
národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
nekonkrétnost,se
obecnost
promluv
- •nesoulad
verbální
a
neverbální
rámce
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
nesoulad verbální a neverbální složkysložky střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Abychom
minimalizovali
zkreslení,
musíme
snažit
být co
nejvíce
upřímní
myšlenková
východiska,
obecné
záměry
a rozvojové
programy,
které
mají
být směrodatné
pro vývoj
Abychom
minimalizovali
úhelúhel
zkreslení,
musíme
se snažitsebýt
co nejvíce
upřímní
a otevření.
Pomůže také, když
a
otevření.
Pomůže
také,
když
budeme
často
parafrázovat
slova
našeho
komunikačního
partnera
budeme často parafrázovat slova našeho komunikačního partnera a vyzývat k parafrázování jeho. Ke zmenšování a vyzývat
vzdělávací
k
parafrázování
jeho.
Ke
zmenšování
úhlu
zkreslení
může
ještěbudeme
napomoci
využívání
schémat(tzv.
či obrázků, a
úhlu
může
ještěhorizontu.
napomoci
využívání
schémat
či obrázků,
a když
hovořit
naprosto konkrétně
soustavy
vezkreslení
střednědobém
když
budeme
„tvrdá
data“.) hovořit naprosto konkrétně (tzv. „tvrdá data“.)
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
3. komunikační
axiomodpovídajícím zvyšováním kapacit
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí,
mládeže a dospělých
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Komunikace
je proces,příležitost
do kteréhokvstupují
(zároveň)
dva typy,
naprosto odlišných
signálů:
vzdělávání
a poskytována
maximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
všem jedincům v
průběhu
celéhoobsahové,
života v souladu
- signály
věcné s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti
vzdělávání
tvorbou
nových
a studijních
programů, které budou odpovídat
- a signály
vztahové
(hovořící
o tom, vzdělávacích
v jakém jsme vůči
sobě vztahu)
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3. komunikační axiom
Komunikace je proces, do kterého vstupují (zároveň) dva typy, naprosto odlišných signálů:
• signály obsahové, věcné
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• a signály vztahové (hovořící o tom, v jakém jsme vůči sobě vztahu)

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vztah
můžeme
v zásadě
dvojí (trojí):
Vztah
můžeme
mít mít
vůčivůči
sobě sobě
v zásadě
dvojí (trojí):
Symetrický (rovnoprávný)

Asymetrický (1. je „nahoře“ a 2. „dole“)

Vzdělávací politika státu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
program vzdělávání
Základní
komunikační
vzorec: definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
vztah
vztah
vztah
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Velmi často však vypadá komunikace bohužel asi takto („vztahová válka“):
aktivit, podílejících
se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
ZPĚTNÁ VAZBA
aneb kjakmaximálnímu
efektivně sdělit
druhým,
že je mi jejich
chovánívšem
(ne)příjemné
vzdělávání a poskytována
příležitost
rozvoji
různorodých
schopností
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
Zpětná vazba je pojem, který se do psychologie a teorie komunikace dostal z kybernetiky a věd
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
zabývají- cích se fungováním systémů a procesů. Jak je zde pojímán zpětnovazební princip, jak funguje?
MODUL I str. 65
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Zpětná vazba je mechanismus, který kontroluje výstupy z procesu. Do oblasti výstupů je včleněn zpětno-
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ZPĚTNÁ VAZBA aneb jak efektivně sdělit druhým, že je mi jejich chování
(ne)příjemné

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
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Zpětná vazba je mechanismus, který kontroluje výstupy z procesu. Do oblasti výstupů je včleněn zpětnovazební

Zpětná vazba je pojem, který se do psychologie a teorie komunikace dostal z kybernetiky a věd zabývajících se
fungováním systémů a procesů. Jak je zde pojímán zpětnovazební princip, jak funguje?

„kontrolní článek“
či „kontrolní člen“. Tento
člen „číhá“
na výstupyv amateřinkách
porovnává hodnotu
výstupůkraje
s určitým předem
CZ.1.07/1.3.48/02.0045
Vzdělávání
pracovníků
Středočeského
nastaveným limitem. Pokud hodnota výstupu odpovídá nastaveným limitům, výstup je bez problémů propuštěn
hodnotám
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procesu, aby se
a „proteče“
až na konec
procesu. Pokud
však hodnota
výstupupokyn
neodpovídá
hodnotám
nastaveným
v kontrolním
„předělal“
či
„opravil“.
článku, tak je vydán pokyn a výstup je vrácen zpět do procesu, aby se „předělal“ či „opravil“.

Vzdělávací politika státu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Můžeme
si tosi představit
naledničce
ledničce
či chladničce
(viz obrázek).
Můžeme
to představitnapříklad
například na
či chladničce
(viz obrázek).
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Kontrolním
bodem
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Je vJe
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je změna).
Klesne-li
pak teplota
na 5 stupňů,
termostatpak
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Citát Bílá kniha
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vazba,
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je
udržet
stávající
chování
systému).
povel: program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
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chladit“
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277
ze dne
7. dubna
1999, která
v něm
– vjejím
návaznosti
programové
z července 1998 –
A přesně
takto
fungujezpětná
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můžeme dávat i do budoucna (popíšeme chování, které
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vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
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velkou radost, kdyby ses přezul. – Takto (do budoucna) poskytnutá pozitivní zpětná vazba
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celého
života
v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
je i uživatelsky příjemnější.
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 66
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Všimněme
si, že ve zpětné vazbě mluvíme za sebe
3 (mne roztrpčilo, když…) a i když popisujeme chování
druhého, nemluvíme o něm (o jeho nitru), ale pouze o tom, co je přístupné našim smyslům: o jeho chová-
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Všimněme si, že ve zpětné vazbě mluvíme za sebe (mne roztrpčilo, když…) a i když popisujeme chování druhého,
nemluvíme o něm (o jeho nitru), ale pouze o tom, co je přístupné našim smyslům: o jeho chování, o signálech, které
vysílá. Ve zpětné vazbě tak nemluvíme za druhého či o druhém (emoci vztahujeme k jeho chování, nikoli k němu
(„trápí mne, že děláš to a to“ ne „trápíš mne“, apod.). Chceme-li, aby byla zpětná vazba efektivní, tedy aby druhý
porozuměl tomu,CZ.1.07/1.3.48/02.0045
co mu chceme říci, musíme
se v ní vyvarovat:
Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
• věštění či interpretací jeho chování („ty ses nesoustředil“; „udělal jsi to schválně“; „nepřipravil ses“)
• hodnocení nebo nálepkování chování druhých („jsi lajdák“; „jsi nezodpovědný“; ale nedoporučujeme ani slova:
ti dovolená“)
„dobrá práce“)
oho, abychom
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politika
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Státní „určuji,
politikou
zajistit
vyšší efektivitu
a(„když
kvalitu
vzdělávání
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Listina
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porozumění.
Jsou
chvíle,
kdy jena
místo
zpětné
vazby
lepší
otázku, vědět,
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efektivní
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mi skáčeš
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mne
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vzdělávací
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rámec
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle i pořadí
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zpětné
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s pátráním
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tedy
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s otázkou.
(Např. „Honzo,
když mijejich
Co jemůže
zatím?“)
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definující
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v oblasti školství a vzděláváskáčeš
řeči,
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mne to zpětná
ruší.
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Co je trendy
zatím?“)
Efekt,
který
vazba,
můžeme
velmi to
dobře
ilustrovat
pomocí tzv. JoHari-ho okénka
ní ve střednědobém horizontu.
(viz níže). Cílem zpětné vazby je maximálně zvětšit veřejnou zónu a tak podporovat otevřenou komunikakterý přináší zpětná vazba, můžeme velmi dobře ilustrovat pomocí tzv. JoHari-ho okénka (viz níže). Cílem
ci. Efekt,
Národní
program rozvoje vzdělávání
zpětné vazby je maximálně zvětšit veřejnou zónu a tak podporovat otevřenou komunikaci.

Citát Bílá kniha
JoHari Window
(Joseph
Luft a Harrington
Ingham)
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České
republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
JoHari
Window
(JosephDe
LuftVito,Joseph.
a Harrington
Ingham)
(Volně
upraveno
podle:
(2001). Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada; str. 45)
277 ze(Volně
dne upraveno
7. dubna
1999,
která v něm
– Základy
v návaznosti
na komunikace.
programové
prohlášení
podle:
De Vito,Joseph.
(2001).
mezilidské
Praha:
Grada; str. z45)července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
Oblasti chování:
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Jednotlivé
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většinou
znamená
zmenšení
ostatních.
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
znamená
zmenšení
ostatních.
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
Veřejná (otevřená) zóna:
průběhu
celého
života chování,
v souladupostoje
s principem
spravedlivosti
využívání
kvality
Všechny
informace,
a názory,
které o soběavím
a druzí talentů.
je na měDosáhnout
vidí či jsemvyšší
jim je
sdělila
funkčnosti
tvorbouchování
novýchve vzdělávacích
studijních
programů,
kteréoblasti
budouse mění
odpovídat
(např. mé vzdělávání
jméno, převažující
stresu, postoj katřídění
odpadu,
atd.). Velikost
v
MODUL I str. 67
závislosti na mé osobnosti (na mé sociální roli) a lidech, se kterými komunikuji.
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Veřejná (otevřená) zóna:
Všechny informace, chování, postoje a názory, které o sobě vím a druzí je na mě vidí či jsem jim je sdělil (např.
mé jméno, převažující chování ve stresu, postoj k třídění odpadu, atd.). Velikost oblasti se mění v závislosti na mé
osobnosti (na mé sociální roli) a lidech, se kterými komunikuji.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
Slepá zóna:
Vědomosti,PV
které o mě mají druzí a já je nemám (např. zvyk třít si nos, když jsem nespokojen; dokončit druhému
větu, než jí stačí doříct on sám; časté říkání slova „takže“, atd.). Relativně velká slepá zóna může znamenat nízké
vědomí o sobě samém a může tak překážet přesné komunikaci a porozumění. Proto je většinou důležité pátrat po
tom, jak nás druzí vidí, žádat je o zpětné vazby.

Vzdělávací
politika
Soukromá
zóna: státu
Státní Náplň
politikou
je tvoří
zajistit
a kvalitu
vzdělávání
založenou
na jasně
této zóny
vše, covyšší
o soběefektivitu
vím, ale je skryté
před ostatními
(např. mé
sny a představy,
trapné definovaných
zážitky,
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
vlády
některé názory, zlozvyky, atd.).
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Neznámá
zóna:
základních
práv
a
svobod
dalšíani
mezinárodní
smlouvy,
je Česká
republika
Ta část mého já, o které anevím
já, ani nikdo jiný
- oblastjimiž
podvědomí
(nevědomí).
Pole,vázána.
na kterém se pohybuje
psychoterapie.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Praktická
ovlivňování
procesů
dynamiky
vzdělávací
soustavy v aplikace
ČR, který vymezuje
rámec vzdělávací
politikyskupinové
státu, dlouhodobé
cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní symetrické
program vzdělávání
definující základníavývojové
trendy v oblasti školství a vzdělává(zejména
komunikace
norem),
ní ve střednědobém horizontu.

tj. „VEDENÍ LIDÍ“

Národní program rozvoje vzdělávání
Jak symetricky
Citát Bílá
kniha (partnersky) komunikovat s někým, kdo porušuje pravidla, „zlobí“, narušuje „pořádek“ v hodině?
Velmi
často serozvoje
na takové
„výtečníky“v používá
metoda „cukru
a biče“,
daleko častěji
pouze
„biče“.
My Vám
zde
Národní
program
vzdělávání
České republice
vznikl
na základě
usnesení
vlády
České
republiky
č.
nabídneme
využití
symetrické
komunikace
a
práce
s
normami
(pravidly).
Doporučujeme
postupovat
v
pěti
krocích
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
A + B + C + D + E (viz níže).
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
Pětv kroků
symetrické
„abecedy“:
soustavy
České republice“
zveřejněné
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
zpětná vazbase na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
aktivit,A)podílejících
B)
zpětná
vazba
+ pátrání
po porozumění
(otázky
po motivech) a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
rámce vzdělávací
politiky
a jasně
vymezených
střednědobých
C) dohoda
na oboustranně
pravidlu tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
vyhlášeny
v podobě
závaznéhoodsouhlaseném
vládního dokumentu,
D)
popis
situace
+
dohoda
o
tom,
co
se
stane
při porušení
charakteru v některých zemích označovány. Česká
Bílá pravidla
kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
E)
vykonání
toho,
co
se
dohodlo,
že
uděláme
při
porušení
dohody
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
Nyní se na těchto pět kroků podívejme podrobněji:
soustavy
ve střednědobém horizontu.
• Na počátku je chování druhého člověka, které se nám nelíbí nebo nás štve
Příklad: Žákyně Jana přichází pozdě na hodinu.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
A) Abych
vůbec druhého
informoval,
že mi jeho chování
není příjemné,
dámbyla
mu „zpětnou
(Možnávšech
nám toúrovní
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, aby
zajištěnavazbu“.
dostupnost
přijde zvláštní, ale je opravdu jedna jediná jistá cesta, jak informovat druhého o tom, že mi jeho chování „nesedí“.
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 68 MODUL I
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Touto cestou je zpětná vazba. Nějaké „naznačování“, „zastrašování“ či čekání na to, „že mu to přece samo dojde“
většinou k cíli nevede.)

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PVse omlouvám, pane učiteli/paní učitelko.“
Příklad: „Moc

Příklad: „Jano, moc by mne potěšilo, kdybys přišla příště včas.“
• Reakce druhé osoby na zpětnou vazbu bývá většinou symetrická, protože zpětná vazba neeskaluje konflikt.

• Námi „odmítané“ chování druhého člověka se však může opakovat.
Příklad: Jana přichází pozdě i na příští hodinu.
B) Pokud se chování druhého opakuje, měli bychom si vzpomenout na nejobecnější cíl mezilidské komunikace,

Vzdělávací
politika
státu porozumění“. Proto ke zpětné vazbě přidáme „pátrání po porozumění“, tedy otázku po
totiž: „co
největší vzájemné
Státní příčině
politikou
je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
chování.
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Příklad:
republiky
i dalších
oblastipozdě.
tzv. „soft
law“,
v nichž
odrážejí
„Jano,
velmi mnepředpisů
rozčiluje, Evropské
že jdeš tentounie
týdenzpodruhé
Mohu se
zeptat,
co Tě k se
tomu
vede?“ stěžejní cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• Zde často
zazní příčina:
základních
práv
a
svobod
a další
jimiž
je Česká
republika
vázána.
Příklad: „Když já jsem měla
velkýmezinárodní
hlad a v bufetu smlouvy,
je o přestávce
vždycky
fronta. Než
se dostanu
na řadu, tak zazvoní.“
Listina
dětíje nyní pátrání po vzájemné dohodě, která by byla přijatelná pro obě strany.
C)práv
Na místě
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
v ČR,
který
vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
dlouhodobé
cíle i pořadí
Příklad:
„To mne mrzí,
že je
tam fronta.
(empatie)
Přesto
bych byl rád/a,
abys nastátu,
hodiny
chodila včas. (požadavek)
Jakjejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváby to šlo
zařídit? (snaha
o dohodu)“
ní ve střednědobém
horizontu.
• Někdy v odpověď zazní přímo slib:
Příklad: „Já už budu chodit včas.“ – dohody tedy bylo dosaženo.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha
Bohužel,
ne vždy zazní přijatelné řešení.
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
Příklad:
„Pokusím
se, abych
to stíhala.“
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Pokud nezazní řešení, návrh dohody, která nám vyhovuje, měli bychom dále vyjednávat.
hlavní Příklad:
cíle vzdělávací
politiky.
Přijaté
staly
východiskem
„Koncepce
vzdělávání
rozvoje
„Musím říci,
že toto řešení
procíle
mne se
není
přijatelné.
Já bych potřeboval/a,
abys
chodila včasana
hodinu.vzdělávací
Ty se
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13. května 1999.
asi zase potřebuješ najíst. Jak bychom mohli obojí zařídit?“
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,Popodílejících
se na utváření
vzdělanosti,
se mápátrat.
v budoucnosti
z obecně přijatého
vzájemně uspokojivé
dohodě jenárodní
vhodné několikrát
opakovaně
Většinou sevyvozovat
ji podaří nalézt.
rámce Příklad:
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají být veřejně
„Jídlo si koupím ráno a o přestávce se najím tak, abych stihla začátek hodiny.“
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
některých
označovány.
Česká Bílá
pojata
jako systémový
projekt,
Někdyvvšak
bohužel zemích
druhá strana
navrhuje neustále
řešeníkniha
(i přesjenaše
opakované
upozorňování),
která formulující
pro nás
myšlenková
východiska,
záměry navrhli
a rozvojové
kterévšak
mají
být směrodatné
pro vývoj
nejsou přijatelná.
Pak jeobecné
na nás, abychom
řešení my.programy,
(Neměli bychom
se „svým
vlastním“ řešením
přicházet do té doby, dokud druhá strana opakovaně několikrát nenavrhne pro nás nepřijatelná řešení.)
vzdělávací
Příklad:
„Jak bychom se mohli
domluvit, abys Ty byla v pohodě s jídlem a já s Tvým příchodem na hodinu?“ „Já si to,
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
co budete probírat, v tu dobu kdy na začátku hodiny nebudu, opíšu od Martiny.“ „Toto řešení pro mne bohužel není

přijatelné.
Co jinéholinie
by se rozvoje
s tím dalovzdělávání
dělat?“ „Tak jáv Vám
z bufetu
také něco
„Ani toto řešení se mi nelíbí. Co
Za hlavní
strategické
České
republice
lzepřinesu.“
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním kapacit
to tedy udělat tak, že si nějak jídlo zajistíš, ale tak, abys pozdě do hodiny nechodila?“
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
tak, abyspolečně.
byla zajištěna
dostupnost
• Výstupem
z bodu
„C“ je tedy dohoda,
v ideálníminstitucích
případě dohodnutá
V každém
případě by všech
s toutoúrovní
dohodou
měly souhlasitpříležitost
obě strany. (Jeknutné
tedy trpělivě vyjednávat
a pátrat po motivech
druhé strany,
abychom
vzdělávání
a poskytována
maximálnímu
rozvoji různorodých
schopností
všem
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
MODUL I str. 69
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dosáhli oboustranně přijatelné dohody.)
• Ani po domluvě či dohodě však nemusí být vyhráno. Chování se i tak může, bohužel“ opakovat.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

D) Nyní je už nutné domluvit se, co se stane při porušení pravidla. (Na počátku se často vyplatí popsat situaci.) A
pak se společně domlouváme, nad tím, co budeme dělat příště v případě nedodržení pravidla.
Příklad: „Jano, mohu s Tebou mluvit? Vzpomeneš si, na čem jsme se domlouvali minulý týden? Ne? To je mi líto.
(zpětná vazba) Domluvili jsme se, že nebudeš chodit pozdě do hodiny a Ty jsi s tím souhlasila. Co se stalo dneska?“
„Ale já jsem se opravdu snažila ...“ „Dneska jsi přišla opět pozdě. Já z toho začínám být velmi roztrpčený/á.“ (zpětná
vazba). „Nechci prožívat takové pocity.“ (sebeotevření) „Co s tím budeme dělat?“ „Já už budu chodit včas paní učitelko/
pane učiteli.“ „Víš, já mám strach, že to nedodržíš. Už minule jsme se tak domluvili a Ty jsi to nedodržela. Co uděláme,
když to opět porušíš?“ (vlastně se jedná o hledání trestu)
Vzdělávací
politika
státu
• Vedeme
rozhovor
tak, aby druhá strana navrhla sama, co se bude dít, pokud opětovně poruší pravidla. Zde
Státní postupujeme
politikou jevelmi
zajistit
vyšší
a kvalitu
založenou
jasněa chceme
definovaných
podobně
jako uefektivitu
předešlého bodu.
Pokud vzdělávání
je navrženo řešení,
se kterýmnamůžeme
demokratických
principech
a humánních
zásadách.
z obsahu
souhlasit, přijmeme
ho. Pokud
se nám nelíbí,
hledámeVyplývá
další, jiné to
řešení.
A pokudProgramového
druhá strana stáleprohlášení
žádné pro vlády
České republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
nás vhodné řešení nenabízí, navrhneme nějaké sami. Důležité je, abychom se na navrženém řešení obastěžejní
shodli. cíle a
požadavky
vzdělávacípátráme
systémy
zemí.
Svou
roli zde
(Jinaknavyjednáváme,
počlenských
porozumění,
hledáme
motivy
druhésehrávají
strany tak,i Ústava
abychomČeské
nalezli republiky,
oboustranněListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
přijatelné řešení.)

Listina
dětí
E) práv
Dojde-li
pak k opětovnému porušení dohody, přejdeme k dohodnutému řešení (trestu). Před jeho výkonem se
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
úrovni
Dlouhodobý
záměr
opět vyplatí popsat
situaci a nechat
si druhou
stranoupatří
odsouhlasit,
co se stalo
a jak vzdělávání
to probíhalo. a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
v ČR,
vymezuje
rámec
vzdělávací
státu,
cíle i pořadí
Příklad:
„Jani, co se
právě který
teď stalo?“
„Přišla jsem
pozdě.
Ale já jsem politiky
spěchala ...“
„Jak dlouhodobé
jsme se minule domluvili?“
„Žejejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
vývojové
trendy
v oblastižeškolství
vzdělávábudu chodit
včas. Když
já se fakt
snažila, aledefinující
musela jsemzákladní
ještě na záchod.“
„Co jsme
si domluvili,
uděláme, apokud
ní ve střednědobém
horizontu.
porušíš pravidlo?“ „Připravím si referát do příští hodiny. Tak tedy já si ho připravím ...“ „Děkuji, já si to tu napíšu,
abych na to nezapomněl/a.“ (Ještě můžeme přidat pátrání po porozumění: „Jak jsi s tím řešením spokojený?)

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha tedy místo okamžitého trestu za nějakou věc celou symetrickou paletu A + B + C + D + E. Tento postup
Používejme
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
vznikl
na základě
usnesení
vlády České
republiky č.
vede
vychovávané
k větší
odpovědnosti
a nechává
druhé straně
velkou
míru svobody.
Nezapomínejme,
že chování
277 zevýchovné
dne 7.autority
dubnapůsobí
1999,modelově
která va tudíž
němje–velká
v návaznosti
na programové
z července
pravděpodobnost
jeho přenosu doprohlášení
běžných životních
situací. 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Asertivní řešení
Vzdělávací modul A
Evaluace
stresových
Vzdělávací
modul
Ja inovace ŠVP
Asertivní PV
řešení stresových a konfliktních situací
a konfliktních situací
Různé definice asertivity:

Vzdělávací politika státu
Státní Asertivní
politikou
je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
chování bývá vymezováno nejrůzněji. Nečastěji bývá definováno jako chování,
Různé
definice
asertivity:
demokratických
principech
a humánních
zásadách.
Vyplývá
to z obsahu Programového prohlášení vlády
kdy člověk není
ani agresivní
ani pasivní (případně
ani manipulativní).
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Asertivní chování
bývá vymezováno
nejrůzněji.
Nečastěji
bývá
definováno
chování,
kdy
člověk
požadavky
na vzdělávací
systémy členských
zemí.
Svou roli
zde(asertivní,
sehrávají
i jako
Ústava
České
republiky,
Asertivitu
také někdy vymezujeme
jako chování,
kdy uplatňujeme
svá
komunikační)
práva tak,
abychomListina
není
ani
agresivní
ani
pasivní
(případně
ani
manipulativní).
základních
právpráva
a svobod
a lidí.
další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
neohrozili
druhých
Asertivitu
takédětí
někdy vymezujeme jako chování, kdy uplatňujeme svá (asertivní, komunikační) práva tak,
Listina
práv
Můžeme
přidat ještě jiný pohled na asertivitu: asertivita je někdy chápána jako nástroj, pro řešení mezilidských
abychom
neohrozilidokumenty
práva druhých
lidí. úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Mezi nejdůležitější
na národní
konfliktních situací pomocí komunikace.
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
Můžeme
ještě jiný
pohled
na asertivitu:
asertivita
je někdy
chápána
jakovnástroj,
řešení
meziliddůležitostipřidat
a Národní
program
vzdělávání
definující
základní
vývojové
trendy
oblasti pro
školství
a vzděláváAsertivní
postupy
a
techniky:
ských
konfliktních situací
pomocí komunikace.
ní ve střednědobém
horizontu.
Chci-li se chovat asertivně (svobodně nebo též autenticky), musím:

Agresivní
chování rozvoje vzdělávání
Národní program
1. agresivní,
Uvědomit si,zasahujeme
Jsme-li
do práv a svobod druhých lidí (např. fyzické útoky, jakékoli rozkazy, ale i
Citát Bílá
kniha co chci.
např.
skákání
do řeči).
Agresivní
chování
nenírepublice
samo o sobě
„špatné“.
Jsouusnesení
situace, vlády
kdy jeČeské
naprosto
na místě
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České
vznikl
na základě
republiky
č.
2. Uvědomit si „antecedenty“ (dalo by se to přeložit jako „výchozí předpoklady úsudku“): nesmím např. chtít
(např.
ve
chvílích
krize,
kdy
jde
o
zdraví,
hrozí
nebezpečí
z
prodlení,
apod.).
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
něco, co by mohlo ohrozit práva komunikačního partnera (to by nebylo asertivní!). Do antecedentů může patřit
schválila
zvažování toho, proč to vlastně chci a co mi to přinese (jak to povede k mým hlavním životním cílům), ale i různé
Pasivní
chování
hlavní
cíle
vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
další
věci, které s tím souvisí
(např.práv
zvažování
situačních
kontextů).druhých
Ve fázi zvažování
mohu
to, co
Jsme-li
pasivní,
svých
a svobod
ve prospěch
„je
mi upravit
todne
jedno,
jakchci.
myslíš“,
soustavy v Českévzdáváme
republice“sezveřejněné
Ministerstvem
školství, mládeže
a(např.
tělovýchovy
13. května
1999.
Mohu
reflektovat,
že
bych
mohl
omezit
osobní
práva
druhých
nebo
s
ohledem
na
situační
kontext
to
odložím
na
„já
s
tím
zásadně
nesouhlasím,
ale
ukecali
jste
mě,
ať
je
po
Vašem“,
apod.).
I
pasivní
chování
je
v
určitých
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
jindy,
situacích
naapod.
místě (např.
jsmenárodní
velmi unaveni,
apod.)
aktivit,
podílejících
se nakdyž
utváření
vzdělanosti,
se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce 3.vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
Promyslím
„konsekventy“ (důsledky, následky, logické závěry): když zvážím výchozí antecedenty, vše, co do
Manipulativní
chování
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního tak
dokumentu,
tzv. „Bílé knihy“
– jakjsou
jsoukonsekventy.
obdobné texty
strategického
situace
vstupujemůžeme
a mám je být
promyšlené,
další věc,
zabývat,
následkem
Agresivní
i pasivní
otevřeně („přijď
za kterou
mnouseažmusím
za hodinu“
či „dělali
jsme toAtedy
dosud lépe,
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
tohoto rozvažování
pak mohu
odstoupit
od požadovaného
chtění
anebo
se mohui rozhodnout
jednat (asertivně).
než navrhujete,
ale nechceme
přijít
o prémie,
podřizujeme
se“).
Agresivní
pasivní chování
však může být
myšlenková
východiska,
obecné
záměry
a rozvojové
programy,
které
býtberu
směrodatné
pro vývoj
Přemýšlení
o důsledcích
mi pomáhá
se zorientovat
v problému
a uvědomit
si, za comají
vlastně
svým
asertivním
i skryté
(a skrytému
agresivnímu
či pasivnímu
chování
se právě
říká manipulace).
Skryté
agresivní
chovávzdělávací
chováním
zodpovědnost.
ní zasahuje
do svobody
druhých, ale jaksi skrytě (např. „slušný chlapec by se takhle nechoval“ nebo „měl
soustavy ve střednědobém horizontu.
by ses více učit“ – otevřeně agresivní by bylo „nemluv sprostě“ nebo „teď se budeš místo hraní na počítači
4.Skryté
Konkrétně
promyslím
na základě
toho, co chci,
a útočí
konsekventů,
co (např.
musím „mě
udělatuž
(a jak
přesně).
S tímjá už
učit“).
pasivní
chování
se vyznačuje
tím,vantecedentů
že mluvčí
na
sebe
je vše
jedno,
Za hlavní
strategické
linie
rozvoje
vzdělávání
České
republice
lze
považovat:
někdy problém. Proto se škola asertivity snaží navrhnout ideální procesní modely, které nám pomáhají vidět
ani
jístbývá
nemusím,
stejně tuvzdělávací
jen zabírám
místo“,
apod.).
Cílem
manipulace
ať už agresivní
nebo pasivní
je
Uspokojovat
vyvolávat
potřeby
dětí,
a dospělých
odpovídajícím
kapacit
cesty, jaka se
chovat v různých
situacích.
Důležité
jemládeže
tyto procesní
modely (techniky)
použít vezvyšováním
správné situaci.
V
přímět
druhé
k nějakému
chování (které
ale není otevřeně
formulováno).
Manipulátor
vyvolávávšech
v druhých
ve školách
a dalších
vzdělávacích
mimoškolních
institucích
tak,
zajištěna
dostupnost
jednodušších
situacích
se na to dáipřijít
zdravým selským
rozumem.
Odaby
tohobyla
„co chci“
se v jednodušších
případechúrovní
lidech
pocity
viny,
nedostačivosti,
apod.
a
tím
zařizuje,
že
mu
vyhoví.
Manipulace
je
hrubý
zásah
do svobo-v
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům
dy druhých!
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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dá snadno přijít na to, „co proto musím udělat“. Některé případy jsou složitější, někdy do toho vstupují složité věci
na straně mé osobnosti, které nemám zcela nahlédnuté. (Proto je velmi užitečné přemýšlet o svém chování, o jeho
motivaci, o všem co na něj má vliv.)

Vzdělávací modul A
Manipulativní
pověry
a k nim příslušející
Evaluace
a inovace
ŠVP asertivní práva (dle PhDr. Zdenko Matuly)
PV
„Neměl bys nezávisle posuzovat sám sebe a svoje akce. Musíš být posuzován vnějšími pravidly a autoritou, která je
moudřejší a větší než jsi ty sám.“
1. Každý má právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a za jejich důsledky sám
zodpovědný.
Vzdělávací politika státu
„Za své chování jsi zodpovědný druhým lidem a měl bys proto to, co děláš, vždy zdůvodnit a ospravedlnit.“

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
2. Každý má právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující jeho chování.
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
„Vůči některým institucím a věcem máš větší závazky, než vůči sobě samému. Měl bys obětovat svoje vlastní hodnoty,
požadavky
na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
abys udržel tyto systémy v chodu. Jestliže nepracují efektivně, musíš se přizpůsobit ty, nikoliv systém.“
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
3. Každý má právo posoudit, zda a nakolik je zodpovědný za řešení problémů druhých lidí.

Listina
práv dětí
„Názor, ke kterému ses jednou přiklonil, bys neměl nikdy měnit. Musel bys ospravedlnit svůj nový výběr nebo přiznat,
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
že ses mýlil. Pokud ses mýlil, znamená to, že jsi nezodpovědný, že se asi budeš mýlit znovu, že prostě nejsi schopen sám
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
se rozhodovat.“
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
4. Každý má právo změnit svůj názor.
„Nemáš dělat chyby. Pokud je děláš, musíš mít pocity viny. Ostatní lidé by v takovém případě měli tvé chování a

Národní program rozvoje vzdělávání
rozhodování kontrolovat.“
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
5. Každý má právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
„Měl bys znát odpovědi na všechny dotazy, týkající se možných konsekvencí tvého chování, protože když tyto odpovědi
schválila
neznáš, nejsi si vědom problémů, které způsobuješ ostatním lidem, jsi nezodpovědný a měl bys být kontrolován.“
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
6. Každý má právo říct „Já nevím“.
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
„Lidé, se kterými se stýkáš, k tobě musejí mít kladný vztah. Potřebuješ kooperaci druhých lidí, abys přežil. Je velmi
aktivit,důležité,
podílejících
se měli
na utváření
národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
aby tě lidé
rádi.“
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
dokumentu,
tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
7. Každý
má právo
být nezávislý
na dobré
vůli druhých.
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
je pojata
jakoPlatí
systémový
projekt,
formulující
„Měl by ses držet logiky, rozumnosti a racionality, abys mohl kniha
zdůvodnit
to, co děláš.
přece, že logické
je rozumné.
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
8. Každý má právo dělat nelogická rozhodnutí.
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
„Musíš
být senzitivní a umět
předvídat potřeby svých bližních. Musíš chápat, co potřebují, aniž by to jasně řekli. Jestliže
nechápeš, co druzí chtějí i bez toho, že by ti to výslovně řekli, nejsi schopen žít s nimi v harmonii a jsi necitlivý ignorant.“

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
vyvolávat
vzdělávací
potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
9. Každýamá
právo říct:
„Já ti nerozumím“.
ve školách
dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, abyAsi
byla
dostupnost
„Musíša se
snažit být
stále lepší, dokud
nebudeš ve všech
oblastech perfektní.
se tizajištěna
to nepovede,
ale musíš sevšech
snažit.úrovní
vzdělávání
příležitost
k vylepšit,
maximálnímu
rozvoji
schopností
všemjsijedincům
v
Jestližea tiposkytována
někdo naznačí, jak
by ses mohl
máš povinnost
tento různorodých
pokyn následovat.
Když to neuděláš,
líný,
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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degenerovaný, bezcenný a nezasloužíš si od nikoho, ani od sebe, respekt.“
10. Každý má právo říci: „Je mi to jedno“.
Znáš-li asertivní techniky, měl bys je používat.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
11. Každý má právo nebýt asertivní a nepoužívat asertivní techniky.
PV
Překonávání „Driverů“
(kognitivně behaviorální postup)

„Driver“
je iracionální
myšlenka (nebo postoj), které člověk bezvýhradně věří a proto řídí jeho chování. Iracionálnost
Vzdělávací
politika
státu
myšlenky/postoje
tkví vvyšší
tom, žeefektivitu
v určitých situacích
platí a vzdělávání
v mnoha jinýchzaloženou
situacích neplatí.
ovšem
Státní řídící
politikou
je zajistit
a kvalitu
na Člověk
jasně sedefinovaných
chová
tak,
jako
kdyby
platila
v
každé
situaci,
což
není
rozumné.
Vliv
řídící
iracionální
myšlenky/postoje
na
naše vlády
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení
se realizuje
v podvědomé
tzn., že
její z
vliv
na našetzv.
chování
neuvědomujeme.
České chování
republiky
i dalších
předpisůrovině,
Evropské
unie
oblasti
„softsi law“,
v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Škodlivé postoje a přesvědčení jsou vlastně iracionální (nerozumné) schémata, která vznikla u každého z nás v
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
průběhu vývoje, nejčastěji už v dětství, na základě toho:
• co nás učili rodiče (láska je za výkon, autorita má vždy pravdu),
Listina
práv dětí
• že jsme byli kritizováni
lidmi,
si vážili
(nestojím
vůbec zazáměr
nic), vzdělávání a rozvoje výchovně
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na kterých
národníjsme
úrovni
patří
Dlouhodobý
• že nás
blízcí ignorovali
nebovymezuje
odmítali (moje
potřeby
nejsou vůbec
důležité,
mědlouhodobé
nikdo nemůžecíle
mít irád,
mojejejich
vzdělávací
soustavy
v ČR, který
rámec
vzdělávací
politiky
státu,
pořadí
hodnota
závisí
na
mém
výkonu).
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává-

ní ve střednědobém horizontu.

„Driver“ má vždy 2 části. Jedna se týká chování (jak se máme či nemáme chovat) a druhá se týká nějakého našeho
sebehodnocení, které se vztahuje k onomu popsanému chování a z něj vyplývá – na pořadí obou částí nezáleží.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Například:
„Musím
být perfektní,
protože
když udělám
chybu,
selhal(a)
(jsemusnesení
nespolehlivá/ý)“
Národní
program
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
vznikl
na jsem
základě
vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
K tomu, aby došlo ke korekci příslušného schématu, snažíme se jej analyzovat a testovat, např.: z čeho tento
schválila
pramení?, v čem může být tento předpoklad nepřiměřený?, je toto přesvědčení pro mne vždycky
hlavní předpoklad
cíle vzdělávací
politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
pravdivé a neměnné?, v čem má toto přesvědčení pro mne výhody a nevýhody?
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Postup:
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
1. Driver
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Přesné znění „Driveru“
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
2. Výhody a nevýhody
vzdělávací
Konkrétně popišme, jaké výhody mi přináší to, že se chovám podle tohoto driveru, a jaké nevýhody mám z toho, že se
soustavy
ve střednědobém horizontu.
podle něj chovám.
Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Co mi driver „dává“ (výhody): Co mi driver „bere“ (nevýhody):
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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3. Přeformulace „Driveru“
Přeformulujme driver tak, aby výhody, které jsme definovali v předchozím kroku, zůstaly zachovány, a nevýhody
„zanikly“.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

4. Co by to změnilo v mém životě:
Konkrétně popíšeme, jaké dopady a do kterých oblastí našeho života by mělo, kdybychom se začali chovat podle
přeformulovaného „Driveru“.
5. Co se proto musím naučit:
Konkrétně popíšeme jaké znalosti a dovednosti se musíme naučit, abychom se mohli začít chovat podle přeformulovaného
„Driveru“.

Vzdělávací politika státu
Státní 6.politikou
je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Plán realizace:
demokratických
principech
humánních
zásadách.
Vyplývá
tožezseobsahu
Programového
prohlášení vlády
Popíšeme konkrétní
činnosti,a které
když budeme
dělat, povedou
k tomu,
budeme chovat
podle přeformulovaného
České „Driveru“,
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní cíle a
stanovíme jejich pořadí a určíme jejich termíny, případně frekvenci.
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Příklad:
Listina
1. práv
Driverdětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
úrovni
patříCHYBU,
Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
a rozvoje výchovně
MUSÍM BÝT PERFEKTNÍ,
PROTOŽE
KDYŽ
UDĚLÁM
SELHAL(A)
JSEM
(JSEM NESPOLEHLIVÁ/Ý)
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává2. Výhody
a nevýhody
ní ve střednědobém
horizontu.
Co mi driver „dává“ (výhody): Co mi driver „bere“ (nevýhody):
• podávám dobrý výkon

Národní
program
rozvoje
• jsem
uznáván(a)
druhýmivzdělávání
Citát Bílá
kniha
• jsem spokojen(a) se sebou samou/samým
Národní
rozvoje vzdělávání
v České
základě
usnesení vlády
České
republiky
č.
• mprogram
ám dobré předpoklady
pro kariérní
růst * republice
mám strachvznikl
udělat na
chybu
i v maličkostech,
věčně jsem
v napětí
*
277 ze zůstávám
dne 7. dubna
1999, nad
která
v něm
– vdoby,
návaznosti
nanaprogramové
prohlášení
v práci dlouho
rámec
pracovní
nemám čas
rodinu * někteří
lidé o mnězs července
posměchem1998 –
schválila
hovoří jako o „puntičkáři“
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“
3. Přeformulace
„Driveru“zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
rozvoj
školství
a všech dalších vzdělávacích institucí a
CHCI BÝT
PERFEKTNÍ,
KDYŽ
UDĚLÁM
CHYBU, že
TAK
SE Z NÍ
POUČÍM
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce 4.vzdělávací
politiky
a jasně
vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
Co by to změnilo
v mém
životě:
vyhlášeny
v podobě
závazného
„Bílétakže
knihy“
– jak
obdobné
texty
strategického
Poučení
z případných
chyb byvládního
přispělo k dokumentu,
mému dalšímutzv.
rozvoji,
nadále
bychjsou
podával(a)
dobrý
výkon,
když
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
ne lepší, byl(a) bych více uznáván(a) druhými, zbavil(a) bych se strachu a napětí, měl bych více času pro rodinu i
myšlenková
sebe. východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
5. Co
proto musím naučit:
soustavy
vesestřednědobém
horizontu.
Metody analýzy chybových situací, metody plánování osobního rozvoje, sebereflexi, dodržovat pracovní dobu, ……

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
6. Plán realizace:
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Navazování, budování a rozvíjení VZTAHŮ
CHCI: budovat a rozvíjet svůj vztah s druhým člověkem a dosahovat v komunikaci porozumění
MUSÍM:

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

1. V komunikaci mému komunikačnímu partnerovi poskytovat:
a) volné informace o sobě (tj. jakákoli věcná fakta a vyjádření ohledně mých motivací, které přispívají k tomu, aby
mi druhý lépe rozuměl)
• věcné (faktické informace, tvrdá data; příliš nerozvíjejí vztahy)
• osobní
(informují
Vzdělávací
politika
státudruhé o mých motivacích, jsou tedy hodnotnější než věcné volné informace a více tak
přispívají k budování
a rozvíjení
Státní politikou
je zajistit
vyšší vztahů)
efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
b)
sebeotevření
(tj.
informace
druhému,
prožívám určitou
situaci,
druhé lidi,
apod. – v sebeotevření
tak vlády
demokratických principech a humánníchjakzásadách.
Vyplývá
to věci,
z obsahu
Programového
prohlášení
musí býti emoce
/prožívání/);
je specifickou
volných
informací
České vždy
republiky
dalších
předpisů sebeotevření
Evropské unie
z oblastipodmnožinou
tzv. „soft law“,
v nichž
se odrážejí stěžejní cíle a

požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv a svobod aOPRÁVNĚNÉHO
další mezinárodní smlouvy, požadavku
jimiž je Česká republika vázána.
Uplatňování
Listina
právuplatnit
dětí svůj oprávněný požadavek (tj. opřený o objektivní kritérium)
CHCI:
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
MUSÍM:
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
1. Jasně deklarovat
(prohlásit), co chci:
a) Popsat situaci (Půjčil jsem Ti před měsícem knihu)

Národní
program
b) Odvolat
se narozvoje
objektivnívzdělávání
kritérium, normu (slíbil jsi, že mi půjčenou knihu vrátíš do 3 týdnů)
Citát Bílá
kniha
c) Popsat chování, které po druhém vyžaduji (a proto Tě žádám o její navrácení), tj. jasně deklaruji, jaké chování
Národní
program
vzdělávání
České
republice
vznikl
na nesmí
základě
vládyči České
republiky č.
očekávám.
(Nerozvoje
„chtěl bych“,
ale „chci“vnebo
„žádám“).
(Popis
chování
být usnesení
formou příkazu
rozkazu!)
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
2. Vytrvale to opakovat (tzv. perzistence /stálost, vytrvalost, tvrdošíjnost/ – např. poškozená gramofonová deska)
hlavní –cíle
vzdělávací
politiky.
maximálně
však 3x
– 4x! Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
touto
přihlásilo
zásadě,
že rozvoj
a všech
dalších
vzdělávacích
institucí a
Na koncisetéto
fázekoncepcí
je dobré ujistit
se, zda jek druhá
strana
ochotnaškolství
požadavek
splnit: (např.
Jsi mi
ochoten vyhovět
aktivit,nebo
podílejících
se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
ne?)
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
vládníhokompromisu
dokumentu,
„Bílé knihy“
jak jsou
strategického
3. Ještě
můžeme závazného
pátrat po přijatelném
(tj. tzv.
po jakémkoli
řešení –
situace,
kteréobdobné
se bude cotexty
nejvíce
blížit
charakteru
v některých
zemích označovány.
Českáčase:
Bílánapř.
kniha
pojatabýt
jako
projekt, formulující
uspokojení
mého oprávněného
požadavku v daném
kdyžjenemůže
můjsystémový
oprávněný požadavek
splněný
ihned, tak
se ptám: „kdyobecné
nejdříve“,záměry
„co navrhujete“,
apod.
myšlenková
východiska,
a rozvojové
programy, které mají být směrodatné pro vývoj
a)
Dále
můžeme
informovat
druhou
stranu
o
dalších
krocích,
které podnikneme, pokud nám bude dále upírat
vzdělávací
uplatnění
oprávněného požadavku
soustavy
ve střednědobém
horizontu.(např. „já si budu stěžovat u Vašeho nadřízeného“).
Žádost
o laskavostlinie
(můžeme
také vzdělávání
říci: prosba ovlaskavost)
Za hlavní
strategické
rozvoje
České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách
dalšíchpoprosit,
vzdělávacích
institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
CHCI:aněkoho
požádat oi mimoškolních
laskavost
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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MUSÍM:
1. Vyjádřit, že jde o prosbu (říci „prosím“ nebo „byl bys tak laskav“ či „chtěl bych, abys“)
2. Jasně deklarovat „předmět“ prosby, tj. o co mi jde

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
Odmítání žádosti o laskavost
PV

CHCI: Odmítnout žádost o laskavost (tj. něčeho, co nepatří mezi mé povinnosti)
MUSÍM:

Vzdělávací
1. Jasněpolitika
deklarovatstátu
(prohlásit) odmítnutí (tj. jasně říci „ne“ např. ne, neudělám to a to, nepřijdu tam, nepůjčím,
Státní nevyzvednu,
politikou apod.)
je zajistit
vyšší
efektivitu
a sekvalitu
vzdělávání
na jasně
– můžeme
říci i „nechci“,
vyplatí
použít sloveso,
které řeklzaloženou
ten, kdo o laskavost
žádá v definovaných
žádosti
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
vlády
o laskavost (např. místo „nechci to udělat“ použít „neodvezu Tě“ nebo „neudělám to“)
České 2.republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
Chceme-li ošetřit vztahy, je dobré navrhnout náhradní řešení, případně se zeptat druhé strany, jaké náhradní cíle a
požadavky
vzdělávací
systémy
členských
zemí.
Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
řešení na
by navrhla
ona (např.
„jak jinak
bych mohl
pomoci?“)
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je Česká
republika
3. Pokud na odmítnutí druhá strana nereflektuje a stále naléhá,
opakujeme
odmítnutí
– např.vázána.
formou tzv. poškozené
gramofonové desky.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
úrovniHolou
patříasertivitu
Dlouhodobý
záměrvšak
vzdělávání
a rozvoje výchovně
Výše je uveden holý
asertivní postup
při odmítání.
při odmítání
můžeme změkčit:
vzdělávací
soustavy
v ČR,(např.
který„dokážu
vymezuje
rámec vzdělávací
politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
• Empatickým
výrokem
si představit,
že Tě to nepotěší“)
důležitosti
a Národní(např.
program
základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává• Sebeotevřením
„je mivzdělávání
to hrozně líto,definující
peníze Ti nepůjčím“)
ní ve střednědobém
horizontu.
• Omluvou (ale jen jedním slovem, např. „promiň“)
• Zdůvodněním (jedním jediným nejzávažnějším důvodem)

Národní
program
rozvoje ivzdělávání
• Můžeme
se samozřejmě
zeptat se, zda chce komunikační partner zdůvodnění slyšet. Pokud řekne, že ano, platí
Citát Bílá
kniha
zásada uvedená výše: vybereme jeden jediný (ten hlavní - nejzávažnější) důvod pro odmítnutí a ten zveřejníme. Je
Národní
programsdělovat
rozvoje
vzdělávání
v vyžádání
České republice
vznikl
nasebe!
základě usnesení vlády České republiky č.
asertivnější
zdůvodnění
až na
a ne předem
sám od
277 ze• Kombinací
dne 7. dubna
1999,
kterávěcí
v (např.
něm omluvou
– v návaznosti
na programové prohlášení z července 1998 –
více výše
uvedených
a sebeotevřením)
schválila
hlavní Zvládání
cíle vzdělávací
politiky.
Přijatéhodnocení,
cíle se staly
východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
kritiky (např.
negativního
nálepkování)
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
CHCI: Zvládat
kritiku
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce MUSÍM:
vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
1. Určit,
zda se jednázemích
o kritiku:označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
• Reálnou
• Reálná kritika obsahuje vždy odvolání se na „kritérium“ (včetně vlastního prožívání), na nějakou dohodu
vzdělávací
• Reálná
kritika obsahujehorizontu.
popis situace (co se stalo)
soustavy
ve střednědobém
• Reálná kritika může být naprosto konkrétní (obsahuje popis situace i odvolání se na kritérium) – pak použijeme

negativní
aserci: linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Za hlavní
strategické
Uspokojovat
a
vyvolávat
potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
1. otevřeně
uznám, ževzdělávací
má druhý pravdu
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
2. navrhnu
řešení
důsledků mého
pochybení
3. (nepovinný
krok): zeptám
se druhékstrany,
zda chce slyšet
důvodyrůznorodých schopností všem jedincům v
vzdělávání
a poskytována
příležitost
maximálnímu
rozvoji
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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4. v případě, že druhý opakuje kritiku, opakujeme bod č. 1 (jako poško-zená gr. deska stále opakujeme, že má
pravdu, že jsme to udělali)

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV
1. použijeme
negativní dotazování (pátrání po porozumění)

• Reálná kritika může být také nekonkrétní, příliš obecná (obsahuje odvolávku na kritérium, ale chybí v ní popis
situace)

2. jakmile získáme konkrétní kritiku, postupujeme, jako u reálné kritiky (tj. negativní asercí)
• Manipulativní

Vzdělávací
politikakritika
státunikdy neobsahuje ani odvolávku na nějaké kritérium, ani popis toho, co se stalo a vždy nějak
• Manipulativní
Státní útočí
politikou
je (např.
zajistit
vyšší nezodpovědný
efektivitu ačlověk“)
kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
na druhého
„jsi totálně
demokratických
a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
• V takovém principech
případě použijeme:
České •republiky
i
dalších
předpisů
unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Otevřené dveře (jedná se o jakýsi Evropské
„ventil na papiňáku“)
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských
zemí.
Svou částečnou
roli zde sehrávají
i ÚstavaveČeské
a) mohu
použít „skrytou
pravdu“,
tj. souhlasíme
s každou
pravdou, obsaženou
výrokurepubliky,
(např. „jsouListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
situace, kdy bych chtěl být spolehlivější“)
b) nebo použijeme „pravděpodobnost“, tj. souhlasíme s každou pravděpodobností, použitém ve výroku (např.

Listina „připouštím,
práv dětí že to tak může vypadat“)
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
patřís obecnými
Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
rozvoje výchovně
c) případně použijeme
„obecnou
pravdu“, tj.úrovni
souhlasíme
logickými
pravdami
(např. „sanezodpovědnými
vzdělávací
soustavy
v ČR,
který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
lidmi
se velmi těžko
spolupracuje“)
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Image pedagoga

Vzdělávací
Osobnost
učitele modul A
Evaluace
a inovace
Vzdělávací
modul ŠVP
K
PV
ZvýšeníImage
kvalifikace
pedagogů
pedagoga
v oblasti veřejného vystupování
– image ředitele, učitele MŠ,
image
školy
Vzdělávací
politika
státu

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Zvýšení
kvalifikace
pedagogů
v na
oblasti
vystupování
– image
ředitele,
Následující
modul
má
odpovědět
otázkyveřejného
z image pedagoga
mateřské
Čitatelé
mají učitele
pochopit,MŠ,
jaká image
je jeho školy
demokratických
principech
a humánních
zásadách.
Vyplývá
to zškoly.
obsahu
Programového
prohlášení
vlády
funkce
image učitele
a jaký
význam má
prozpedagogickou
se projevuje
k dětem,
ale cíle a
České skutečná
republiky
i dalších
předpisů
Evropské
unie
oblasti tzv. práci,
„softjak
law“,
v nichžvesevztahu
odrážejí
stěžejní
Následující
modul
má odpovědět
na
otázky zškoly,
image
mateřské
školy.
Čitatelé
mají pochopit,
jaká
především
k rodičům
asystémy
k ostatním
partnerům
jakýpedagoga
vliv
prezentaci
pedagoga
na veřejnosti.
JakoListina
požadavky
na vzdělávací
členských
zemí. Svou
rolimá
zdepro
sehrávají
i Ústava
České
republiky,
je jeho
skutečná
funkce
image
učitele
a
jaký
význam
má
pro
pedagogickou
práci,
jak
se
projevuje
ve
vztazvláštní
kategorie
je řešen
dopadmezinárodní
image pedagogasmlouvy,
pro výkonjimiž
funkcejeředitele
školy.
základních
práv
a svobod
a další
Českámateřské
republika
vázána.
hu k dětem, ale především k rodičům a k ostatním partnerům školy, jaký vliv má pro prezentaci pedagoga
na veřejnosti.
Jako zvláštní kategorie je řešen dopad image pedagoga pro výkon funkce ředitele mateřské
Téma
seznamuje
Listina
práv
dětí se základními vlastnostmi učitele, které se podílejí na vytváření jeho profesního a osob- nostního
školy.
profilu. Představídokumenty
pojem image na
učitele/ředitele
včetněpatří
toho, jaké
rysy mají vliv
na jehovzdělávání
konečnou podobu.
Představen
Mezi nejdůležitější
národní úrovni
Dlouhodobý
záměr
a rozvoje
výchovně
bude pravý
obsahvtermínu
„První
dojem“. rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
vzdělávací
soustavy
ČR, který
vymezuje
Téma
seznamuje
se
základními
vlastnostmi
učitele,
které sevývojové
podílejí na
vytváření
jehoškolství
profesního
a osobdůležitosti a Národní program vzdělávání definující
základní
trendy
v oblasti
a vzděláváimage
učitele/ředitele
včetně
toho, jaké
rysy mají
na jeho konečnou
V dalšíprofilu.
části se Představí
text
věnuje pojem
základním
pravidlům
komunikačních
dovedností,
seznámí
čitatelevliv
se základními
ní nostního
ve střednědobém
horizontu.
podobu.
bude pravý
obsah termínu „První dojem“.
prvky Představen
verbální a neverbální
komunikace.

Národní program rozvoje vzdělávání
V další
části
se textznalostmi
věnuje základním
pravidlům
komunikačních
dovedností,
se jej
základníS takto
získanými
čtenář pochopí
význam image
pedagoga pro
jeho práci a seznámí
s vědomímčitatele
možnosti
Citát
Bílá
kniha
účinně
ovládat
získají
vyšší
sebevědomí
pro
další
výkon
své
pedagogické/ředitelské
profese.
Ideální
je
text
doplnit
mi
prvky
verbální
a
neverbální
komunikace.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
cvičeními
na kurzu
k tomu
určenému.
277 zepraktickými
dne 7. dubna
1999,
která
v něm
– v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
S takto získanými znalostmi čtenář pochopí význam image pedagoga pro jeho práci a s vědomím možnosti
schválila
Vlastnosti
osobnosti
učitele
a jeho
typologie
jej účinně
ovládat získají
vyšší
sebevědomí
pro východiskem
další
výkon
své
pedagogické/ředitelské
profese.
Ideální je
hlavní
cíle vzdělávací
politiky.
Přijaté
cíle
se staly
„Koncepce
vzdělávání a rozvoje
vzdělávací
naMinisterstvem
kurzu k tomu školství,
určenému.
text doplnit
praktickými
soustavy
v České
republice“cvičeními
zveřejněné
mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Existuje
mnoho
pokusů
o
typologiii
učitelovy
osobnosti
(Döring,
Caselmann,
Vaněk…).
Typem
se zde rozumí
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech
dalších
vzdělávacích
institucí a
skupina
jedinců,
kteří
mají
společný
určitý
soubor
znaků,
jimiž
se
odlišují
od
jiné
skupiny.
Uvnitř
daného
typu
se
Vlastnosti
osobnosti
učitele
a
jeho
typologie
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
jeho příslušníci navzájem lišit v ostatních vlastnostech.
rámce mohou
vzdělávací
politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
Existuje
mnoho
o typologiii
osobnosti
(Döring,
Vaněk…).
Typem
se zde
vyhlášeny v podoběpokusů
závazného
vládníhoučitelovy
dokumentu,
tzv. „Bílé
knihy“Caselmann,
– jak jsou obdobné
texty
strategického
Podleskupina
vztahu kjedinců,
žákům a jejich
vedení
– 3 typy: určitý soubor znaků, jimiž se odlišují od jiné skupiny. Uvnitř
rozumí
kteří
mají
společný
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
daného typu
se mohou jeho
příslušníci
lišit vprogramy,
ostatních vlastnostech.
myšlenková
východiska,
obecné
záměrynavzájem
a rozvojové
které mají být směrodatné pro vývoj
1) Autoritativní typ řízení výuky
vzdělávací
Podle vztahu
k žákům a horizontu.
jejich vedení – 3 typy
soustavy
ve střednědobém
Jednosměrný vztah, žák je objektem učitelova působení.

1) Autoritativní
typ řízení
výuky
Žák je pasivní příjemce
informací,
není aktivní.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Preference monologických VM, malá pestrost, stereotyp.
Uspokojovat
a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
Jednosměrný
vztah,
žákrukou“,
je objektem
učitelova
působení.
Učitel má „vše
ve svých
ztotožnění
s naprostou
odpovědností za výchovu a vzdělávání žáků.
ve školách a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
ŽákUčitel
je pasivní
informací,
není
aktivní.
přesně příjemce
plánuje, určuje
zaměstnání
žáků.
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k pestrost,
maximálnímu
rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
stereotyp.
Preference
monologických
VM, malá
průběhu
života
v souladu
principem sspravedlivosti
a využívánízatalentů.
Dosáhnout
vyšší
kvality a
Učitelcelého
má „vše
ve svých
rukou“,s ztotožnění
naprostou odpovědností
výchovu
a vzdělávání
žáků.
funkčnosti
vzdělávání
nových vzdělávacích
a studijních programů, které budou odpovídat
Učitel přesně
plánuje,tvorbou
určuje zaměstnání
žáků.
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Výchova – požadavky, příkazy, instrukce, hrozby, přesné plnění úkolů.
Žák – učí se, protože musí, ne, že chce poznat.
Vyšší třídy – snížený zájem, iniciativa, pokyny plněny formálně bez vnitřního přesvědčení.
Vztah učitel – žák – nedůvěra, konfliktní situace.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
2) Liberální typ řízení výuky – protipól
PV

Výchovně vzdělávací proces neorganizovaný, řízení často v rukou žáků.
Slabé vědomosti, proto je učitel později odsuzován.
Učitel nemá autoritu, tu mají silné osobnosti ve třídě.
Konflikty se neřeší.
Vzdělávací
politikanastátu
Malé požadavky
žáky.

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
principech
a výuky
humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
3) Demokratický
styl řízení
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
vzdělávací
systémy
Žák = na
partner
učitele, aktivita
žákačlenských
až nutná. zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
jimiž je Česká republika vázána.
Učitel – adekvátní způsoby formování osobnostismlouvy,
žáků.
Učitel – snaha o individualizaci práce v hodině.

Listina
práv dětí
Odhalovat
možnosti žáků, oceňuje vlastnosti, jednání, chování, snahu, nové nápady, ...
Mezi nejdůležitější
napro
národní
úrovni
patřípro
Dlouhodobý
vzdělávání
a rozvoje výchovně
Známky nejsou dokumenty
hlavní kritérium
hodnocení
= nutné
zdravý vývoj záměr
sebepojetí,
sebekoncepce.
vzdělávací
soustavy
v ČR,
kterýdovednosti,
vymezujepřístup,
rámecspravedlnost,
vzdělávacíschopnost
politikyporozumět
státu, dlouhodobé
Ocenění
učitele, jeho
znalosti,
žákům, ... cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváPozitivní
klima ve program
třídě
ní ve střednědobém horizontu.

Komunikace pro pedagogy

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha v jednání s rodiči
Komunikace
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 zeSlovo
dnekomunikace
7. dubnapochází
1999, zkterá
v něm
– v návaznosti
na se.
programové
z července
latinského
communicare
– sdílet, radit
Komunikaci prohlášení
dělíme na verbální
(slovní) a1998 –
schválila
neverbální (mimoslovní).
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
mládeže
a tělovýchovy
dnein13.
květnaa 1999.
Učitel
potřebuje
být vybaven
komunikačními
dovednostmiškolství,
proto, aby
byl schopen
efektivně předat
formace,
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
rozvojČím
školství
a všech dalších
institucí
a
to v případě
předškolního
vzdělávání
jak dětem,
tak i že
rodičům.
lépe komunikaci
pedagogvzdělávacích
ovládá, tím lépe
je
aktivit,schopen
podílejících
na utváření
národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
zároveňse
cílové
skupiny zaujmout.
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Verbální,
neverbální
komunikace
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska,
obecné řadíme
záměryřeč aa písmo.
rozvojové
programy,
kteréjsoumají
být
směrodatné
pro vývoj
Do skupiny
verbální komunikace
Jde o slovní
projevy, které
vázány
na určitý
jazyk. Kvalita
verbální komunikace je potom řešena v rétorice. Mimoslovní sdělení jednotlivce vůči okolí nazýváme neverbální
vzdělávací
komunikací.
Jednotlivé prvky
z neverbální komunikace používáme na vědomé, ale velice časti také na nevědomé
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
úrovni. Pedagog by měl pracovat na co největším zvědomování všech prvků z neverbální komunikace, které v rámci

komunikace
používá,
abyrozvoje
byl schopen
maximálně
komunikaci
vědomé úrovni ovládat a adekvátně
Za hlavní
strategické
linie
vzdělávání
v neverbální
České republice
lze na
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním kapacit
používat.
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Dělenía neverbální
komunikace
není podle
odborníků a dostupné
literatury
jednotné. schopností všem jedincům v
vzdělávání
poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Obecně lze ale říci, že do neverbální komunikace patří:
Mimika – pohyby obličeje, výraz tváře.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV
Oční kontakt

Pro učitele je z této oblasti zásadní přirozený, neafektovaný úsměv.

Pravděpodobně nejdůležitější pro udržení pozornosti je oční kontakt v komunikaci ať s jednotlivcem nebo se
skupinou. Pedagog by jej měl udržovat stále a minimalizovat tak okamžiky, kdy k účastníkům stojí zády. Zároveň
je třeba mít na paměti, že oční kontakt musí lektor udržovat rovnoměrně se všemi, s kterými jedná. Není žádoucí
Vzdělávací
politika
zafixovat
se očnímstátu
kontaktem jen na jednoho z rodičů nebo pouze na několik účastní- ků, protože oční kontakt
Státní vytváří
politikou
zajistit
efektivitu podvědomě
a kvalituinterpretuje
vzdělávání
založenou
na jasně
jasnoujevazbu.
Tato vyšší
vazba účastníkům
zájem
o ně samotné,
dává jimdefinovaných
pocit
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
důležitosti. Není nic horšího, pokud při jednání s rodiči pedagog klopí zrak, dívá se „skrz“ osobu s kterou jedná a vlády
České nebo
republiky
dalších
naopakizvedá
zrakpředpisů
nad hlavy Evropské
posluchačů.unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a

požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv
a svobod
a další
mezinárodníkinetiky
smlouvy,
jimiž je Česká republika vázána.
Kinetika
– pohyby
celého
těla (podkategorií
je gestika).
Listina
práv by
dětí
Pedagog
se měl pohybovat zásadně tak, aby se netočil k diskutovaným zády (neporuší tak oční kontakt). V praxi
Mezi nejdůležitější
dokumenty
národní
záměr vzdělávání
a rozvoje
výchovně
to znamená, že by
měl směremna
zpět
opatrněúrovni
couvat, patří
choditDlouhodobý
bokem atd. Pohybovat
po prostoru by
se měl pedagog
vzdělávací
soustavy
v ČR,a rychle.
který Zároveň
vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
cíle
i pořadí
plynule,
nikoliv trhaně
by učitel
svými
pohyby měl
využít (astátu,
měl bydlouhodobé
pokrýt) veškerý
prostor,
kterýjejich
důležitosti
a Národní
programVšechny
vzdělávání
základní
vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávámá v místnosti
k dispozici.
pohybydefinující
by měly působit
přirozeně.
ní ve střednědobém horizontu.
Gestikulace/Gestika – pohyby rukou.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha doplňuje učitelův slovní projev. V případě, že pedagog gestikuluje adekvátně, jedná se o velmi účinnou
Gestikulace
Národní
program
rozvoje
v Správná
České republice
vznikl
na základě
usnesení
České
republiky č.
možnost
jak rodiče
nebovzdělávání
děti zaujmout.
gestikulace (i
z hlediska
míry) se pozná
tak, ževlády
není pro
pozorovatele
července
277 zerušivá.
dne Pedagog
7. dubna
1999,
v něm
– v návaznosti
na programové
prohlášení
by měl
dbát která
na to, aby
negestikuloval
rukama v případě,
jestliže v nich
drží nějaký zpředmět (fix,1998 –
schválila
poznámky, pomůcku…). Taková gestikulace odvádí pozornost. Určitě by si pedagog při jednání v žádném případě
hlavní neměl
cíle vzdělávací
politiky.
cíle
seapod.
staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
hrát s prsteny,
mnout siPřijaté
nervózně
ruce
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
přihlásilo
k zásadě, od
že druhého.
rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Proxemika
– vzdálenost,
přibližování
a oddalování
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Pedagog
vzdělávací
politiky
a jasněkomunikuje
vymezených
a dlouhodobých
záměrů, které
mají být veřejně
s rodiči
při jednáních
také střednědobých
pomocí přibližování
a oddalování se. Nedoporučuje
se přistupovat
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
dokumentu,
tzv. „Bílé
knihy“
– komfortní
jak jsou obdobné
texty člověka,
strategického
k jednajícímu
příliš
blízko a porušovat
intimní
zónu posluchače.
Naruší
se tak
pro- stor daného
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
což se může negativně odrazit na jeho pozornosti, motivaci, ochotě jednat a podobně. Nejvhodnější je komunikace
myšlenková
obecné
záměryprostor
a rozvojové
programy,
mají
být směrodatné
pro vývoj
v osobnívýchodiska,
zóně, ta respektuje
individuální
každého jednotlivce.
To vkteré
jednání
s jednotlivci.
Pokud jednáme
s větší skupinou lidí, rodičů, hovoříme o tzv. třetí zóně. Jde o prostor sociální, ve kterém působíme právě na celou
vzdělávací
skupinu
účastníků jednání
nebo schůzky. Poslední v pořadí se uvádí zóna veřejná. Tu představuje široký prostor
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
mezi jedinci, kteří na sebe působí pouze na dálku (zjevem, hlasitým projevem atd.) Veřejná zóna se v komunikaci

projevuje
také. Běžným
lidé procházející
za prosklenými
dveřmi
místnosti, kde se odehrává jednání.
Za hlavní
strategické
liniepříkladem
rozvoje jsou
vzdělávání
v České
republice lze
považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
Dal- ším příkladem působení veřejné zóny může být křik dětí ze sousedící třídy nebo ze zahrady.
Taková zóna
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
byla zajištěna
dostupnost
všech
negativně
narušuje
průběh jednání
a zvlášť v citlivých
případech tak,
můžeaby
na výsledek
samotného
jednání mít
velmiúrovní
negativní
dopad. Přibližováním
se k účastníkům
jednání můžeme
efektivně
pracovat s jejich
pozorností.
Účastníci,
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
všem
jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 80 MODUL K

3

CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání
pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

ke kterým je učitel blíže, mají pozornost na vysoké úrovni.
Posturika/Posturologie – postoj, popřípadě posez.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Primárně by měl pedagog před rodiči, pokud hovoří k větší skupině, raději stát. Postoj by měl být přirozený, ale
zároveň by neměl působit unaveným dojmem. V případě, že učitel stojí před účastníky a negestikuluje, by se měl
vyvarovat postoji s oběma ruka- ma v kapsách (to se týká především mužů). Dobré je držet ruce podél těla a nebo
mít ruce volně sepnuté před tělem. Podstatné je ale postoj během jednání měnit. Rušivě působí strnulý postoj
v jedné poloze na delší dobu. Pedagog se v určitých situacích může posadit. Jedná se o momenty, kdy je například
aktivita předá- na skupině. Třeba v případě, že hovoří zástupce rodičů a pedagog tím chce akcentovat důležitost
jeho role. Stejně tak je možné posezu využít v případě, že se z jakéhokoliv důvodu pedagog „chce stát“ jedním ze
Vzdělávací
skupiny.politika
Nejčastějistátu
se učitel může posadit při zahajovací otázce k diskusi – podvědomě tak vyšle rodičům informaci,
Státní žepolitikou
je na
zajistit
vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
nyní je aktivita
jejich straně.

demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Emblémy
republiky
i dalších
předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
– znaky,
symboly
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv
a svobod
a další
mezinárodní
jimiž
je Česká
republika
vázána.
(emblém
je cokoliv
z našeho
zjevu,
pomocí čehosmlouvy,
neverbálně
vysíláme
informace
o naší osobě.
Může se jednat o
účes, parfém, šperky, oblečení). Pedagog by si měl uvědomovat, jaké informace pomocí emblémů vůči rodičům

Listina
práv
dětí se s emblémy pracovat. Není dobré v této oblasti vystupovat příliš extravagantně, ne druhou stranu
vysílá
a naučit
Mezi nejdůležitější
dokumenty
naoblasti
národní
úrovni
patří zanedbávat.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
nelze péči o vlastní
osobu v této
v žádném
případě
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
Haptika
– doteky.program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Využití haptiky je v komunikaci velice limitované. Na to, co jsme zvyklí provádět s malými dětmi, kdy je dotyk

Národní
program
a těsný
kontakt rozvoje
žádoucí, jevzdělávání
v případě s jednání s rodiči naprosto nepřijatelné. V kontaktu s dospělý- mi se první
Citát Bílá
kniha
řadě se jedná o podání ruky účastníkům jednání (k fenoménu podání ruky existuje celá řada zajímavých studií).
Národní
program
vzdělávání
v České
republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
Následné
dalšírozvoje
doteky však
vůbec nejsou
žádoucí.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Paralingvistika
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“
Ministerstvem
školství,Podobně
mládeže
a vtělovýchovy
dne 13.
května 1999.
Paralingvistikou
nazýváme zveřejněné
zvukovou stránku
verbální komunikace.
jako
případě neverbální
komunikace
Ministerstvo
se touto koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
že rozvoj
školství
a všech úrovni.
dalšíchPlatí
vzdělávacích
institucí a
také paralingvistiku
využíváme
při slovním
projevu současně
vědomé
i nevědomé
v podstatě totéž,
aktivit,copodílejících
se na utváření
národní
vzdělanosti,
se má
v budoucnosti
vyvozovat
obecně přijatého
v případě neverbální
komunikace:
pedagog
by si měl velmi
dobře
uvědomovat, jak
efektivně szparalingvistikou
rámce pracuje,
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
měl by nepřetržitě a průbězně pracovat na její kvalitě. Paralingvis- tikou se zabývá rétorika. mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Co patří
do paralingvistiky?
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Artikulace – zřetelnost, správné vyslovování.
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Hlasitost - Pedagog by měl umět hovořit jak nahlas, tak tiše. Správná práce s hlasitostí přivolává pozornost

účastníků.
Není dobře,
učitel
jedná s rodiči
příliš potichu
(„kuňká“).
To působí velice zakřiknutě a staví
Za hlavní
strategické
liniepokud
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
lze považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
učitele předem do podřadné role. Naopak vysoká hlasitost může vyvolávat u posluchačů velmi nepříjemné
pocity
a
ve školách
dalších vzdělávacích
mimoškolních
institucích
aby byla
dostupnost
dojemanazlobenosti.
Ideální je oběi polohy
(ne v extrémech)
střídattak,
a zařazovat
dozajištěna
výkladu podle
situace. všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Tón řeči – bas, alt, tenor, soprán.
Tempo řeči - Učitel musí tempo řeči umět měnit, zvlášť, jde-li o delší úseky výkladu. Neměl by hovořit příliš rychle,
stejně tak není dobře, aby mluvil příliš pomalu. Úskalím pro lektora je monotónnost řeči. Navíc přílišná rychlost
řeči je nejenom pro posluchače nesrozumitelná, ale na straně pedagoga nevytváří časový prostor, aby mohl o to,
co rodičům anebo dětem říká, přemýšlet. Složitou situací se stává, pokud je řeč pedagoga rychlejší, než jsou jeho
myšlenky. Během takto vedeného vystoupení pedagog mimo jiné velmi obtížně pracuje s reakcemi posluchačů,
nemá na to čas.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vycpávková slova – „víceméně, viďte, že ano, prostě, vlastně…“ Jde o nebezpečný fenomén, protože řečník si
zpravidla neuvědomuje, že vycpávková slova používá a v některých případech vypadá projev vystupujícího velice
Vzdělávací
státu
směšně.politika
Jde o slova,
která pedagog nadužívá v řeči, která působí velmi rušivě a neprofesionálně na posluchače, byť
Státní odborný
politikou
zajistit
efektivitu
kvalitu
vzdělávání
založenou
na jasně
definovaných
anebojevěcný
obsah vyšší
může být
v pořádku.aPokud
pedagog
ve svém projevu
odhalí konkrétní
vycpávkové
demokratických
a humánních
Vyplývá
tonadřízeného
z obsahu by
Programového
prohlášení vlády
slovo (ideálníprincipech
je, pokud na tuto
situaci učitelezásadách.
upozorní jeho
kolega, od
to mělo být samozřejmostí),
České měl
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
by začít pracovat na jeho odstraňování. Z hlediska nápravy jde o dlouhodobější proces, kdy si pedagog
musí cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
roliMísto
zde toho
sehrávají
i Ústava
České republiky,
v projevu
uvě- domit, že
se chystáčlenských
vycpávkovézemí.
slovo Svou
vyslovit.
musí ve
svém vystoupení
zmlknout aListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
soustředit se na formulaci další věty.

Listina
práv dětíslova používají lidé ve chvíli, kdy jsou nervózní nebo když přemýšlejí. Snaží se jimi pouze v řeči,
Vycpávková
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na je,
národní
úrovni
patří
záměr vzdělávání
a rozvojerušivé.
výchovně
pomlky anebo mezery.
Podstatné
že samotné
ticho
neníDlouhodobý
na rozdíl od vycpávkových
slov pro posluchače
vzdělávací
v netrvají
ČR, který
vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
cílevětšinou
i pořadí
Zaprvésoustavy
tyto pauzy
tak dlouho,
jak se
přednášející
domnívá,
proto státu,
pauzy vdlouhodobé
řeči posluchači
anijejich
důležitosti
a Národní
vzdělávání
definující
základní
vývojové
trendy
oblastiakcentovat
školstvíněkteré
a vzdělávánezaznamenají,
za program
druhé – v mluveném
textu
je třeba pracovat
i s pauzami.
Jsme
s nimivschopni
ní ve střednědobém
horizontu.
myšlenky, dát prostor posluchačům o tom, co slyší přemýšlet. Dobře a vhodně použitá pauza také vyvolává dojem,
že nemáme své vystoupení doslova nacvičené, protože takový výstup rovněž působní velmi nepřirozeně.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
knihazvuky – „eeeeee, hmmmmmm…“
Parazitní
Národní
program
vzdělávání
České
republice
vznikl
navycpávková.
základě usnesení
České
republiky č.
Parazitní
zvukyrozvoje
stejnou stejný
původ avvelmi
podobný
účel jako
slova
Podobnýmvlády
způsobem
pracujeme
277 zei nadne
7.odstraňování.
dubna 1999,
která v němtextu
– byla
v návaznosti
na programové
prohlášení
z července
jejich
V předcházejícím
několikrát zmiňována
rétorika. Bylo
by nerozumné
se alespoň1998 –
schválila
ve stručnosti této oblasti také nedotknout.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Co to
vlastně
rétorika?
Jaký
nadalších
komunikační
Ministerstvo
se touto
koncepcí je
přihlásilo
k zásadě, že
rozvoj má
školstvívliv
a všech
vzdělávacích institucí a
aktivit,dovednosti
podílejících se naučitele?
utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
dokumentu,která
tzv.si„Bílé
knihy“
– jak formulovat
jsou obdobné
textya strategického
Rétorika
(řečnictví)
je nauka ovládního
verbální komunikaci,
klade za
cíl působivě
myšlenky
získávat
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
si posluchačovu pozornost. První doložené známky o potřebě se učit správně a přesvědčivě mluvit se objevily už
myšlenková
v antice.východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy
střednědobém
horizontu.
Třivezákladní
složky
řeči
Za hlavní
strategické
linie
rozvojepracujeme
vzdělávání
v České
republice
V rétorice
rozlišujeme
a následně
se třemi
složkami
řeči. Jde lze
o: považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím zvyšováním kapacit
1) Dýchání
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak,řečníka
aby byla
zajištěna
dostupnost
všech úrovní
- respirace
(hrudní
/horní, brániční
/spodní, smíšené
dýchání) Pro
je důležité
umění
spojovat dýchání
vzdělávání
a poskytována
příležitost
maximálnímu
rozvoji
schopností
v kombinaci
s plným jógovým
dechem.kPřitom
ideální poměr
nádechurůznorodých
a výdechu by měl
být asi 1:7. všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
str. 82 MODUL K

3

CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání
pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

2) Tvorba hlasu – fonace
Lidský hlas vzniká v hlasivkách. Jde o dva pružné a pohyblivé záhyby sliznice v hrtanu. Jestliže zrovna nemluvíme,
hlasivky jsou vychýleny a volně jimi prochází vzduch a člověk dýchá. Pokud začneme hovořit, hlasivky se začnou
natáčet pomocí chrupavek – jednou z nich je ohryzek a vzniká takzvaný hlasový závěr. Tlak vzduchu z plic potom
rozkmitá pružné hlasivky tak, že vznikne základní tón. Rezonančními dutinami pak regulujeme sílu a barvu hlasu.
Jde o dutiny ústní, nosní a hrdelní.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

3) Tvoření hlásek – artikulace
Pokud při mluvení nedostatečně otvíráme ústní dutinu, pak špatně artikulujeme. Řeč je potom obtížně a špatně
srozumitelná. Je potřeba dávat si pozor na tzv. spodopu (asimilaci): například sbírat vyslovíme jako zbírat, rozčilený
vyslovíme jako roščilený atd.

Vzdělávací politika státu
Státní Modulační
politikou je prostředky
zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Konečnou
republikypodobu
i dalších
předpisů
Evropské
unie zprostředky.
oblasti tzv.
„soft
našeho
hlasu vytvářejí
modulační
Jedná
se o:law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
na vzdělávací
členskýchazemí.
zde sehrávají
i Ústava České
republiky,
• Melodie
hlasu (ta jesystémy
vysoce individuální
závisí Svou
na ní roli
v horším
případě monotónnost,
v lepším
případěListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
rozmanitost, naší řeči)
• Intonace - intenzita hlasu (intonace je pro lidské ucho méně významnější rozlišovací faktor než melodie hlasu,

Listinapedagog
práv dětí
by si měl především dát pozor na dokončování vyslovovaných vět a dbát na pokles hlasu na konci věty)
Mezi nejdůležitější
na národní
úrovni
patří
Dlouhodobý
• Barva hlasu (jedokumenty
především projevem
duševního
stavu
a nálady
mluvčího)záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
v ČR,
vzdělávací
politiky
státu,pracovní
dlouhodobé
cíleinteligencí,
i pořadí jejich
• Tempo
– rychlost
řečikterý
(dánavymezuje
předevšímrámec
genetickými
dispozicemi,
druhem
činnosti,
důležitosti
a Národní program
vzdělávání
definující
základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávátemperamentem
stupněm dosaženého
vzdělání,
kulturou)
ní ve střednědobém horizontu.

Některá a velice stručná doporučení pro práci s hlasem

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha
Je dobré
si neustále a dlouhodobě cíleně hlídat tempo vlastní řeči. Mluví-li pedagog rychleji, měl by dů- kladně
Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
artikulovat.
277 zePokud
dne víte
7. dubna
která v něm
– v měli
návaznosti
nauvědomovat
programové
prohlášení
z července
o svých 1999,
paralingvistických
chybách,
byste si je
a pracovat
na jejich
postupném1998 –
schválila
odstranění.
hlavní Ve
cíle
vzdělávací
politiky.
cíle seProto
stalybuďte
východiskem
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a rozvoje
vzdělávací
vašem
hlase se velice
dobřePřijaté
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na vystoupení
pokud možno
předem pozitivně
naladěni
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v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
a snažte se setrvat v dobré náladě po celou jeho dobu. Dejte si pozor na fakt, že v závěru vystoupení někdy naladění 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
k zásadě,
že rozvojvěci.
školství
a všech dalších
vzdělávacích
institucí a
klesá. Zvlášť
v případech,
kdypřihlásilo
se projednávají
méně příjemné
Řečník/pedagog
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aktivit,zapodílejících
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vzdělanosti,
se mávyučovacího
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vyvozovat
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přijatého
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situace
nastávají i během
procesu.
Zejména ke
konci pracovní
rámce doby.
vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
dokumentu,
„Bílé knihy“
– jak opakujte
jsou obdobné
textyklíčových
strategického
Pokud
chcete, aby
si některé vládního
myšlenky vaši
posluchačitzv.
co nejlépe
zapamatovali,
je ve formě
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
sdělení. Nepodceňujte na vašem vystoupení úvod a závěr, jsou nejdůležitější. Přizpůsobte tomu práci s informacemi
myšlenková
východiska,
záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
a podstatné
věci v těchtoobecné
částech zopakujte.
vzdělávací
Zkuste
si vštípit některé
soustavy
ve střednědobém
horizontu.rétorické dovednosti
Neustále
a dlouhodobě
rozvíjení aktivní
a pasivní
slovní zásoby
a zvětšujte především rozsah aktivní
Za hlavní
strategické
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republice
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a
vyvolávat
vzdělávací
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slovní zásoby.
ve školách
vzdělávacích
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institucích
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zajištěna
dostupnost
všech úrovní
Buďteavedalších
svém vystoupení
poutaví,
používejte zajímavé
slovní obraty,
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a mluvu.
Zcela jednoznačně
odhalte
vycpávková slova
a parazitní
pokud existují,
a pracujte
na jejich odstranění.
vzdělávání
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poskytována
příležitost
k zvuky,
maximálnímu
rozvoji
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funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Své vystoupení směřujte a přizpůsobujte vždy na cílovou skupinu. Zejména hovoříte-li s rodiči uvědomujte si,
že nejste ve třídě s dětmi. I drobné a nevědomé prohřešky v této oblasti mohou působit velice rušivě a na rodiče
v lepším případě komicky, v tom horším negativně. Volte slovník, který bude pro cílovou skupinu srozumitelný.
Buďte struční, buďte jasní a buďte výstižní.
Snažte se používat řečnické prostředky a ozdoby (viz. odstavec níže).
Držte se cíle svého sdělení. Cíl musí být pro vaše publikum jasný a čitelný. Sumarizujte každou část. Vy- světlujte
důvody, proč danou věc sdělujete.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Pro inspiraci a zamyšlení nad tématem nyní uvádíme některé řečnické prostředky a ozdoby
Pedagog by měl mít k dispozici co největší škálu řečnických prostředků a příkras, měl by je umět adekvát- ně

Vzdělávací
politika
státu totiž obohatí svůj projev a získá velkou pozornost publika. To ovšem za před- pokladu, že
používat.
Takový řečník
Státní takových
politikou
je zajistit
efektivitu
kvalitu vzdělávání
nakonkrétní,
jasně definovaných
prostředků
používávyšší
ve správné
míře a zaapředpokladu,
že jeho vlastnízaloženou
vystoupení má
jasný a
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
vlády
srozumitelný obsah. K řečnické prostředkům například ředíme:
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských
zemí.
Svoujako
rolivzrostlý
zde sehrávají
• Přirovnání
- něco je jako
něco jiného.
Příklad:
Byl vysoký
topol. i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• Příběhy - příběh ze života vždy připoutá pozornost posluchače. Příklad: Jednou se někde něco přihodi- lo…, na

Listinajiné
práv
dětí škole se děje…
mateřské
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
který
vymezuje
politiky
státu,
dlouhodobé
i pořadí
• Vlastní
zážitky v– ČR,
ideální
je, pokud
sděluje rámec
pedagogvzdělávací
to, co sám opravdu
zažil.
To obvykle
přitáhnecíle
k po
zornostijejich
důležitosti
a Národní
program
definující
základní
vývojové
trendyzapamatuv oblastijí.školství
posluchače
nejvíce
a nejvícevzdělávání
si také na těchto
osobních
příbězích
vaše myšlenky
Dejte si aalevzdělávána
ní ve střednědobém
horizontu.
druhou stranu pozor na nadužívání osobních příběhů. Takové vystoupení potom vytváří v posluchačích pocit,
že je založeno pouze na vlastních zkušenostech a nemá racionální a obecně platný základ. Navíc může být Vaší

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
osobou
přesyceno.
Příklad:
Když jsem s dětmi začínali pracovat…, Minulý týden jsem tuto věc aplikovala v
Citát Bílá
kniha
praxi… Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze• Pdne
dubna
1999, skterá
něm – ho.
v návaznosti
na programové
z července
auzy,7.
pomlky
- pracovat
tichem,vvyužívejte
Především preventivně
odstraníteprohlášení
vycpávková slova
a parazitní1998 –
schválila
zvuky. Pomlky zvyšují dramatičnost projevu a přitahují pozornost. Máte také čas si roz myslet, co budete povídat
hlavní cíle
vzdělávací
Přijaté Budete
cíle semít
staly
„Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
v následující
částipolitiky.
svého vystoupení.
čas,východiskem
utřídit si myšlenky.
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto
koncepcí
k zásadě,
že rozvoj
a všech
dalších
vzdělávacích
a
• Odbočky
– pedagog,
který přihlásilo
umí pracovat
s odbočkami,
osvěží školství
a ozvláštní
svůj projev.
Podstatné
je ale, abyinstitucí
se
aktivit, podílejících
se navčas
utváření
se má linie
v budoucnosti
vyvozovat z obecně přijatého
takový řečník uměl
a přesněnárodní
vrátit zpětvzdělanosti,
do hlavní výkladové
projevu.
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podoběpoznámky
závazného
vládního
dokumentu,
tzv. „Bílé
knihy“
– jakkejsou
obdobné
texty strategického
• Komentující
– Jsou
také důležité,
protože vyjadřují
postoj
mluvčího
probírané
skutečnosti.
Příklad:
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
Řekl bych, zdá se mi, jak se domnívám, jsem si jist, ověřil jsem si.
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
• Anafora - opakování stejných výrazů na začátku věty. Příklad: Kdo to byl? Kdo z vás to říkal?
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
• Epifora - opakování stejných výrazů na konci věty. Příklad: Neřekl jsi nic. Neudělal jsi nic.

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
a dospělých
odpovídajícím
zvyšováním kapacit
• Antiteze
- slova v protikladu,
obvykle
v jedné
větě.mládeže
Příklad: Nemůžeš
žít s ní,
ani bez ní.
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
• Paradox
- zdánlivě protismyslné
tvrzení.
Příklad: Chceš žítrozvoji
nebo zemřít?
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• Metafora - přenesené pojmenování na základě vnější podobnosti (společný znak). Příklad: Květ mládí, oheň růží.
• Synekdocha - celek je pojmenován jeho částí nebo část je pojmenována označením celku. Příklad: Ot covská
střecha = rodný dům, Pod matčinou rukou = v matčině péči.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
• Korekce - chceme-li připojit správnější vyjádření nebo upřesnit. Příklad: Přesněji řečeno, jinými slovy, upřímně
řečeno…PV

Vzdělávací politika státu
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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CZ.1.07/1.3.48/02.0045
Vzdělávání pracovníků
v mateřinkách

Rozvoj
manažerských
Vzdělávací
modul L modul A
Vzdělávací
Vzdělávací modul
L
Rozvoj manažerských
kompetencí
pro vedení týmu
Evaluace
a inovace
ŠVP pro
kompetencí
Rozvoj manažerských kompetencí pro vedení týmu
PV
vedení týmu

Skupinová dynamika:
Skupinová dynamika:
Skupinová dynamika:
je souhrn
všech sil
a protisil,
působí které
uvnitřpůsobí
každé
skupiny
lidí
(v „sociálním
poli“) a které
majímají
zásadje souhrn
všechkteré
sil apůsobí
protisil,
uvnitř
každé
skupiny
lidí
(v „sociálním
a které
je souhrn
všech
silstátu
a protisil,
které
uvnitř každé
skupiny
lidí
(v „sociálním
poli“)
a které majípoli“)
zásadní
vliv na zásadVzdělávací
politika
ní vliv
na členy
skupiny
i
na
efektivitu
jejich
práce.
(Podle
Kurta
Lewina.)
ní vliv na členy skupiny i na efektivitu jejich práce. (Podle Kurta Lewina.)
skupiny ijena efektivitu
(Podle Kurta
Lewina.) vzdělávání založenou na jasně definovaných
Státní členy
politikou
zajistit jejich
vyššípráce.
efektivitu
a kvalitu
demokratickýchSchéma
principech
a Schéma
humánních
zásadách.
Vyplývá
z obsahu
Programového
prohlášení vlády
skupinové
– její to
jednotlivé
prvky
(podle Zdenka
PhDr. Zdenka
skupinové
dynamiky
–dynamiky
její jednotlivé
prvky
(podle
PhDr.
skupinové
dynamiky
– jejíEvropské
jednotlivéunie
prvky
PhDr.
Zdenka
Matuly):
Matuly):
České Schéma
republiky
i dalších
předpisů
z(podle
oblasti
tzv.
„soft law“,
v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Matuly):
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásiloJednotlivé
k zásadě,prvky
že rozvoj
školství
a všech– dalších
vzdělávacích institucí a
skupinové
dynamiky
podrobnější
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, secharakteristika:
má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
- Cíle
a normy:
Cíle jsou
úkoly,
které mátzv.
skupina
v–daném
horizontu,
v určité
kvalitě.
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dokumentu,
„Bílésplnit
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– jakčasovém
jsou obdobné
texty
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Normy
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chování
a
postupy,
kterými
se
členové
skupiny
řídí,
aby
dosáhli
cílů
skupiny.
charakteristika:
charakteru v některých zemích označovány. Česká
Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
• Cíle a normy: Cíle jsou úkoly, které má skupina splnit v daném časovém horizontu, v určité kvalitě. Normy jsou
myšlenková východiska,
obecné
záměry Interakce
a rozvojové
programy,
které mají
být směrodatné pro vývoj
- Interakce
a komunikace:
je vzájemné
působení
skupiny na sebe navzájem.
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se má
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řídí, vaby
dosáhli
cílůčlenů
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daném
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vzdělávací
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podmnožinou
interakce.
Jde členů
o vzájemné
sdělování
informací,
emocí a vztahů
mezi členy
•my
Interakce
a Komunikace
komunikace:
Interakce
je vzájemné
působení
skupiny
na sebe
navzájem.
Komunikace
je podmNorjsou
pravidla
chování
a
postupy,
kterými
se
členové
skupiny
řídí,
aby
dosáhli
cílů skupiny.
soustavy ve střednědobém
skupiny. horizontu.
nožinou interakce. Jde o vzájemné sdělování informací, emocí a vztahů mezi členy skupiny.
•
Vedenía(vůdcovství):
Při vedení
skupiny
jde o skupiny
určování
a dosahování
cílů
a norem
skupiny
(jakým
způsobem
- Interakce
komunikace:
Interakce
jevedení
vzájemné
působení
členůlze
skupiny
na sebe
- Vedení
(vůdcovství):
Při
jde
o určování
a dosahování
cílů anavzájem.
norem
skupiny
(jakým způZa
hlavní strategické
linie
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
považovat:
dojdemejek cíli).
Jde o to, do jaké
míry všichni
členové
skupiny
dodržují a kontrolují
cíle a normy.
79
Komunikace
podmnožinou
interakce.
Jdedětí,
o vzájemné
sdělování
informací,
emocí azvyšováním
vztahů
meziPatří
členy
Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
potřeby
mládeže
aspoluurčují,
dospělých
odpovídajícím
kapacit
sem
i
rozhodovací
procesy.
Vedení
skupiny
může
být
na
nejobecnější
rovině
dvojí:
demokratické
nebo
autokraticveskupiny.
školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
ké. Autokratickému vedení můžeme říkat řízení.

vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
- Vedení
(vůdcovství):
Při vedení
skupiny jdespravedlivosti
o určování a dosahování
a norem
skupiny (jakým
způ- a
průběhu
celého
života v souladu
s principem
a využívánícílů
talentů.
Dosáhnout
vyšší kvality
79
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• Stimulace: Stimulace je vytváření takových (vnějších) podmínek, ve kterých se členové skupiny cítí dostatečně
(de)motivováni k určité činnosti. Motivace je soubor subjektivních, vysoce osobních vnitřních sil v psychice členů
skupiny, které je vedou k tomu, že chtějí ve skupině „něco“ dělat.
• Pozice a role: Pozice je místo (funkce) člověka ve skupině. Role je chování, které odpovídá dané pozici člena
skupiny (a které členové skupiny od člověka na určité pozici očekávají). Člen skupiny je pak zodpovědný za výkon
všech rolí, které odpovídají jeho pozici.
• Struktura (stavba) skupiny: Struktura skupiny je skladba (konstelace) všech formálních i neformálních vztahů
mezi členy skupiny. Struktura vymezuje vnitřní a vnější hranice skupiny.
• Atmosféra: Převládající (charakteristická) nálada ve skupině. Může být v zásadě buď kooperativní, nebo konfrontační.
• Koheze, (/míra/ soudržnosti): Do jaké míry členové skupiny cítí solidaritu se skupinou, do jaké míry prožívají to,
Vzdělávací
politika
že „patří
k sobě“ státu
(sympatie), do jaké míry se jim ve skupině líbí, je jim tam příjemně.
Státní • T
politikou
zajistit
vyšší
efektivitu
a kvalitu
vzdělávání
založenou
namájasně
definovaných
enze (/míra/jenapětí):
Jedná
se o míru
antipatií, řevnivosti
a nepřátelství
ve skupině.
Vliv na ni
např. množství
demokratických
principech
humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
konfliktů a způsoby
jejichazvládání.
České •republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie zkteré
oblasti
tzv. jen
„soft
law“,členy
v nichž
se odrážejí
Podskupiny: Menší skupiny v „mateřské“
skupině,
zahrnují
některé
„mateřské“
skupinystěžejní
a které cíle a
požadavky
na sledovat
vzdělávací
systémy
členských
Svou
rolinormy.
zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
mohou
své dílčí
cíle a zájmy
a mohouzemí.
mít i své
vlastní
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je Česká
republika
• Fáze vývoje (vývoj skupiny v čase): Zákonitá stadia, kterými postupně
prochází
ve svémvázána.
vývoji každá skupina.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Listina práv dětí
Styly vedení
skupiny
(manažerské
styly)záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní
úrovni patří Dlouhodobý
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
základní
vývojové
trendy v oblasti školství a vzděláváStylya Národní
vedení program
skupinyvzdělávání
můžemedefinující
dělit podle
dvou
hledisek:
ní ve střednědobém horizontu.
• podle toho jak je ten, kdo skupinu vede, aktivní (jak často do činnosti skupiny zasahuje, jak často vysílá signály /

Národní
vzdělávání
tj. program
slova, gesta, rozvoje
pohledy, .../)
Citát Bílá kniha
Národní
program
rozvoje
republice
vznikl naochrana
základě
vlády
č.
• podle
toho, zda
mu jdevzdělávání
„o sebe“ (zdavjeČeské
jeho cílem
osobní prospěch,
sebeusnesení
sama) anebo
zda České
mu jde orepubliky
rozvoj
277 ze adne
7. dubna
1999,(jeho
která
v něm
– jednotlivých
v návaznosti
naskupiny,
programové
prohlášení
z července 1998 –
podporu
členů skupiny
cílem
je rozvoj
členů
jejich osobní
růst).
schválila
těchto dvou
hledisek
získáme
možnévýchodiskem
způsoby, jak vést
skupinu (vizvzdělávání
obr.).
hlavní Kombinací
cíle vzdělávací
politiky.
Přijaté
cílečtyři
se staly
„Koncepce
a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ad. Autoritativní
(direktivní)
styl.
Ministerstvo
se touto koncepcí
přihlásilo
k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Cílem
vedoucího
skupiny
je
prosadit
svou
vůli. Používá
proto
rozkazy či oznamovací
věty.
spíše
v 1.
aktivit, podílejících se na utváření národnívlastní
vzdělanosti,
se má
v budoucnosti
vyvozovat
z Mluví
obecně
přijatého
jednotného
čísla („já
chci“,vymezených
apod.) Skupinastřednědobých
je vlastně rozdělena
na „já, který rozhoduji“
a „oni,
poslourámce osobě
vzdělávací
politiky
a jasně
a dlouhodobých
záměrů,
kterékteří
mají
být veřejně
chají
mé
rozkazy“.
Minimálně
se
ptá
na
názor
členů
skupiny
(pokud
ano,
tak
většinou
uzavřenou
otázkou).
Své
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
návrhyvdo
diskuse přináší
jakooznačovány.
první. VyvoláváČeská
členy skupiny.
S tím,jezda
se jedná
o direktivní
styl vedení,
mimochocharakteru
některých
zemích
Bílá kniha
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
dem
nesouvisí,
zda
říká
vedoucí
skupiny
„prosím“,
„děkuji“
či
jak
moc
se
usmívá.
Tento
styl
je
vhodný
pro
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatnésituaci
pro vývoj
„krize“
–
pokud
skupina
nesleduje
cíl,
pokud
jsou
porušovány
normy,
pokud
hrozí
nebezpečí,
újma
na
zdraví
či
vzdělávací
majetku
a
pokud
je
skupina
pod
velkým
časovým
tlakem
a
jakékoli
rozhodnutí
je
lepší
než
„žádné“.
soustavy ve střednědobém horizontu.
Ad. Demokratický
styl. rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Za hlavní
strategické linie
Cílem vedoucího
je podpořit
členy skupiny,
názoraa dospělých
přizvat je k vedení
(zajistit jejich
spolupodílení
se
Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
potřebyzjistit
dětí,jejich
mládeže
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
na
„moci“).
Často
tedy
používá
1.
osobu
množného
čísla
(„udělejme“,
apod.).
Ptá
se
členů
skupiny
na
jejich
názory
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
otevřenými
otázkami („pojďme
se bavit
tom, co si myslíme
o ...“, „jak
vyřešíme problém
s ...“). Své
návrhy
do
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k omaximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
všem
jedincům
v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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diskuse přináší až jako poslední! Tento styl vedení je vhodný takřka pro všechny situace ve skupinovém životě, kdy
není krize a vedoucí chce mít kontrolu nad procesy skupinové dynamiky.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Ad. Volný styl.
Cílem vedoucího je nenechat se „zatáhnout“ do rozhodovacích procesů. Hlavně, abych za rozhodnutí nenesl odpovědnost. Vedoucí nedává návrhy. Na otázky odmítá odpovědět. Často mlčí a nic neříká. Na přímé dotazy reaguje
slovy jako: „to není moje věc“, „já nevím“, „to po mně nechtějte“ či „ s tím za mnou nechoďte“. Někdy může vzniknout dojem, že skupina je rozdělena na „já, který nechci nic rozhodnout“ a „vy si dělejte, co chcete“. Vedoucí se
zříká své odpovědnosti za rozhodování. Názor členů skupiny vedoucího rovněž příliš nezajímá, protože by k němu
musel zaujmout stanovisko. Tento styl vedení je vhodný spíše pro výjimečné situace ve skupinové práci: např. při
neformálních příležitostech, kdy skupina chce, aby vedoucí rozhodl („Pane řediteli, jakou hudbu máme hrát na
Vzdělávací
státu
plese?“ politika
„To je na Vás“).

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
principech
a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
Ad. Zúčastněný
styl.
České Cílem
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z oblasti
tzv. mu
„soft
nichž
se odrážejí
vedoucího je maximální rozvoj
všech členů
skupiny.
Nezáleží
ani law“,
tolik navjeho
vlastním
posunu,stěžejní
jde mu cíle a
požadavky
na vzdělávací
členských
zemí. Svou
zde sehrávají
i Ústava
především
o skupinu. Zsystémy
tohoto důvodu
klade vedoucí
členůmroli
skupiny
otevřené otázky.
ČastoČeské
používárepubliky,
2. osobu, aťListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
už mluví ke skupině („co navrhujete?“) nebo k jednotlivci („jak zajistíš, aby ...“). Sám nedává vlastní návrhy. Řešení
nechává na skupině. Na otázky proto odpovídá otázkou („Paní ředitelko, do kdy máme splnit ten úkol?“ „Kolik času

Listina
práv
dětí
byste
na to
potřebovali, abyste s tím byli v pohodě?“). Často se stahuje do pozadí a nechá skupinu, aby úkoly řešila
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na skupiny
národnídává
úrovni
patří Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
rozvoje
výchovně
po svém, a po ukončení
činnosti
jednotlivým
členům či skupině
jako
celku zpětnéa vazby
(„nelíbilo
vzdělávací
v ČR,dokterý
rámec
vzdělávací
státu,
cíle pro
i pořadí
se mi, soustavy
že jste si skákali
řeči“, vymezuje
„Honzo potěšilo
mne,
že jsi dělal politiky
zápis“). Tento
styldlouhodobé
vedení je vhodný
vysocejejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
definujícískupinových
základní vývojové
oblasti
školství
a vzdělávámotivované
skupiny,
jejichž členové
chtějí dosáhnout
cílů (vzali jetrendy
za své) avchtějí
se osobně
co nejvíce
ní ve střednědobém
horizontu.
rozvinout a „vyrůst“.
Národní program rozvoje vzdělávání
Pár vybraných postřehů k tomu, jak v roli vedoucího pracovat se skupinovou
Citát Bílá kniha
dynamikou:
Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
Chceme-li pozitivně ovlivňovat skupinovou dynamiku během práce se skupinou, chceme-li ji řídit a směřovat k co
schválila
doporučujeme soustředit se na níže uvedená doporučení:
hlavní nejefektivnějšímu
cíle vzdělávacífungování,
politiky. Přijaté
cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
• Pokud to jen trochu jde, snažme se o partnerskou, vztahově symetrickou komunikaci s kolegy a podřízenými
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
(neironizujme je, nepopírejme jejich vidění, nemanipulujme jimi, mluvme za sebe, používejme často sebeotevření
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
a zpětné vazby, nebuďme agresivní, hrubí, mluvme v 1: osobě množného čísla /“my společně“/ apod.).
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
• Pokud po nich něco vyžadujeme, jděme jim příkladem (např. co se týká včasného příchodu z přestávek, neteleforámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
nování v průběhu porad, neskákání do řeči, apod.)
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
• Dejme kolegům i podřízeným možnost, pokud to jen trochu jde, aby mohli mít vliv na cíle naší společné práce
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
(ptejme se jich, co očekávají a čeho se obávají, zjišťujme jejich potřeby), cíle práce a společných projektů zveřejňujmyšlenková
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
me a formulujme je co nejvíce srozumitelně.
vzdělávací
• Pravidla, která budeme zavádět pro společnou práci, vždy vztahujme k cílům. Ukazujme, jak dodržování a náslesoustavy
ve střednědobém horizontu.
dování pravidel povede k cílům.
• Na počátku společné práce – např. porady (a případně i v průběhu) nastavme pravidla (dejme lidem na poradě

Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
možnost, aby se podíleli na jejich vzniku; v průběhu, v případě „deviantního“ chování /tj. takového, které nevede k
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
cílům nebo ruší/, které není dosud ošetřeno pravidly, zaveďme nové pravidlo).
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
• Pokud kolegové a podřízení pravidla spolupráce dodržují, nezapomínejme je za to čas od času pochválit. A při
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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porušení pravidla na to neagresivně upozorňujme, stylem „mluvím o pravidlu, ne o lidech“).
• V případě opakovaného porušování pravidel spolupráce pátrejme po tom, co je za tím, eventuelně pravidla změňme nebo domluvme, jak budeme postupovat při jejich dalším porušení.
• Nebojme se pracovat i s tenzí skupiny (v našem týmu), napětí může někdy pomoci „vyčistit“ vzduch a posunout
skupinovou dynamiku kupředu.
• Snažme se dostředivé a odstředivé síly vyvažovat (např. podporujme kolegy a podřízené v diskusi, poukazujme na
to, že se v názorech můžeme lišit, veďme tým k dohodě na základních postupech a pravidlech, pracujme s rituály
a oceněními, nenechávejme věci „vyhnít“, ale vyjadřujme se k nim a všímejme si jich, v případě silných emocí a
odporu požádejme lidi o zveřejnění emocí a proveďme abreakci, využívejme i stmelovacích aktivit, apod.)
• „Storming“ (kvašení – jedna z fází vývoje skupiny) může být v týmu ku prospěchu. Vyskytne-li se, pokusme se ho
lehce řídit a facilitovat, tj. usměrňovat (aby docházelo spíše k věcným výměnám názorů nikoli ke vztahovým útoVzdělávací
politika
státu dejme prostor k opětovnému nastolení příjemných vztahů a atmosféry spolupráce (např.
kům). Po
jeho skončení
Státní kooperativní
politikou stmelující
je zajistit
vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
aktivitou).
demokratických
principechkolegy
a humánních
Vyplývá
to do
z obsahu
Programového
prohlášení
• Snažme se podporovat
a podřízené,zásadách.
aby se maximálně
zapojili
aktivit, činností,
projektů a úkolů.
(Mů- vlády
České žeme
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
tak činit různým způsobem: poukazem na smysl úkolu a toho, k čemu to bude dobré to udělat, prací s hlasem, cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
příběhem,
výzvou k překonání,
atd.)
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimižoceňovat
je Česká
republika
vázána.
• „Nic není samozřejmé“, aneb nezapomínejme členy
týmu často
a chválit,
dávejme
jim pozitivní zpětné
vazby.
Listina
dětí
• Ppráv
okud se
v týmu vytvoří podskupiny, mohou celou mateřskou skupinu rozleptat, mají-li jiné cíle než je společný
Mezi nejdůležitější
dokumenty
národní
úrovni patříje Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
a rozvoje
výchovně
cíl nebo neuznávají-li
autoritunavedení.
S podskupinami
třeba komunikovat,
vyjednávat,
vtahovat
je do společné
vzdělávací
soustavy
práce,
apod. v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání definující
základní
vývojové
oblasti
školství
a vzdělává• Pracujme
s direktivním
i demokratickým
stylem vedení.
Ve chvílích,
kdy je trendy
to nutné,v velme
a buďme
direktivní
ní ve střednědobém
horizontu.
(pokud je v týmu krize, pokud se vzdalujeme od cílů, apod.). V ostatních chvílích buďme demokratičtí a vytvářejme pro účastníky prostor.

Vzdělávací modul A
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PV

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha
• Každé
přijímání rozhodnutí má vliv na skupinovou dynamiku. O těchto vlivech je vhodné přemýšlet a pracovat s
Národnínimi
program
vzdělávání
v České
republice
vznikl
na základě
vlády do
České
republiky
č.
(striktnírozvoje
rozhodnutí
autority např.
rozdělí
lidi na ty, co
s autoritou
souhlasíusnesení
a ty co jí „lezou
zadku“
a pak
července
277 ze na
dne
7.s dubna
1999,a mohou
která rozhodnutí
v něm – viditelně
v návaznosti
programové
prohlášení
ty co
ní nesouhlasí
či skrytěna
bojkotovat;
hlasování
dělí tým nazvítěze
a pora-1998 –
schválila
žené; kompromis může demotivovat, protože máme dojem, že jsme získali všechno a zároveň nic; konsensus je
hlavní cíle
vzdělávací
Přijaté
staly
východiskem
vztahově
nejčistší,politiky.
ale náročný
na čas,cíle
ještěse
také
můžeme
losovat,…).„Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
a dovednostem
tělovýchovy facilitace,
dne 13. května
• Pracujme také s týmovými rolemi: dělme práci, delegujme, učme mládeže
členy týmu
učme je 1999.
Ministerstvo
sestouto
pracovat
časem,koncepcí
s vedenímpřihlásilo
týmu, ... k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,• podílejících
se na utváření
národní
vzdělanosti,
má v budoucnosti
vyvozovat
z obecně
přijatého
V průběhu (spolu)práce
je vhodné
pracovat
nejrůznějšímisezpůsoby
na příjemné atmosféře
a atmosféře
spoluprárámce vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
ce, posilujme kohezi (rituály, vztahově symetrická komunikace, řešení konfliktů a nenechání je „vyšumět“, řešení
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního dokumentu,
tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
aktuálních
problémů
týmu, diskrétnost,
...).
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha jea pojata
systémový
projekt,
formulující
• Vybrané pojmy skupinové dynamiky, kooperativních dovedností
efektivníjako
komunikace
můžeme
překládat
do
myšlenková
východiska,
obecnéčlenům
záměry
rozvojové
programy,
kteréabymají
být učili
směrodatné
pro
„lidštiny“
a dávat k dispozici
týmua(dle
jejich vyspělosti
a zaměření),
se s nimi
lidé pracovat
a vývoj
řídili procesy za pojmy skryté. Jakmile totiž zveřejníme a popíšeme, co se v týmu děje, napětí se sníží a my se
vzdělávací
vrhnout na řešení
situace.
soustavymůžeme
ve střednědobém
horizontu.

To jsou
základní doporučení
ke skupinové
dynamice.
Pokud
se jimi budeme
řídit, budeme s nimi experimentovat
Za hlavní
strategické
linie rozvoje
vzdělávání
v České
republice
lze považovat:
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
kapacit
a pracovat, atmosféra v týmu bude otevřená a efektivita naší práce poroste. Nebojme se, v roli zvyšováním
vedoucího, proto
s
ve školách
a dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
řízením
skupinové
dynamiky experimentovat
a co nejvíce
ho trénujme.
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
MODUL L str. 89

3

CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání
pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

í pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

Práce na PC

Vzdělávací modul A
Rozšíření
a prohloubení práce na
Evaluace a inovace
ŠVP
PC s důrazem na praktické nástroje,
PV
dovednosti a specifika pro využití pc
při výuce dětí předškolního věku

Vzdělávací politika státu
Využití výpočetní techniky v MŠ.
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
s důrazem
na praktické
nástroje,
dovednosti
a
demokratických
principech
zásadách.
Vyplývá
to zaťobsahu
Programového
prohlášení
Využití výpočetní
technikyav humánních
mateřských školách
může být
různorodé,
už k administrativní
činnosti
potřebné vlády
ití pc při České
výuce dětí
předškolního
věku.
republiky
i dalších
předpisů
Evropské
unie
z oblasti
tzv.
„soft měla
law“,býtv samozřejmostí
nichž se odrážejí
stěžejní cíle a
pro
chod školy,
komunikaci
se zřizovatelem
atd.,
zde by
výpočetní
technika
a standardem,
požadavky
navyužití
vzdělávací
systémy členských
zemí. Svou
sehrávají
i Ústava České
republiky,
tak i pro
jako pedagogický
nástroj, prezentační
nástrojroli
či v zde
drobné
míře i zájmově-zábavný
nástroj
pro děti.Listina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
h může být různorodé, ať už k administrativní činnosti po-

Výpočetní technikou
však nemyslíme
jen stolní počítač, v dnešní moderní době se v drtivé většině případů neobeem atd., zde by výpočetní
technika měla
být samozřejmostí
jdeme
pro
běžnou
práci
se
síťovým
připojením
Listina
práv
dětí
ý nástroj, prezentační nástroj či v drobné míře i zájmově- hlavně na celosvětovou síť s názvem Internet.

Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavytechnika
v ČR, který
vymezuje
vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
Výpočetní
vhodná
prorámec
pedagogy
a Národní
program
definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávápočítač, vdůležitosti
dnešní moderní
době se
v drtivévzdělávání
většině případů
ní
ve
střednědobém
horizontu.
ením hlavně na celosvětovou
síť s vhodná
názvempro
Internet.
Výpočetní technika
pedagogy a vedení školy, je víceméně technika veškerá, od stolního počítače počínaje, přes různé tablety, projektory, až po počítačovou sít a síťové prvky konče. Pojďme si popsat zhruba různé

gogy.
Národní
program
druhy
výpočetnírozvoje
techniky vzdělávání
a možnosti jejího uplatnění.
ení školy, Citát
je víceméně
technika veškerá, od stolního počíBílá kniha
po počítačovou
sít aprogram
síťové prvky
konče. Pojďme vsiČeské
popsatrepublice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
Národní
rozvoje
• Stolní počítač
– jinakvzdělávání
také označován osobní
počítač podle angl. názvu personal computer. Stolní počítač by
osti jejího 277
uplatnění.
ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
měl být, a v dnešní době tomu tak je, nedílnou součástí v administrativě, ale i k pedagogické práci. Stolní počítač

schválila
se skládá ze zobrazovacího zařízení – monitor, z počítače samotného, což je laicky řečeno skříňka, jež obsahuje
počítač podle
angl.
názvu
personal
computer.
Stolní
počíhlavní
cíle
vzdělávací
politiky.
Přijaté
cíle
staly
východiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
součástky
potřebné
k fungování
počítače
asepak
periférie
vstupní, kterými
jsou nejčastěji
klávesnice
a myš avzdělávací
které
ílnou součástí
v
administrativě,
ale
i
k
pedagogické
práci.
soustavynám
v České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
1999.
práci na počítači ovládají resp. přenášejí naše příkazy do počítače.
ní – monitor, z počítače samotného, což je laicky řečeno
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
ování počítače a pak periférie vstupní, kterými jsou nejčasaktivit, podílejících
se na periférie,
utvářeníkterá
národní
vzdělanosti,
se má součástí
v budoucnosti
vyvozovat
z obecně
Tiskárna –naše
výstupní
je v dnešní
době nedílnou
počítačového
pracoviště
a která přijatého
má za
ači ovládají resp.•přenášejí
příkazy do počítače.
rámce vzdělávací
politiky
jasně
vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
výsledek výstupy
naší a
práce
na papír
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního
dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
ní době nedílnou
součástí
počítačového
pracoviště
a která
charakteru
v některých
zemíchkterá
označovány.
Česká
Bílá kniha
je pojata
jako systémový
• Skener
– vstupní periférie,
má za výsledek
přenesení
jakéhokoliv
dokumentu,
obrázku doprojekt,
počítače formulující
a zdigimyšlenková
východiska,
obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
talizování
pro další práci.
vzdělávací
ek přenesení
jakéhokoliv dokumentu, obrázku do počítače
To byly
nejčastější položky
výpočetní techniky, nejběžnější pracovní nástroje v současnosti. Ještě by se patřilo zmísoustavy
ve střednědobém
horizontu.

nit, že stolní počítač se může nahradit notebookem, minibookem, netbookem což je vlastně zmenšenina stolního
počítače
včetně vmonitoru
klávesnice
a by
myši,
se mohlo
pohodlněji
buď v terénu, či na cestách atd.
Zapracovní
hlavní
strategické
linie rozvoje
vzdělávání
v České
republice
lzepracovat
považovat:
nejběžnější
nástroje
současnosti.
Ještě
se tak aby

Uspokojovat
a vyvolávat
vzdělávací
potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
t notebookem,
minibookem,
netbookem
což je vlastně
školách
dalších
vzdělávacích
i pracovat
mimoškolních
institucích
tak, aby
dostupnost
Další
výpočetní
technikou,
která je
v dnešní době dostupná
a využívaná
jsoubyla
stálezajištěna
populárnější
tablety, cožvšech
je ještěúrovní
lávesniceve
a myši,
tak a
aby
se mohlo
pohodlněji

zmenšenina
počítače ovládaná
dotykovou
obrazovkou, podobně
jako mobilní
smartphone
tzv. chytrévšem
telefony.
Ale
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
jedincům
v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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také nesmíme zapomenout na dataprojektory, což jsou zobrazovací periférie prací, vytvořené na našem počítači,
na velké plochy. Ideální pro prezentace, skupinové práce či pedagogické práce k dětem a potřebě zaujmout jak interakcí tak pro zobrazení v místnosti.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Všechny tyto položky jsou určeny pro práci jednotlivce, nicméně v dnešní době kdy se celý svět digitalizuje a digitálně propojuje, potřebujeme pracovat a svou práci přenést k dalšímu zpracování. Takže jaké jsou možné techniky
přenosu dat.
• CD/DVD médium – stále ještě využívaná technika přenosu dat, kdy náš osobní počítač musí mít záznamovou
mechaniku, která nám dokáže tzv. vypálit záznam naší práce na médium. Nevýhodou je v dnešní době omezená
kapacita médií.

Vzdělávací politika státu
Státní • U
politikou
zajistit
efektivitu
a kvalituzáznamové
vzdělávání
založenou
na jež
jasně
definovaných
SB Flash –je
v dnešní
doběvyšší
nejrozšířenější
a nejoblíbenější
médium,
takzvaný klíč,
se připojí
do
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
USB zdířky počítače a pohodlně se data nahrají. Stejně jako CD/DVD mají flash klíčenky omezenou kapacitu, vlády
České republiky
i dalších
předpisů
Evropské
unie
z oblasti
tzv.média
„softspočívá
law“, vvčasté
nichž
se odrážejí
stěžejní cíle a
ale v porovnání
s CD/DVD
až desetkráte
vyšší.
Nevýhoda
tohoto
poruchovosti
a snadném
požadavky
na dat
vzdělávací
systémyZčlenských
zemí.
roli zde
sehrávají
i Ústava
České republiky,
Listina
zničení
na něm uložených.
tohoto důvodu
nelzeSvou
USB Flash
využívat
k zálohování,
či archivaci
dat.
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• Externí disk – technologicky stejný princip ukládání dat jako u flash, s tím rozdílem, že externí disky mají velkou

Listinakapacitu
práv dětí
a tak se využívají hlavně k archivaci a zálohám důležitých dat.
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
ČR, který
vymezuje
rámec vzdělávací
státu,výhody,
dlouhodobé
i pořadí jejich
• Počítačová
síť –voproti
výše uvedeným
položkám,
má počítačovápolitiky
síť dvě velké
tou prvnícíle
je neomezená
důležitosti
a Národní
program
vzdělávání
základní
vývojové
trendy
v oblasti
školství a které
vzdělávákapacita,
vždy záleží
na cílové
složce, kamdefinující
data přenáším,
a druhou
výhodou je,
že oproti
výše jmenovaným,
ní ve střednědobém
horizontu.
po nahrání dat musím fyzicky odnést, tak díky počítačové síti data pouze pošlu pomocí počítačové sítě dál.
- Počítačová sít uvnitř organizace – takzvaná vnitřní síť, je propojení více stolních počítačů uvnitř organizace s

Národnímožností
program
rozvoje posílání
vzdělávání
vzájemného
dat, sdílení dat apod.
Citát Bílá
kniha
- Internet – celosvětové propojení různých počítačů, počítačových malých sítí apod. Prostředí, kde každý kdo je
Národní program
rozvoje
Českénalézt
republice
vznikl
na základě
usnesení
vlády České republiky č.
připojen, může
sdíletvzdělávání
informace a vzároveň
informace
potřebné
pro svou
práci
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Výpočetní technika vhodná pro děti
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Výpočetní technika vhodná pro děti je stejně jako v předchozím případě technika jakákoliv. Vždy bude záležet na
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
znalostech pedagoga, který dokáže řešit případné technické závady na počítači, tak aby techniku bylo možno využít
aktivit,opět.
podílejících
se nasetkávat
utváření
národnídíky
vzdělanosti,
sevýukovým
má v budoucnosti
z obecně
přijatého
Děti by se měly
s technikou
interaktivním
programůmvyvozovat
či hrám a k tomu
by měla
odrámce povídat
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být veřejně
výpočetní technika, v nejčastějším případě stolní počítač, tak jak jsme si jej popsali v předcházející kapitole.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Rozšíření a prohloubení počítačové gramotnosti. základní
PC dovednosti – prohloubení a rozšíření dovedností
Vzdělávací modul A
Dovedeme
pracovat as PC
Evaluace
inovace ŠVP
PV

Nejprve bych se zastavil nad otázkou, zda vůbec dokážeme pracovat s počítačem? Na Internetu jsem narazil na
velice trefnou myšlenku autora Jiřího Zimy, absolventa Fakulty Elektrotechniky ČVUT, cituji z jeho osobního webu
http://www.notebookblog.cz:
O dětech,
které neumí
Vzdělávací
politika
státupracovat s počítači
pracovatjes počítači,
činnost, kterou
jste se naučili,
je připojit
se na Facebook?
Státní Umíte
politikou
zajistit pokud
vyššíjediná
efektivitu
a kvalitu
vzdělávání
založenou
na Pravděpodobně
jasně definovaných
ne. Je to stejné, jako byste odmalička používali cizí jazyk pouze v rozhraní vaší inteligentní pračky. Naučíte se, že
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
na nápis vyvoláte nějakou akci, ale anglicky stejně neumíte.
České kliknutím
republiky
i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
Drsná realita
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Přesně tohle pozoruju u většiny dnešních dětí. S počítači vyrostly a naučily se, jak si zapnout webový prohlížeč a jak
používat několik základních on-line služeb (případně někým jiným předinstalovaných programů), ale tím to končí.
Listina práv dětí
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výchovně
bezdrátový adaptér). Jen ti zvídavější něco zkouší alespoň instalovat metodou pokus-omyl.

vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváSkvěle se mi to ověřuje, když jsme přes léto na táboře. Účastníci hudebního zaměření měli letos volně dostupné
ní ve střednědobém
horizontu.
nějaké notebooky zapůjčené od Lenova. Nejčastěji si chtěli najít a vytisknout nějaký text písně, kterou secvičovali
na koncert. Ukázal jsem jim, kde na počítači najdou webový prohlížeč, kde je textový editor (zkušební verze MS
Národní
program rozvoje vzdělávání
Wordu)
a jakou musí zvolit tiskárnu, aby to v budově vedle vyjelo vytištěné. Dal jsem jim k tomu také podmínku,
Citát Bílá
kniha
že text
jedné písně
by sevzdělávání
měl vejít na jeden
list A4.
Národní
program
rozvoje
v České
republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.

277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
Výsledek? Třetina lidí (věk 12-16) nebyla vůbec schopna najít volně dostupný text písně pomocí dotazu do vyhleschválila
Zbytek jde také rozdělit na tři rovnoměrně zastoupené skupiny. První nedokázala vložit text z webového
hlavní dávače.
cíle vzdělávací
politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
prohlížeče do editoru, druhá to sice zvládla, ale zkopírovala to tak, že krátká píseň by vyjela na pět stránek. Jen třetí
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
skupina dokázala text překopírovat a přeformátovat do vícesloupcového zobrazení s vhodným písmem.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
Nejsem z těch, kteří by vyžadovali, aby se děti učily konkrétní programy jako MS Word a Excel, ale chápat základní
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
schopnosti textových editorů a obecné principy uživatelského rozhraní by v tomhle věku už měl zvládat každý.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
Vědět, že text se dá zobrazit ve sloupcích pak ani nepovažuju za znalost počítačovou.
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Neschopnost zdolat překážky
vzdělávací
Zatímco autor se zaměřuje čistě na problém z oblasti počítačů, sám bych ten problém klidně zobecnil. Na počítasoustavy
horizontu.
číchve
se střednědobém
neznalost/neschopnost
projevuje nejlépe, protože vám nic neodpustí – není tam žádný lidský faktor, a když
něco nevíte, on vás za ruku nepovede (PANA SPONKU RADŠI NEPOČÍTÁM).

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
Na druhou stranu to samé je v určité míře patrné i jinde. U řady mladších vnímám neschopnost čelit problémům.
ve školách
a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Svět je dnes složitější a komplexnější, než byl kdy předtím. Na to, abyste přežili, vám ovšem stačí vyvinout nejméně
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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úsilí v historii. Technická úroveň a nastavený sociální systém umožňují, že nebudete v úplné nouzi ani v případě, že
se nesnažíte. Nůžky se navíc stále rozevírají. Pokud chcete fungovat a mít nějaký úspěch, musíte počítat s tím, že nic
není jisté (kromě daní a smrti) a že hlavní je celoživotní schopnost učit se a aplikovat nové poznatky.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Dnes není zas tak ojedinělé, že jsou děti naprosto odfiltrovány od jakýchkoli nesnází. Už jen to, že prostředí, ve
kterém rostou, je mnohem více nastavené a řízené dospělými (ve snaze je ochránit), omezuje jejich možnost čelit
(klidně drobným) problémům, které buď nemají řešení, nebo je k jejich řešení nutné vyvinout větší vlastní úsilí (bez
„MAMI/TATI, VYŘEŠ TO“).
Kdo ví, jestli je tohle problém pouze současných nejmladších. U lidí své generace tohle vidím v nezanedbatelné
míře také.

Vzdělávací politika státu
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k počítačům,
rozdíl současné
generace aVyplývá
lidí, kteří začali
80., případně
začátku 90. let,prohlášení
je v odlišné vlády
České křivce
republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
učení. Dřív k základnímu používání bylo nutné nabrat nějaké znalosti (vyvinout větší úsilí), díky stěžejní
kterým cíle a
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských
Svou rolinic,
zde
sehrávají
Ústava
České
republiky,
bylo jednodušší
postupovat
dále. Dnes
nemusítezemí.
umět prakticky
a když
vezmetei levný
tablet
do ruky,
zvládneteListina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
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Listina
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Problém
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důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
Lze to snadno ilustrovat
– když jste měli v 80. letech osmibitový počítač, museli jste se pro načtení programu z kazety naučit nějaký příkaz a následně ho napsat na obrazovku. Pokud jste chtěli napsat primitivní program v BASICu,
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Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
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funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Aplikuju stejný přístup k řešení problémů i na notebook své přítelkyně. Je humanitně zaměřená a nečekám, že by
si měla sama umět přeinstalovat operační systém. Ohledně práce s počítačem na tom ovšem není vůbec špatně.
Poradí si s nastavením projektoru (na obou stranách), umí si změnit rozlišení, nastavit IP adresu, naučila se poznat
různé typy kabelů, a když potřebuje pracovat s větším množstvím oken, umí si doma nastavit rozšířenou plochu
(externí monitor + displej notebooku). Věřím, že k mnohému z toho se přiblížila díky tomu, že jsem za ní neudělal všechno, když si řekla, ale snažil jsem se jí spíš vysvětlit, co je potřeba, a cestu už nechal na ní (TAKY TOHO
SPOUSTU DĚLÁ JINAK NEŽ JÁ).

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Závěrem
Pokud chcete zvýšit například počítačovou gramotnost lidí ve svém okolí, přestaňte na sebe přehazovat všechny
jejich problémy.
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že si raději vydělají něčím, co umí dobře, a problém přenechají specialistům. Jiní dojdou k tomu, že raději vyvinou
vlastní úsilí k řešení, protože peníze utratí raději jinak.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na anárodní
úrovni
patřígeneralizovat.
Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
rozvoje
výchovně
Vždy záleží na konkrétní
situaci
není dobré
všechno
Přesto
vysvětlit
podobnýaprincip
vlastním
vzdělávací
v ČR,
který vymezuje
rámec
dětemsoustavy
a v určité míře
ho aplikovat
pro mě může
být vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
v budoucnu užitečné
a zdaleka se to netýká pouze počítačů. Chce to vytvářet prostředí, které podpoří jejich zvědavost a touhu po zdokonalení.

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha
A právě
proto by bylo velice vhodné se s počítačem seznamovat, i co se týče lehkých problémů, nebát se, že můNárodní
program
rozvojeJenvzdělávání
v České
vznikl
na základě
usnesení
vlády
České republiky
č.
žeme
něco „pokazit“.
díky poučením
z chybrepublice
a neúspěchů
se naučíme
úspěšně
zvládat práci
s počítačem.
Je to
277 zeneustálé
dne 7.se zdokonalování,
dubna 1999,užkterá
v něm
v návaznosti
prohlášení
z července
jen díky
tomu, –
že vývoj
jde neustálena
dálprogramové
a výrobci nám připravují
neustálé
novinky a1998 –
schválila
aktualizace. Počítač je jen poslušným nástrojem, který plní naše rozkazy, neudělá nikdy nic sám od sebe. Zbavíme
hlavní secíle
vzdělávací
Přijaté
cíle
se staly
východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
strachu
z práce spolitiky.
ním a stane
se naším
dobrým
sluhou.
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto při
koncepcí
Bezpečnost
prácipřihlásilo
s PC k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Nejslabším
vzdělávacíčlánkem
politikypočítačové
a jasně vymezených
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,
které
mají být
bezpečnosti obecně
je vždy uživatel.
Proto by měl být
průběžně
vzděláván
a jeveřejně
vyhlášeny
podobě
závazného
vládního
tzv. „Bílépoužívání
knihy“ –počítačů
jak jsou
obdobné
texty
strategického
nutnév mu
neustále
připomínat
základnídokumentu,
pravidla pro bezpečné
a služeb.
Tento
článek
není
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
návodem jak zajistit bezpečnost celé sítě nebo počítače, ani návodem na jejich bezpečnou konfiguraci. Je zaměřen
myšlenková
východiska,
obecné
a rozvojové
které
být směrodatné
pro
na základní
rizika a pravidla,
kterázáměry
by měl každý
uživatel znátprogramy,
a dodržovat tak,
aby mají
jeho prostřednictvím
nedošlo
k vývoj
vzdělávací
narušení bezpečnosti ať už konkrétně jeho dat nebo celého systému.
soustavy ve střednědobém horizontu.
Základní pravidlo

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
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vzdělávacích
i
mimoškolních
institucích
tak,
aby
byla
zajištěna
dostupnost
všech
záležitostí pouze správce, nýbrž že on sám se na bezpečnosti své pracovní stanice i celé sítě aktivně podílí. Každáúrovní
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k se
maximálnímu
rozvojiprvkem
různorodých
jedincům v
koncová
stanice s narušenou
bezpečností
může stát přestupním
pro útok naschopností
ostatní zdrojevšem
v síti. Proto
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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se počítačová bezpečnost týká všech prvků, i té nejobyčejnější pracovní stanice. Každý systém je nejsnáze napadnutelný zevnitř.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
Pro automatické nástroje není problém vyzkoušet během několika minut stovky tisíc hesel; jako heslo nejsou tedy
PVslova (vyskytující se ve slovníku). Optimální nejsou ani jména oblíbených filmových či knižních
vhodná běžná
Vhodná volba hesla a jeho pravidelná změna

hrdinů, záměna znaků s diakritikou za numerické symboly ležící na stejné klávese nebo použití dat identifikujících
uživatele (adresa, čísla dokladů, data narození apod.). Hesla by měla pokud možno obsahovat i jiné než jen alfanumerické znaky (např. znaky ,.:;-=+_). Měla by být také adekvátně dlouhá - řekněme alespoň 8 znaků - a je třeba je
občas změnit.

Vzdělávací politika státu
Státní Pečlivost
politikou
je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
a pozornost
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Uživatelé
republiky
i dalších
předpisů
uniezamykání
z oblasti
tzv. „soft
law“, vpracoviště
nichž se(a odrážejí
stěžejní cíle a
by měli
neustále
dbát i na Evropské
záležitosti typu
počítače
při opuštění
to i krátkodobém)
požadavky
na vzdělávací
systémy
členských
Svouzroli
zde
sehrávají
i Ústava
České republiky,
a na uzavření
aplikací typu
poštovní
klient předzemí.
odchodem
práce.
Rovněž
například
v internetových
kavárnách,Listina
základních
práv
a
svobod
a
další
mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je
Česká
republika
vázána.
obecně u jakéhokoliv počítače, u kterého jste hostem, je vhodné po skončení práce vypnout spuštěné aplikace. Je
třeba být opatrný i při sdílení přenosových médií, například u médií vyměňovaných s kolegou. Obecně by měla být

Listina
práv
dětí zásada „důvěřuj, ale prověřuj“.
vždy
aplikována
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací
soustavy
Přenosová
médiav ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
Uživatelé by mělihorizontu.
mít na paměti, že pravidelná antivirová ochrana jejich stanice je potřebná, není však univerzálním
samospasitelným řešením. Používáme-li externí média, například při transporu dat mezi domácím a firemním

Národní
program
rozvoje
vzdělávání
počítačem,
je nezbytné
věnovat
pravidelnou (antivirovou) péči i těmto médiím.
Citát Bílá kniha
Národní
program
rozvojecitlivých
vzdělávání
Archivace
a šifrování
dat v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Pokud jsou výsledkem naší práce data, která nejsou určena pro každého a jejichž prozrazení by mohlo způsobit
hlavní problémy,
cíle vzdělávací
politiky.
Přijaté
cílezašifrovat
se stalyavýchodiskem
„Koncepce
vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
je vhodné
data před
uložením
mít je archivované
pouze v šifrované
podobě.
K šifrování
je
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
13.
května
možné použít např. již zmíněné PGP klíče nebo certifikáty. Dobrou volbou jak zvýšit bezpečnost dat je samozřejmě 1999.
Ministerstvo
se souborový
touto koncepcí
i šifrovaný
systém.přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Citace:
vzdělávací
politikyUživatel
a jasněa vymezených
střednědobých
dlouhodobých
záměrů, které
mají být
A. Kropáčová.
počítačová bezpečnost.
zpravodaja ÚVT
MU. ISSN 1212-0901,
2006, ROČ.
XVI,veřejně
vyhlášeny
Č. 3, vS. podobě
16-20. závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková
východiska,
záměry aPC
rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Nejčastější
chybyobecné
při využívání
vzdělávací
soustavy
ve střednědobém
horizontu.
Z dlouholeté
praxe musím
říct, že největší chybou při využívání počítače je strach uživatel. Strach udělat nějaký
krok, který by mohl způsobit chybu. Toto je chyba. Uživatel, který tento strach překoná a pokusí se experimentovat,

Za hlavní
strategické
vzdělávání
v České
lze považovat:
zkoušet
nové a novělinie
věci,rozvoje
se brzy stane
pokročilejším.
Jen republice
řešení problémů
z nás udělá pokročilejší uživatele. Ne
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
jen pouhé spuštění počítače, kliknutí na ikony programů, dle naučeného návodu
a postupu, ale
právě ta odvaha.
ve školách
a je
dalších
vzdělávacích
mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
Počítač
sluha, který
plní vše, coipřikážeme.
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Dále je pak pár častých uživatelských chyb, pramenících z nedůslednosti a neopatrnosti, jako je například absence
zálohování důležitých dat, aktualizace systému, aktualizace antivirové ochrany a pak neignorovat chybová hlášení
operačního systému vašeho počítače.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Dobrý uživatel by si měl pamatovat následující body:
• Nemít strach, že nějakou mou operací na počítači něco zkazím, vše lze opravit
• Využívat v dnešní době internetovou síť, informace k problému jsou vždy k nalezení
• Archivovat důležitá data z našeho počítače: dokumenty, fotografie (pokud uvážíme jejich důležitost), kontaktní
informace které máme k naší práci
• Pravidelně prověřovat bezpečnost našeho počítače pomocí antivirového programu
• Pravidelně aktualizovat operační systém našeho počítače (v dnešní době se systém sám upozorní, že je potřeba
Vzdělávací
politika
státu
aktualizovat,
na nás
jako na uživatelích je pouze tuto operaci schválit)
Státní • Ppolitikou
je přečíst
zajistit
vyšší
efektivitu
kvalitu
na jasně
ozorně si vždy
chybové
hlášky,
které námasystém
hlásí, avzdělávání
předcházet takzaloženou
zhroucení systému.
Pokuddefinovaných
si sami
demokratických
principech
a
humánních
zásadách.
Vyplývá
to
z
obsahu
Programového
prohlášení
neporadíme, ani s pomocí Internetu, tak nezbývá než kontaktovat naši spřízněnou administrátorskou, odbornou vlády
České republiky
i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
pomoc

požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Specifika pro využití PC v MŠ. PC jako pracovní nástroj
Listina
práv dětí
pedagoga
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně

vzdělávací
soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
PC patří v dnešní době k běžnému pracovnímu nástroji, dokonce v některých oblastech je počítač stěžejním člándůležitosti
a Národníprocesu
program
vzdělávání
definující
základní
trendypro
v oblasti
školstvíPro
a vzdělávákem pracovního
a díky
jeho interaktivní
komplexnosti
je i vývojové
skvělým nástrojem
práci pedagoga.
prání ve střednědobém
horizontu.
ci administrativní, tak i pro práci pedagogickou. Uvedeme si pár možných příkladů využití PC pro práci pedagoga:
Národní
program–rozvoje
vzdělávání
• respondence
v dnešní době,
kdy elektronickou schránku má téměř každý člověk, ať už díky chytrým telefonům,
Citát Bílá
kniha
tak i služebním schránkám apod., může pedagog využívat PC v zaměstnání k rychlé a velmi pohodlné koresponNárodní
program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
denci, jak s rodiči dětí, tak s kolegy, s vedením školy, ale i v případě externí spolupráce s různými subjekty. Odpadne
277 zetakdne
7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
papírová korespondence a navíc díky dobré archivaci pošty (e-mailů), může pedagog snadno a rychle dohledat
schválila
v historii potřebné informace.
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“
Ministerstvem
mládeže a strojem
tělovýchovy
dneinformace
13. května
• Administrativa
– počítačzveřejněné
je psacím strojem,
tiskovýmškolství,
strojem, evidenčním
a veškeré
tak 1999.
Ministerstvo
touto místě.
koncepcí
přihlásilo
k zásadě,
ževeškerou
rozvoj školství
a všech
vzdělávacích
institucí a
máme nasejednom
Uživatel
má tak možnost
si vést
administrativu
své dalších
práce, ať už
poštu, tak i dokuaktivit,menty
podílejících
seškoláky,
na utváření
sečimá
v budoucnosti
pro rodiče,
kolegy.národní
Fotografievzdělanosti,
z akcí, hudební
interaktivní
materiályvyvozovat
pro výuku.z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě
závazného
vládního dokumentu,
„Bílé
knihy“
jsoupomoc
obdobné
strategického
• Evidence
– stejně
jako v předcházejícím
bodě, tak i tzv.
zde je
kladen
důraz –najak
velkou
PC vtexty
osobní
práci.
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
Díky různým programům je možné si v počítači vést velice dobře a přehledně evidenci ať už zaměstnanců, včetně
myšlenková
východiska, tak
obecné
záměry
rozvojové
které
být zpětné
směrodatné
pro vývoj
veškeré personalistiky,
i evidenci
různýchakontaktů,
dat v programy,
dobře řazeném
tvaru mají
pro rychlé,
vyhledávání.
vzdělávací
Díky evidenci získáváme i kvalitní přehled nad různými důležitými milníky (narozeniny, termíny apod.), které se
soustavy
střednědobém horizontu.
tak ve
nepromarní.
Za hlavní
strategické
linie
rozvojealevzdělávání
v České republice
lze spovažovat:
• archivace
– je velice
důležitou,
také velice opomíjenou
věcí při práci
PC. V drtivé většině si uživatelé uvěUspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním
kapacit
domí, že by si měli archivovat svá data, až když o ně přijdou vinou nějaké hardwarové
chyby. Archivace
je důležitá
ve školách
dalších
vzdělávacích
i mimoškolních
právě apro
eliminaci
možnosti ztráty
důležitých dat. institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• Prezentace prací – počítač díky své pestrosti v interaktivní práci nám může skvěle pomoci při prezentaci našich vlastních prací, ať už různých výukových, či osobních materiálů, tak i prezentaci naší organizace, či spolku,
kroužku. Prezentovat práci můžeme ať už promítáním interaktivních klipů při různých předváděcích akcích, tak
hlavně v dnešní době díky internetu právě na celosvětové síti. Prezentace prací pomocí vlastních webových stránek či díky velice populárních sociálních sítí, kde je drtivým fenoménem Facebook a informace se tak v jednom
okamžiku doručí do širokého podvědomí. Prezentovat můžeme jak Školní Vzdělávací Program, tak vlastní školní
časopis, či různé zájmové činnosti o kterých chceme, aby se vědělo v co nejširším, ale nebo i v užším vyspecifikovaném okolí.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Využití informačních systémů v mateřské škola

Vzdělávací politika státu
Státní Počítačové
politikou jeprogramy
zajistit vyšší
efektivitu
a kvalitu
vhodné
pro práci
v MŠvzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
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zapotřebí, aby
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Microsoft a jejich operační systém Windows, nicméně můžeme se setkat v běžném životě i s jinými operačními

systémy,
Listina
práv jakým
dětí je například Linux, který v různých variantách se využívá u osobních počítačů. Dále pak, operační
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formát
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program
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průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Na co bychom neměli zapomenout při práci s E-Maily:
• E-Mail není nafukovací – drtivá většina lidí v dnešní době zapomíná nebo ani netuší, že mailová korespondence
pracuje na jednom z nejstarších protokolů v historii počítačových sítí, a tak velikost jednoho E-Mailu je omezená.
Proto bychom si vždy měli uvědomit, co chceme poslat, jakou velikost má příloha, kterou chceme poslat atd.
• Archivace – nezapomenout si archivovat důležitou korespondenci, např. při objednávkách či při řešení nějakých
důležitých věcí, tak abychom se mohli v případě potřeby ke korespondenci vrátit. Také nesmíme zapomenout, že
e-mail se v dnešní době stal běžnou a stále více používanou formou komunikace a tudíž na něj spadá archivní a
spisový řád u důležitých písemností.
• Bezpečnost – e-mailová korespondence bývá nejčastější formou zavirování počítače, tudíž nezapomínat na aktualizovaný antivirový program a kontrolu příchozích E-Mailů.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Vzdělávací politika státu
Internet a jeho využití
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
Fenomén dnešní doby má název Internet, je to celosvětová počítačová síť, která propojuje vše a uživatel se po ní poČeské republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
hybuje, jak potřebuje. Na Internetu se sdílí nejen data, ale dnes funguje i jako obchod, inzerce, prezentace, cokoliv,
požadavky
na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
je to takový virtuální otisk reálného světu a díky technickým možnostem se na Internetu nesdílí jen text, ale i zvuk
základních
práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
a obraz, a to jak v archivní podobě, tak i zcela v reálném čase tzv. on-line komunikace. Díky široké paletě možností
Internetu se tak uživateli do ruky dostává mocný pomocník pro osobní práci, díky rychlé interakci tak pohodlně

Listina
práv dětí
získáváme hledané informace, platíme své účty, nakupujeme, komunikujeme a přitom se nemusíme vzdálit ze svéMezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
ho domu, práce, kanceláře. Ale s Internetem resp. jeho pestrostí hrozí našemu počítači potažmo nám i četné hrozby
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
a nebezpečí jako jsou zavirování našeho počítače a tím ztráta důležitých dat, kontaktů atd., ale i zneužití důvěrných
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávádat, nabourání se do našeho bankovního účtu apod. Proto při práci na Internetu musíme být zcela opatrní a není ve střednědobém
horizontu.
ignorovat možné hrozby.
Národní program rozvoje vzdělávání
Pro přístup na internet potřebujeme, aby náš počítač měl síťové připojení a aby byl připojen do sítě internetu poCitát Bílá kniha
mocí poskytovatele Internetu, ať už to vytáčenou linkou tzv. ADSL, kabele či bezdrátově pomocí Wi-Fi. Pak již stačí
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
internetový prohlížeč, který máme nainstalovaný v našem počítači, a díky němu se nám budou zobrazovat webové
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
stránky. Nejčastějšími prohlížeči jsou Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, MozillaFirefox atd.
schválila
hlavní Na
cílecovzdělávací
politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
nezapomínat!
soustavy
v
České
republice“
zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
• Bezpečnost – jako u každé jiné práce na PC, nezapomínat na bezpečnost antivirového programu. Mít vždy aktuMinisterstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
ální virovou databázi.
aktivit,• podílejících
se namožno
utváření
národní vzdělanosti,
se má
v budoucnosti
vyvozovat
obecně
Navštěvovat pokud
jen důvěryhodné
webové stránky.
Drtivá
většina webových
stránek,zjež
nabízejípřijatého
něco
rámce zadarmo,
vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají být veřejně
má skrytou hrozbu, s kterou při přehlédnutí, můžeme ohrozit náš počítač.
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
Webové stránky
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
Dnešní doba je ve znamení Internetu. Drtivá většina lidí, organizací, podniků, institucí, víceméně všichni ti, kteří
soustavy
ve střednědobém horizontu.
se realizují v jakémkoliv oboru, mají svou prezentaci na Internetu, minimálně alespoň kontaktní informace, ale
nejčastěji kompletní prezentaci sebe sama. A díky této prezentaci, říká se jím webové stránky, dostává okolní svět

Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
a jeho uživatelé veškeré informace, které se na webu prezentují. Je to pro majitele webové stránky pohodlnější a
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
komfortnější systém publikování činnosti, kterou se zaobírá. Úřady mohou sdělovat občanům, subjektům veškeré
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
důležité informace, podnikatelé prezentovat své výrobky, podnikatelské záměry, školy prezentovat své umění či
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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informovat rodiče, ale i osobní webové stránky lidí mohou informovat o sobě samotném, kdo jsem a co chci sdělit.
Tvorba webových stránek a jejich prezentace na Internetu je možná více způsoby, ale všechny mají jedno společné,
a to, že data, která chceme sdílet se světem, musíme poskytnout, nahrát, na server (počítač) který je pro Internet
veřejně přístupný.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
Zde je párPV
příkladů jak se ukázat světu:

• Vlastní web – prostředek sdělení, do kterého musíme zainvestovat peníze, je to způsob, kdy si zaregistrujeme
doménu, kterou každoročně platíme např.: www.mojeskolka.cz a k této doméně si ročně platíme u poskytovatele
webový prostor, kam své stránky nahrajeme. Vyhotovení stránek, pokud nejsme pokročilí uživatelé a máme s tím
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politika
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měli raději nechat na odborníkovi a to nás bude stát další jednorázový poplatek. Při prvotní
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požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
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dalšístrany
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• Vlastní
web
serverua třetí
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je možné
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web bezplatně
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strany, která vám poskytne jak prostor, tak i často bývají s editačním prostředím pro jednoduchou laickou obslu-

Listinahu.
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dokumenty na národní nebo
úrovni
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a rozvoje
* např.: www.servertretistrany/mojeskolka,
vášpatří
web bude
obsahovat záměr
reklamnívzdělávání
panely. Tento
způsob sevýchovně
spíše
vzdělávací
ČR, který
vymezuje
rámec
vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
hodísoustavy
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důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém
horizontu.
• Sociální sítě – fenomén
dnešní doby, kombinace předchozího případu s technologií propojování osobních účtů.
Největší zastoupení a popularitu má Facebook. Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k
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Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
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• Další populární portály sociálních sítí – Twitter, Instagram, MySpace atd.
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Když už se rozhodneme sdílet informace na Internetu, mějme na paměti opět bezpečnost. Pečlivě si rozmysleme,

co chceme
sdílet a co
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sdílet.vzdělávání
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odpovídajícím zvyšováním kapacit
sítí, veškerý náš obsah nahraný na tento server se stává majetkem vlastníka serveru!
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
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v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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nejprve stránky připravit u sebe na počítači a finální verzi přenést na server k publikaci. V případě, že požádáme
externího tvůrce k naprogramování, je vhodné mít hrubou představu o podobě webu, tak aby se výsledek rovnal
představám a web se netvořil za pochodu.

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

Webové stránky by měly být přehledné, uživatelsky příjemné, což znamená, aby uživatel, který se na web dívá, dostal požadovanou informaci co nejkomfortnější cestou. Web by měl být graficky příjemný, čistý, je to vaše vizitka a
vaše prezentace.

Výpočetní technika a informační systémy – pomocník
pedagoga
Vzdělávací politika státu

Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Zkušenosti s výpočetní technikou
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Výpočetní technika by měla být převážně pomocníkem v naší práci, tudíž nasazování technologií či systémů na
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
pracovišti by nám mělo práci usnadnit, nikoliv přidělat. Výrobci nám také v této věci velice pomáhají, neboť v dnešzákladních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
ní době jakékoliv periferní zařízení, které připojíme k počítači, můžeme hned využít k práci. Takzvaná technologie
Plug’n Play (z angl. připoj a hraj) umožní okamžitou spolupráci s výpočetní technikou. Operační systémy následně
Listina práv dětí
umí spolupracovat s technikou v jakémsi standardním propojení, nicméně výrobci dodávají společně s technikou i
Mezi nejdůležitější
dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
ovladače a obslužné programy pro plnohodnotné využití a práci. Uživatel, tak při prvním propojení techniky doinvzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
staluje vše potřebné z přiloženého média, aby mohl techniku využívat. Propojení a nainstalování ovladačů je velice
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávásnadné, navíc výrobci přikládají i velice přehledný uživatelský manuál.

ní ve střednědobém horizontu.

Nejčastěji využívaná technika ve spolupráci s osobním počítačem

Národní program rozvoje vzdělávání
• Digitální kamera – záznam pohybu, zvuku, archivace důležitých okamžiků
Citát Bílá
kniha
• Fotoaparát – pořizování obrázků pro archivaci či využití pro další práci
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
• Flash média – archivační, přenosné médium
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
• Telefon – v dnešní době telefon (tzv. chytrý telefon) supluje výše zmíněnou techniku
schválila
• Tiskárna, kopírka, skenner
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Pomocníkem pro naši práci mohou být i veřejně dostupné systémy na Internetu. Pokud má naše pracovní stanice
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
přístup na Internet, můžeme nejen dohledávat různé informace, ale využívat i různých pomocníků s překladem
aktivit,cizích
podílejících
se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
jazyků, dostupné jsou i jednoduché editory fotografií, korektur textu atd. Nesmíme však zapomenout fakt,
rámce ževzdělávací
politiky
a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
se vždy jedná o robotické zpracování a třeba u překladů cizích jazyků dochází k nepřesnostem. Proto je vhodné
vyhlášeny
v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
tyto pomocníky využívat pouze jako doplněk, nikoliv jako plnohodnotného rádce.
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Podpora vzdělávacích cílů MŠ
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Dalo by se říct, že čím vyšší je naše uživatelská znalost práce s výpočetní technikou, tím více nám usnadňuje naši
práci. Usnadňuje a obohacuje. Můžeme tak prezentovat naši práci nejen webovými stránkami, firemními bulletiny
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
či publikacemi, ale setkal jsem se i s tvorbou audiovizuální prezentace mateřské školy. Samozřejmě, že je daleko výUspokojovat
a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
hodnější a preciznější spolupráce s odbornou firmou, nicméně pro začátek či úvodní představu je možné využít náš
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
počítač i k vlastní tvorbě skladeb, videoklipů, časopisu apod. Samozřejmě, že pro takovou práci budeme potřebovat

vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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příslušné periferie, jako jsou např.: mikrofon, digitální kamera či fotoaparát, apod. A v neposlední řadě i příslušný
software (program), který nám pomůže pořízená data zpracovat a vytvořit požadovaný výsledek.

Vzdělávací
Audiovizuální
tvorba

modul A
Evaluace a inovace ŠVP
• Tvorba skladeb,
PV písní
• Tvorba videoklipů, video prezentací

Grafická tvorba
• Firemní
bulletin,státu
noviny
Vzdělávací
politika
kniha vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
Státní • Almanach,
politikou kronika,
je zajistit
•
Přání,
plakáty,
pozvánky,
diplomyzásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
demokratických principech aocenění,
humánních
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
Výpočetní
technika je vsystémy
každém případě
pomocník,
čím víc
se zde
do jejího
nitra ponoříme,
více republiky,
se stane našíListina
požadavky
na vzdělávací
členských
zemí.aSvou
roli
sehrávají
i Ústava tím
České
pravoupráv
rukou.
Nebojmeasedalší
s ní začít
pracovat, nebojme
se udělat
chyby,
každá taková
nás posouvá v naší
základních
a svobod
mezinárodní
smlouvy,
jimižsvéjeprvní
Česká
republika
vázána.
počítačové gramotnosti dále a stáváme se pokročilejšími.

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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Použitá literatura

Vzdělávací modul A
ModulEvaluace
A
a inovace ŠVP
PV Z.: Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. 1. vyd. Praha: Portál. 2010. 176 str. (brož.),
• BEČVÁŘOVÁ,
ISBN: 978-80-7367-221-8.
• PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 5. dopln. vydání. Praha: Portál. 2013. 483 str., ISBN: 978-80-262-0456-5

Vzdělávací
politika
• Kolektiv
autorů: státu
Pedagogický slovník. 7. rozšířené vydání. Praha: Portál. 2013. 400 str. ISBN: 978-80-262-0403-9
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických
principech
humánníchzákladním,
zásadách.
Vyplývá
to odborném
z obsahuaProgramového
prohlášení
• Zákon č. 561/2004
Sb., o apředškolním,
středním,
vyšším
jiném vzdělávání (školský
zá- vlády
České republiky
i
dalších
předpisů
Evropské
unie
z
oblasti
tzv.
„soft
law“,
v
nichž
se
odrážejí
stěžejní
cíle a
kon)
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních
práv a svobod
a další mezinárodní
jimiž
je Česká
vázána.
• ZELINKOVÁ,
Olga.: Pedagogická
diagnostika smlouvy,
a individuální
vzdělávací
plán.republika
3. vydání. Praha:
Portál. 2010. 208
str. ISBN: 978-80-262-0044-4

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
na národní
úrovni
patřípro
Dlouhodobý
záměr vzdělávání
a rozvoje
• SMOLÍKOVÁ,dokumenty
K. a kol.:. Rámcový
vzdělávací
program
předškolní vzdělávání.
Praha: Výzkumný
ústav výchovně
pedavzdělávací
soustavy
v
ČR,
který
vymezuje
rámec
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle
i
pořadí
jejich
gogický v nakladatelství TAURIS. 2006 (dotisk). 48 str. ISBN 80-87000-00-5
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.

Modul B

Národní program rozvoje vzdělávání
• FOJTÍKOVÁ,
Citát Bílá
kniha K.: Role médií v předškolním vzdělávání. Bakalářská práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita
v
Brně.
2013.rozvoje
67 s. Dostupné
z: http://is.muni.cz/th/266585/pedf_b_b1/Bakalarska_prace_MS.pdf
Národní program
vzdělávání
v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
• HAVLÍNOVÁ, M. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v MŠ. 1. vyd. Praha: Portál. 2003. 220 s. ISBN: 80-7178-383-8
schválila
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
• KARGEROVÁ, J. , GARDOŠOVÁ, J.: Individualizace práce učitelky mateřské školky. 1. Vyd. Praha: Step by Step
soustavy
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
ČR, o.p.s. 68 s. dostupné z: http://ms.sbscr.cz/images/metod_materialy/metodicka_prirucka.pdf
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
• PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S.: Předškolní pedagogika. Praha: Portál. 2013. 184 s. ISBN: 978-80-262-0495-4.
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
• PRŮCHA, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3.aktual.vyd. Praha: Portál. 2012. 192 s. (brož.).
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
ISBN: 978-80-7178-999-4
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
• CS Wikipedia – otevřená encyklopedie: Alternativní pedagogiky. [cit. 2012-8-19]. Dostupný z: http://cs.wikipesoustavydia.org/wiki/Alternativn%C3%AD_%C5%A1kolstv%C3%AD
ve střednědobém horizontu.
Za hlavní
strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
• SMOLÍKOVÁ, K. a kol.:. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedaUspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
gogický v nakladatelství TAURIS. 2006 (dotisk). 48 str. ISBN 80-87000-00-5.
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• SMOLÍKOVÁ, K. a kol.: Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. 2. vyd.
Praha: Výzkumný ústav pedagogický v nakladatelství TAURIS. 2006. 34 str. ISBN: 80-87000-01-3

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV T. a kol.: Ekoškolky a lesní mateřské školky. 2. aktual. vyd. Praha: Ministerstvo životního pro• VOŠAHLÍKOVÁ,

• Úmluva o právech dítěte. [cit. 2012-8-19]. Dostupný z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o
-pravech-ditete.pdf

středí. 2012. 51 str. ISBN: 978-80-7212-537-1
• RÝDL, K.: Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. 1. vyd. Praha: ISV. 2001. 236 s. ISBN: 80-85866-87-0

Vzdělávací politika státu
Státní Modul
politikou C
je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
LANGMEIER,
J. a KREJČÍŘOVÁ,
D.: Vývojová
psychologie.
Grada v
Publishing.
368 s.stěžejní
(brož.). cíle a
České •republiky
i dalších
předpisů Evropské
unie
z oblasti3.vyd.
tzv. Praha:
„soft law“,
nichž se2006.
odrážejí
Edicena
Psyché.
ISBN 80-247-12-849.
požadavky
vzdělávací
systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• VÁGNEROVÁ M.: Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 536 s. ISBN 978Listina80-246-2153-1.
práv dětí

Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
• ZELINKOVÁ
diagnostika rámec
a individuální
vzdělávací
program.
3. vyd.
Praha: Portál.
207 s.jejich
vzdělávací
soustavyO.:v Pedagogická
ČR, který vymezuje
vzdělávací
politiky
státu,
dlouhodobé
cíle2011.
i pořadí
ISBNa 978-80-262-0044-4
důležitosti
Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
• SMOLÍKOVÁ, K. a kol.: Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání
v podmínkách
mateřské
školy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. 2007. 48 str. ISBN 978-80-87000-10-6
Národní
program
rozvoje
vzdělávání

Citát Bílá kniha
• „Metodika
podporu
individualizace
vzdělávání
v podmínkách
mateřské usnesení
školy“ dostupná
www.nuv.cz/
Národní
programpro
rozvoje
vzdělávání
v České
republice
vznikl na základě
vlády na
České
republiky č.
file/184
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
hlavní Modul
cíle vzdělávací
D politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo
se touto
přihlásilo
k zásadě,
že rozvoj
školství
a všech
dalších
institucí
a
• ZELINKOVÁ
O.:koncepcí
Pedagogická
diagnostika
a individuální
vzdělávací
program.
3. vyd.
Praha:vzdělávacích
Portál. 2011. 207
s.
aktivit, podílejících
se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
ISBN 978-80-262-0044-4
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě I.,
závazného
vládního dokumentu,
tzv. „Bílé
knihy“
– jakGalén.
jsou2007.
obdobné
• DRTÍLKOVÁ,
ŠERÝ, O.: Hyperkinetická
porucha: ADHD.
1. vydání.
Praha:
268 s.texty
ISBN strategického
978-80charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
7262-419-5
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
• GOETZ, M., UHLÍKOVÁ, P.: ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou. 1. vyd. Praha: Galén. 2010. 160 s.
soustavyISBN:
ve střednědobém
horizontu.
978-80-7262-630-4
Za hlavní
strategické
linie rozvoje
vzdělávání
v České
republice
lze považovat:
• MUNDEN,
A., ARCELUS,
J.: Poruchy
pozornosti
a hyperaktivita.
Přehled
současných poznatků a přístupů pro
Uspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním kapacit
rodiče a odborníky. 1. vyd. Praha: Portál. 2008. 120 s. (brož.). ISBN: 978-80-7367-430-4
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání
a poskytována
příležitost
k maximálnímu
rozvoji
různorodých
schopností
všem
jedincům v
• PACLT,
I. a kol.: Hyperkinetická
porucha
a poruchy chování.
1. Vyd. Praha:
Grada Publishing.
2007. 240
s. (brož.).
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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ISBN: 978-80-247-1426-4
• RIEFOVÁ, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD.
1vyd. Praha: Portál. 1999. 256 s. (brož.). ISBN: 978-80-7367-728-2

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
• TRAIN, A.: Nejčastější poruchy chování u dětí. 2. vyd. Praha: Portál. 2005. 200 s. (brož.). ISBN: 80-7178-503-2
PV

• PTÁČEK, R.: Poruchy chování v dětském věku. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s. 2006. 24 str. ISBN:
80-86991-81-4, dostupný z: http://www.viod.cz/editor/assets/download/publikace/poruchy.pdf

Modul
E: státu
Vzdělávací
politika
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
• LÉBLOVÁ, principech
E.: Environmentální
výchova vzásadách.
mateřské škole.
Praha: Portál.
2012. ISBN:
978-80-262-0094-9
demokratických
a humánních
Vyplývá
to z obsahu
Programového
prohlášení vlády
České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
• LÉBLOVÁ,
E.: Časopissystémy
Děti a příroda
– Environmentální
In časopis
INFORMATPRIUM.
Praha:Listina
požadavky
na vzdělávací
členských
zemí. Svouvýchova
roli zdehrou.
sehrávají
i Ústava
České republiky,
Portál.
2013.
II.
ročník,
číslo
1.
ISSN:
1210-7506
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• Správ
VOBODOVÁ,
Listina
dětí E. a kol.: Do školky za zvířátky. Metodika práce s příběhy v MŠ. 1. Vyd. Praha: Portál. 2013. 168
s. (brož.). ISBN:
978-80-262-0185-4
Mezi nejdůležitější
dokumenty
na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
• KALÁBOVÁ,
N.:program
Příroda plná
her. 1. vyd.definující
Praha: Portál.
2012. 160
str.. ISBN:trendy
978-80-262-0057-4
důležitosti
a Národní
vzdělávání
základní
vývojové
v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
• ŠVEJDOVÁ, H.: Kůry, můry ven, ať je krásný den. Praha: Raabe. 2014 92 str. (brož.). ISBN: 978-80-7496-079-6

Národní program rozvoje vzdělávání
• VOŠAHLÍKOVÁ,
T. a kol.: Ekoškolky a lesní mateřské školky. 2. aktual. vyd. Praha: Ministerstvo životního proCitát Bílá
kniha
středí.
2012.
51
str.
ISBN:
978-80-7212-537-1
Národní program rozvoje
vzdělávání
v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
Modul F:
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v České republice“
zveřejněné
školství, mládeže
tělovýchovy
dneBati
13. ve
května
• BABOROVSKÁ,
E.: Výuka
anglickéhoMinisterstvem
jazyka u dětí předškolního
věku. Zlín:aUniverzita
Tomáše
Zlíně. 1999.
Ministerstvo
touto koncepcí
přihlásilo
zásadě, z:žehttps://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/20569/barozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
Institutsemezioborových
studií.
2013. 49 s.kDostupné
aktivit, podílejících
se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
borovsk%C3%A1_2013_bp.pdf?sequence=1
rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny
v podobě závazného
vládního
„Bíléškolním
knihy“věku
– jak
jsoua obdobné
texty astrategického
• CHMELAŘOVÁ,
I.: Angličtina
a děti vdokumentu,
předškolním atzv.
mladším
– tipy
triky pro učitele
rodiče.
charakteru
v
některých
zemích
označovány.
Česká
Bílá
kniha
je
pojata
jako
systémový
projekt,
formulující
[cit. 2013-02-02]. Metodický portál RVP. Dostupný z: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/17491/ANGLICTINA-A
myšlenková
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
-DETI-V-PREDSKOLNIM-A-MLADSIM-SKOLNIM-VEKU---TIPY-A-TRIKY-PRO-UCITELE-I-RODICE.
vzdělávací
html/
soustavy ve střednědobém horizontu.
• KOLEKTIV AUTORŮ: Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I. 2. rozš. vyd. Praha: Výzkumný

Za hlavní
strategické
rozvoje vzdělávání
lze považovat:
ústav
pedagogickýlinie
v nakladatelství
IRBIS. 2008.v58České
s. ISBNrepublice
80-87000-06-4
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách
a dalších K.
vzdělávacích
i mimoškolních
institucích
tak, aby
byla zajištěna
dostupnost
všech
• SMOLÍKOVÁ,
a kol.: Rámcový
vzdělávací program
pro předškolní
vzdělávání.
Praha: Výzkumný
ústav
peda-úrovní
vzdělávání
a poskytována
k (dotisk).
maximálnímu
rozvoji
různorodých schopností všem jedincům v
gogický
v nakladatelstvípříležitost
TAURIS. 2006
48 str. ISBN
80-87000-00-5
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Cizí jazyky v předškolním vzdělávání [online] Metodický portál: inspirace a zkušenosti
učitelů [cit. 2013-02-02]. Dostupný z www:

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV
Modul G:

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/569/CIZI-JAZYKY-V-PREDSKOLNIM-VZDELAVANI.html/.

• ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. 2. české vydání. Praha: Grada Publishing. 2002. 856 s. ISBN: 80-2470469-2

Vzdělávací politika státu
BĚLOHLÁVEK,
Organizační
1. vydání.
1996. 343
s. ISBN: 80-85839-09-1
Státní • politikou
je F.:
zajistit
vyššíchování.
efektivitu
a Olomouc:
kvalitu Rubico.
vzdělávání
založenou
na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
BEDRNOVÁ,
E.; NOVÝ,
I. a kol.:Evropské
Psychologieunie
a sociologie
řízení.
dopl. law“,
vyd. Praha:
Management
Press.
800 s. cíle a
České •republiky
i dalších
předpisů
z oblasti
tzv.3.„soft
v nichž
se odrážejí
stěžejní
ISBN:na978-80-7261-169-0
požadavky
vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
• HARTL, P.: Psychologický slovník. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Budka. 1993. 297 s. ISBN: 80-901549-0-5

Listina práv dětí
Mezi nejdůležitější
dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně
Modul
H:
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
programmotivace.
vzdělávání
definující
základní
vývojové2010.
trendy
v ISBN:
oblasti
školství a vzdělává• PLAMÍNEK,
J.: Tajemství
2.dopl.
vyd. Praha:
Grada Publishing.
128 s.
978-80-247-3447-7
ní ve střednědobém horizontu.
• JELÍNEK, M. a Kuchař, M.: Motivace – Mýtus naší doby. Eminent. 2013. 70 s. ISBN: 978-80-7281-458-9

Národní program rozvoje vzdělávání
Citát Bílá
kniha
• NAKONEČNÝ, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press. 1992. 258 s. ISBN: 80Národní85603-01-2
program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
schválila
• NAKONEČNÝ, M. : Sociální psychologie organizace. Praha: Grada Publishing. 2005. 228 s. ISBN: 80-247-0577-X
hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy
v ČeskéBr.republice“
zveřejněné
Ministerstvem
školství,
mládeže
a tělovýchovy
května
• PUPALA,
a kol.: Předškolní
a primární
pedagogika (stránky
123-137).
Praha:
Portál. 2010. dne
456 s.13.
ISBN:
978- 1999.
Ministerstvo
se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
80-7367-828-9
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce •vzdělávací
a jasněsebeřízení
vymezených
střednědobých
a dlouhodobých
záměrů,
mají být
PLAMÍNEK,politiky
J.: Sebepoznání,
a stres.
3. dopl. vyd. Praha:
Grada Publishing.
2013. které
192 s. ISBN:
978-veřejně
vyhlášeny
v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
80-47-4751-4
charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
Modul I:
vzdělávací
soustavy ve střednědobém horizontu.
• MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Psyché. 2010. 328 str. ISBN: 978-80247-2339-6

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
• BECK,
Gl.: Zakázaná
rétorika. 1.i vyd.
Praha: Grada.institucích
2007. 266 s.tak,
ISBN:
978-80-247-1743-2
ve školách
a dalších
vzdělávacích
mimoškolních
aby
byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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• BUCHTOVÁ, B.: Rétorika. 2. Vyd. Praha: Grada Publishing. 2009. 231 s. ISBN: 978-80-247-3031-8
• HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro dospělé. 1 vyd. Praha, Grada. 2004. 160 s. ISBN: 80-247-0818-5

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV

• MAŘÍKOVÁ, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. 3. Vyd. Praha: Professional Publishing. 2002. 152
s. ISBN: 80-86419-31-2
• MOSLEROVÁ, N.: Interpersonální komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2004. 40 s. ISBN:
80-7042-692-6
• NELEŠOVSKÁ, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi: význam komunikace: vztah učitele k žákovi: komu-

Vzdělávací
státu Praha: Grada Publishing. 2005. 170 s. ISBN: 80-247-7381
nikacepolitika
ve škole: ukázky.
Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
České Modul
republiky iJ:
dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. „soft law“, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• BREITMANOVÁ,
P., HATCHOVÁ,
C.: Jak říkat
ne bez pocitu
viny.
vyd. Praha:
Columbus.
2000. 194 s. ISBN:
základních
práv a svobod
a další mezinárodní
smlouvy,
jimiž
je 1.
Česká
republika
vázána.
80-7249-083-4 (váz.)

Listina práv dětí
• CAPPONI, V.,dokumenty
NOVÁK, T.: Asertivně
do života.
vyd. Praha: Grada
Publishing.
1994.a157
s. ISBN:
80Mezi nejdůležitější
na národní
úrovniPraha:
patří1.Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
rozvoje
výchovně
7169-082-1
(brož.)
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává• HARRIS, T. A.:horizontu.
Já jsem OK, ty jsi OK. Praha: Pragma, 1997. 311 s. ISBN: 80-7205-508-9 (brož.)
ní ve střednědobém
• FORWARDOVÁ,
S., Frazierová,
D. Citové vydírání. Jak ho rozpoznat a ubránit se mu. Praha: Motto. 1999. 191 s.
Národní
program rozvoje
vzdělávání
ISBN:
80-7246-023-4 (brož.)
Citát Bílá
kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
AZARE-Aga,
I. Nenechte
sebou manipulovat.
Portál, 1999.
261 s. ISBN: 80-7178-256-4
277 ze• Ndne
7. dubna
1999, která
v něm – v Praha:
návaznosti
na programové
prohlášení (brož.)
z července 1998 –
schválila
VALIŠOVÁ,
A. Asertivita
rodině a ve
škole.
Praha:východiskem
H + H, 1994. 152
s. ISBN: 80-85787-29-6
hlavní •cíle
vzdělávací
politiky.v Přijaté
cíle
se staly
„Koncepce
vzdělávání (brož.)
a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
• PRAŠKO,
J., PRAŠKOVÁ,
Asertivitoukproti
stresu.žePraha:
Grada,
2012.aISBN:
978-80-247-1697-8
Ministerstvo
se touto
koncepcíH.přihlásilo
zásadě,
rozvoj
školství
všech
dalších vzdělávacích institucí a
aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého
rámce Modul
vzdělávací K:
politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemíchslovník.
označovány.
Česká
kniha je Budka.
pojata1993.
jako297
systémový
projekt, formulující
• HARTL,
P.: Psychologický
1. vydání.
Praha:Bílá
Nakladatelství
s. ISBN: 80-901549-0-5
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
• KŘÍŽ, P.: Kdo jsem, jaký jsem. Aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. 1.
soustavyVyd.
ve Kladno:
střednědobém
horizontu.
AISIS. 2005.
132 s. ISBN: 8023946692

Za hlavní
strategické
vzdělávánívýchovný
v Českéa republice
lze
považovat:
• POLÁŠKOVÁ.
V.:linie
Volnýrozvoje
čas jako socializační,
interkulturně
vzdělávací
prostor. In Asociace vzdělavaUspokojovat
a
vyvolávat
vzdělávací
potřeby
dětí,
mládeže
a
dospělých
odpovídajícím
zvyšováním kapacit
telů pedagogů volného času (sborník). Dostupné z: https://www.google.cz/interstitial?url=http://www.avpvc.cz/
ve školách
a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
dokumenty/konf1/sbornik.htm
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání
pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje

• KAPLÁNEK, I. Konference o výchově a volném čase. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2005. Dostupné z: http://konference09.unas.cz/index.php

Vzdělávací modul A
Evaluace a inovace ŠVP
PV
Modul L:

• VALIŠOVÁ, A.: Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2008. ISBN: 978-80-2472282-5.

• PALMER, S., WEAVER, M.: Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada. 2000. 279 str.. ISBN:
80-7169-940-3

Vzdělávací politika státu
VALIŠOVÁ, A.
získat, udržet
autoritu.
Praha: Grada,
2008.
Státní • politikou
je Jak
zajistit
vyššía neztrácet
efektivitu
a kvalitu
vzdělávání
založenou na jasně definovaných
demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády
ŠULEŘ, O.:iManažerské
techniky.Evropské
1. vyd. Olomouc:
1995.
s. ISBN:
České •republiky
dalších předpisů
unie zRubico.
oblasti
tzv.232
„soft
law“,80-85839-06-7
v nichž se odrážejí stěžejní cíle a
požadavky na vzdělávací systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina
• KUBEŠ,
D., mezinárodní
KURNICKÝ, R.:smlouvy,
Manažerské
kompetence.
Způsobilosti
základních
právM.,a SPILLEROVÁ,
svobod a další
jimiž
je Česká
republikavýjimečných
vázána. manažerů. 1.
vyd. Praha: Grada Publishing. 2004. 184 s. ISBN 80-247-0698-9

Listina práv dětí
• HRONÍK, Fr.: dokumenty
Rozvoj a vzdělávání
pracovníků.
1. vyd.
Praha:
Grada, 2007.
233 s. vzdělávání
ISBN 978-80-247-1457-8
Mezi nejdůležitější
na národní
úrovni
patří
Dlouhodobý
záměr
a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v ČR, který vymezuje rámec vzdělávací politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich
důležitosti
a Národní
Modul
M:program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu.
• BITTO, O.: Notebook pro úplné začátečníky. 1. Vyd. Praha: Computer Press. 2010. 240 s. (brož.). ISBN: 978-80-

Národní
program rozvoje vzdělávání
251-3037-7.
Citát Bílá kniha
Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č.
• KROPÁČOVÁ, A.: Bezpečnost při práci s PC. Uživatel a počítačová bezpečnost. Brno: ÚVT Masarykova univer277 ze zita
dnev Brně.
7. dubna
1999, která v něm – v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 –
2006. roč. XVI, č. 3, s. 16-20. ISSN 1212-0901.
schválila
hlavní •cíle
vzdělávacíJ.:politiky.
cíle 5.
seaktual.
staly vyd.
východiskem
„Koncepce
a rozvoje
vzdělávací
PECINOVSKÝ,
ZačínámePřijaté
s počítačem.
Praha: Grada
Publishing. vzdělávání
2011. 128 s. ISBN:
978-80-247soustavy3621-1
v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. května 1999.
Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a
aktivit,• podílejících
utvářeníD.:
národní
vzdělanosti,
se má1.v vyd.
budoucnosti
vyvozovat
obecně
přijatého
ECKERTOVÁ,se
L., na
DOČEKAL,
Bezpečnost
dětí na internetu.
Praha: Computer
Press.z224
s. ISBN:
978rámce vzdělávací
politiky
a
jasně
vymezených
střednědobých
a
dlouhodobých
záměrů,
které
mají
být
veřejně
80-251-3804-5
vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. „Bílé knihy“ – jak jsou obdobné texty strategického
charakteru
v některých
zemích
označovány.
ČeskáComputer
Bílá kniha
je pojata
jako
systémový
projekt, formulující
• ROUBAL,
P.: Počítač
pro pedagogy.
1. vyd. Praha:
Press.
2009. 312
s. ISBN:
978-80-251-2226-6
myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj
vzdělávací
• ROUBALOVÁ, E.: Notebook pro úplné začátečníky: vydání pro Windows 8. 1. Vyd. Praha: Computer Press. 2013.
soustavy224
ves.střednědobém
horizontu.
(brož.). ISBN: 978-80-251-4115-1
Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat:
Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit
ve školách a dalších vzdělávacích i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní
vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v
průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a
funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat
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