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1  O KRAJSKÉM VZDĚLÁVACÍM CENTRU 

Po zániku Pedagogického centra Karlovy Vary bylo další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP) v našem kraji závislé na nesystematické chuti a odvaze různých 

organizací tuto činnost vykonávat. Díky dozvukům státní informační politiky ve vzdělávání 

(SIPVZ) se v některých školách Karlovarského kraje objevovala nabídka akreditovaných 

programů, ty měly v naprosté většině zaměření na uživatelské dovednosti v informačních a 

komunikačních technologiích (ICT).  

V roce 2009 vznikla pod garancí OŠMT KÚ Karlovarského kraje pracovní skupina, která 

měla za cíl systematizovat DVPP pro následující období. Výraznou pomocí byly výzvy 

Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na úrovni kraje i MŠMT a díky 

tomu bylo možné předložit projekty, které pomohly nastartování koncepčního rozvoje dalšího 

vzdělávání pedagogů. 

Projekt je realizovaný Karlovarským krajem, přičemž Gymnázium Sokolov a Krajské 

vzdělávací centrum plní roli finančního partnera. Od roku 2010 patří DVPP k hlavní činnosti 

školy a od září 2012 se tato skutečnost promítla i v novém názvu školy. K zahájení realizace 

projektu došlo v dubnu 2010 a ukončen bude 31. března 2013.  

Co se v tomto období odehrálo? 

Hlavním cílem bylo uspořádání 

workshopů, které měly návaznost na 

probíhající kurikulární reformu 

v základních a středních školách. 

Plánovaný počet 108 akcí byl 

překonán,  dokonce s účastí více než 

1000 účastníků. Doprovodnou 

aktivitou byly celokrajské konference, 

které pod názvem Pedagogický den 

navazovaly na podobnou činnost z dob 

Pedagogických center. Setkání byla 

zaměřena na ukázky dobrých příkladů 

z praxe, které mohou být zajímavou 

motivací, a dále na propagaci celorepublikové koncepce ve vzdělávání. Původní cíl uspořádat 

tři konference se zvýšil na pět, přičemž dvě byly realizovány ve spolupráci s Českou školní 

inspekcí a Národním institutem pro další vzdělávání.  

Od první akce jsme se snažili hledat metodiky pro jednotlivé workshopy a vystupující na 

konferencích v řadách pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji. Jak se ukázalo, mezi 

učiteli je nemalé množství odborníků, kteří jsou ochotni své znalosti a dovednosti předat i 

ostatním. Jim především patří naše poděkování za kvalitní přípravu a metodické vedení 

workshopů. Řada z nich vzdělávala učitele poprvé, i pro ně šlo o novou a zajímavou 

zkušenost.  

Projektový záměr umožňoval flexibilně reagovat na potřeby učitelů, které byly zjišťovány 

během realizovaných workshopů. Kromě témat vztahujících se k jednotlivým všeobecně 

vzdělávacím či odborným předmětům byly některé workshopy zaměřeny také na 

problematiku didaktickou. 
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Z většiny akcí byly zpracovány výstupy, které jsou volně ke stažení na stránkách Krajského 

vzdělávacího centra (www.kvcso.cz). Přestože byly zaměřeny vždy na daný workshop, řada 

z nich je využitelná jako metodický materiál i v budoucnu.  

Již při zahájení vzdělávání jsme si dali za úkol na všech akcích zjišťovat edukativní i 

osobnostní přínos obsahu pro účastníky. Výsledkem jsou data z téměř tisícovky evaluačních 

dotazníků, která umožnila zpracování zajímavých statistik. Následující výsledky dostatečně 

ilustrují názory učitelů a byly pro nás po celou dobu realizace velkou motivací.  

Výsledky dotazníkových šetření 

Workshop byl pro mne dobrý způsob, jak získat informace o daném tématu. 

Cílem bylo zjištění, zda daná forma DVPP byla vhodná pro předávání zkušeností, neboť 

všechny akce měly diskusní charakter a umožnily všem účastníkům se dostatečně zapojit do 

nabízené problematiky. 

 

Obsah workshopu se vztahuje k mojí práci, informace a techniky získané na 
tomto workshopu budu schopen/ schopna aplikovat na svou práci. 

Vždy jsme předpokládali, že účast učitelů na akcích je dobrovolná. O to více byla pro nás 

důležitá zpětná vazba o přínosu v profesních kompetencích účastníků. 
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Aktivity ve workshopu stimulovaly mé učení a touhu dozvědět se víc, 
poskytly mi možnost se aktivně zapojit a vyjádřit k tématu. 

Po celou dobu realizace projektu jsme se snažili co nejvíce vyjít vstříc požadavkům a přáním 

pedagogů. Proto jsme zjišťovali, zda cíl a obsah byly zvoleny vhodně a smysluplně.  

 

 

Poděkování... 

...za práci v Krajském vzdělávacím centru patří především mým kolegyním Mgr. Soně 

Moravcové a Ing. Jaroslavě Štěpánkové, neboť jejich přímá účast na přípravě a realizaci 

workshopů a konferencí byla zásadní. Dále děkuji manažerům projektu Ing. Stanislavu 

Jamborovi a Andree Maidlové, a vedoucí OŠMT KÚ Karlovarského kraje Mgr. Monice 

Šperglové za vstřícnost a pomoc během celé doby realizace. Poděkování patří rovněž  

Ing. Ivetě Grünerové za spolupráci při přípravě a konání vzdělávacích akcí. V neposlední řadě 

děkuji řediteli školy Mgr. Jiřímu Widžovi za vytvoření podmínek pro činnost Krajského 

vzdělávacího centra a kolegyním Janě Telievové a Jaroslavě Štěpánkové za práci 

v ekonomické oblasti. A samozřejmě všem účastníkům za přízeň po celou dobu realizace 

projektu. 

 

Petr Chlebek 
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2  PEDAGOGICKÉ DNY 2010 - 2012 

Mgr. Petr Chlebek 

Setkávání učitelů nad tématy, která naším školstvím hýbou, je nezbytné. Informovanost 

zejména v době moderních technologií je dostatečná, chybí ale smysluplný tok těchto 

informací a orientace v nich. Je třeba být také ve zdravé oponentuře k různým návrhům a 

koncepcím, hledat cesty, jak se zapojit do diskusí a vědět, že školská politika se nemusí tvořit 

jen v nejvyšších sférách. V uplynulých dvaceti letech vznikla řada různých asociací, sdružení 

a platforem, které mají jeden společný cíl: vzdělávat mladé lidi tak, aby byli dobře připraveni 

na život. 

 

Společná setkání na celokrajské úrovni umožňují jednak prezentování velmi dobrých příkladů 

z praxe, a dále jsou příležitostí k vystoupení hostů z centra školské soustavy. V první oblasti 

byl dán velký prostor školám Karlovarského kraje k výměně zkušeností a ukázkám kvalitní a 

zajímavé práce učitelů. V druhém směru se kromě zástupců MŠMT našich konferencí 

zúčastnili i lidé z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VUP), Národního ústavu pro 

odborné vzdělávání v Praze (NUOV) (pozn.: dnes sloučeny v jedné organizaci), Národního 

institutu pro další vzdělávání v Praze (NIDV), České školní inspekce (ČŠI), z OŠMT 

Krajského úřadu Karlovarského kraje a dalších školských organizací. Diskusních témat bylo, 

je a bude vždy dostatek, od legislativy až po průběžná zjišťování reformního přístupu ke 

vzdělávání na různých úrovních. Ve sborníku uvádíme přehled Pedagogických dnů 

v uplynulých třech letech, čímž jejich nové nastartování určitě nekončí. 

Uvedené články vznikly vždy po realizované konferenci a jsou k dispozici i na stránkách 

Krajského vzdělávacího centra. 

Pedagogický den 2010 - konference ke kurikulární reformě 
Ke konci roku 2010 došlo po sedmileté odmlce ke konání celokrajské konference  

o vzdělávání, která pod názvem Pedagogický den 2010 proběhla dne 2. prosince 2010  

v Sokolově. Obsahově byla zaměřena na otázky kurikulární reformy, samozřejmě s určitým 

dopadem na náš kraj. V podstatě šlo o dva směry: podporu pro školské reformní kroky formou 
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nabídky vzdělávání pedagogů, a dále o ukázky některých zajímavých zkušeností ze škol. 

S nabídkou vzdělávacích programů seznámili účastníky konference zástupci Krajského 

vzdělávacího centra (KVC), okresních vzdělávacích středisek (VS) a NIDV Praha. 

Ukazuje se, že nabídka vzdělávání není malá a po chudých letech se opět blýská na lepší časy. 

Další zajímavé možnosti vzdělávání představily zástupkyně VUP Praha prezentací portálu 

RVP.cz a hodně diskutovaných virtuálních hospitací. Nabídku konzultací určenou středním 

odborným školám přednesla vystupující z Regionálního konzultačního centra (RKC), které 

funguje v rámci projektu Kurikulum S zastřešeném NUOV Praha.  

Ukázky ze škol přinesly jiný pohled na 

celou reformu. Činnostní učení na 1. stupni 

(anglický jazyk) je jasným signálem, že 

reforma je opravdu spíše o lidech a jejich 

přístupu, než o stovkách popsaných papírů 

v ŠVP. Na primární vstup do světa jazyků 

navázalo vystoupení, které ukázalo, že lze 

zajímavě propojovat činnosti, kde se cizí 

jazyk stává opravdovým prostředkem pro 

komunikaci.  

Jiná ukázka z oblasti matematiky byla zase 

naopak varující. Reforma, která se odráží v 

různých podobách vzdělávacích programů, přináší riziko vzájemné neinformovanosti mezi 

stupni škol, a právě v poměrně ustálené matematice to je hodně vidět. Zejména v souvislosti s 

tím, že nejlépe připraveni bývají žáci při příchodu na střední školu v teoretické algoritmizaci 

(lomené výrazy), kdežto v aplikační rovině a geometrickém modelování jsou na tom dost 

špatně.  

Konference nabídla možnost setkávání nad tématy s mnoha otazníky. Kurikulární reforma je 

procesní záležitost, která je hodně riziková, protože je plně závislá na lidech. Profesně 

zasahuje do všech škol a každý ŠVP, byť sebelépe ukryt někde v šuplíku, bude muset jednou 

ven. Pokud nebude  reforma řízena systémově, dojdeme k chaosu, kde si každý bude plácat 

bábovičky na svém pískovišti bez potřeby sledovat, jak se daří stavět u sousedů.  

Pedagogický den 2011 pro základní školy 
Ve čtvrtek 2. června 2011 se konala na Gymnáziu v Sokolově konference, která pod názvem 

Pedagogický den 2011 pro základní 

školy prezentovala dobré příklady z 

praxe a další oblasti, které školu 

významně ovlivňují.  

Kromě pořádajících organizací 

(KVC, OŠMT) se na zajištění 

podílela Agentura rozvojového a 

dotačního managementu v Karlových 

Varech (APDM) v roli partnera 

projektu a NIDV Praha – pracoviště 

v Karlových Varech. 

 První část nabídla přehled v oblasti 

podpory školních koordinátorů 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a způsob práce s dětmi,  které 

vyžadují integrovaný přístup. Konference pokračovala ukázkami dobrých příkladů z praxe, 
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kde bylo možné shlédnout příspěvek ze ZŠ Karlovy Vary (Truhlářská ul.), na téma Škola a 

rodina – cesty efektivní spolupráce. Následovala metodicko-didaktická část, kde byla 

prezentována práce ZŠ Horní Slavkov (Školní ul.) na téma Projektové vyučování – možnost 

pro realizaci průřezových témat. Obě vystoupení měla společný prvek v podobě koncepčního 

přístupu a zajímavých výsledků. 

Po přestávce proběhla setkání pedagogů v sekcích, které měly za cíl výměnu zkušeností pod 

vedením zkušených moderátorů. Čtyři sekce (český jazyk, cizí jazyky, 1. stupeň a 

informatika) nabídly diskusi nad tématy: literární výchova na ZŠ, problém přechodu 

z mateřské školy na základní školu, možnosti využití spolupráce s partnerskými školami 

v německém jazyce a programování na základní škole.  

Netradiční pojetí konference, kdy se podařilo propojit společná vystoupení s prací v menších 

skupinách, má přínos zejména v nabídce prostoru pro diskusi a neformální výměnu zkušeností 

mezi učiteli. Obzvlášť při setkání pedagogů napříč celým Karlovarským krajem.  

Pedagogický den 2011 v Chebu 
Konference se konala v reprezentativních 

prostorách Klášterní knihovny v Chebu a 

na organizaci se podílely pořadatelské 

organizace ve spolupráci s Gymnáziem 

Cheb. Akce se zaměřila především na 

střední školy v regionu, pro nové podněty 

si přijeli ale i z mnohých základních škol. 

Hlavní část programu tvořila přehlídka 

dobrých příkladů z praxe, kde byly 

prezentovány dokončené i probíhající 

projekty škol.  

Gymnázium Cheb představilo ukázky e-

learningových kurzů z matematiky, chemie a fyziky, názorná videa z demonstrativních pokusů 

v chemii a možnosti využití multimediálních materiálů při výuce cizích jazyků.  

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, která vzdělává mimo jiné i děti trpící autismem či 

děti s mentálním postižením, vytvořila v rámci projektu s názvem „Škola základ života“ 

vlastní metodické a výukové programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které 

prakticky nejsou na trhu k dispozici. Vytvořené materiály tak mohou využívat i další podobně 

orientované školy. 

Střední odborná škola logistická a SOU v Karlových Varech – Dalovicích představila několik 

projektů z různých dotačních programů. Projekty jsou spojené s možností zahraničních stáží 

pro žáky a pedagogy školy, kde lze získat kromě jazykových dovedností i zkušenosti s prací 

v týmu kvalifikovaných odborníků. Velký důraz klade střední odborná škola rovněž na oblast 

dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Se zkvalitněním výuky v oblasti e-learningu přišla Základní škola jazyků Karlovy Vary 

v rámci projektu „Linie 2011“. ISŠTE Sokolov představila výstupy z projektu Solární škola - 

výukové středisko obnovitelných zdrojů energie, který realizovala s německým partnerem 

Bildungsinstitut PSCHERER. Gymnázium Sokolov v rámci projektu s názvem Inovace a 

podpora výuky na gymnáziu vytvořilo několik vzdělávacích kurzů v prostředí Moodle 

v různých předmětech, které jsou zaměřeny zejména na výběrové semináře. 

Zástupci Středního odborného učiliště stravování a služeb v Karlových Varech se podělili o 

své zkušenosti se zapojením v projektu UNIV 2 Kraje. Jeho výhodou byla možnost realizace 

kurzu přímo v reálném prostředí vybrané firmy (hotel, restaurace). Střední odborná škola 
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pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary se specializovala na vytvoření 

metodického materiálu k výuce tělesné výchovy a některých vybraných sportovních odvětví 

(florbal, badminton, fotbal atd.).  

Gymnázium a střední odborná škola Aš představilo projekt s názvem Envigame, který je 

zaměřen na výuku Environmentální výchovy prostřednictvím kombinovaného programu. Ten 

probíhá ve škole i mimo školu při využití multimediálních a mobilních technologií. 

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně uskutečnilo dva projekty s názvem 

Realizace, inovace a propagace školních vzdělávacích programů a Tvorba digitálních 

učebních materiálů a jejich databází. Škola vytvořila několik vzdělávacích materiálů, které 

budou k dispozici i ostatním organizacím. 

O konferenci "Pedagogický den na ZŠ 2012" 
Dne 12. června 2012 proběhla již čtvrtá konference nazvaná Pedagogický den na ZŠ 2012, 

 tentokrát ve spolupráci s Českou školní inspekcí v Karlových Varech a OŠMT KÚ 

Karlovarského kraje. Obsahově byla zaměřena na poskytnutí informace ČŠI v generální 

zkoušce testování žáků 5. a 9. ročníků v rámci projektu NIQES (Národní systém inspekčního 

hodnocení vzdělávací soustavy v ČR), zkušenosti ze základních škol a na problematiku 

integrovaných žáků. 

Já se chci zde věnovat nejdříve první části, 

protože NIQES má zajímavě nakročeno 

k systematizaci výsledků vzdělávání a 

obsahuje řadu souvislostí, které školské 

veřejnosti unikají. V roli vystupujících se 

představili ředitelka inspektorátu ČŠI  

v Karlových Varech Mgr. Zdenka Spalová, 

ředitelka ZŠ Kynžvart Mgr. Hana Pelikánová, 

zástupkyně ředitele Gymnázia Sokolov  

Mgr. Lenka Dostálová a zástupce ředitele ZŠ 

Karlovy Vary, Poštovní ul. Mgr. Karel Fiala. 

Začnu prezentací ČŠI. Hned v úvodu je třeba říci, že toto vystoupení bylo velmi fundované. 

Vlastní testování se bere jako izolovaná záležitost, možná díky tomu prochází mediální 

kritikou. Právě proto je dobré vědět, že NIQES sleduje oblastí, které mají vzájemnou 

souvislost. Testování zde tvoří pouze jednu složku. Předchází mu další nabídka školám 

v podobě banky úloh a různých testů, které budou učitelům i žákům volně k dispozici. 

Další tři vystoupení prezentovala zkušenosti škol s pilotním průběhem testování. Překvapila 

výrazně převažující pozitivní stanoviska, a to i od účastníků, kterých bylo přes sedmdesát. 

Nejčastější připomínky se týkaly logistiky, technických podmínek (IT ve školách) a z pohledu 

gymnázia jednoduchosti úloh. Jinak byl projekt vítán a mám pocit, že v určitých kruzích z něj 

nebudou mít radost. Mám na mysli komerční výrobce různých testů.  

Druhá část konference se týkala legislativního rámce pro integraci dětí se specifickými 

vzdělávacími potřebami (SVP), asistentů pedagoga a diskuse ohledně financování dané 

oblasti (OŠMT KU Karl. kraje, MŠMT).  

Závěr konference nabídl program Výuka k různosti ve školách, který nabízí projektové 

zpracování multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii v oblasti národnostní a rasové, 

zejména ve vztahu k osobám se zdravotním postižením (Národní rada zdravotně postižených - 

NRZP/NÚV). Posledním bodem programu bylo představení projektu Metodické kabinety pro 

DVPP v Karlovarském kraji (Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum). 
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Pedagogický den 2012 v Karlových Varech 
Dlouhodobý záměr ve vzdělávání je důležitým strategickým materiálem pro další etapu 

kurikulární reformy regionálního školství na úrovni celého kraje. Jednak by měl určovat 

priority, a dále ukázat cestu k jejich splnění. Jde o dokument, který nařizuje Školský zákon. 

Což mívá za následek, že se většinou nečte. Rozsáhlý text plný analýz, tabulek a grafů by ve 

výhledu do budoucnosti neměl být příliš obecný, i když jde o dlouhodobé plánování, musí  

mít tzv. tah na branku. 

Využili jsme příležitosti a zaměřili 

poslední celokrajskou konferenci 

zvanou Pedagogický den na téma 
DVPP v souvislosti s dlouhodobým 

plánováním ve vzdělávání. Asi 

nejcitlivější téma je optimalizace 

sítě škol a oborů, což sice nezaznělo 

takto jednoznačně, ale režim 

financování zatím jinou alternativu 

nenabízí. Trochu ve stínu bývá 

problematika inkluze a také 

speciálních pedagogických center, 

řekl bych, že prezentace toho, co 

tato zařízení vlastně dělají, dost účastníků překvapila. A možná také skutečnost, že v kraji 

pracuje umělecká rada, která sdružuje činnost ZUŠ.  

Karlovarský kraj spouští vlastní školský portál, který nebude pouze o poskytování informací, 

ale nabídne prostor pro ukládání a zpřístupnění digitálních učebních materiálů, možnost pro 

poskytovatele dalšího vzdělávání zveřejňovat své akce a navíc zde bude komunikační 

prostředí mezi úřadem a školami. 

Vzhledem tomu, že šlo o poslední konferenci v rámci realizace projektu, byly zde 

prezentovány souhrnné výsledky činnosti Krajského vzdělávacího centra, jednak ve formě 

statistických výstupů, a dále jako názory účastníků. 

I když konference v podobném duchu mají spíše ideový charakter, umožňují pedagogické 

veřejnosti dobrou informovanost a prostor pro diskusi. Poděkování patří zejména SOU 

stravování a služeb v Karlových Varech za pomoc s organizací akce, která proběhla 

v nádherných prostorách Alžbětiných Lázní. 
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3  Z KONFERENCÍ... 

Škola a rodina – cesty efektivní spolupráce 
Autorkou článku je Mgr. Hana Janischová 

V současném školství převládá formální přístup rodičů ke spolupráci se školou. Možnou 

příčinou by mohla být nedůvěra, malý zájem o činnosti, které probíhají ve škole, nedostatečná 

prezentace aktivit školy nebo výchovné a vzdělávací problémy některých žáků.  

S ohledem na oslabení autority učitele v současné společnosti je potřebná vzájemná pomoc a 

spolupráce rodiny a školy. 

Dosavadní formy spolupráce převážně představují formální setkávání na třídních schůzkách. 

Společné diskuse pedagogů vedly k závěru o nutnosti hledání cesty efektivnější spolupráce 

tak, aby se rodiče stali partnery na společné cestě při výchově a vzdělávání žáků. 

Dotazníkové šetření v rodinách ukázalo na zájem o užší spolupráci ze strany rodičů, zájem 

o prohlubování znalostí a zkušeností při výchově dítěte, rozvoje jeho osobnosti a povědomí 

o oblastech související s životem současné rodiny (rodinné právo, počítačová gramotnost, 

jazykové znalosti aj.). 

Naplňování cíle školského zařízení pro rozvoj užší spolupráce s rodinou předpokládá finanční 

zajištění. V tomto případě má škola omezené možnosti. Jednou z variant je volba vhodného 

partnera. Konkrétním příkladem může být Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, které 

pomáhá školám při začleňování žáků do školního prostředí. Nabízí proto školám odborné 

přednášky pro rodiče v rámci projektu podporovaného Evropskou unií. 

V rámci dosavadní vzájemné spolupráce uspořádala naše škola přednášku pro rodiče žáků 

prvního stupně na téma „Jak zajistit kvalitní domácí přípravu, jak se učit“. Při ní se rodiče 

dověděli, jak je důležité dodržování určitých psychologických zásad a pomoc dospělého, která 

vede k efektivnímu učení dítěte. Rodiče poznali metody práce dle podstaty problému, 

seznámili se s praktickými příklady a dostali doporučení na odbornou literaturu v dané 

oblasti. 

Rodičům starších žáků nabídla škola přednášku „Problematické a agresivní chování žáků“. 

Obsahem byla problematika výchovy dospívajícího jedince, pojem šikana, její znaky a stadia 

a další patologické jevy. Přednášející uvedl posluchačům příklady z praxe.  

Na závěr obou setkání se zástupci žáků byly diskuse k tématu a neformální dialog s pedagogy 

školy.  

Obě setkání se setkala s kladným ohlasem u rodičů i učitelů. Spojení odborné přednáškové 

části a možnost kontaktu s pedagogy při „šálku kávy“ je vhodným začátkem k naplňování cíle 

školy. 

Praktické zkušenosti nám ukázaly na nutnost střízlivého přístupu ke zjištěným statistickým 

hodnotám. Naopak správná volba partnera je velmi motivující a posilující. Pozitivní postoj 

budí u kolegů přesvědčení o dobré věci před její realizací a neformální diskuse navozuje 

partnerský vztah mezi rodinou a školou. 

Realizované příklady vzbuzují naději, že se rozšíří zájem rodičů o spolupráci mezi školou a 

rodinou, která bude oporou a pomocí při výchově a vzdělávání žáků. Napomohou 

k otevřenému a upřímnému vztahu mezi rodiči a učiteli (pomáhá při odbourávání snahy 

o zastírání problémů a podpory záškoláctví), upevňují jednotné morální zásady a důslednost 

při výchově jedince a navozují vzájemný respekt a oboustranné posilování autority. 
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Efektivní spolupráce  - to je škola otevřená rodičům a veřejnosti, která dokáže nabídnout 

zajímavý společný program pro žáky, pedagogy i rodiče a která dokáže propojit své aktivity 

se životem města či obce.  

Uvedené cíle spojené s přirozeným posilováním morálních zásad ve společnosti a 

jednoznačným vyzdvihováním hodnot v současném konzumním pojetí světa jsou vizí naší 

školy. Jednotlivé dílčí kroky jsou začátkem cesty k jejich uvedení v život. 

Almanach dětských inspirací 
Autorkou článku je Mgr. Lucie Žippaiová 

Když se sejdou češtináři, obvykle nemají problém najít témata společného hovoru. Ani naše 

setkání v rámci Pedagogického dne nebylo výjimkou. Blížil se konec školního roku, byly za 
námi přijímací zkoušky, které se na většině středních škol konaly po delší době, ve školách již 

několik let běží výuka podle zpracovaných školních vzdělávacích programů, jsme všichni 

nespokojení s počtem hodin českého jazyka na základních školách, se čtenářskou 

´negramotností´ žáků a jejich nezájmem o četbu a vůbec výukou literatury na základních 

školách. I do českého jazyka pronikají moderní způsoby vyučování a takzvané šablony teď 

zaměstnávají mysl většiny učitelů. To jsou jen některá z témat, kterým jsme se věnovali více a 

k nimž jsme všichni měli co říct. Zajímavé a jistě i potěšitelné je, že jsme velmi rychle všichni 

našli společnou řeč. 

Problémem nás, učitelů na základních školách, je bezesporu téma čtenářské gramotnosti. Děti 

nečtou, to slýcháme kolem sebe často, a bohužel se o tom dnes a denně přesvědčujeme i 

ve školách. S tím souvisí nejen snížení jazykových schopností žáků, jejich problémy 

s pravopisem, ale rovněž i velmi skromná slovní zásoba, a tudíž problémy při slohové výuce. 

Napsat srozumitelnou práci, která má, lidově řečeno, hlavu i patu, už dává žákům značně 

zabrat. Nahradit často se opakující slova vhodnými synonymy, pro mnohé neřešitelný 

problém. Tvořit správné tvary je rovněž obtížné, protože mnozí žáci si ani neuvědomují, že 

výrazy, které používají, jsou nesprávné nebo nespisovné. Proto jsem využila příležitost a 

představila kolegům Almanach dětských inspirací, který vydáváme na Základní škole Loket 

již 13 let, přesněji 13. almanach na své vytištění zatím čeká.  

Vydávání almanachu není můj nápad a původně vycházel v jiné podobě než dnes. Inspirovala 

mě kolegyně v Sokolově, po jejímž odchodu jsem ´převzala štafetu´. Almanach byl určen 

žákům vycházejících ročníků a obsahoval údaje o nich, vzájemné kontakty a ukázky z prací, 

které vytvořili. 

V Lokti jsme se rozhodli, že budeme v almanachu publikovat práce všech žáků, nejen těch 

vycházejících, že půjde o jakýsi sborník jejich prací za uplynulý školní rok. Rozdělila jsem 

almanach na několik částí. V té první jsou ukázky zdařilých slohových prací a slohových 

cvičení. Do druhé jsem vybírala to, co se nám zdařilo při hodinách literárně-jazykového 

semináře. Nejen ukázky zadaných školních prací, ale také literární výtvory, které si žáci psali 

do svých kulturních deníků, jež jsme si zavedli. A musím říct, že pokud chodily děti do 

semináře celé tři roky, byl v deváté třídě u mnohých z nich vidět obrovský pokrok. Někteří 

´absolventi´ semináře se dokonce psaní věnovali i při dalším studiu na středních školách. To 

jsem viděla i jako velký přínos právě almanachu. Třetí část je věnovaná dětem z 1. stupně a 

v poslední části najdou své práce ti, kteří se buď zúčastnili naší školní literární soutěže, anebo 

ti, kteří píší jen tak doma a nechtějí, aby jejich práce skončily jen v šuplíku.  

Almanach dětských inspirací si doplňujeme i graficky a necháváme tisknout v jedné ze 

sokolovských tiskáren. Do roku 2010 jsme jej vydávali každý rok. Vzhledem k velkým 

nákladům na tisk i k tomu, že jeho tvorba je pro mě čím dál náročnější (menší zájem dětí 

o psaní, slohové práce mají horší úroveň, ve škole nepracuje už ani literárně-jazykový seminář 
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a koneckonců i časová náročnost), jsme se s paní ředitelkou dohodly, že dílko bude vycházet 

jednou za dva roky. Jednotlivé ročníky kromě prvních tří jsou v elektronické podobě i na 

našich internetových stránkách. 

Jsem stále ráda, že almanach dáváme do kupy. Žáci, kteří v nich mají své práce, je dostávají 

zdarma a jsou pyšní, že v nich svá dílka najdou. Spousta se jich v průběhu roku ptá, kdy už 

vyjde almanach. Používáme je k prezentaci školy, dostávají je i děti při zápisu do 1. třídy. 

Jsou i skvělou pomůckou při vyučování. V hodinách českého jazyka je využíváme 

samozřejmě při slohové výuce, kdy se děti jednotlivé slohové útvary učí na ukázkách svých 

starších spolužáků. Dají se použít i při mluvnických hodinách, na procvičení a zdůvodňování 

pravopisných jevů, i při hodinách literární výchovy.  

Jsem ráda, že kolegy náš almanach zaujal, a rozhodně ani teď, po 13 letech, nelituji času, 

který věnuji jeho tvorbě.  

ČTE (SY) RÁD 
Autorkou článku je Mgr. Iva Kloudová 

Chtěla bych navázat na příspěvek Mgr. Lucie Žippaiové, neboť čtenářská gramotnost a zájem 

o knihy vůbec není problémem jen na základních školách, ale dnes již také na gymnáziích. 

Není žádnou výjimkou, že do prvního ročníku nastoupí žáci, kteří se – bez jakýchkoliv zábran 

– přiznávají k tomu, že doposud nepřečetli ani jednu celou knihu. Učím vždy několik tříd i na 

nižším stupni gymnázia a potýkám se stejným problémem jako na základních školách – jak 

přimět děti číst. Našla jsem několik zajímavých nápadů a rad. Velmi zajímavým studentským 

projektem je ČTEnářův SYmpatický RÁDce - http://www.inflow.cz/ctesyrad-ctenaruv-

sympaticky-radce, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jedná se 

o veřejnosti přístupnou databázi knih, které by podle tvůrců projektu měly být těmi nejlepšími 

a nejčtivějšími. Databáze knih je průběžně doplňována, doporučována zajímavými 

osobnostmi a nezapomíná se zde ani na nečtenáře, žáci zde tudíž najdou i odkazy na knihy, 

které jsou i slabšímu čtenáři snadno dostupné. 

Další velmi zajímavý projekt na podporu čtenářství můžeme najít na stránkách 

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php. Na těchto stránkách je mimo jiné ke stažení 

Příručka na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti, která je zaměřena na práci přímo v hodině, 

uvádí celou řadu metod, jak se žáky pracovat s cílem rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost. 

Ráda bych ještě připomněla dnes již patrně dobře známý charitativní projekt Čtení pomáhá - 

http://www.ctenipomaha.cz/. Podstatou tohoto projektu je spojení četby a pomoci druhým. 

Žák přečte knihu, vyplní jednoduchý test, který ověří, že knihu opravdu přečetl. Za správné 

odpovědi obdrží 50,- Kč, ty pak někomu, kdo jeho pomoc potřebuje, věnuje (z charitativních 

sbírek vybírá na týchž stránkách). 

Po zkušenostech se studentským projektem ČTE (SY) RÁD jsem začala pátrat po 

studentských pracích v oblasti mluvnice, protože po letech praxe bylo stále obtížnější 

vymýšlet nějaké nové, přitažlivější způsoby výuky. Velmi mě potěšilo, když jsem zjistila, že 

studenti PedF Univerzity Karlovy navštěvující seminář Didaktika českého jazyka a slohu 

zpřístupňují své práce na stránkách  http://userweb.pedf.cuni.cz/kcj/studenti/listy/listy.htm.  

Velmi doporučuji například seminární práci Kláry Holé, určené k souhrnnému opakování. 

Zadání vychází z knihy Karla Čapka o Dášeňce a velmi pěkným způsobem zopakujeme se 

žáky mluvnici, literaturu i sloh a současně jim poskytneme možnost rozvíjet vlastní kreativitu. 

Podobné pracovní listy lze najít také na stránkách http://kcjl.modry.cz/studenti/prace_cj.htm. 

Doporučuji také cvičení: http://namety.cestina.sweb.cz/namety.html#vyjmenovana_slova, i 

zde je možné nechat se inspirovat a inovovat tak výuku mluvnice a slohu. 

http://www.inflow.cz/ctesyrad-ctenaruv-sympaticky-radce
http://www.inflow.cz/ctesyrad-ctenaruv-sympaticky-radce
http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php
http://www.ctenipomaha.cz/
http://userweb.pedf.cuni.cz/kcj/studenti/listy/listy.htm
http://kcjl.modry.cz/studenti/prace_cj.htm
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Byla bych velice ráda, kdyby výše uvedené odkazy byly kolegům užitečné a usnadnily 

alespoň trochu naši velmi nelehkou práci. 

Problém přechodu z mateřské školy na základní školu 
Autorkou článku je Mgr. Eva Herdová 

Dne 2. 6. 2011 proběhl na Gymnáziu v Sokolově „Pedagogický den pro základní školy“. Šlo 

o setkání zaměřené na podporu výuky a na příklady z praxe na základních školách. Den 

proběhl formou konference a diskusních setkání. Jedna ze sekcí se věnovala problému 

přechodu z mateřské školy na základní školu. Sešli se zde učitelé, ale i ředitelé ze základních 

a mateřských škol. Při diskusi jsme hlavně hovořili, jak přechod z mateřské školy na základní 

školu dětem ulehčit. Zaměřili jsme se na čtyři základní oblasti:  

 Příprava dětí v MŠ 

 Spolupráce MŠ a ZŠ 

 Projekty škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

 První dny ve škole 

Ke každé oblasti proběhla diskuse, z které jsme se dozvěděli, že školy trápí vždy něco jiného. 

Někde je to spolupráce s rodiči, jinde spolupráce s obcí ve finančních otázkách nebo 

spolupráce učitelů navzájem atd. Na jednom jsme se všichni shodli, a to bylo slovo 

SPOLUPRÁCE. 

Již při přípravě dětí v mateřské škole je důležitá spolupráce s rodinou, protože každá škola, i 

když je sebekvalitnější, vždy jen staví na základech, které vytvořili svým dětem rodiče. Často 

se stává, že rodiče zaměňují přípravu na vstup do školy za předučování. Učí počítat děti do 

100 jako básničku nebo psát písmena, číst, ale děti často mají potíže v sebeobsluze, špatně 

vyslovují, nereagují na jednoduché pokyny. Stále máme předškolní děti, které běžnou 

mateřskou školu nenavštěvují. Většina škol si vytváří různá desatera pro rodiče, aby měli 

základní přehled o odpovídajících znalostech a dovednostech. I proto byl např. vytvořený 

dokument „Desatero pro rodiče předškoláka“, určený k veřejné diskusi, který každý může 

najít na stránkách MŠMT. 

Důležitá je spolupráce učitelů z mateřské a základní školy. Učitelé se vzájemně navštěvují a 

předávají si zkušenosti, na co konkrétně se mají v předškolní přípravě zaměřit, jaké oblasti 

ještě více rozvíjet. Např. obratnost, smyslové vnímání, matematické představy, kresbu, řeč.  

 Jednou z dalších spoluprací mezi rodinou, mateřskou a základní školou jsou dny otevřených 

dveří. Školy, ještě před zápisem, zvou děti a jejich rodiče na prohlídku školních prostor, na 

ukázkové hodiny atd. Velice oblíbená je návštěva prvních tříd přímo při hodině, kde děti vidí 

své loňské kamarády – co všechno se naučili, jak probíhá organizace hodiny. 

Příkladem spolupráce jsou rovněž projekty škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, nazvané 

„Školička“ nebo „Školáček“. Cílem těchto projektů je seznamovat děti s prostředím školy, 

s učiteli prvních tříd, s pomůckami a  metodami práce, napomáhat v rozvoji oblastí, jako je 

zrakové a sluchové vnímání, matematické představy nebo grafomotorika. Projekty se rodičům 

velmi líbí a již několik let probíhají např. na základních školách v Sokolově, Lokti nebo 

Horním Slavkově.  

Otázek a odpovědí bylo mnoho, proto téma přechodu z mateřské školy do základní zůstává 

stále otevřené příštím diskusím.      
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Hodnocení skupiny cizí jazyky 
Autorem článku je Ing. Miloš Srp 

Po přivítání Mgr. Soňou Moravcovou a Ing. Milošem Srpem následovalo tzv. seznamovací 

kolečko. Každý z účastníků včetně obou vedoucích skupiny se představil, seznámil ostatní se 

současným stavem výuky německého jazyka a jiných cizích jazyků na své škole. Dále 

účastníci – učitelé z jednotlivých škol – nastínili ze svého pohledu, jakým směrem se bude 

ubírat výuka cizích jazyků na jejich školách. Na základě těchto informací je možné 

konstatovat, že zúčastnění učitelé byli zastoupeni ze škol bývalého chebského, karlovarského 

i sokolovského okresu. Také z těchto úvodních informací vyplynulo, že na školách převládá 

výuka anglického jazyka a naopak výuka německého jazyka je na ústupu. Výjimkou je pouze 
jedna ze zúčastněných škol – ZŠ Lázně Kynžvart.  

V další části pak proběhla výměna zkušeností týkající konkrétní výuky německého jazyka na 

jednotlivých školách. Učitelé seznamovali své kolegy s tím, jaké učebnice na svých školách 

používají, jaké s nimi mají zkušenosti, jaké didaktické pomůcky při výuce používají, jaké 

metody a formy práce uplatňují. Představili své nápady, jak zatraktivnit výuku německého 

jazyka.  

V poslední části byla na programu spolupráce s partnerskými školami v Německu – 

seznámení s akcemi, které školy pořádají a výměna zkušeností. V úvodu této části se Ing. Srp 

podělil o bohaté zkušenosti ze spolupráce své školy s partnerskými bavorskými školami 

a představil akce, které společně organizují. Dále seznámil účastníky s projekty Vertrauen 

ueberwindet Grenzen, Teamsprint a FOPES organizovanými Bavorskou akademií škol 

v přírodě a českým občanským sdružením SDPH. Potom i ostatní učitelé představili své 

aktivity s německými partnerskými školami. 

Z celého jednání vyplynulo, že bohužel i v našem regionu klesá zájem o výuku německého 

jazyka jako prvního cizího jazyka. Přitom sousedství s Bavorskem a Saskem by mělo „nutit“ 

učit se němčině – možnost uplatnit se na trhu práce v obou spolkových zemích. Určitě na to 

má vliv i činnost ministerstva školství, které prosazuje plošně výuku anglického jazyka 

v pozici prvního cizího jazyka (viz programové prohlášení vlády). 

Dále z  diskuse vyplynulo, že výrazné prosazování a preferování výuky anglického jazyka na 

úkor výuky jiných cizích jazyků značně ovlivňuje rodiče žáků, protože ti vyžadují výuku 

angličtiny a o němčinu ztrácejí zájem. Tento stav je i na školách, které mají partnerskou školu 

v Německu a organizují společné akce pro žáky obou škol. Přesto však rodiče trvají na tom, 

aby se jejich děti učili ne německy, ale anglicky.  

Účastníci se rovněž shodli, že výuka německého jazyka jako druhého cizího jazyka (na 

základní škole od 7. ročníku – volitelný předmět) nic neřeší. 
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4  VYBRANÉ WORKSHOPY ZAMĚŘENÉ NA VÝUKU 
JEDNOTLIVÝCH VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ 

Anglický jazyk 
V celé historii cizojazyčné výuky se setkáváme s množstvím koncepcí, trendů i konkrétních 

výukových metod a forem, které jsou vždy spojeny s požadavky dané vyvíjející se 

společnosti, ale i s nejnovějšími vědeckými poznatky. Učení se a vyučování cizím jazykům 

tedy postupně mění svou podobu směrem k novým tendencím a metodám. 

Krajské vzdělávací centrum se pokusilo vyjít těmto novým trendům vstříc a podat pomocnou 

ruku učitelům jazyků, kteří se na jeho půdě sešli, aby se navzájem seznámili s moderními 

metodami výuky jazyků, představili své vlastní osvědčené projekty, ale také aby sami 

zhodnotili úroveň  očekávaných výstupů jednotlivých etap vzdělávání (srovnání výstupů dle 

ŠVP v 5. a 9. třídách a při ukončení středoškolského studia). 

Zvláště v oblasti anglického jazyka 

proběhlo několik ucelených sérií 

workshopů zaměřených konkrétně na 

tyto cíle, šlo o workshopy určené pro 

učitele AJ na prvním stupni ZŠ 

(činnostní výuka a kritické myšlení 

v angličtině na prvním stupni), dále 

o workshopy určené pro učitele ZŠ a 

SŠ, kdy docházelo k postupné tvorbě 

srovnávacího testu pro žáky  

9. tříd a studenty 1. ročníků středních 

škol, a v neposlední řadě 

o workshopy vedené stylem burzy 

nápadů, během kterých si účastníci vyměňovali nové nápady, zdroje a metody použitelné při 

výuce angličtiny jako cizího jazyka. 

Činnostní výuka v angličtině na prvním stupni  
(využití materiálů Mileny Kelly, 3. a 4. - 5. ročník) 
Odbornou metodičkou byla Mgr. Lucie Procházková  

Workshop byl veden z větší části jako praktická dílna, kde si účastníci mohli vyzkoušet 

doporučované metody a postupy z činnostní výuky. Během kurzu se účastníci seznámili 

s činnostní výukou anglického jazyka na prvním stupni a naučili se sami si vyrábět 

předvedené didaktické pomůcky.  V průběhu kurzu si s nimi sami vyzkoušeli pracovat a 

použít tak získané poznatky. Během celého workshopu probíhala diskuse nad nejčastějšími 

problémy při výuce angličtiny na prvním stupni. Účastníci byli také seznámeni s užitečnými 

odkazy a webovými stránkami zaměřenými na metodiku výuky angličtiny i pro žáky 

s poruchami učení. Ocenili praktičnost a dostupnost materiálů i použitelnost předvedených 

aktivit v praxi.  

Zaměřili se hlavně na oblast základní výslovnosti a častých chyb u začínajících žáků: správná 

výslovnost cizích hlásek (R, W, TH, přídechy apod.), na zájmena a členy určité, neurčité, 
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tvorbu množného čísla a počítání - množné číslo včetně nepravidelných; také na některé 

zkrácené tvary pomocných sloves. Dále se účastníci zaměřili na celkovou koncepci výuky 

angličtiny ve třetím ročníku – mluvení ve větách, porozumění mluvenému, čtení 

s porozuměním textu, nácvik pravopisu a psaný projev a na sdílení užitečných odkazů na 

internetu a rvp.cz, vhodných k výuce angličtiny na prvním stupni (odkazy na kopírovatelné 

materiály, didaktické hry, zdroje textu, hudby a videa). Lektorka následně prošla tematické 

celky pro třetí ročník (barvy, domácí zvířátka, hračky, zvířata na farmě, čísla, vánoce, na stole, 

v lese, na obloze, děti, restaurace, abeceda) a předvedla pro ně vhodné činnosti a didaktické 

postupy. Na závěr workshopu účastníci zhodnotili výukové materiály, které používají, též 

prodiskutovali chystané změny v ŠVP - začátek druhého cizího jazyka o ročník dříve dle 

požadavku EU. 

Na workshop navazovalo jeho pokračování pro 4. a 5. ročník se stejnou lektorkou, v jehož 

úvodu byl účastníkům představen projekt Tvořivá škola a byli seznámeni s činnostní výukou 

anglického jazyka na prvním stupni.  

Workshop byl veden z větší části jako dílna, během které si účastníci mohli vyzkoušet 

doporučované metody a pomůcky, například ukázka práce s reáliemi na PC, tvoření otázek, 

záporů a krátkých odpovědí, tvoření otázek s problematickým pomocným slovesem "do". 

Obsah učiva 4. a 5. ročníku byl konzultován podle evropského jazykového portfolia a 

principu kritického myšlení a sebehodnocení, které se za pomoci předvedených metod naučí i 

žáci prvního stupně. Účastníci ocenili nové a praktické nápady, jak zvládnout problematická 

témata v anglické gramatice a jak do výuky přirozeně zapojit i děti se speciálními potřebami 

učení. 

Metodika testování v anglickém jazyce  
(srovnávací testy a výstupy 9. tříd ZŠ) 
První setkání učitelů anglického jazyka ze základních i středních škol v regionu stanovilo 

společná aktuální témata i ožehavé otázky týkající se ŠVP a učitelské praxe. Cílem 

workshopu nebylo existenci ŠVP kritizovat, ale naopak se pokusit vytěžit ze situace, kdy je 

ŠVP povinnou součástí praxe, co nejvíce informací, tipů a rad od kolegů, kteří s ním mají 

větší zkušenosti.  

Odborným metodikem byl Mgr. Jaroslav Winter 

Workshop se odvíjel za diskuse 

o následujících tématech: 

Proč existuje ŠVP? Je to novinka nebo 

něco, co tu existovalo již dříve jen 

v jiné variantě (osnovy, tematické 

plány)? 

Účastníci se shodli, že ŠVP je pomůcka 

pro neaprobované a začínající učitele, 

pro lidi s dlouholetou praxí znamená 

spíše zbytečnou administrativu navíc, 

dále pak rozebírali pozitiva ŠVP 

(možnost přesunout si tematické celky 

z jednoho ročníku do druhého a podle mezipředmětových vztahů synchronizovat práci 

s učitelem dějepisu, zeměpisu, biologie, matematiky, literatury apod.) a stejně tak i negativa 

ŠVP – například problém se stěhujícími se žáky, kteří jsou pak omezeni tím, že probrali něco 

jiného, než má cílová škola v ŠVP pro jejich ročník, zde bylo vážně doporučeno, aby se 
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rodiče stěhujících žáků intenzivně zajímali o ŠVP školy, do které má jejich dítě nastoupit a 

popřípadě žádali rozdílové zkoušky či konzultace. Předpokládá, že všude se začíná 

s angličtinou ve 3. třídě atp., druhý cizí jazyk je kvůli ŠVP zaveden příliš brzy po prvním, děti 

pak mají z obou spíše povrchní znalosti a užitek. 

Podle výsledků dotazníku při tvorbě ŠVP učitelé kladně hodnotili volnost rozvržení témat 

v průběhu tvorby ŠVP, rozumný přístup vedení k tvorbě ŠVP, možnost porovnání mezi 

školami (většina ŠVP je na internetu), informace z Londýnské ZŠ, seminář k tvorbě ŠVP a 

vyzkoušení si jeho tvorby na něm, změny učebních plánů a dispozic, možnost nových typů 

výuky – projekty, bloky. 

Naopak nespokojeni byli s formou integrace průřezových témat a materiálními podmínkami, 

s tím, že ŠVP je prakticky mrtvý materiál, se kterým pracují jen na začátku školního roku, kdy 

si dělají tematické plány; to, že neví, zda je to, co vytvořili, dobré, protože se necítili 

kompetentní k vytváření podobného plánu; také se jim nelíbí více papírování a slovíčkaření, 

čas věnovaný ŠVP mohl být věnován metodice a dětem, „odliv energie“ kvůli tvorbě ŠVP, 

přístup kolegů a malá podpora vedení při tvorbě ŠVP, vadí úbytek hodin na nižším gymnáziu 

ve prospěch jiného jazyka a nakonec to, že pro práci je to spíše byrokratická záležitost – 

skutečná výuka reaguje na konkrétní situace ve škole, vyučování je živá záležitost a nelze ji 

vtěsnat do tabulek a dopředu naplánovat. 

Dále se diskuse ubírala směrem ke školám účastníků:  

Jak vznikalo vaše ŠVP?  

Postřehy z tvoření i zkušenosti byly rozmanité, někteří kolegové absolvovali 

několikahodinové opakované semináře, projekty, někteří měli jen informativní schůzku, 

někteří byli vrženi rovnou do práce, inspirovali se u Londýnské školy (pilotní základní škola, 

Londýnská ul. Praha) Po zavedení ŠVP se změnila hodinová dotace předmětu na školách 

většinou negativně: hodin jazyka ubylo na úkor jiných předmětů. 

Prodiskutována byla i otázka mezipředmětových vztahů: 

Domlouvali se skutečně s kolegy a sjednocovali učivo do tematických celků?  

Mezipředmětové vztahy jsou viděny všeobecně jako jedno z pozitiv ŠVP, které nutí děti 

přemýšlet v souvislostech. Z průřezových témat se v jazyce nejvíce osvědčuje komunikace a 

osobnostní rozvoj, multikulturní výchova a životní prostředí, také člověk a svět práce, občan 

v demokratické společnosti a ICT a komunikační média. 

Co se týče zapojení mezipředmětových vztahů v angličtině, osvědčily se účastníkům hlavně 

následující kombinace témat a předmětů: HV – poslech moderní hudby, VV – tvorba projektů, 

Zeměpis – geografické souvislosti; např. Projekt Halloween – v AJ texty, básničky, písničky, 

video, historie a kulturní pozadí svátku, v občanské nauce kulturní a historické pozadí, v PV a 

VV výroba dekorací; HV – historie a písničky, Ze – reálie a orientace na mapách i 

v angličtině, Př – zvířata atp. 

Většina přítomných pedagogů měla v zásadě dobrou zkušenost s používáním ICT v angličtině 

(internet jako zdroj autentických materiálů, PC, smartboard, moodle pro testování, hot 

potatoes, DVD projekce a video), jako alternativní didaktický materiál používají také časopisy 

a hry, vlastní pracovní listy, které pro studenty vyrábějí, smart notebook atd.; učitelé hlásili i 

dobré zkušenosti s projekty jako eTwinning a helpforenglish. 

Účastníci následně pracovali ve skupinách na téma: 

"Co očekáváme, že má umět a znát žák 9. třídy ZŠ v anglickém jazyce? Co chceme rozvíjet 

dále v prvním ročníku SŠ?" 
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Skupiny byly rozděleny na účastníky ze ZŠ a SŠ, srovnání výstupu aktivity bylo zajímavé a 

shodovalo se u pedagogů z obou stupňů. Následuje srovnání výstupů z 9. třídy ZŠ a očekávání 

učitelů od studentů 1. ročníku SŠ. 

Práce skupiny učitelů ZŠ  

 očekávané výstupy 

žák porozumí reprodukovanému textu, orientuje se v psaném textu, porozumí obsahu, používá 

v praxi mluvnické časy z minulých ročníků i nové gramatické struktury, samostatně se 

vyjadřuje na dané téma, dorozumí se v běžných situacích 

 učivo 

poslech, čtení autentického textu, nové struktury = conditional I, II, vztažné věty, 

předminulý čas a časová souslednost, modální slovesa, mluvený projev 

 průřezová témata 

multikulturní výchova, environmentální výchova, výchova k myšlení v globálních 

souvislostech, komunikace a osobnostní výchova, mediální výchova 

Práce skupiny učitelů na SŠ 

 očekávání 

úroveň A2 tj: grammar – past tenses, present tenses, present perfect tenses, going to + will 

future, stupňování přídavných jmen a příslovcí, členy, množné číslo + počitatelnost, 

some/any/no, trpný rod 

topics: základy reálií, každodenní život a témata týkající se osobně dítěte, osobní témata, 

neformální vyjadřování, rozlišit formal vs. Informal, čtenářská gramotnost, text: porozumět 

textu o osobních a každodenních tématech 

 listening a speaking:  

porozumět textu týkajícímu se každodenního života, verbální a neverbální angličtina: 

představení se, sdělit osobní info, schopnost reagovat na otázky 

 co chceme dále rozvíjet v prvním ročníku 

opakování časů a nové kombinace, struktury, čas předminulý a souslednost přídavných jmen a 

příslovcí, nepravidelnosti a tvorba, , some/any/no a jejich složeniny, členy, gerund vs. 

infinitiv, použití trpného rodu, podmínková souvětí,  

topics: rozvoj reálií a komunikačních témat, text: tvoření formálních i neformálních textů, 

porozumění odborným textům, orientace v, textu a jeho zadání, poslech: schopnost orientovat 

se v zadání a rozumět formálním textům, speaking: interakce a práce s obrázky. 

Závěr 

Závěrem workshopu byl formulován návrh na vytvoření vzorového srovnávacího/výstupního 

testu, který by střední školy mohly uveřejnit na svém webu jako požadavek pro studium 

u nich. Toto by mělo ušetřit práci s rozřazováním studentů do skupin podle skutečné znalosti 

angličtiny a ne podle let vyplněných na přihláškách. Pro učitele ZŠ by se to hodilo jako 

motivace obzvlášť pro žáky devátých tříd, pokud chtějí na dané škole studovat, byl vznesen 

návrh na uspořádání workshopu s touto tematikou, který proběhl v několika částech 

zaměřených na metodiku testování a evaluační nástroje v AJ. Návrh testu je k dispozici na 

stránkách Krajského vzdělávacího centra. 

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména 

nejnovější poznatky lingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i výzkumu v oblasti didaktiky 
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cizích jazyků. Svoji roli však zde hrají i aktuální požadavky, které na cizojazyčnou výuku 

klade společnost. Současné trendy cizojazyčné výuky jsou následující: 

Výuka je zaměřená na žáka 

Ukazuje se nutnost změny role učitele a žáka ve vzdělávání - učitel je chápán jako 

zprostředkovatel a organizátor, rádce a pomocník, ne jako první a poslední autorita a jediný 

důvěryhodný zdroj informací;  toto pojetí vychází z přesvědčení, že procesy zpracování 

informací a vlastního učení mohou být ovlivňovány pouze tehdy, je-li žákům poskytnuta 

pomoc při vlastní konstrukci vědomostí. 

Výukové metody jsou propojeny s nejnovějšími vědeckými poznatky 

Například neurověda a psycholingvistika, ovlivňování učení se jazykům těmi jazyky, které už 

ovládám, (učení se angličtině přes němčinu a naopak). 

Učení se cizím jazykům je chápáno jako celoživotní proces 

Toto se projevuje v rozšířené nabídce pro různé věkové skupiny - od předškolních po seniory, 

i jazykových kurzů pro profesní či osobní potřeby. 

Je prosazován koncept mnohojazyčnosti 

Tento vychází z výzvy evropské jazykové politiky, aby každý Evropan ovládal vedle svého 

mateřského jazyka alespoň další dva cizí jazyky, to znamená změnu metodicko-didaktických 

přístupů, rozšíření témat a obsahů výuky a větší provázanost jazyků i jejich hodinové dotace. 

Autonomní učení se 

Podpora samostatnosti žáků při učení a sebehodnocení, například zařazením evropského 

jazykového portfolia do výuky. 

Stírání hranic mezi řízeným procesem a individuálním osvojováním cizího 
jazyka 

Projektové vyučování, bilingvní výuka, moderní technologie, nejen překladová a přímá 

metoda. 

Interkulturní aspekty 

Vzhledem k výměnným pobytům a rozšíření možnosti komunikace s rodilými mluvčími, ať 

už díky mezinárodním projektům nebo sociálním sítím a ICT, doufáme vypěstovat 

interkulturní senzitivitu u žáků. 

Němčina jako druhý cizí jazyk – strategie výuky a možnosti 
motivace a podpory 
V rámci podpory výuky cizích jazyků jsme zvolili jako téma workshopu němčinu, neboť se 

jedná o jazyk, který má v Karlovarském kraji silnou vazbu na přeshraniční spolupráci škol.  

Odbornou metodičkou byla Mgr. Alena Coubalová 

V rámci workshopu určeného pro vyučující němčiny na základních školách, víceletých 

gymnáziích a zájemce ze středních škol byl přiblížen legislativní rámec výuky cizích jazyků 

na školách, zakotvení výuky druhého cizího jazyka v rámci RVP ZV, jeho postavení v rámci 

vyučovaných cizích jazyků na českých školách a koncept vícejazyčnosti na školách a 
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vícejazyčného kurikula, které by mělo být v budoucnu součástí pregraduálního a dalšího 

vzdělávání učitelů cizích jazyků a východiskem pro výuku cizích jazyků jako takovou.  

Účastníci diskutovali o svých dosavadních poznatcích, zkušenostech a problémech s výukou 

němčiny jako druhého cizího jazyka a proběhla rovněž výměna námětů a tipů pro 

zatraktivnění výuky. Na závěr byly prezentovány příklady dobré praxe z oblasti česko-

německých projektů a jejich významu pro rozvoj interkulturních kompetencí žáků. 

Aktivity 

 Motivace pro výuku němčiny jako 
druhého cizího jazyka 

 Role přípravy na hodinu, stavba 
hodiny, kázeň a stereotypy 

 Dril jako efektivní metoda nácviku 

frází a větných modelů 

 Písničky a rapy, literární příběhy a 
autentická literatura 

 Volný mluvený projev, odbourání 
zábran, jak pracovat s chybami, 

s výslovností 

 Využívání učebnic a vhodných výukových materiálů 

 Rozvoj interkulturních kompetencí: česko-německé projekty jako příležitost pro rozvoj 

školy – prezentace 

 Shrnutí: Co potřebují němčináři v dnešní době? 

Vyhodnocení situace ve výuce cizích jazyků v ČR 

Otázka volby a forem výuky druhého případně dalšího cizího jazyka se jeví v českém školství 

jako něco, co by mělo jít samo sebou. Není tomu tak. Učitelé druhého cizího jazyka nebojují 

jenom s nízkou hodinovou dotací pro tento předmět a malou motivovaností žáků (evropské 

průzkumy potvrdily, že pokud je prvním cizím jazykem angličtina, klesá u velkého počtu 

studentů a žáků zájem o studium dalšího cizího jazyka, neboť „angličtinou se přeci 

domluvíme téměř všude“), ale také s problematikou či specifičností výuky druhého či dalšího 

cizího jazyka v prostředí neumožňujícím bilingválnost či alespoň využívání metody CLIL 

(integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu), a to z důvodu přetrvávajícího 

nedostatku erudovaných vyučujících cizích jazyků především na základních školách, o 

předškolním vzdělávání ani nemluvě, dále z důvodu nízké úrovně znalosti cizích jazyků 

učitelů ostatních oborů či předmětů, všeobecné absence cizojazyčných asistentů či 

vychovatelů, různé úrovně jazykových znalostí žáků v jedné skupině atd.  

Navíc u nás chybí spolehlivý a rozsáhlejší výzkum v oblasti cizojazyčné lingvistiky zaměřený 

na možnosti propojení výuky prvního cizího jazyka s výukou dalších cizích jazyků 

(vícejazyčná kurikula), kdy by měl být žák již při učení se prvnímu cizímu jazyku 

konfrontován s vícejazyčnou realitou a jazykovými strukturami a analogiemi či odlišnostmi 

jiných cizích jazyků. Lingvistické výzkumy v této oblasti jsou v některých evropských zemích 

prováděny již několik desetiletí a k dispozici jsou také mnohé příklady z praxe, které by 

mohly soužit jako návod pro vytvoření konceptu zajištění vícejazyčnosti na českých školách. 

Zajištění kontinuálnosti výuky cizího jazyka úzce souvisí rovněž s otázkou, kdy je 

nejvhodnější s výukou cizího jazyka začít. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že raný začátek 

nezajišťuje automaticky výraznou úspěšnost. Zvládnutí cizího jazyka není totiž závislé na 

tom, odkdy se jej dítě začne učit, ale na kvalitním jazykovém i pedagogickém vedení, na 
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pravidelnosti a výši hodinové dotace pro samotnou výuku. Nestačí tedy pouze přání a tlak 

rodičů a nadšení vyučujícího.  

Součástí Národního plánu výuky cizích jazyků pro období 2005 – 2008 byl i záměr zajistit 

jazykovou výuku od předškolního věku formou jazykové propedeutiky a její plynulé navázání 

na výuku v 1. ročníku základní školy s využitím metodického postupu „napříč předměty 

1. stupně“ (zařazení výuky cizího jazyka v krátkých intervalech v hodinách ostatních 

vyučovacích předmětů). V této souvislosti vypracoval Výzkumný ústav pedagogický již před 

několika lety metodickou příručku pro školy věnovanou jazykové propedeutice, tedy jakési 

jazykové či cizojazyčné ,,přípravce“, která by mohla být zařazena do ŠVP jako vhodná 

alternativa raného učení cizímu jazyku již v 1. či 2. třídě ZŠ. Ostatně umožnit dětem uvědomit 

si pestré jazykové bohatství, které je obklopuje, zbavit je ostychu před cizími jazyky, vzbudit 

v nich zájem o ně, nabídnout dokonce možnost vybrat si, jaké cizí jazyky by se chtěli v životě 

naučit, a připravit je tak na život v mnohojazyčné a multikulturní evropské společnosti, to by 

mělo být naprosto samozřejmým cílem vzdělávání. Škoda jen, že tato koncepce dosud nenašla 

odezvu či zakotvení v RVP a nebyla jí rovněž věnována dostatečná publicita mezi 

pedagogickou veřejností. 

Nezpochybňuji, že výuce cizích jazyků je dána v současné době zelená. Souvisí s tím ale i 

dořešení celé řady otázek či úkolů, které mají společného jmenovatele: v dnešní době nelze 

přistupovat k výuce jakéhokoliv cizího jazyka izolovaně bez širších lingvistických, kulturních 

a společenských souvislostí. K tomu patří neodmyslitelně cílený výzkum v oblasti osvojování 

cizích jazyků, zásadní opatření v jazykové politice státu, změny v pregraduálním i dalším 

vzdělávání učitelů, vývoj osnov a vícejazyčných kurikul, komplexní pojetí didaktiky a 

metodiky výuky cizích jazyků, vývoj a tvorba vhodného učebního materiálu a samotná 

praktická výuka. 

Metodické přístupy ve výuce biologie  
Výuka biologie a přírodopisu má k dispozici velké množství motivačně velmi silných zdrojů, 

o kterých je třeba vědět. Workshop jsme zaměřili na jejich systematizaci a další metodické 

oblasti, které jsou pro výuku biologie vhodné. Součástí byly i netradiční a zajímavé metody a 

didaktické postupy v biologii, jejich 

začlenění do běžné výuky i 

návaznost na informační a 

komunikační technologie. 

Odbornou metodičkou byla Mgr. 

Pavlína Drnovcová 

Úvodní diskuse přinesla spoustu 

zajímavých informací o tom, jak se 

změnila výuka biologie a 

přírodopisu v posledních letech, jak 

k ní nově přistupují učitelé a žáci.  

Účastníci se shodli především na 

výrazné implementaci ICT do 

výuky biologie, což z větší části hodnotí jako přínosné. Hlavní výhodou ICT je především 

větší názornost a snadný přístup k informacím. Vzhledem k tomuto trendu se změnily i 

přípravy učitelů. Více využívají techniky (interaktivní tabule, dataprojektor, vizualizér), 

PowerPointových prezentací a internetových zdrojů – galerií obrázků (naturfoto, wikimedia). 
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Rozvoj ICT s sebou přinesl i potřebu se v této oblasti (a také v problematice autorského 

zákona) dále vzdělávat. Získané znalosti uplatnili vyučující zejména při tvorbě DUMů a 

každý si s autorským zákonem poradil po svém – skenování listů, vlastní fotografie a obrázky, 

obrázky z wikimedia commons s licencí public domain. 

Postoj žáků se podle účastníků v posledních letech změnil poměrně výrazně. Žáci ztrácí zájem 

o obor, špatně se motivují pro práci (jsou ale určitá témata, která stále vzbuzují u žáků zájem 

– choroby a nemoci člověka, mořská biologie, domácí mazlíčci, ukázka přírodnin…) a jsou na 

tom hůře v oblasti čtenářské gramotnosti. Nerozumí některým slovům (vymílat, pozitivní…) a 

s tím souvisí i špatné vyjadřovací schopnosti žáků. Řada učitelů již upustila od ústního 

zkoušení. Naopak žáci umí lépe vyhledávat informace zejména z různých internetových 

zdrojů. 

Navzdory rozvoji ICT učitelé stále raději používají přírodniny a klasické pomůcky. Změnily 

se i učebnice a učitelé jsou seznámeni i s interaktivními učebnicemi. Exkurze jsou do výuky 

stále začleňovány a jsou i nadále důležitou formou výuky biologie a přírodopisu, jejich 

organizace se však stala náročnější (finanční náročnost, suplování, kázeň, alergie…). Stejně 

na tom jsou i laboratorní práce, učitelé je do výuky zařazují maximálně 2krát až 3krát za rok, 

jejich organizace je také náročnější (celá třída – málo mikroskopů, nedostatek financí…). 

Chemie 

První zkušenosti v realizaci ŠVP v chemii 
Dne 23. září 2010 jsme zahájili celou sérii vzdělávacích workshopů akcí zaměřenou na 

problematiku chemie v rámci kurikulární reformy na základní a střední škole. 

Odbornou metodičkou byla Mgr. Jitka Soukupová 

Workshop byl připraven jako diskusní, 

cílovou skupinou byli učitelé chemie na 

základních a středních školách. Hlavním 

tématem byly Rámcové vzdělávací 

programy pro jednotlivé druhy a typy 

škol a jejich následné rozpracování do 

Školních vzdělávacích programů. Cílem 

bylo vytváření návaznosti mezi ZŠ a SŠ a 

podpora moderních metod s využitím 

informačních technologií. 

Pro oblast RVP došlo k představení 

portálu RVP.cz a vlastním zkušenostem 

s výukovými materiály u účastníků workshopu. Doporučené materiály prošly diskusí, 

zejména z hlediska dostupnosti chemikálií, využitelnosti ve výuce a pravděpodobnosti 

dosažení vzdělávacího cíle. 

Diskuse nad ŠVP byla strukturována podle pozitivních a negativních zkušeností s důrazem na 

nízkou kvalifikovanost oboru. 

 Práce s novými IT metodami: všichni účastníci se shodli, že nové IT metody pokládají 
za přínosné, problém mají některé školy s vybaveností.  

 Pro některé pedagogy je jako pozitivum a přínos ŠVP vnímána standardizace obsahu 

učiva, zlepšení komunikace mezi žáky a pedagogy. 
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 Kooperace kolegů a sjednocení práce kolegů: jen u větších škol s více než jedním 

učitelem chemie. Pedagogové vnímají jako pozitivní, mohou-li se seznámit 

s představami o plánech výuky, nápadech, metodách, zdrojích. 

 Všichni postrádají prostor pro setkávání se a výměnu zkušeností. 

 Velmi úředně komplikované a neflexibilní procesy ohledně aktualizace obsahu ŠVP. 

 Nedostatek výběru odborných školení. 

 Jako velké negativum je vnímána velká časová zátěž pro pedagogy. 

 Striktní vymezení v terminologii při zpracování ŠVP. 

Užitečné materiály odkazy na webu popř. programy 

Velká část setkání byla věnována využití informačních technologií v chemii. proprietární 

programy oborově zaměřené existují, ale chybí vhodná prostředí, ve kterých by mohli učitelé 

sami tvořit. Jedním z mála je ACD/ChemSketch 10.0, který se prezentuje jako kvalitní nástroj 

pro pohodlné kreslení různých chemických struktur a vzorců. Vytvořené struktury lze 

vytisknout nebo exportovat do formátů PDF, WMF, BMP, TIFF a dalších. Pro vzdělávací 

účely je k dispozici zdarma. 

Jako další platforma se nabízí LMS Moodle, který má mnohem obecnější využití. Zde byly 

demonstrovány struktury LMS, činnosti a aktivity, které nabízí. Možnost tvorby různých 

druhů testů, tvorby slovníků, vkládání materiálu či odkazů a interaktivita mezi žáky a učiteli. 

Ukázka počítačové verze učebnice chemie pro 8. a 9. třídy se nesetkala s úspěchem, nabízí 

sice možnost zvětšení obrázků, videopokusů je málo. Vzhledem k pořizovací ceně to není až 

tak zajímavé. Jako pozitivum je vnímána možnost rychlého nahlédnutí do jiné počítačové 

verze podobné učebnice – vhodné pro mezipředmětové vztahy. 

Didaktické využití grafického software ChemSketch pro vyučující chemie 
Workshop byl zaměřen na didaktické využití grafického prostředí ChenSketch v chemii. 

Navazoval na jinou akci v rámci 

DVPP, která nabídla získání 

dovedností v tomto programu. Cílem 

byla tvorba grafických objektů 

zejména u plošně zpracovaných 

modelů chemických vztahů a vzorců 

a jejich začlenění do přípravy učitele.  

Odbornou metodičkou byla RNDr. 

Kateřina Ledvinová 

V průběhu workshopu byl řešen 

problém využití volně stažitelné 

verze grafického programu 

ChemSketch ve výuce chemie. Jak 

pracovat s programem při výkladu, jak využít program a aktivně zapojit do jeho aplikace ve 

výuce studenty a žáky nebo jak využít ChemSketch k vyvolání zájmu o chemii, byla témata 

jednotlivých diskusí. Navíc je program velmi efektivní možností, jak naplňovat cíle RVP a 

rozvíjet mnohé z klíčových kompetencí žáků. 

Program je vystavěn jako prázdná aplikace, pomocí které lze velmi jednoduchým způsobem 

zapisovat chemické struktury (anorganické i organické látky), rovnice reakcí a nabízí mnoho 

dalších možností. Použití programu je možné téměř v každém oboru chemie a u různě starých 

žáků. Navíc lze snadno propojit s dalšími běžně používanými programy a není tedy nutnost 

mít tento program přímo nainstalovaný ve všech učebnách. 
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ChemSketch a učitel 

Přípravy na hodinu – vyučující se shodli, že s využitím programu se několikanásobně zkrátí 

čas, který musí věnovat písemným přípravám, pokud v nich figurují vzorce organických látek. 

Lze navíc velmi jednoduše zapsat i struktury, jejichž tvorba (při užívání IT postupů) byla 

dříve téměř nemožná. Dětem je možné tak ukázat i strukturu složitých přírodních látek, navíc 

i zobrazených v 3D prostředí. 

Sloučeniny ve 3D – v průběhu hodiny lze dětem ukázat prostorové rozmístění atomů 

v molekulách (včetně složitých molekul např. vitamíny, polysacharidy, úsek DNA apod.). Čas, 

který učitel dříve věnoval skládání důležitých molekul pomocí tyčinkové stavebnice, lze 

využít na jiné činnosti a procvičování. Pedagogové došli ke shodnému postoji, že naprosto 

ideální je kombinovat původně používané stavebnicové modely s modely vytvořenými 

programem. Eliminuje se nutnost opravy při nešetrném zacházení s modelem a výrazně se 

zkrátí čas nutný na jeho vytvoření. 

Materiály pro samostudium a opakování – týden po proškolení učitelů v aplikaci ChemSketch 

se objevil mezi uživateli materiál pro výuku izomerie organických látek. Tento materiál lze 

nejenom využít přímo ve výuce, ale je možné jej vložit do e-learningového prostředí Moodle 

a vytvořit tak materiál pro samostudium nebo opakování volně dostupný zapsaným 

studentům. 

Písemné opakování – s programem lze snadno připravit opakování pro děti (ideální na 

názvosloví organických látek), vytisknout a okopírovat. Dojde k eliminaci náhodných chyb, 

které vzniknou ručním psaním (program nedovolí uživateli udělat chybu např. ve vaznostech 

prvků). Navíc díky automatickému generování názvu lze ověřit přesnost názvu – i vyučující 

může chybovat třeba v číslování řetězců apod.). 

Tvorba prezentace – struktury vytvořené aplikací ChemSketch lze jednoduše vkládat do všech 

programů MS Office. Do ostatních aplikací např. Open Office lze vložit všechny objekty jako 

obrázky. Učitel si může vytvořit prezentaci, kterou použije jako výukový materiál a zkrátí tak 

čas potřebný pro zápisy struktur na tabuli a opět se sníží možnost vzniku náhodné chyby 

z přehlédnutí. 

Návody na laboratorní práce – s programem je možné sestavit obrázky jednoduchých i 

složitějších aparatur (včetně popisu), které lze následně vložit do návodu na laboratorní práce.  

Jednoduché a rychlé výpočty – s pomocí kalkulátoru lze rychle zjistit mnoho fyzikálně-

chemických vlastností sloučenin (souhrnný vzorec, Mr, hustota, hmotnostní zastoupení prvků, 

objem molekuly a další). 

Periodická tabulka – přístupná periodická tabulka v programu bsahuje kromě základních 
informací i mnoho nadstandardních (el. konfiguraci, poměrné zastoupení izotopů, fyzikální 

vlastnosti prvku, atomový poloměr….) 

ChemSketch a žák 

Opakování a procvičování – jak se shodli vyučující, je program ideálním nástrojem pro 

opakování a procvičování především názvosloví organických látek. Děti mohou s programem 

pracovat sami, ve dvojicích nebo i v početnějších skupinách (2 – 3 je ideální počet). Na 

seznámení žáků se základními funkcemi programu stačí jedna vyučovací hodina, poté jsou 

schopni sami aplikaci používat. 

 Tvorba vzorce z názvu – zadáte systematické názvy organických látek, děti tvoří 
vzorce. Je možné rozdělení na dvě části - počítačové a papírové zpracování zadání a 

poté porovnat (rychlost, pohodlnost, chybovost). 
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 Vlastní kontrola – sami žáci si zkontrolují správnost vytvořeného vzorce (použití 

automaticky generovaného názvu – výhodou je podobnost anglických a českých názvů) 

 Tvorba názvu ze vzorce – zde hrozí, že děti nejprve vygenerují automaticky název a 
pak si ho pouze upraví do Čj. Opět lze použít na procvičení (stejně tak budou ve třídě 

vždy děti, které nebudou v hodině pracovat a pouze opisují z tabule). 

Zápis rovnic reakcí – v tomto případě lze program použít i jako testovací prostředí, dobře se 

tvoří i materiály na problémovou výuku.  

Izomerie – jeden z nejjednodušších způsobů využití pro vlastní práci dětí s programem. 

Zadání úkolu je velmi jednoduché – vytvořit maximum sloučenin se shodným souhrnným 

vzorcem, který je předem daný (např. C5H10). Žáci mohou pracovat samostatně, ve 

skupinách, nebo mohou být rozděleni na část používající ChemSketch a část pracující bez 

počítače.   

Soutěže a aktivizující postupy ve výuce – ideální pro skupinovou práci (skupiny max. 

tříčlenné). Opět možnost využití při procvičování názvosloví, izomerie, reakčních schémat, 

výuka sacharidů, kondenzační reakce apod. 

Nalezené nedostatky programu ChemSketch 

Program samozřejmě není dokonalý, proto vyučující při kurzu narazili na drobné nedostatky, 

které lze ale většinou obejít: 

3D zobrazení molekul – bohužel je možné kopírovat strukturu ze 3D zobrazení pouze jako 

statický obraz (nelze ji přenést jako videosekvenci). Lze ji uložit přímo jako soubor a poté 

otevřít v aplikaci ACDLabs a spustit ručně rotaci. Podmínkou je instalovaný ChemSketch na 

používaném počítači. Jiná varianta nás nenapadla (kromě možnosti zachytit rotaci z monitoru 

na videokameru a stáhnout do počítače). 

Reakce organických látek – automaticky lze s použitím programu zapisovat pouze substituční 

reakce, adice a eliminace je nutné provádět ručně (upravit vazby, ručně aplikovat 

Markovnikovo pravidlo atd.). 

Přenos struktur do jiné aplikace – bohužel nelze kopírovat struktury jednoduše do aplikací 

Open Office. Je nutné strukturu uložit jako obrázek (gif, bmp) a poté vložit. Tím se prodlužuje 

čas a navyšuje množství ukládaných souborů. Do aplikací MS Office lze vkládat strukturu 

přímo (příkazem kopírovat → vložit). Navíc lze s touto strukturou pracovat stejně jako 

s vloženou tabulkou Excel (po kliknutí se otevře ChemSketch, lze strukturu upravit a 

uložením se přenese provedená změna do původní aplikace). Podmínkou je instalace 

ChemSketch na používaném PC. 

Zápis souhrnného vzorce – souhrnné vzorce anorganických sloučenin jsou nelogické – např. 

HNO3 je stejný, H2SO4 je zapisován jako H2O4S a H2CO3 je zapsán jako CH2O3. Pořadí 

prvků je v programu předdefinováno autory (pravděpodobně podle četnosti používání a 

odpovídá pořadí prvků na levé liště – C, H, N, O, F, Na……). 

Převedení strukturního a racionálního vzorce – v programu lze bez problémů převést 

racionální vzorec na strukturní, zpětný převod je nemožný. Zpět k racionálnímu vzorci je 

možné jít pouze vrácením (krok zpět) provedené 3D optimalizace. Jsou-li ve vzorci mezitím 

provedeny další úpravy, není možné vytvořit automaticky racionální vzorec a tento krok nelze 

ani obejít. 

Demonstrační pokusy ve výuce chemie 
 Další ze série workshopů z chemie se zaměřil na demonstrační pokusy. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o náročné a nákladné téma, je třeba k praktické části přistupovat po kvalitní přípravě 
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a s dostatečnými teoretickými znalostmi. Workshop byl účastníky hodnocen jako velmi 

kvalitní a přínosný zejména proto, že na řadě škol již nejsou laboratorní cvičení a praktická 

složka se z výuky vytrácí. 

Odbornou metodičkou byla Mgr. Jitka 

Soukupová 

Cílem workshopu bylo ukázat 

pedagogům některé demonstrační 

pokusy, které jsou vhodné pro výuku na 

základní a střední škole, a dále diskuse o 

zkušenostech s těmito a jim podobnými 

pokusy: 

 zařaditelnost do vyučovací hodiny 

 zařaditelnost do praktických 
cvičení  

 možnost využití reakcí ve 
vyučovacích hodinách s ohledem na téma hodiny 

 možnosti obměn či zpestření pokusů 

Přehled demonstračních pokusů, které proběhly během workshopu 

 vzájemné reakce kovů a jejich kationtů - modrý efekt 

 příprava acidobazického indikátoru a jeho využití - blesky pod vodou 

 vánoční prskavky - zkouška statečnosti 

 voda zapaluje - sloní zubní pasta 

 amoniaková fontána - hoření cukru, čištění stříbrných a zlatých předmětů  

 Faraonovi hadi - analytické důkazy kationtů s-prvků 

 izolace látek sublimací - zlatý déšť, nehořlavý kapesník 

 barevná redoxní reakce - malování ohněm, kouzelný inkoust 

 izolace DNA 

Konkrétní ukázka - Izolace DNA (určeno pro  ZŠ a SŠ, téma biochemie) 

Pomůcky: zdroj DNA (cibule, hrách, špenát, brokolice, játra), kuchyňská sůl, detergent (jar), 

proteázy (ananasový džus, roztok na čištění kontaktních čoček), ledový 70 % – 96 %  ethanol, 

třecí misky, zkumavky. 

  

 Zdroj DNA nakrájej na malé kousky a rozetři v třecí misce. Přidej stejné množství 
studené vody a špetku soli. Roztírej nejméně 5 minut, dokud se směs nezmění v hustou 

kaši.  
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 K rozetřené směsi přidej detergenet (objem odpovídá 1/6 objemu směsi), roztírej 

dalších pět minut.  

 Část objemu směsi přelij do zkumavky (asi do 1/4) a přidej trochu ananasového džusu 
nebo roztoku na čočky a směs opatrně promíchávej asi 2 minuty (zkumavku uzavři 

palcem a převracej dnem vzhůru).  

 Zkumavku se směsí nakloň a ze střičky pomalu po stěně zkumavky přilévej ledový 
alkohol a směs jím převrstvi.  

 Pomalu nakloň zkumavku zpět a na styku vrstev směsi a alkoholu se vysráží DNA 

v podobě chomáčků bílých vláken obklopených bublinami vzduchu.  

 Jehlou odeber kousek izolované DNA a vytvoř dočasný preparát. Pozoruj pod 
mikroskopem.  

Metodická poznámka : preparáty v mikroskopu lze vyfotit. 

Konkrétní ukázka - příprava dextrinu 

Dextrin vzniká silnějším rozkladem škrobu kyselinami nebo vyšší teplotou. Specifickým 

znakem dextrinů je absolutní rozpustnost ve vodě.  

Co budeme potřebovat: 

 Bramborový škrob 

 Plech na pečení nebo pekáč  

 Troubu 

Postup výroby: 

 Na plech si nasypeme škrob  

 Troubu nastavíme na 200°C. Optimální teploty jsou mezi 180 - 220°C. Při vyšších 
teplotách se vám to seškvaří a výsledkem je hustý štiplavý dým.  

 Pražíme do doby, než škrob nabere žlutou až hnědou barvu  

 Vyndáme z trouby a máme DEXTRIN 

POZOR: Při výrobě nikam neodbíhejte víc než 5 minut. Je nutné každé 3 minuty škrob 

promíchat, aby se upražil rovnoměrně a v případě škvaření škrobu rychle uhasit. 

Fyzika 

První zkušenosti v realizaci ŠVP ve fyzice na základní škole a nižším 
stupni gymnázia  
Výuka fyziky vždy vyžadovala dobrou přípravu učitelů, neboť jde o propojení teoretických 

znalostí a schopností používat vhodné praktické ukázky, od demonstračních pokusů až po 

fyzikální vidění světa kolem nás. První ze série workshopů se týkal zpracování předmětu 

fyzika dle Rámcových vzdělávacích programů z pohledu cílů a jeho implementace ve 

Školních vzdělávacích programech vhodnými didaktickými přístupy. 

Odbornou metodičkou byla PaedDr. Jana Michaliková 

Workshop se po obecném úvodu, shrnutí základních bodů programu, zaměřil na diskusi 

účastníků týkající se především otázek: 

 V čem ovlivnilo zavedení ŠVP obsah výuky v matematice? 

 Jsou změny ve výuce přínosné pro učitele a žáka? 

 Jsou splnitelné očekávané výstupy? 

 Změnila se struktura výuky? 
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 Jaký mělo zavedení ŠVP dopad na samotné učitele? 

 Jak portál RVP pomáhá učitelům? 

 Předávání vlastních zkušeností účastníků. 

Zkušenosti účastníků byly velmi různorodé a vycházely z odborných a pedagogických 

kompetencí. Kvalifikovanost oboru není příliš vysoká a fyzika se dostává na okraj zájmu řady 

základních škol. Přesto bylo možné dojít k několika poznatkům.  

Pozitiva zavedení ŠVP spatřují účastníci 

převážně v tom, že se výuka učitelů na 

škole částečně sjednotila (především 

sladění práce učitelů v paralelních třídách), 

zvýšil se podíl spolupráce učitelů, přísun 

nových IT metod, nutnost detailnějšího 

promýšlení přípravy, povzbuzení fantazie a 

využití při vlastním podání učiva. Dále 

byla pozitivně je hodnocena možnost 

zařazení tematických celků do ročníků 

podle potřeb a možností školy. Naopak, 

negativa zavedení ŠVP spatřují někteří 

účastníci v problému přecházení žáků mezi jednotlivými školami. 

Hodinová dotace 

Změna hodinové dotace ve  fyzice - nejčastěji účastníci uvedli, že se hodinová dotace 

změnila. Nejčastěji používaná struktura je: ZŠ – 0,2,2,2 hodiny, 2,2,2,2 hodin, 2,1,2,1 hodina 

Někteří účastníci uvedli, že se hodinová dotace fyziky na jejich škole snížila (přizpůsobila se 

prioritám školy). Účastníci se vyjádřili, že dotace 0,2,2,2, je lepší než 2.1.2.1, neboť 

jednohodinová týdenní dotace je nevyhovující (dlouhé časové odstupy mezi jednotlivými 

hodinami, přílišný zásah „odpadlých“ nebo suplovaných hodin, apod.). Když už má být 

hodinová dotace snížena na 6 hodin, je lepší začít s fyzikou až od 7. ročníku. V takovém 

případě je též přínosem seřazení učiva do souvisejících tematických celků. Např. v celku 

elektřina probírat od elektrického náboje až po elektrické obvody. 

Výukové pomůcky 

Byl zde prezentován pracovní list, do kterého si žáci doplňují pod vedením učitele základní 

učivo, včetně procvičování. Každý žák má souhrn vlastních pracovních listů předložených 

vyučujícím.  

Používání fyzikálních pomůcek ve výuce je na různých školách velmi individuální. Problém 

je spatřován především v tom, že školy nemají dostatek finančních prostředků na nákup 

nových pomůcek a dokonce i učebnic (práci ve vyučovací hodině ztěžuje fakt přizpůsobování 

starých učebnic novému pojetí) a cvičebnic. 

Důležité je vést žáky k tomu, aby používali odhad. Před vyřešením úlohy je vhodné motivovat 

je k určení odhadu výsledku a tím rozvíjet jejich povědomí o reálné situaci. 

Probíhala diskuse, zda při malém počtu vyučovacích hodin se nezaměřit spíše na vysvětlování 

a pochopení základních principů na úkor výpočtů. 

Účastníci diskutovali o tom, jak často a jak zasahovat do ŠVP za účelem vylepšení. 
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Fyzika do kapsy aneb Jak oživit výuku fyziky na ZŠ  
Výstupem z workshopů o ŠVP a fyzice byl požadavek učitelů na praktické demonstrační 

pokusy, které jsou snadné pro přípravu a dostatečně názorné. Výsledkem byly workshopy, 

které obsahovaly velké množství pokusů a umožnily diskusi nad didaktickým zpracováním a 

vhodným zapojením do výuky. Vzhledem k velkému množství ukázek je většina prezentována 

ve výstupech na webu www.kvcso.cz. Zde jsou vedeny pouze některé ukázky. 

Odbornou metodičkou byla Mgr. Gabriela Zalubilová 

Jednoduché pokusy s jednoduchými pomůckami 

Setrvačnost 

Potřebujeme: roličku od toaletního papíru, list papíru 

Papír zmuchláme do kuličky a vtlačíme ho do roličky. Nesmí být moc volně, ani moc natěsno. 

Jednou rukou držíme roličku ve svislé poloze, druhou udeříme do zápěstí shora. Potom 

zespodu. Papírová kulička vyskočí buď horním, nebo dolním otvorem.  

 

 

Rovnováha z pravítek  

Potřebujeme: tři stejná dlouhá pravítka  

Jak „přemostit“ pomocí tří pravítek vzdálenost větší než je délka jednoho pravítka? Stačí je do 

sebe šikovně zaklesnout. 
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Svíčková houpačka 

Potřebujeme: delší svíčku, jehlice, dvě sklenice na podepření 

Jehlici zahřejeme nad plamenem a propíchneme svíčku přibližně v její polovině a nad 

knotem. Jehlici podepřeme např. sklenicemi a zapálíme. Pokud není v rovnováze, začne na 

jedné straně odkapávat vosk rychleji, její těžiště se posouvá a svíčka se postupně „narovná“. 

Pak se bude houpat podle toho, jak bude odkapávat vosk na jedné a druhé straně.  

 

 

 

Tření 

Potřebujeme: sklenici, pouťový balónek, PET láhev s širším hrdlem naplněnou rýží, pravítko 

Jak přenést láhev s rýží, aniž bychom se jí dotkli? Využijme tření. Dlouhé pravítko několikrát 

prudce zarazíme do rýže. Zrnka se zhustí, jejich tlak na pravítko se zvětší a díky tření láhev 

nadzvedneme. 

 

 

Podobně chceme přenést z místa na místo pohárek, aniž bychom se ho dotkli. Použijeme 

balónek, který vsuneme dovnitř a nafoukneme ho. 
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Demonstrace závislosti tlaku na ploše 

Potřebujeme: balónky, pevnou větší desku (vyřazené dveře), izolepu 

Nafoukneme větší počet balónků a pomocí izolepy z nich slepíme „matraci“ o velikosti desky. 

Desku položíme na balónkovou matraci a postupně ji zatěžujeme. Je-li dosti velká, můžou se 

na ní postavit žáci. Před zatížením mohou tipovat, co deska „unese“. 

 

 

Atmosférický tlak - kelímky 

Potřebujeme: kelímky, kousek záclony nebo gázy, papír 

Kelímek naplníme až po okraj vodou a položíme na něj papír. Papír přitiskneme dlaní a 

kelímek otočíme rychle dnem vzhůru. Voda nevyteče. Atmosférický tlak je větší než tlak 

hydrostatický. Pro pobavení si můžeme připravit ještě jeden kelímek, na jehož hrdlo nalepíme 

kousek záclony. Pokus provádíme stejně, ale po odstranění papíru voda nevyteče. Pokud se 

žáci domnívají, že jsme do kelímku nic nenalili, stačí ho trochu naklonit – voda vyteče. Po 

odtajnění triku můžeme diskutovat o jevech v povrchové vrstvě kapalin. 

 

 

 

Vzduchové dělo 

Potřebujeme: tubus (např. od plakátu) nebo plastovou trubku, nafukovací balónek, PET láhev 

Na jeden konec tubusu navlékneme seříznutý vršek z PET láhve, na druhý konec napneme a 

připevníme izolepou blánu z rozstřiženého nafukovacího balónku. „Dělo“ namíříme na 

zapálenou svíčku a zatáhnutím za blánu se jí pokoušíme zhasnout. 
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Jevy v povrchové vrstvě kapaliny 

Potřebujeme: sklenici, vodu, mince (padesátihaléř), pinp míček 

Do dvou sklenic nalijeme vodu (ne až po okraj). Do jedné položíme na střed minci, do druhé 

pinp. míček. Mince zůstane na středu, míček jde ke stěně. Vodu dolijeme až po okraj a opět na 

střed položíme minci a míček. Tentokrát bude situace opačná – mince se přesune ke stěně, 

míček zůstane uprostřed. S žáky můžeme diskutovat, co je příčinou.  
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Komínový efekt 

Potřebujeme: PET láhev, svíčku, talířek s vodou, tvrdší papír 

Vršek PET láhve seřízneme (viz. obr.). Zapálíme čajovou svíčku a zakryjeme jí seříznutou 

PET kou. Jestliže jsme řezali pečlivě a dolní okraj je rovný, svíčka by měla po chvilce 

zhasnout. Pokud ne, umístíme svíčku na talířek s vodou. Se žáky můžeme diskutovat o příčině 

zhasnutí svíčky a hledat možnosti, jak PET ku upravit, aby svíčka hořela dál. Nechceme-li 

dělat v láhvi otvory, můžeme pomocí papíru vyrobit přepážku, která nám „komín“ rozdělí na 

dvě části. Jednou budou odváděny spaliny, jednou je zajištěn přívod kyslíku. 

 

 

 

Důkaz atmosférického tlaku Potřebujeme: plastovou krabičku s víčkem  

Ve víčku uděláme jeden otvor, do dna alespoň čtyři. Krabičku naplníme vodou a uzavřeme. 

Pokud je horní otvor uzavřený, voda nevytéká. Pokud horní otvor otevřeme, voda spodem 

vytéká. 
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Matematika 

Přinesla realizace ŠVP v matematice nějakou změnu? 
V roce 2010 se uskutečnily dva workshopy zaměřené na matematiku a dopad kurikulárních 

změn na její výuku. Pokračujícím workshopem bylo setkání v Karlových Varech s vysokou 

účastí učitelů matematiky. Vzhledem k tradiční stabilitě a konzervativnosti oboru se očekávala 

změna spíše administrativního charakteru. Nakonec se ukázalo, že chybí informační 

prostupnost mezi základními a středními školami. 

Odbornými metodičkami byly PaedDr. Jana Michaliková a PaedDr. Zuzana Ledvinová 

Hlavním tématem obou navazujících workshopů byly klíčové kompetence a struktura ŠVP. 

Velká pozornost byla věnována přechodu mezi 5. a 9. ročníkem na základní škole a vstupu do 

střední školy. Workshop se po obecném úvodu, shrnutí základních bodů programu, zaměřil na 

diskusi účastníků týkající se především otázek: 

 V čem ovlivnilo zavedení ŠVP obsah výuky v matematice? 

 Jsou změny ve výuce přínosné pro učitele a žáka? 

 Jsou splnitelné očekávané výstupy? 

 Změnila se struktura výuky? 

 Jak se prolínají průřezová témata v ŠVP? 

 Jaké klíčové kompetence jsou charakteristické pro matematiku? 

 Jaké jsou vhodné strategie? 

 Jaký mělo zavedení ŠVP dopad na samotné učitele? 

 Jak portál RVP pomáhá učitelům? 

 Předávání vlastních zkušeností účastníků. 

Účastníci workshopu sdělili svoje poznatky a zkušenosti 

Portál RVP.cz sledují 

průběžně a mají povědomí o 

nových výukových 

materiálech. 

Pozitiva zavedení ŠVP 

spatřují účastníci převážně v 

tom, že se výuka učitelů na 

škole částečně sjednotila 

(především sladění práce 

učitelů v paralelních třídách), 

často se zvýšil podíl 

spolupráce učitelů, někteří 

uvítali stanovený řád a 

systém, postup od vědomostí  

k dovednostem, přísun 

nových IT metod, nutnost detailnějšího promýšlení přípravy, povzbuzení fantazie a využití při 

vlastním podání učiva 

Negativa zavedení ŠVP spatřují někteří účastníci ve snížení úrovně matematických znalostí 

žáků, nižší penzum látky na ZŠ (někteří účastníci však toto opatření hodnotí pozitivně), 
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vnucování průřezových témat, neúměrná časová náročnost (převážně při tvorbě ŠVP, ale i při 

vlastním „plnění, hlídání, prokazování, dokazování a hodnocení“) 

Někteří účastníci vidí negativa v zavedení ŠVP též v možnostech přesouvání oblastí 

matematiky mezi vyučovacími ročníky; nestejné rozvržení učiva mezi různými školami. Jasné 

a dané rozvržení učiva eliminuje problémy s přechodem žáků do jiné školy. 

Mezipředmětové vztahy s matematikou se promítají převážně s fyzikou a chemií. 

Problém – desetinná čísla v matematice posunutá až do 6. ročníku ztěžuje práci ve fyzice 

(převody jednotek) 

Změna hodinové dotace v matematice: 

 nejčastěji účastníci uvedli, že se hodinová dotace nezměnila, ŠVP si škola přizpůsobila 

již zavedenému.  

 Nejčastěji používané: 

o ZŠ – 4,4,4,4 hodiny, 5,5,5,5 hodin, 5,5,5,4 

o SŠ – 4,4,4,4, ale též 2,2,2,2, a někde dokonce 2,2,1 

Někteří účastníci uvedli, že se hodinová dotace matematiky na jejich škole snížila 

(přizpůsobila se prioritám školy). Na některých školách se zvažuje další snížení hodinové 

dotace. 

Účastníci se vyjadřovali k problému geometrie na ZŠ – přínosem byly vyměněné zkušenosti s 

používanými pomůckami. Nejčastěji používané pomůcky při výuce matematiky: učebnice, 

tabulky, sbírky úloh, pro ZŠ pracovní sešity, interaktivní tabule, vlastní prezentace, počítač, 

úlohy v Moodle. 

Některé další poznatky účastníků 

 Účastníci se vyjádřili, že zřejmě chybí dril k osvojování vědomostí na 1. stupni ZŠ 
(drilování základních poznatků nehodnotí negativně). 

 Účastníci diskutovali o potřebnosti zvládání praktických dovedností – zejména v 
geometrii – zda je nutné zvládat perfektně např. rýsovací pomůcky, lze-li tyto nahradit 

počítačem. 

 Účastníci vyjádřili názor, že by matematika měla být více propojena s výpočetní 

technikou a větší důraz má být kladen na aplikovatelnost matematiky 

 V úlohách by se měly více objevovat reálné situace 

 Účastníci diskutovali o předmětových soutěžích a jejich vlivu na (de)motivaci žáků 

 Diskutovalo se na téma, zdali hodnotit domácí úlohy – hodnocení pracovních 

kompetencí 

 Účastníci se pokusili vyjasnit si seznam pomůcek, jejichž používání by měli žáci při 

výuce zvládat (kromě tabulek, kalkulačky, rýsovacích pomůcek by to měl být i počítač) 

 Možnost účastnit se různých školení, seminářů a workshopů hodnotí účastníci převážně 
kladně. Problém je však časová dostupnost. Učitelé by se vzdělávacích a kooperačních 

seminářů a kurzů zúčastňovali častěji, pokud by byl nižší týdenní rozsah přímé 

vyučovací povinnosti. 

 Účastníci by uvítali workshopy každé pololetí a zaměření na konkrétní téma, které by 
bylo s dostatečným předstihem avizováno. 
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Využití technologií při výuce geometrie 

V roce 2011 a 2012 jsme zrealizovali dva workshopy se zaměřením na moderní technologie 

v matematice, především v geometrii. Vznikly na základě požadavku učitelů, kteří by rádi 

využívali možnosti ICT ve výuce, ale nemají přehled o možnostech a dostupnosti. Obsahově 

šlo především o vhodné využití ve výuce. 

Odbornou metodičkou byla Mgr. Marta Pincová 

Cílem workshopů s tímto 

zaměřením byla implementace 

moderních technologií do výuky 

geometrie tak, aby byla přístupná 

pro žáky i učitele. Jako základní 

softwarové prostředí byl zvolen 

program GeoGebra, neboť má 

výraznou podporu, je lokalizován 

do češtiny, stal se součástí 

vysokoškolské přípravy budoucích 

pedagogů a díky Open Source je 

k dispozici zdarma.  

Obsahově byly oba navazující 

workshopy vedeny tak, aby sledovaly vývoj programového prostředí. Zúčastnilo se jich velké 

množství učitelů matematiky ze základních a středních škol. 

Na workshopu se řešily konkrétní geometrické úlohy, které byly zvoleny ve vazbě na ŠVP 

jako vhodné ukázky. Každá úloha byla diskutována z hlediska zadání, tradičního způsobu 

řešení a pomocí programu GeoGebra. Velká pozornost byla věnována didaktice a práci se 

žáky. 

Většina zvolených příkladů vycházela z učebnic pro základní školy, popř. ze středoškolské 

matematiky tak, aby byla k dispozici vzorová řešení pro všechny zájemce. 

Uvedené ukázky nabízí představu vizualizace výstupů. Jde o statické obrázky, ve skutečnosti 

se jedná o dynamickou geometrii. Velké množství úloh je k dispozici ve výstupech na webu 

Krajského vzdělávacího centra. 

Ukázky 

Sestrojte trojúhelník ABC, znáte-li stranu AB, tc a vc. Určete délku ta. 
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Sestrojte libovolný trojúhelník ABC a jeho obraz v osové souměrnosti. (Bez použití 

definovaného nástroje). 

 

 

 

 

 

Sestrojte kružnici vepsanou trojúhelníku. Označte její poloměr. 
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5  WORKSHOPY ZAMĚŘENÉ NA VYUŽITÍ 
INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE ŽÁKŮ 

Moderní technologie ve škole 
Psát o informačních a moderních technologiích s odstupem času je pokaždé trochu riskantní. 

Jejich vývoj, dokonce i ve školním prostředí, je velmi rychlý a následující výstupy jsme zde 

uvedli i s tímto vědomím. Jednak prezentují zaměření na méně běžná témata, a dále se 

snažíme o školský pohled a metody pro zapojení do výuky. Ty je možné aplikovat i při 

modernizaci technologií. 

Profil Škola21 jako nástroj pro úspěšný rozvoj školy v oblasti ICT 
Workshop se zaměřením na problematiku ICT byl určen vedoucím pracovníkům základních a 

středních škol. Cílem byla praktická evaluace školy ve využívání moderních technologií 

s možností registrace v evaluačním prostředí a metodické vedení účastníků při vyhodnocování 

výsledků.  

Odborným metodikem byl PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. 

Profil Škola
21

 je pro školy na Internetu zdarma dostupný autoevaluační nástroj, který při 

vhodném použití pomůže škole nastoupit cestu proměny do podoby moderní organizace 

připravující žáky na život v 21. století.  

Využití nástroje umožní každé škole: 

 zjistit, kde se na této cestě nachází, 

 určit, kam chce na této cestě dojít, 

 stanovit, jak se do stanoveného cíle dostane. 

Každá škola prochází při využívání 

informační a komunikační technologií 

(ICT) určitými fázemi. Vývoj od 

nejnižšího stadia (škola problematiku 

technologií neřeší) k nejvyššímu (škola 

technologie dokonale integruje) je 

v nástroji Profil Škola
21

 popsán ve 

čtyřech fázích, které nesou označení:  

 Začínáme. 

 Máme první zkušenosti. 

 Nabýváme sebejistoty. 

 Jsme příkladem ostatním. 

Každá těchto z fází je blíže specifikována v pěti oblastech: řízení a plánování, ICT ve školním 

vzdělávacím programu, profesní rozvoj, integrace ICT do života školy a ICT infrastruktura. 

Pro každou oblast bylo určeno několik ukazatelů, na kterých lze mapovat aktuální stav na 

škole. Tyto ukazatele jsou označeny za indikátory (např. zkušenosti žáků, porozumění učitelů, 

specifické vzdělávací potřeby, technická podpora, ICT vybavení) a celkem jich je 29. 

Vzniká tak vlastně přehledná dvojrozměrná matice. Jednotlivá políčka matice pak představují 

dílčí popis situace, která může, ale nemusí odpovídat skutečnosti ve škole. Může totiž 

odpovídat stavu minulému, přítomnému i budoucímu. Princip tohoto autoevaluačního nástroje 
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je tudíž velmi jednoduchý a ověřený u nás i v zahraničí. Škola sama určí, v jaké fázi se 

v jednotlivých oblastech aktuálně nachází, a dále, v jaké fázi by se v blízké budoucnosti 

nacházet chtěla. U každého indikátoru tedy vybere stav (fázi), který je nejbližší aktuální 

situaci. A zároveň si s přihlédnutím k popisu stavu ve vyšších fázích na základě konsenzu 

všech, jichž se to týká (učitelé, žáci, rodiče), připraví plán dalšího vývoje a návrh opatření, jak 

dále postupovat. 

On-line aplikace Profil Škola
21

 je dostupná na adrese http://skola21.rvp.cz/. Součástí aplikace 

jsou odkazy na odborně zaměřené články publikované na Metodickém portálu RVP.cz, které 

danou problematiku rozvíjejí a kde se učitelé mohou dozvědět mnohem více o tom, jak by 

ICT mohlo být v dané oblasti využito. Výstupy autoevaluace je možné zobrazovat několika 

vizuálními podobami, grafy a tabulkami. Tím, jak postupně využívají tento nástroj další a 

další školy bude čím dál zajímavější porovnávat, jak si vaše škola vede v porovnání 

s vybraným vzorkem škol, např. všech základních škol. I takové grafické porovnání je možné 

v aplikaci zobrazit. 

Workshop, který Krajské vzdělávací centrum Karlovarského kraje uspořádalo před letními 

prázdninami 2011 především pro vedoucí pracovníky ze základních škol, měl jeho 

účastníkům představit princip práce s aplikací Profil Škola
21

 a především nutnost zavádět ve 

školách změny, které moderní společnost od vzdělávacích institucí nutně očekává. 

Nástroj Profil Škola
21

 je možné si nezávazně vyzkoušet, pro zájemce je k dispozici diskusní 

fórum i technická podpora. 

Svobodný software ve výuce informatiky 
V oblasti moderních technologií se v rámci DVPP snažíme o co nejširší informovanost škol a 

jejich ICT metodiků. Právě Open Source a Linux ve školách potřebuje velkou podporu, pokud 

se má jeho nasazení řešit systémově. Workshop (jaro 2011) byl zaměřen na seznámení 

s Linuxem prostřednictvím distribuce Edubuntu s možností vyzkoušet si výukové aplikace 

z mnoha oborů pro základní a střední školy. 

Odborným metodikem byl Mgr. Miroslav Kucián 

V úvodní diskusi byl proveden 

průzkum o zkušenostech učitelů s 

operačním systémem Linux. Ze 

14 účastníků měli zkušenosti s 

Linuxem pouze čtyři uživatelé. Při 

dotazu na používání OpenSource 

programů byli někteří učitelé 

přesvědčeni, že žádné takové 

programy nepoužívají. Z následné 

diskuse  vyplynulo, že se jednalo 

pouze o neinformovanost učitelů. 

Open Source programy používají 

učitelé na všech školách, 

minimálně webový prohlížeč 

Mozilla Firefox, nebo OpenOffice. 

Pokračující diskuse byla vedena na téma: „Patří do školy Linux, nebo nepatří?“. Hlavní osu 

workshopu tvořily následující otázky: 

 Lze v dnešní době ve školách vyučovat pomocí operačního systému Linux? 

 Používají školy nějaké Open Source aplikace při výuce? 
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 Lze zařadit výuku Linuxu do informatiky jako téma pro moderní pojetí vzdělávání 

v rámci kurikulární reformy? 

Účastníci byli seznámeni se situací ve světě. Jednu z největších služeb pro rozšíření Linuxu 

do škol udělal projekt 100 dolarového notebooku. Tento projekt donutil výrobce hardwaru 

vytvořit ovladače pro Linux. Další rozšíření Linuxu do škol přináší projekty vlád např. 

ve Švýcarsku, Rusku, místní projekty v USA či Latinské Americe. 

V České republice má Linux výraznou podporu díky organizaci Liberix, která se věnuje 

využívání Linuxu ve školách, na trhu je velké množství literatury a zájem o Linux 

ve společnosti narůstá díky novým multimediálním zařízením (mobily, tablety).  

Přínos svobodného software pro školu 

Z diskuse vyplynulo, že Linux do českých škol patří a dá se dobře najít jeho zapojení do 

vzdělávání i v ŠVP. První místo, kde by se o Linuxu mělo mluvit ve školách, je seznámení 

s licencemi. Dalším důvodem, proč použít Linux pro plnění ŠVP, je i jeho vzrůstající podíl na 

podnikových stanicích vzhledem k aktuálnímu trhu práce. 

Účastníci byli seznámeni s filozofií operačního systému Linux. Ten je šířen pomocí tzv. 

distribucí. Mezi nejznámější patří: 

 Ubuntu (Kubuntu, Edubuntu, Xubuntu, Lubuntu) 

 Mandriva 

 RedHat (Fedora) 

 Suse 

 Debian 

 a další 

Obsahem distribuce jsou kromě základního systému i velké skupiny programů. Programy jsou 

pro každou distribuci dostupné v tzv. zdrojích. Výhoda používání zdrojů distribuce je 

soustavné používání aktuální verze daných programů, odzkoušených pro dané prostředí. 

Distribuce používají dva základní typy balíčku s programy (deb a rpm). 

Rozdíly ve vzhledu a v některých funkcích jsou dány použitým grafickým prostředím. Mezi 

nejpoužívanější patří KDE a GNOME, v menší míře pak další jako například Xfce, LXDE, 

Unity. Existují balíčky vzhledu, které nastaví vzhled Linuxu do podoby Windows. 

Praktická část workshopu 

Zvolenou distribucí byl derivát Ubuntu zvaný Edubuntu. Již z názvu je zřejmé, že jde 

o prostředí, které je velmi sofistikovaně uzpůsobeno pro školy a vzdělávání.  

Linux byl všemi učiteli přijat příznivě, ti nenarazili v jeho ovládání na žádné složitosti. Pro 

základní práci učitele - práce s kancelářskými aplikacemi - byl shledán Linux při použití 

balíku OpenOffice stejný jako systém Windows. 

Základní aplikace, které je možné ve škole použít 

Grafika: 

 Picasa 

 Gimp 

 Openoffice Draw 

 Inkscape 

Video: 

 MSplayer – přehrávač 
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 Pitivi - editor videa 

 Openshot video editor 

 Desktop recorder 

Práce s nejrozšířenějšími interaktivními tabulemi (SMART Board a Activ Board) je díky 

podpoře výrobců opět stejná jako s operačním systémem Windows. 

Pro samotnou výuku si učitelé vyzkoušeli několik výukových programů:  

Výukové programy pro 1. stupeň: 

 balík vzdělávacích aktivit GCompris 

 balík vzdělávacích aktivit Tux 

 program Potato Gui 

 programovací nástroj - Malý Kouzelník (Little Wizard) 

Pro další vzdělávání: 

 matematika - Kbruch, GeoGebra, 

 fyzika – Step 

 informatika - Kturtle, Scratch 

 zeměpis - Kgeography, Marble 

 chemie - Kalzium 

K přípravě učitelů pro výuku byly diskutovány další Open Source platformy, především 

prostředí LMS MOODLE pro tvorbu e-lerningových kurzů a program JClic pro tvorbu 

výukových aktivit. 

Systém MOODLE byl mezi přítomnými učiteli dobře znám. Program JClic byl shledán 

zajímavou alternativou pro programy na interaktivní tabule. Tento program má spoustu 

vytvořených materiálů převážně ve španělštině. 

V závěrečné diskusi bylo konstatováno, že OpenSource a Linux jsou dobrou alternativou pro 

komerční software a stojí za to, aby byly mezi žáky i učiteli rozšiřovány. 

Velkým diskusním tématem bylo programování na základní škole. Součástí ŠVP bývá pouze 

v případě nadšení učitelů, přitom Linux nabízí velké množství programů, které je možné 

použít již od 1. stupně až po střední školu. 

Hodnocení z pohledu účastníků 

Vzdělávací akce v oblasti DVPP na podobné téma je poměrně netradiční, neboť se jedná 

o výrazný zásah do struktury výukových programů, které ve školách bývají. Ve velké většině 

jde o software, který funguje pod operačním systémem Windows a učitelé tak nemají 

motivaci hledat další alternativy. Cílem bylo naučit učitele informatiky práci v jiném 

výukovém prostředí, neboť právě oni jsou regulátory zájmu o výpočetní techniku a 

informatiku na straně žáků a mohou výrazně ovlivnit modernizaci vzdělávání v rámci 

kurikulární reformy. 

Nejužitečnější postřehy 

Informace o výukových programech pod Linuxem, přímé vyzkoušení aplikací a 

zjednodušeného programu, informace o Open Source využitelném ve výuce, diskuse 

účastníků, výměna zkušeností, možnost instalace, praktické využití, ukázky, nové odkazy 

webových stránek se SW, diskuse o aplikacích, informace o jednotlivých distribucích Linuxu, 

představení jednotlivých aplikací, zkušenosti lektorů. 
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Studujeme v Clouds aneb Umíme využít prostředí Google pro nové 
metody?  
Nový fenomén, který přešlapuje před branami škol má krásné označení clouds (obláčky). 

Prozatím je polarizován do dvou směrů. Velmi vyspělé technologicky propracované prostředí, 

které nabízí hodně příležitostí a připravenost škol, resp. učitelů na jejich využívání. Workshop 

byl zaměřen na netradiční a zajímavé metody a didaktické postupy ve využívání moderních 

technologií, které jsou školám k dispozici zdarma, chybí jim ale metodické zpracování 

z pohledu učitele. 

Odborným metodikem byl Mgr. Miroslav Kucián 

Google aplikace jako součást moderního pojetí vzdělávání 

Google nabízí aplikace, které umožňují pod jedním účtem uživatelům vytvářet, publikovat a 

sdílet materiály, organizovat i realizovat schůzky i zpracovávat multimédia. Při zapojení žáků 

do systému lze využít prostředí i pro organizování školních projektů, či vytváření 

jednoduchých e-learningových kurzů. 

Komunikace pomoci nástrojů GMail, GTalk a Google+ 

Tyto tři komunikační služby jsou propojeny v jednom prostředí a umožňují použít vždy ten 

nejefektivnější způsob komunikace. 

GMail – klasický webový email 

 Pro třídění pošty se používají štítky, které se částečně podobají složkám v počítači. 
Přidávat štítky můžeme ručně nebo automaticky podle předem připravených filtrů.  

 Pro zpracování pošty můžeme dále používat hvězdičky.  

 Ke každému emailu můžeme přidat i úkoly. Úkoly se nám při zadání konkrétního 

termínu objevují i v kalendáři a lze k nim přidat i připomenutí. 

 Samozřejmosti e-mailu jsou automatické podpisy, odpovědi v nepřítomnosti, možnost 
připojení dalších e-mailových adres a další. 

GTalk  - klient přímé komunikace 

 Podobná služba jako známý Skype – umožňuje přímou komunikaci textem, hlasem i 
videem a po registraci i volání na běžná telefonní čísla.  

Google+ - sociální síť v podání Google 

 Umožňuje pomocí kruhů, což jsou skupiny uživatelů, sdílet různý obsah. Především 
myšlenky, odkazy, obrázky a videa. I tento nástroj je možné použít pro řízení výuky 

nebo pro spolupráci na projektech mezi učiteli. 

 Součástí služby Google+ jsou i takzvané hospůdky – jedná se o on-line spojení mezi 
více uživateli, kteří si mezi sebou mohou sdílet dokumenty obrazovky počítači, a tak 

podobně. Celá komunikace je zaznamenána a následně může být pro ostatní 

zpřístupněna on-line ve službe Google+ nebo YouTube. 

Disk Google - tvorba a sdílení dokumentů online  

Disk Google nabízí 5 GB úložného prostoru pro libovolné dokumenty s možností 

synchronizace se složkou v počítači. Umožňuje vytvářet v prostředí internetového prohlížeče 

textové dokumenty, tabulky, formuláře, prezentace, vektorové kresby i myšlenkové mapy. 

Připojením externích aplikací je možno pracovat i s ostatními typy dokumentů. Vytvořené 
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dokumenty je možno sdílet nebo publikovat na internetu. Sdílení je možno nastavit pro 

konkrétní uživatele, skupiny ze seznamu kontaktů nebo pro všechny uživatele internetu. Při 

zadávání sdílení je možno uživatelům poslat informační e-mail. Dále je možno dokumenty 

vložit do libovolné webové stránky a tím je zveřejnit. Sdílení nám tedy umožňuje spolupráci 

na dokumentech v rámci uzavřených skupin, což může být dobré pro tvorbu strategických 

dokumentů školy. 

Textové dokumenty  

Editor textu umožňuje základní formátování – tučné písmo, kurziva, podtržené písmo, 

odrážky a číslování odstavců, zarovnání odstavců atd. Jsou připraveny předdefinované styly, 

které se použijí v generovaném obsahu. Je možno si vytvořit vlastní styl. Do dokumentu je 

možno vkládat obrázky, vlastní kresby, odkazy i matematické výrazy. 

Prezentace  

Pro tvorbu jednoduchých prezentací, kde si vystačíme s vlastními animacemi – naběhnutí, 

zvýraznění nebo zmizení obrázku nebo textu i po odstavcích. Přechody mezi snímky mají 

několik připravených možností. Do prezentací můžeme vkládat wordarty, kresby, videa a 

další.  

Formuláře a jejich vyhodnocení 

Formuláře jsou výborný nástroj pro tvorbu zpětné vazby a dají se použít i pro zkoušení. Je zde 

možnost vkládat otevřené i uzavřené otázky – výběr jedné možnosti nebo i více. Odevzdané 

formuláře se ukládají do tabulky a se znalostí práce s tabulkovým kalkulátorem se dají 

automaticky vyhodnotit. Výstupem formuláře může být i stránka s grafy, znázorňujícími 

četnost jednotlivých odpovědí. To se hodí hlavně při okamžité zpětné reakci, nebo pro 

vyhodnocení statistických anket. 

Tabulkový kalkulátor  

Jednoduchý tabulkový kalkulátor umožňující práci se soubory z desktopových kalkulátorů 

(MS Excel, OpenOffice Calc, apod). Funkce se vkládají v anglických názvech. Pro vkládání 

grafů nám aplikace nabízí jednoduchého průvodce. Tabulky nebo samotné grafy je možno 

publikovat. 

Organizování času 

Pro organizování času Google nabízí svůj kalendář. Kalendář je propojen s dalšími 

aplikacemi a umožňuje snadné sdílení jednotlivých událostí s kontakty z GMailu. U každé 

události můžeme nastavit: 

 Datum, případně delší časové období, v kterém událost probíhá 

 Čas kdy se událost uskuteční 

 Místo, které se k události vztahuje – lze propojit s mapami 

 Kdo se události ještě zúčastní 

Jakým způsobem má být událost připomenuta. Je na výběr z vyskakovacího okna, emailu 

nebo SMS zprávy – pokud máme u Google registrováno své telefonní číslo  

Poslat pozvánku na danou událost můžeme lidem z kontaktů nebo napsat libovolnou 

emailovou adresu.  U pozvánek můžeme požadovat potvrzení, zda se daný člověk události 

zúčastní. 



Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

 

45 

 

YouTube 

Služba YouTube umožňuje nejen nahrávat a sdílet videa, ale umožňuje i jednoduché úpravy 

námi nahraných videí.  

Pokud nechceme přímo videa tvořit a nahrávat, můžeme svůj účet využít alespoň 

k zorganizování a roztřídění našich oblíbených videí, ke kterým se chceme vracet později, 

nebo je chceme rychle najít při výuce. 

Inspirativní zkušenosti z výuky informatiky na ZŠ - výuka počítačové 
grafiky 
Workshop pro učitele informatiky na základních školách měl za cíl nabídnout další možnosti 

ve výuce. Šlo především o systematické zapojení grafiky a využití polohovacích tabletů. Dále 

o propojení moderních technologií s výtvarnou výchovou. 

Odborným metodikem byl Mgr. Milan Šatra 

Kurz byl rozdělen do dvou tematických celků. První část workshopu byla zaměřena na 

vymezení klíčových kompetencí, průřezových témat a organizačního zajištění výuky základů 

počítačové grafiky. Dotazníkovým šetřením v prostředí Moodle ZŠ Aš, Kamenná 152 byly 

zjištěny následující závěry: 

 pro zajištění výuky počítačové grafiky by bylo nejvhodnější na škole zavést 

specializovaný, zpravidla povinně volitelný předmět 

 o možných klíčových kompetencích a průřezových tématech měli účastníci workshopu 
jen povrchní představy (zatím jen velmi málo probádaná oblast:-) 

 obsahová náplň učiva výuky počítačové grafiky je velmi bohatá a umožňuje zajistit 
náplň výuky i po několik školních roků 

 základním technickým vybavením pro výuku počítačové grafiky je pro většinu 
účastníků klasická počítačová myš, pro řadu bylo setkání s grafickým tabletem a jeho 

možnostmi úplnou novinkou 

 začlenění výuky základů počítačové grafiky směřuje většina účastníků jako součást 

výuky informatiky nikoliv výtvarné výchovy 

 pro personální zajištění výuky informatiky bylo většinou navrhováno využití 
vyučujícím informatiky nikoliv výtvarné výchovy 

 výstupy žákovských prací jsou jednoznačně upřednostňovány v elektronické formě 
(jpg, pdf) 

 prezentaci výsledků žákovských prací většina účastníků preferuje v rámci školních 

webových stránek (kontrola obsahu, jednodušší upload dat) 

 v hodnocení žákovských prací převažuje hodnocení objektivních aspektů (technické 
parametry práce) 

 rizika zavedení výuky základů počítačové grafiky 

o technické vybavení (lze řešit z prostředků EU PES) 

o hodinové dotace (nutná úprava ŠVP) 

o personální zajištění (vyučující IVT není výtvarník, vyučující VV zpravidla nezvládá 

technické aspekty výuky) 

o klíčové kompetence žáků (nutná velmi dobrá schopnost práce se soubory) 

 realizace výuky základů počítačové grafiky byla prezentována na příkladu ŠVP a 

rozvrhu ZŠ Aš, Kamenná 152 

Druhá část workshopu byla zaměřena na předání zkušeností a obsahových zdrojů a 

pracovních nástrojů pro výuku základů počítačové grafiky na Základní škole Aš, Kamenná 

152, jejíž koncepce byla vytvořena a ověřena lektorem workshopu. Veškeré offline i online 
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nástroje jsou přehledně zpracované v doprovodné prezentaci workshopu a pro účastníky 

dostupné rovněž v prostředí e-learningového prostředí Moodle ZŠ Aš, Kamenná 152. 

V závěrečné části workshopu byly lektorem prezentovány další možnosti využití ICT  

v mimoškolních aktivitách a nabídnuta možnost realizace soutěží z oblasti počítačové grafiky 

v rámci škol Karlovarského kraje. 

ICT ve vzdělávání a nové možnosti pro školy 
Další z workshopů zaměřených na moderní technologie se zaměřil na mobilní zařízení, jejich 

využitelnost a metodiku pro výuku. Hlavním tématem byly tablety a jejich dostupnost, 

výukový obsah a didaktické využití. 

Odborným metodikem byl Mgr. Roman Úlovec 

Porovnání moderních technologií ve školním prostředí 

V poslední době se nabízí široká 

škála alternativ ke klasickému 

stolnímu počítači. Pokud se 

rozhodnete pro odchod od této 

osvědčené technologie, máte na 

výběr širokou škálu zařízení. Ve 

škole se reálně nabízí použití 

následujících technologií: 

 "Chytrý" telefon 

 Elektronická čtečka knih 

 Tablet 

 Mininotebook 

 Notebook 

 Ultrabook 

Chytrý telefon 

 Výhody: malý, lehký, dostatečná výdrž, kupují ho rodiče 

 Nevýhody: zatím jej vlastní malé procento žáků, malá obrazovka, nový operační 
systém  

Elektronická čtečka knih 

 Výhody: dlouhá výdrž, vysoký kontrast 

 Nevýhody: "umí" jen čtení souborů a prohlížení internetu 

Tablet 

 Výhody: dotykové ovládání, dlouhá výdrž, interaktivní aplikace  

 Nevýhody: dotykové ovládání, cena, nový operační systém, nemá klávesnici, slabší 
výpočetní výkon 

Mininotebooky  

 Výhody: dlouhá výdrž, známý operační systému, klávesnice, nízká cena 

 Nevýhody: slabší výpočetní výkon, malá klávesnice  
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Notebooky 

 Výhody: známý operační systém, větší klávesnice, příznivá cena 

 Nevýhody: výdrž závisí na modelu 

Ultrabook 

 Výhody: známý operační systém, větší klávesnice, dlouhá výdrž 

 Nevýhody: vyšší cena 

Výdrž baterie 

Výdrž závisí na typu přístroje (procesor, grafická karta, hard disk), velikosti, kvalitě a 

technologii obrazovky, kapacitě baterie. Výdrž notebooků se s nástupem konkurence 

ultrabooků neustále zvyšuje. Následuje tabulka pro mini notebooky (netbooky) a notebooky. 

Přehled výdrží baterií u notebooků (hod) 

 3článková baterie 6článková baterie 9článková baterie 

Mini 2 – 3 4 – 6 6 – 8 

13“ 2 – 2,5 3 – 5 5 – 7 

15,6‘‘  2 – 4 4 – 6 

17“  1 – 2 2 – 3 

Shrnutí 

Na jaře 2012 se nám jako nejlepší řešení jeví notebooky v klasické velikosti 15,6´´ pro třídu, 

kde nevyžadujeme mobilitu zařízení a máme dostatečně velké stoly. 

Mini notebooky (netbooky) nebo tablety se jeví jako nejlepší řešení pro mobilní učebny. 

Porovnání výhod mini notebooku a tabletu 

Mini notebook Tablet 

Klávesnice Interaktivní obrazovka 

Známý operační systém Intuitivní obsluha 

Známé aplikace  

Cena  

Porovnání tabletů 

V nabídce tabletů dominují operační systémy iOS a Android, na podzim 2012 se očekává 

nástup MS Windows. První zmiňované OS jsou založeny na různých přístupech k uživateli. 

iOS je uzavřený systém, kdežto Android je otevřený systém. Otevřenost, či uzavřenost lze 

těžko hodnotit, protože oba přístupy mají své výhody i nevýhody.  

Uzavřený systém (iOS) 

Uzavřený systém má snadnou správu aplikací, instalaci provádí systém sám po zakoupení 

produktu v centrálním marketu. Prakticky neexistuje nekompatibilita a viry, protože každá 

aplikace projde testováním u výrobce a teprve pak se objeví v jediném oficiálním obchodě. 

Také je provedeno přísné oddělení dat aplikací a jen pomocí speciálního programu lze data 
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exportovat z jednoho programu do druhého, to platí i pro textové dokumenty, tabulky 

fotografie a podobně. Protože software lze jen obtížně krást, tak je pro výrobce zajímavé 

tvořit aplikace pro takovou platformu. Pozor na licencování. Když máte ve škole 15 iPadů a 

zařadíte je pro jednodušší administraci (totožné vybrané aplikace) do jednoho účtu, tak byste 

měli mít 15 licencí příslušného programu. V praxi systém automaticky instaluje zakoupený 

software do každého zařízení zařazeného k příslušnému účtu. Některé firmy této možnosti 

zneužívají a doporučují školám zakoupit pouze jedinou licenci a pak ji provozovat v celé 

škole v rámci jednotné instalace. 

Otevřený systém (Android) 

Android vychází z Open Source a linuxového jádra, což umožňuje vstup do tvorby systému i 

aplikací prakticky komukoli. Na rozdíl od jiných unixových platforem jej nevyvíjí komunita, 

ale jeden poskytovatel (Google). Android umožňuje výrobcům technologií vytvářet nad 

systémem další vlastní softwarovou vrstvu, která bývá charakteristická pro výrobce (Amazon 

Kindle Fire, HTC, Samsung,…). 

V otevřeném systému mají tvůrci mnohem volnější pravidla. Je zachována snadná správa 

aplikací přes market na internetu, ale je možné také provádět instalaci ručně. Data jsou 

uspořádána klasicky do složkové (adresářové) struktury. S jedním souborem můžete pracovat 

ve více aplikacích. Počet aplikací pro Android prudce roste díky podpoře Googlu a 

obchodnímu modelu, který je založen na příjmech z reklamy a analýze dat uživatelů. Proto je 

většina aplikací pro Android dostupná zdarma. Platíme za ně výše zmíněnou reklamou. 

Velkým problémem Androidu jsou viry. Systém Android je podle firmy McAffee nejméně 

bezpečný a nejnapadanější operační systém.  

 Tabulka výhod:  

iOS Android 

Administrace Podpora Google 

Množství obsahu Více aplikací zdarma 

Jednoduché pořízení obsahu Cena 

Unifikovanost  

Learning Management System Moodle ve výuce 
LMS Moodle se v řadě základních a středních škol v Karlovarském kraji využívá jako vhodný 

nástroj ve výuce v různých uživatelských úrovních. Jeho první zapojení na některých školách 

se datuje k roku 2006, s čímž souvisí i postupné vzdělávání pedagogů. Většinou se jednalo o 

dovednosti v ovládání, prostředí má vybudovanou online podporu na webu www.metodik.cz. 

Workshopy v Krajském vzdělávacím centru jsme zaměřili především na didaktickou a 

aplikační oblast, zkušenosti s konkrétními nástroji a doprovodné aktivity. 
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Využití LMS Moodle pro aktivizaci žáků 
Na základě požadavků učitelů jsme zrealizovali workshopy tematicky zaměřené na využívání 

LMS Moodle ve výuce. Cílem nebyly pouze manuálové dovednosti, ale způsob zapojení do 

výuky. První workshop se týkal zapojení žáků, zejména jako motivace a systémový přístup. 

Odborným metodikem byl Mgr. Roman Úlovec 

Co je Moodle? 

Moodle je jeden z programů na podporu učení. Umožní vám studovat kdykoli a kdekoli. Bude 

záležet jen na vašem rozhodnutí. To je často označováno 24/365  (jestlipak víte proč?).  Jde o 

didaktický prostředek, takzvaný LMS (learning management system). Dokáže vám pomoci 

s vaším studiem. Zmíním teď několik důležitých částí, které vám pomohou studovat. 

Plánování studia, plnění úkolů, komunikace 

 V bloku kalendář vám důležité termíny hlásí automaticky a můžete si přidávat i svoje 
postupné termíny.  

 V bloku účastníci máte přehled o spolužácích, můžete s nimi komunikovat pomocí 

zpráv  

Získávání studijních materiálů 

 Vše přehledně na jenom místě (texty, soubory, odkazy). 

 

Studijní činnosti 

 Jednoduše odevzdáte požadovaný soubor podobně, jako 
přikládáte soubor k poště, máte přehled o odevzdaných 

úkolech a jejich hodnocení. 

 Můžete chatovat nebo přispívat do diskusního fóra. 

 Testy vám pomohou se sebehodnocením. Uvidíte, zda 

jste studovali pozorně a pokud budete chybovat, tak se 

také dozvíte kde a jak včetně stručného komentáře. 

 Anketa, dotazník a průzkum vám pomohou se získáním 

rychlé zpětné vazby. 

Připadá vám, že systém vychvaluji jako prodavač? Kdepak, 

zmínil jsem jen to nejdůležitější a Moodle se stejně nedá 

koupit. Je totiž zdarma. 

Pokud budete mít o Moodle zájem, máte tři možnosti: 

 Nainstalovat jej na váš server a starat se o něj. To vyžaduje čas, odborné znalosti a 
výkonný server s dostatkem paměti. Výhodou je absolutní volnost. 
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 Nakoupit jej jako službu. Cena je v řádu stokorun na měsíc, nemusíte se o nic starat, 

můžete individualizovat vzhled a nastavit Moodle i pravidla přesně podle vašich 

požadavků.   

 Používat zdarma kategorii vaší školy na Gymnáziu Cheb, které v rámci Karlovarského 
kraje zajišťuje chod Centra E-Learningu. Výhodou je nulová cena a vysoká rychlost. 

Nevýhodou je standardní vzhled. http://moodle2.gymcheb.cz/  

Jak si vybrat? Pokud experimentujete, je nejjednodušší začít na Gymnáziu Cheb. Můžete 

tvořit a kurzy se dají přenést i na jinou instalaci kdykoliv se rozhodnete pro osamostatnění.  

Využití Moodle pro zpětnou vazbu  
Druhý workshop o LMS Moodle se týkal role učitele, a to především jako koordinátora 

činnosti žáků. Jde o velmi širokou oblast výuky, která vyžaduje systematickou zpětnou vazbu 

v podobě vyhodnocování aktivit žáků. Obsahově se jedná o možnosti zapojení v různých 

činnostech, přičemž asi nejsilnějším nástrojem jsou tzv. úkoly. 

Odborným metodikem byl Mgr. Roman Úlovec 

Aktivity žáků 

Abychom žáky aktivizovali, musíme do kurzu vložit vyjma studijních a pracovních materiálů 

také činnosti.  Jsem přesvědčen, že používání Moodle jako úložiště materiálů je jen prvním 

stupněm, na který dříve, či později naváže další stupeň, kdy v systému pracují žáci na úkolech 

a dalších aktivitách. Jinak by nasazení robustního e-learnigového systému nemělo význam 

(stačily by webové stránky). Pro podporu studijních aktivit jsou k dispozici následující 

základní nástroje:   

Anketa 

Umožňuje položení pouze jedné anketní otázky. Graficky znázorní výsledek. Také lze nastavit 

maximální počet přihlášených. Použití: 

 Zjištění názor účastníků 

 Volby 

 Přihlašování na referáty, zkoušení 

Dotazník (není součástí základní instalace) 

Umožňuje položení více anketních otázek. Otázky mohou být různého typu. Zvládne základní 

statistické zpracování výsledků. Použití: 

 Rozsáhlejší ankety 

 Rezervace ubytování, jídel 

Chat 

Umožňuje chatovat v uzavřené místnosti, uchovává historii chatu. Je užitečný v případě, že 

mají účastníci pomalé připojení k internetu. Použití: 

 Procvičování psaného projevu 

 On-line komunikace při řešení problému (úkolu) ve skupině (lze úspěšně nahradit 
konferenčním hovorem pomocí Skype) 

Fórum 

Umožňuje mnoho různých variant použití. V základním provedení jde o klasické diskusní 

fórum, které navíc umožňuje připojení souborů. V jiné variantě umožňuje vidět odpovědi 
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ostatních až po vložení vlastní odpovědi. V další variantě umožní každému účastníkovi založit 

pouze jedno téma (vlákno). Použití: 

 Off-line diskuse žáků 

 Zveřejnění souborů mezi žáky (jediná alternativa) 

 Zadání úkolu s veřejnými odpověďmi 

Slovník 

Umožňuje snadno založit jednoduchou databázi. Má mnoho podob a může být doplněn 

obrázky. Umožňuje propojení s kurzem (výkladový slovník) a tvořit podřízené slovníky 

s automatickým předáváním hesel. Použití: 

 Herbář 

 Výkladový slovník 

 Jazykový slovník 

 Databáze vypracovaných témat, kurzů 

Úkol 

Off-line činnost 

Umožňuje zadat úkol, který se odevzdává mimo systém Moodle. Hodnocení je součástí kurzu. 

Použití: 

 Zadání manuálních úkolů, zadání pomůcek, předmětů na hodinu 

On-line text 

Umožňuje zadat úkol v textovém okénku. Není potřeba opouštět Moodle a používat externí 

editor. Použití: 

 Zadání otázky, na kterou lze odpovědět několika větami 

Odevzdat soubor 

Umožňuje zadat úkol, který žák řeší mimo systém Moodle pomocí dalšího programu (textový 

editor, tabulkový editor). Výsledkem úkolu je jeden soubor. Použití: 

 Zadání domácí slohové práce 

 Odevzdání jednoduchého protokolu z LP 

Pokročilé nahrávání souborů 

Umožňuje zadat úkol, který žák řeší mimo systém Moodle pomocí dalšího programu (textový 

editor, tabulkový editor). Výsledkem úkolu je více souborů. K opravenému úkolu je možné 

mimo komentáře ještě přiložit soubor. Úkol má dva stavy. Pracovní verze, kde žák může 

soubory mazat nebo znovu nahrávat a finální verze, kde je z pohledu žáka vše uzavřeno a 

čeká na uznání úkolu nebo jeho vrácení. Použití: 

 Zadání dlouhodobého projektu (seminární, ročníková, maturitní práce) 

 Odevzdání vícesouborového protokolu z LP 

Další aktivity 

 Test (viz další metodický materiál) 

 Průzkum (klasická sada otázek k hodnocení kurzu - vhodné pro dospělé respondenty) 

 SCORM (umožňuje nahrát modul vytvořený v jiném systému) 

 Wiki (sdílené vytváření stránek, znáte z wikipedie) 

 Workshop 

 Přednáška 
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Testování v Moodle jako nástroj pro sebehodnocení žáků 
Třetí workshop o LMS Moodle byl zaměřen na testování pomocí online nástrojů. Přestože se 

převážně týkal modulu Testy v Moodle, byly diskutovány i další alternativity, především Hot 

Potatoes. Cílem workshopu bylo technické zvládnutí modulu a jeho didaktické využití. Nešlo 

jenom o otázky jak testovat, ale co testovat a proč. 

Odborným metodikem byl Mgr. Roman Úlovec 

O testování 

Činnost test slouží k otestování znalostí nebo 

dovedností žáka. Úlohy zpravidla umožňují psát 

didaktické komentáře ke správným, ale hlavně ke 

špatným odpovědím. Pokud necháme otevřenou 

možnost test opakovat, můžeme dosáhnout našeho 

cíle, tj. aby se žák danou látku naučil. Další možností 

je testování na známky nebo srovnávání výsledků 

vzdělávání mezi třídami. Jinou možností je použití 

krátkého testu místo domácího cvičení. Výhodou je 

automatické opravování testu a také statistický rozbor. 

Můžeme sledovat, jaké odpovědi žáci volí, kde dělají 

chyby a jaké chyby to jsou.  

U testu je potřeba nastavit správně jeho váhu, tj. kolik 

bodů žák získá za 100% zvládnutí testu. Váhu nastavujte v závislosti na bodovém ohodnocení 

ostatních činností v kurzu. Následuje přehled typů otázek, které jsou v testech k dispozici. 

Typy úloh: 

Pravda/Nepravda 

Žák vybírá jednu ze dvou možností. Pravda / Nepravda. Použití: 

 Nejjednodušší otázka s výběrem odpovědi Ano / Ne 

Úloha s výběrem odpovědí 

Žák vybírá jednu z mnoha možností. Je možné zvolit, zda očekáváte jednu nebo více 

správných odpovědí. Jednotlivé odpovědi mohou být ohodnoceny kladně i záporně v rozsahu 

-100% až +100%. Použití: 

 Testová otázka s výběrem odpovědi (klasické testy a b c d) 

 Vhodné pro mírně se lišící odpovědi 

Krátká tvořená odpověď 

Žák dopisuje jedno slovo nebo sousloví. S větším počtem slov v odpovědi se zvyšuje 

množství správných variant, a proto se doporučuje používat přednostně jednoslovní odpověď 

a v alternativních odpovědích postihnout všechny varianty. Nezapomeňte nastavit režim 

rozlišování velikosti písmen. Použití: 

 Složitější alternativa k úlohám s výběrem odpovědí 

Numerická úloha 

Obdoba krátké tvořené odpovědi. Liší se číselnou odpovědí a hlavně možností nastavení 

přijatelné chyby a možností nastavení různých jednotek. Použití: 
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 Příklady z matematiky, fyziky, chemie s jedním správným výsledkem  

Přiřazování 

Žák vybírá odpovídající dvojice otázka – odpověď. Na výběr musí být alespoň 3 odpovědi. 

Počet otázek a odpovědí se může lišit. Je vhodné dát na výběr alespoň o jednu odpověď víc, 

než je počet otázek. Použití: 

 Přiřazování pojmů 

Doplňovací úloha (cloze) 

Mocný typ úlohy, ve kterém můžete kombinovat všechny předcházející typy úloh a doplňovat 

je textovou informací ve vlastní úpravě. Nevýhodou je složitější zadání, které je zapsáno 

pomocí symbolů. Doporučuji zkopírovat vzorovou úlohu z nápovědy a tu upravovat. Použití: 

 Komplexní úlohy s více otázkami k jednomu problému 

 Matematické úlohy s více výsledky 

 Matematické úlohy, kde je výsledkem uspořádaná dvojice (trojice, …) 

Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy s krátkou tvořenou odpovědí 

Generovaná úloha, kdy z dostatečného počtu otázek s krátkou tvořenou odpovědí z jedné 

kategorie systém vygeneruje přiřazovací úlohu. Podmínkou jsou obdobné otázky a odpovědi, 

obvykle z jednoho tématu. Použití: 

 Alternativa pro slabší žáky (místo úlohy s krátkou tvořenou odpovědí) 

Náhodně vybraná úloha 

Náhodně losovaná úloha z dané kategorie. Pokud chcete mít tématicky vyvážený test, je 

potřeba rozdělit otázky do kategorií a z každé losovat potřebný počet úloh. Použití: 

 Vytvoření unikátního zadání pro každého žáka 

Vypočítávaná úloha 

Systém generuje otázku ze zadaných čísel. Při dalším generování se změní číselné zadání a 

samozřejmě i výsledek. Použití: 

 Vytvoření opakovací baterie úloh na stejné téma (procvičování) 

 Vytvoření unikátního číselného zadání pro každého žáka 

Tvořená odpověď 

Obdoba úkolu On-line text, která je součástí testu. Umožňuje napsat souvislý text. Úlohu je 

nutné ohodnotit ručně. Použití: 

 Zařazení krátké eseje do testu 

Alternativní testy 

Alternativou k testům v Moodle je systém Hot Potatoes. Moodle umožňuje plnou integraci 

testů, které vytvoříte v systému Hot Potatoes, a tak významně rozšiřuje škálu otázek a hlavně 

forem odpovědí. Systém Hot Potatoes má v mnoha typech úloh mnohem hezčí a hravější 

rozhraní a také umožňuje další typy úloh (seřazovací, doplňování textu, …).  



Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

 

54 

 

6  WORKSHOPY ZAMĚŘENÉ OBOROVĚ NA 
VÝUKU ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A ODBORNÉHO 
VÝCVIKU VE SŠ 

 Gastronomie  
Obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník se v různých modifikacích (dle zaměření oboru) vyučuje 

v šesti středních odborných školách a dvou střediscích praktického vyučování. V 

karlovarském kraji patří mezi preferované obory vzdělání. Pro tento obor se uskutečnily tři 

workshopy. První se týkal výměny zkušeností s realizací ŠVP, na něj pak navazovaly dva 

další workshopy zaměřené na nové trendy v gastronomii a jejich využití ve výuce žáků. 

První zkušenosti s realizací ŠVP v oboru Kuchař-číšník se zaměřením 
na odborný výcvik a odborné předměty 
Odborným metodikem byl Milan Louda 

Program workshopu byl rozdělen do šesti bodů, ke každému z nich proběhla diskuse, z níž 

vyplynuly dále uvedené závěry:  

Jak ovlivnilo zavedení ŠVP obsah výuky v odborném výcviku a v odborných 
předmětech 

 RVP pro obor Kuchař – číšník umožňuje zpracovat ŠVP pro různá odborná zaměření 

Kuchař – číšník, Kuchař - kuchařka, Číšník – servírka. Z celkového počtu vyučovacích 

hodin přiděleného RVP pro odborné vzdělávání (a s využitím disponibilních hodin) 

tvoří přibližně 75 % odborný výcvik a 25 % teoretické vyučování. Pro zaměření 

Kuchař – číšník je vzhledem k přípravě žáků na dvě pracovní činnosti celkový počet 

vyučovacích hodin vyšší. 

 V obsahu výuky se více projevují inovace v  oboru, které přesahují obsah učiva 
stanovený RVP (ten se ve srovnání s dřívějšími učebními dokumenty nezměnil).  

Výuka podle ŠVP – dopad na učitele a na žáky 

 Je nutná úzká spolupráce mezi učiteli odborných předmětů a učiteli odborného výcviku 

(bez této spolupráce dochází zpravidla k opožděnému zařazování inovací do 

teoretického vyučování). 

 Byla by vhodná užší spolupráce s instruktory odborného výcviku na smluvních 
pracovištích pro přenesení inovací do praxe žáků.    

 Práce učitelů je ovlivněna výběrem a skladbou žáků. V průběhu tříletého studia dochází 
ve všech školách k úbytku žáků, a to až o 2/3 vzhledem k počtu žáků, kteří nastoupili 

do 1. ročníku (vlivy: nezájem, menší zručnost, sociální zázemí). 

 V diskusi byly probrány metody, které přispívají ke zvýšení zájmu žáků a jejich 
aktivnímu podílu na vyučování.  

Pozitivní a negativní postřehy v odborném výcviku 

 Žáci 

o motivace formou zařazování odborných kurzů do průběhu vzdělávání je omezena 

zájmem a finančními možnostmi žáků 
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o nabídky zahraniční praxe narážejí na nedostatečnou znalost jazyka i finanční 

možnosti žáků 

o výběr smluvních pracovišť je ovlivněn nechutí žáků dojíždět do vzdálenějšího místa    

 Učitelé  

o K užší návaznosti mezi teoretickým a praktickým vyučováním by přispěly znalosti 

učitelů o podmínkách na pracovištích žáků (omezení: organizace výuky a vzdálenost 

smluvních pracovišť)  

 Při výuce odborného výcviku na smluvních pracovištích nelze garantovat obsahovou 
stránku ŠVP.  

Organizace výuky s využitím ICT 

 Prezentace ukázek přípravy výuky teoretických předmětů s využitím internetu 

o a interaktivní tabule 

o video ukázky 

o ilustrace učiva při výkladu i opakování  

o zadávání samostatných prací žákům 

 Osvědčené zdroje informací: 

o www.youtube.com 

o www.restaurant-guide.cz  

o www.jidelny.cz  

o www.google.com 

o www.akc.cz 

 Příprava učebních materiálů formou zpracování projektů  

 Doporučení: využívání stejných programů v teoretickém a praktickém vyučování má 
pro žáky význam jisté formy opakování učiva.  

Realizace průřezových témat 

 Byly probrány možnosti začlenění průřezových témat do průběhu vzdělávání. Obsah 
učiva i pojetí vzdělávání umožňují jejich bezproblémové začleňování do výuky 

odborných předmětů i odborného výcviku.  

Zkušenosti z jednotné závěrečné zkoušky 

 Jednotné zadání závěrečné zkoušky má určité organizační nevýhody a proto je 
používáno v modifikované podobě tak, aby vyhovovalo podmínkám školy.    

 Samostatná odborná práce žáků (SOP), která má být podle pokynů NUOV zpracována 
a odevzdána v průběhu 2. pololetí 3. ročníku, naráží na neochotu žáků tyto pokyny 

dodržet. Prostředky pro jejich dodržení uplatňované školou vůči žákům se mohou 

rozcházet s platnou legislativou (školský zákon).   

 

Protože obsahem dalších workshopů byla rovněž praktická činnost, byly p ro 
jejich konání zajištěny odborné učebny škol (Střední odborné učiliště 
stravování a služeb Karlovy Vary a Hotelová škola Mariánské Lázně), které 
potřebné podmínky pro tuto činnost splňovaly.   
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Zážitková gastronomie aneb "labužnictví je nejkrásnější hřích světa" 
Odbornou metodičkou byla Eva Francová, dále Martin Wacek – kuchař Grandhotelu Pupp a 

specialista studené kuchyně, jako host  

Průběh workshopu 

 Pojem zážitková gastronomie 

 Okénko do světových kuchyní (francouzská gastronomie, italská gastronomie) 

 Ukázka japonské kuchyně – sushi, nejpopulárnější japonský pokrm 

 Praktická část – příprava sushi (praktická ukázka, nácvik), na této části programu se 
podílel kuchař Grandhotelu Pupp a specialista studené kuchyně pan Martin Wacek.  

o Používané suroviny a jejich kvalita, potřebný inventář, postup přípravy a servis; 

výklad byl doložen reálnými ukázkami i ochutnávkou a předvedený postup přípravy 

byl podrobně komentován. 

o Praktický nácvik přípravy maki sushi a nigiri sushi – účastníci si za pomoci 

odborníka a pod jeho dohledem přípravu sushi vyzkoušeli.   

 Průběžná diskuse se vztahovala jednak k odborné stránce probíraných témat a jednak 

k jejich využití ve výuce žáků, a to i praktické výuce, díky dostupnosti potřebných 

surovin a jejich přijatelné ceně. 

Praktická ukázka přípravy sushi Ukázka surovin a některých druhů sushi 

  

Sledování výkladu Praktický nácvik přípravy sushi 

  



Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

 

57 

 

Obsahové shrnutí 

Podrobně byly probrány všechny aspekty zážitkové gastronomie: 

 Zážitková gastronomie v kuchyni se týká nejen pokrmu samotného, ale i jeho skladby, 
uspořádání a toho, jak je prezentován na talíři. Sebemenší detail zde hraje důležitou 

roli. Úkolem zážitkové gastronomie je uspokojit všechny smysly zákazníka, který 

vnímá u jídla nejen jeho chuť, ale i vzhled, vůni, teplotu a konzistenci. 

 Z pohledu servisu, či obsluhy je úzce spojena se sommelierem, který správným 
doporučením nápoje dotváří celkový dojem z pokrmu. Také role číšníka v této činnosti 

je důležitá. Informovat zákazníka, pobavit ho, šokovat a s vysokou odborností vyhovět 

všem jeho přáním, právě tak by měl číšník prezentovat své dovednosti.  

 Prostředí v restauraci, která chce provozovat zážitkovou gastronomii, musí být 

nezapomenutelné, neopakovatelné a jedinečné. Nejvyšší nabídkou formy zážitkové 

gastronomie je jednoznačné snoubení všech smyslů s atmosférou místa (fine dining). 

 Zážitková gastronomie má velký potenciál nejen v boji o zákazníky, ale i v jejich 
udržení. Nemá hranice a záleží pouze na provozovateli a jeho zkušenostech, jak tuto 

formu stravování uchopí. 

Příprava sushi byla zvolena pro ilustraci zážitkové gastronomie z dále uvedených důvodů: 

Říká se, že Sushi není jen pokrm, ale životní styl. A to velice chvályhodný, alespoň co se 

zdraví týče. Obsahuje totiž spoustu pro organismus prospěšných látek jako jód, mastné 

kyseliny, protein a minerály. Největšího boomu dosáhla kultura Sushi v minulém století a 

tento rozkvět trvá dodnes.  

Využití ve výuce: 

Téma lze zařadit do vzdělávacích oblastí:  Výroba pokrmů, Odbyt a obsluha, Komunikace ve 

službách (podle předmětů, které jsou dle ŠVP těmto oblastem přiřazeny).  

Rovněž může posloužit jako motivace pro další vzdělávání žáků.  

Kuchařské soutěže – kritéria dle WACS 
Odborným metodikem byl Martin Havel, lektor kulinářské akademie (předseda pobočky AKC 

ML ČR) 

Průběh workshopu 

 Současné trendy v gastronomii – informace ze světové olympiády IKA 2012 Erfurt 

 Směřování gastronomie pro další období aneb rozlišujte trend a aktuální módu 

 Suroviny a jejich správný výběr, aneb dobrý kuchař potřebuje především prvotřídní 
produkt, z něhož klasickým postupem a za použití minima ingrediencí může vytvořit 

kulinářský skvost 

 Praktické ukázky  

 Průběžná diskuse 
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Prezentační kuchyně poskytovala jak možnost promítání, tak potřebné kuchyňské zázemí, 

stačilo jen otočit hlavu. 

  

 

Průběh teoretické části Komentované praktické ukázky, které doplnily 

teoretickou část 

  

 

Obsahové shrnutí 

Současné trendy v gastronomii, a to v kuchařském, cukrářském a carvingovém umění 

prezentoval lektor prostřednictvím fotodokumentace pořízené na světové olympiádě IKA 

Erfurt 2012.  Exponáty studené kuchyně (finger food, slavnostní mísy, předkrmy), teplých 

jídel, cukrářských desertů a kuchařské artistiky vzbuzovaly zájem účastníků, a rozproudily 

bohatou diskusi k trendům, kritériím kvality i použitým surovinám. Celá prezentace byla 

účastníkům poskytnuta k dalšímu využití, např. ve výuce žáků, na CD-nosičích.  

Směřování gastronomie Gastronomická současnost vyžaduje jedinečnost. Uspět mohou 

podniky s dokonalou a cíleně orientovanou nabídkou služeb s ohledem na demografii, stále se 

měnící životní styl a propojování jednotlivých kultur ve stravování a stolování. Je žádoucí 

vytvářet zejména tradiční, regionální rodinné restaurace a hospůdky s uplatňováním tradiční, 

regionální gastronomie, kde jsou pokrmy připraveny tradičním způsobem a zdravě. To 

znamená, že jsou využívány zejména regionální, čerstvé potraviny a koření.  

Surovinám a jejich správnému výběru byla věnována rovněž úvodní teoretická část, na 

kterou navazovala praktická ukázka s využitím vysoce kvalitních produktů. S některými 
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z nich se mnozí účastníci workshopu setkali ve své praxi poprvé, zejména kvůli jejich značně 

vysoké ceně, která bohužel brání předvádět je při výuce. Díky workshopu však odborní 

učitelé nyní budou moci žákům sdělit své vlastní zážitky a tyto vzácné suroviny jim lépe 

popsat a zdůraznit jejich přednosti. 

Praktické ukázky s podrobným komentářem a ochutnávkou byly dokladem fungujících 

receptů bez náhražek a příkras, zhotovených tradiční technologií a s dokonalým aranžmá jídla 

na talíři. Účastníci měli možnost sledovat přípravu a ochutnat celkem sedm jídel (Terinka 

z Foie Gras; Paštika z husích jater; Tuňák s lanýžovým medem; Telecí pečeně na rozmarýnu a 

pastiňákové puré; Srnčí hřbet se šafránovým rizotem a omáčkou ze smržů;  Pečený kančí 

hřbet s belgickou kapustou a silnou omáčkou Demi Glace; Jelení filé na rozmarýnu, 

šťouchané brambory se špekem a čokoládovou omáčkou Molle). Během praktické části měli 

učitelé možnost zblízka sledovat a fotografovat celou přípravu všech pokrmů a také si 

zaznamenat jejich receptury. 

Diskuse byla soustředěna převážně na odbornou problematiku. Vyučující se shodli v tom, že 

získané informace zařadí do výuky odborných předmětů a využijí je i motivačně, a to zejména 

fotodokumentaci ze světové olympiády IKA Erfurt 2012.  Uplatnění receptur v odborném 

výcviku však závisí na finančních možnostech školy, neboť použitá masa jsou drahá. 

Receptury netradičních příloh však mohou být využity i v jiných kombinacích a také 

například zatím málo používaná kombinace čokolády s masovým pokrmem je inspirativní.   

Osobní a provozní služby  
V této oblasti byl uskutečněn workshop, jehož obsahem byla výměna zkušeností s realizací 

ŠVP, a to společně pro dva obory vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby a 69-51-H/01 

Kadeřník.  

Pro konání workshopu byl využit školní kadeřnický a kosmetický salon, které jsou 

výcvikovým střediskem SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU s.r.o., Karlovy Vary. Salony 

byly nově zřízeny a také moderně vybaveny a jsou umístěny ve dvou podlažích téže budovy, 

což vyhovovalo záměru spojit v jednom workshopu dva uvedené obory. 

Zkušenosti s realizací ŠVP v oborech Kosmetické služby a Kadeřník  
 a prezentace projektů souvisejících s odborným teoretickým a 
praktickým vzděláváním 
Odbornou metodičkou workshopu byla Lada Raisová 

Program workshopu byl rozdělen do 4 bodů, ke každému z nich proběhla diskuse, během níž 

byly porovnávány zkušenosti učitelů z jednotlivých škol a přejímány příklady dobré praxe.  

Zkušenosti s realizací ŠVP v oborech kadeřník a kosmetička  

Prohlídka školních pracovišť – kosmetický a kadeřnický salon  

 vybavení a uspořádání pracovišť – pro výuku pro služby veřejnosti 

 vliv na organizaci práce – výhody, nevýhody, možnosti  

Učební plány  

 skladba předmětů, možnosti provázání teoretické a praktické výuky, spolupráce učitelů 

 porovnání školních učebních plánů a jejich návaznost na podmínky školy  

Motivace žáků a rodičů, možnosti využívané jednotlivými školami 
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 setkání rodičů, žáků, učitelů a vedení školy v rámci přijímací řízení/před nástupem 

žáků do 1. ročníku – požadavky a podmínky školy, možnosti, spolupráce, zajištění 

zpětné vazby mezi všemi zúčastněnými   

 zavedení knihy pochval a stížností pro zákaznice salonů – jmenovité hodnocení žákyně 

 účast žáků v oborových soutěžích, zahraniční spolupráce 

Hodnocení žáků 

 porovnání způsobů a kritérií hodnocení 

Způsoby výuky přispívající k motivaci žáků  

 Opakování formou prezentace na PC připravené žáky, zařazení soutěživých forem při 

opakování učiva, využití spolupráce s partnery např. líčení žáků mateřských škol na 

karneval apod.  

 Při úspěšném zvládnutí předepsaného učiva možnost zařadit atraktivní doplnění např. 
pro kadeřnice základy líčení. 

 Možnost zaměření dle zájmu žákyně v oboru kosmetička na některou část oboru 
pedikúra, manikúra, je umožněno se této činnosti více věnovat.  

 Zařazování relaxačních cvičení při zahájení i v průběhu výuky, pro které je škola 

vybavena – velké gymnastické míče, karimatky, posilovače prstů. 

 Přizpůsobení reálnému provozu zavedením funkce „recepční“ s pracovní náplní 
rozvíjející zejména klíčové kompetence.  

Využití PC v praktické výuce, prezentace projektů, vyučovací moduly 

 Prezentace programu, který slouží k vedení účetnictví a současně umožňuje sestavení 
jakýchkoli statistik o výkonu žáků (počet odpracovaných hodin, druh vykonávané 

práce a odměna za produktivní práci) 

 Prezentace projektů:  

o TIME – WELL (cíl projektu: přenos existujících inovativních modulů na poli 

wellness a zdraví pro mistry a učitele v odpovídajících oblastech služeb) 

o HEBVET (cíl projektu: partnerství škol různých zemí má za úkol vzájemnou 

výměnu zkušeností s výukou mládeže v oblasti zdraví a zdravého životního stylu) 

 Prezentace vyučovacích modulů s využitím v obou oborech (účastníkům bylo 
poskytnuto CD) 

 Maturitní a závěrečné zkoušky 

 Diskuse k MZ - kritika organizace společné části MZ 

 Diskuse k ZZ – výměna zkušeností 

Závěr  

Potřeba zvyšování motivace a zájmu žáků. Potřeba zásoby aktivizujících vyučovacích metod. 

Rozvíjení podmínek pro odborný výcvik v rámci školy, protože možnosti posílat žáky na 

reálná pracoviště jsou omezené. 

Ekonomika a obchod  
Workshop byl určen učitelům odborných teoretických předmětů a praktického vyučování 

v těch oborech, v nichž kurikulární rámce odborného vzdělávání obsahují rozvoj profesních 

komunikativních kompetencí žáků v oblasti obchodně podnikatelské - obchodní akademie, 
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ekonomika a podnikání, management obchodu, obchodník, podnikání, prodavač (názvy oborů 

jsou převzaty ze ŠVP). 

Rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáků v oblasti obchodně 
podnikatelské aneb Psychologie prodeje a komunikace se zákazníkem  
Odborným metodikem byl Mgr. Jakub Šindler – psycholog, kouč, trenér témat komunikačních 

a manažerských dovedností a zákaznického servisu v autorizovaných servisech Škoda  

Tuto vzdělávací akci považovali účastníci za natolik přínosnou, že si vyžádali její 

pokračování. Z toho důvodu byly na uvedené téma zorganizovány dva workshopy, vedené 

stejným lektorem.    

Cílem workshopů bylo:  

 Poskytnout přehlednou mapu základního pojmosloví 

 Natrénovat základy prodejně-komunikačních dovedností 

 Inspirovat k tvorbě vlastních výukových metodik  

Náplň workshopu: 

1. workshop 2. workshop 

 Marketing vs. osobní prodej  Fáze prodeje 

 Kvalita a přidaná hodnota v prodeji zboží 

a služeb 

 Zjišťování potřeb - aktivní naslouchání, 

dotazování, rekapitulace 

 Fáze prodeje  Odhad typu zákazníka 

 Argumentace užitkem  Argumentace užitkem 

 Up-selling a cross-selling  Zvládání námitek a závěrečná otázka 

 Prodejní techniky  Reklamace 

 Zvládání námitek  Další obtížné situace v obchodě a prodeji 

 Zvládání obtížných situací  

 Diskuse nad metodickými možnostmi 

výuky 

 

Workshop byl veden formou výkladu, diskuse, cvičení, využíval modelové situace a v závěru 

také výukový film. Druhý workshop byl oproti prvnímu setkání mnohem více zaměřen na 

nácvik modelových situací a trénink souvisejících komunikačních dovedností. Na obě akce 

byla pro účastníky připravena příručka s obsahem probírané problematiky s řadou cvičení či 

námětů vyžadujících dokončení (pracovní sešit), které lze uplatnit ve výuce žáků.  

Obsahové shrnutí 

Problematika aplikací prodejní techniky byla úvodem systematicky začleněna do souboru  

marketingových činností, jejichž hlavním cílem je zvýšení prodeje a tržeb. Na příkladech 

prodeje výrobků a služeb byla vysvětlena potřeba zmapování vlastní pozice na trhu, a to 

zejména s ohledem na odhalení vlastních slabých míst, což dává příležitost k hledání řešení 

pro jejich zlepšení (SWOT analýza). 

Dále byly probrány motivace ovlivňující rozhodnutí zákazníka koupit výrobek či službu a 

nové trendy v zákaznickém servisu.  

Jako další předpoklad pro úspěšný prodej byla probrána typologie zákazníků podle 

informovanosti a rozhodnutí ke koupi („náhodný kolemjdoucí“, „pravidelný návštěvník“, 

„potřebuje něco koupit“, „jde na jisto“) a skupiny zákazníků podle určitého očekávání či 
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způsobu jednání (např. podnikatelé, zástupci velkých firem, důchodci, ženy, známé osobnosti, 

zdravotně a tělesně handicapovaní).  

Při komunikaci je rovněž vhodné pamatovat na to, že každý může mít jiný úhel pohledu, jiné 

zkušenosti, jiné cíle a preferuje rozdílné prostředky k jejich prosazení. K rychlé orientaci 

„s kým mám tu čest“ se používá komunikační typologie zákazníků, podle níž lze rozlišit 

čtyři základní typy – submisivní (přátelský), dominantní (vůdčí), introvertní (analytik), 

extrovertní (společenský). K této typologii byla uvedena doporučení pro jednání: jak 

jednotlivý typ rozpoznat, jak s ním jednat – čeho se v jednání vyvarovat, na jaké argumenty 

slyší – co mu pomůže rozhodnout se ke koupi. 

Jak tedy v profesi prodejce uspět?   

Úspěšný prodejní rozhovor obvykle probíhá ve čtyřech po sobě následujících fázích:  

 Zahájení – cílem je zajistit, aby se zákazník cítil dobře a vnímal prodejce jako 
kompetentní osobu, se kterou chce spolupracovat, protože ví, že mu to může něco 

přinést. 

 Průzkum – získat dostatek informací, aby byl prodejce v další fázi schopen sestavit 

nabídku šitou na míru a zákazník za touto nabídkou cítil řešení jeho potřeb (nikoli 

snahu prodat)  

 Prezentace – odprezentovat zákazníkovi schopnost pomoci mu s uspokojením 
konkrétní potřeby.  

 Uzavírání obchodu – vznik závazku zákazníka ve smyslu vyřešení situace (koupi) nebo 
určení dalšího postupu řešení.  

K jednotlivým fázím prodejního rozhovoru byly uvedeny: typologie otázek, vzorec 

zákaznicky orientované prodejní argumentace (argumentace užitkem) včetně typů pro tuto 

argumentaci (např. mluvte očima svých zákazníků, nabídněte příklady ze života, zapojte 

imaginaci – „coby kdyby“, mluvte obrazně, použijte přirovnání), základy psycholingvistiky, 

návod jak překonávat námitky zákazníka během rozhovoru, doporučení a rady pro fázi 

uzavírání obchodu. 

Styly prodeje podle typu zboží  

Prodejní rozhovor byl procvičován na různých produktech (pronájem reklamní plochy, 

produkty denní potřeby, luxusní auto, běžná elektronika, kožich, …) s rozlišováním vhodných 

a nevhodných projevů obchodníka vzhledem k výše uvedené typologii zákazníků. Současně 

s tím byly posuzovány obchodnické kompetence (znalost produktu, prezentační dovednosti, 

identifikace s firmou a produktem, budování vztahu, „tah na bránu“, odolnost). 

Styly prodeje podle typu prodejce 

Orientace na prodej - předpokládá se, že bez tlaku zákazník nekoupí, servisního 

poradce/obchodníka nezajímá, nakolik je zákazník spokojený (v extrémních případech se 

jedná o silný nátlak, pomlouvání konkurence, zveličování, „šikovné“ předvádění výrobku, 

nabízení výhod, prodávání sebe sama). 

Orientace na zákazníka - předpokládá se, že servisní poradce/obchodník by měl aktivně 

odhalovat zákazníkovy potřeby a pomáhat řešit jeho problémy (techniky jak poslouchat, jak 

se ptát, zjistit co zákazník potřebuje a přijít s vhodným řešením). 

Nedá se říci, který styl je úspěšnější. Úspěšné jsou oba. Dobrý prodejce dokáže sladit svůj styl 

se stylem zákazníka.  
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Zvládání stížností a reklamací. Zásadou při řešení těchto situací, bez ohledu na jejich 

oprávněnost, je: Vyřešit stížnost či reklamaci tak, aby měl zákazník pocit, že je pro 

prodávajícího důležitý. 

 

Komunikační dovednosti při projednávání reklamací: 

 Stěžovateli pečlivě naslouchejme (tím dáváme zákazníkovi pocit, že je důležitý) 

 Stížnost ještě jednou opakujme 

 Omluvme se 

 Pocity klienta (zlost, frustraci, zklamání) berme vážně 

 Vysvětleme, co chceme pro odstranění problému podniknout 

 Poděkujme klientovi za to, že vás na problém upozornil 

Závěrem lze říci, že přednášejícímu se podařilo vytvořit velmi příjemnou pracovní atmosféru, 

ve které účastníci aktivně a bezprostředně reagovali a podrobovali se tréninku na 

připravených modelových situacích, případně se na jejich tvorbě sami podíleli uváděním 

zkušeností z vlastní praxe.  

Stavebnictví  
V této oblasti byl uskutečněn workshop, jehož obsahem byla výměna zkušeností s realizací 

ŠVP v jednom oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.    

První zkušenosti s realizací ŠVP v oboru Stavebnictví se zaměřením na 
výuku odborných předmětů 
Odbornou metodičkou byla Ing. Arch. Petra Třebová 

Protože některé body programu předpokládaly praktickou činnost účastníků v podmínkách 

odborné učebny využívané pro výuku žáků oboru stavebnictví a rovněž obsahovaly ukázky 

zapojení multimediální techniky do výuky odborných předmětů, byla pro konání workshopu 

využita učebna střední odborné školy (SOŠ stavební Karlovy Vary).  

Východiskem pro diskusi na téma „jak ŠVP ovlivnily výuku odborných předmětů v oboru 

stavebnictví“ bylo porovnání školního učebního plánu s dříve platnými učebními dokumenty 

– rozvržení odborného učiva do jednotlivých předmětů včetně nově zavedených předmětů a 

jejich hodinová dotace. V návaznosti na obsah učiva, pojetí výuky (změny vlastního procesu 

výuky) a její modernizaci byly prezentovány možnosti zapojení multimediální techniky do 

výuky odborných předmětů:  

 podpora výuky pomocí počítače, internetu, interaktivní tabule, dataprojektoru, 
notebooků... , 

 podpora výuky s využitím e-learningového programu Moodle (s těmito programy se 

mohli účastníci prakticky seznámit), 

 podpora výuky s využitím software SMART – multimediální třída. 

Pro vybrané odborné předměty (architektura, konstrukční cvičení, cadové systémy, 

konstrukční materiály) byly předvedeny ukázky způsobů organizace výuky a metodických 

postupů, které upozorňovaly jak na současné možnosti, tak i na problematiku výuky. 

Zahrnovaly: technické možnosti, zdroje informací pro učitele, výukové zdroje pro žáky, 

možnosti variability výukových metod s využitím multimediální podpory, příklady 

procvičování učiva i kritéria pro hodnocení žáků. Rovněž byly uvedeny výhody a nevýhody, 

které využívání multimediální techniky přináší.  
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Značnou diskusi rozpoutalo téma konfrontace teorie výuky s realitou stavební praxe a 

zejména pak hledání nových přístupů k motivaci žáků v podmínkách současného 

školství. 

Závěry z diskuse, která byla vedena průběžně, jsou uvedeny v následujících bodech.   

A/ Jaký význam přineslo vůbec konání workshopu – pro pedagogy 

 Akceptovaná a kvitovaná příležitost prostoru pro pedagogy stejného oboru a různých 

škol k vzájemné konfrontaci a sdílení poznatků, připomínek a zkušeností z výuky i 

zajímavých návrhů a postřehů pro možné zlepšení metodiky i atmosféry v procesu 

výuky ve prospěch žáků („jen zájem učitelů“?) 

 Poznatek nedocenění práce učitele ve smyslu absence zpětné vazby pro učitele - zcela 
se vytratil prvek uznání a poznání skutečně náročného rozsahu a výkonu činností 

konané učitelem při současné proměně výuky („loď bez kormidelníka“?) 

 Výzva k návrhu konání tematicky zaměřených workshopů pro sekce v jednotlivých 
předmětech (profesní - odborný i osobnostní rozvoj učitele) – návrh témat: 

o SME, STK – navrhování stavebních konstrukcí podle eurokódů 

o KOC, CAD – prezentace výuky v porovnání obou – klady a zápory  

o POS, STM – technologie stavění v historii a dnes 

B/ Výuka podle ŠVP – dopad na žáky a na učitele (Kurikulum - „běh životem“)  

 Žáci díky zvýšené práci na počítači (nejen doma, ale i ve škole) předali svou paměť 

počítačové technice – dopad na žáka – roztříštěná a krátkodobá pozornost, neudržení 

informace, schopnost vypnout myšlení, neschopnost analyzovat, dedukovat, vytvářet 

rozbory řešení, neschopnost vyhodnocovat vstupní a výstupní data – před učitelem je 

„nová generace žáků“ -  potřeba nové metodiky a flexibility ŠVP?  

 Doba a průběh tvorby ŠVP způsobila – odklon pozornosti učitele ze třídy a žáka do 
kabinetu a na kvantitativní dílo ŠVP namísto kvalitního obsahového využití tvorby 

ŠVP ve prospěch žáka a zajištění procesu výuky pro přímý kontakt se žákem (kvalitní 

obsah ŠVP nedoceněn, hodnocena forma zpracování!) 

 Požadavky kompetencí kladené na žáka dle RVP (a zapracované v ŠVP) jsou obecně 
v rozporu se současnými mentálními a intelektuálními dispozicemi větší poloviny žáků 

na SOŠ a díky nedostatečné připravenosti ze ZŠ ke vzdělávání 

 Tvorba ŠVP  a činnost z nich vyplývající vzdělává vyučujícího, ne žáka a celý systém 
vzdělávání se přesunul na dospělé (výzva k návratu k žákovi naučit ho se učit 

v tradičním pojetí poslání učitele) 

 ŠVP – náročná příprava učitele na hodinu – bez účasti žáka na přípravě? – neadekvátní 

požadavku na žáka být flexibilní, variabilní a nápaditý – neúčastní-li se žák příprav na 

zadání a vlastní proces řešení neprožije a nezažije při ručním zpracování dat („do 

krve“) a je jen vyzýván přes PC k cíli, odevzdá cíl bez odpovědnosti za správnost 

k potěše ne vlastní, ale vyučujícího a děje-li se to formou elektronickou, ztrácí se přímý 

empatický vztah mezi žákem a vyučujícím, možnost učitele okamžitého ladění žáka a 

žák ztrácí časem i odpovědnost za nekvalitně odevzdanou či podvrženou práci. Učitel 

nesmí být nahrazen počítačem! 

 Přirozené a globálně na dost vysoké úrovni schopnosti žáka ovládat práci na PC dané 
vývojem společnosti – žák učí učitele? Potřeba využít této schopnosti žáka v jeho 

prospěch a otevírat mu k tomu jiné obzory - environmentálního, ekologického, 

etického, sociologicko-filosofického charakteru, hledat cesty ke kladnému vztahu 

k umění, k péči o architektonické dědictví i k tradičním metodám stavění a řemeslům. 
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C/ Postřehy, poznatky, návrhy a připomínky 

 Věnovat větší pozornost a spolupráci s obcí rodičů – myšlenka vtažení rodičů do 

přímého procesu výuky v předmětech dle zájmu rodičů (účast na hodinách, cílené lekce 

k rodičovství) - konec nečinnosti výchovných poradců?   

 Pedagog na odborné škole s kvalifikací v odborné profesi a v profesi pedagogické = při 
DVPP a kvalitním vedení procesu vzdělávání v obou profesích a zajišťující odborný i 

osobnostní rozvoj žáka = zcela nedoceněn v platovém zařazení a bez uznání profesní 

odborné praxe (učitel koná 2 profese za 1 plat?) 

 Výzva ke zvyšující se potřebě učitele přímé účasti asistenta v procesu výuky být 
k dispozici učiteli pro mentálně či jinak handicapované žáky, jejichž počet v běžných 

třídách přibývá. Nestačí teoretické vzdělávání „běžných“ učitelů, vždy jen přímá účast 

a výkon asistenta ve třídě vzdělává i vychovává nejen učitele, spolužáky, ale pomáhá i 

rodičům 

 Úcta mladých ke stáří? - paradox společnosti – sociální skupina prarodičů přijala post 

žáků a vzdělává se, aktivně pracuje na místo předávání generačních zkušeností, 

řemeslné zručnosti a zásad etických a morálních hodnot – ztráta historie a zkušeností 

předků, ztráta úcty k tradici a k hodnotám minulých generací 

 Zhoršené podmínky ke konání naučných exkurzí – nedostupnost staveb a stavebních 
firem, finanční problémy škol, profesní nekvalita v praxi a lež – příklad pro kvalitní 

odborné vzdělání? 

 Úloha a zájem dnešních vedení škol – zájem a výchozí k jakémukoli jednání je už jen 
stav finanční – demotivující situace pro motivaci učitelů zkvalitnit a obohatit výuku, 

pasivita, stres, lenost a nechuť učitelů se také odráží v žácích! 

 Zbožné přání učitelů – návrat k autoritě ředitele školy, jehož zájem bude v prvé řadě 
směřován k práci učitelů a žáků v procesu vzdělávání - nejde již o vybavení škol! 

Strojírenství  
Pro strojírenské obory vzdělání proběhly dvě vzdělávací akce. Workshop, jehož obsahem byla 

výměna zkušeností s realizací ŠVP, se týkal pouze oboru 23-68-11/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel. 

Další vzdělávací akce, která byla zaměřena na trendy a novinky ve strojírenství a uskutečnila 

se formou exkurze do Centra hi-technologií, byla určena pro učitele odborných předmětů 

strojírenských oborů.  

První zkušenosti s realizací ŠVP v oboru Mechanik opravář motorových 
vozidel, se zaměřením na odborný výcvik a odborné předměty  
Odborným metodikem byl Zdeněk Bečvář 

Protože část programu „Organizace výuky a 

metodické postupy“ úzce souvisela s reálnými 

podmínkami výuky, bylo konání workshopu 

přeneseno na pracoviště odborného výcviku 

SPŠ Ostrov, které se nachází v Karlových 

Varech.  

Program workshopu byl rozdělen do šesti 

bodů, ke každému z nich proběhla diskuse, 

z níž vyplynuly dále uvedené závěry:  
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Jak ovlivnilo zavedení ŠVP obsah výuky v odborném výcviku a v odborných 
předmětech 

 Požadavky z RVP zpracované do ŠVP nedávají prostor pro pedagogickou tvořivost, je 
zde přemíra poznatků, které se musí probrat a není vytvořen prostor pro opakování a 

přezkušování (dříve 30 % časové dotace si mohl učitel sám zatřídit). 

 Zvýšily se požadavky na odborné vědomosti a dovednosti, ale je nižší podíl hodin na 
odborné předměty proti všeobecně vzdělávacím. 

Výuka podle ŠVP – dopad na žáky a na učitele 

 Není dostatek plně kvalifikovaných učitelů pro výuku odborných předmětů a 
odborného výcviku z vysokých škol (neexistence učitelů s aprobací pro odborný 

výcvik).  

 Technická náročnost oboru, nutná znalost elektroniky a práce s autodiagnostikou 
vyžadují kvalitativně vyšší úroveň pedagogických pracovníků, než odpovídá skladbě 

stávajících učitelů, většinou vyššího věku. Vzhledem k tomu, že neexistuje systém 

dalšího odborného vzdělávání v oboru, spolupracují školy v oblasti vzdělávání 

s výrobními firmami. Jejich prostřednictvím zajišťuje škola vzdělávání učitelů 

individuálně tak, že každý z nich se věnuje určitému zaměření. Výuku jednotlivých 

tematických celků v průběhu školního roku pak zajišťuje několik učitelů s různým 

zaměřením v oblasti dalšího odborného vzdělávání. 

 Je nutná úzká spolupráce mezi učiteli odborných předmětů a učiteli odborného 

výcviku. 

 Organizace výuky žákům neumožňuje dodatečně zvládat učivo, které zameškali. Na 
jejich prospěchu se projevuje vysoká absence. 

 Požadavky oboru kladou nároky nejen na manuální zručnost, ale ve zvýšené míře i na 
intelektuální schopnosti žáků.  

Pozitivní a negativní postřehy v odborném výcviku 

 V současné době tvoří učivo odborného výcviku 60 % manuální práce a 40 % 

vědomostí. Tato skutečnost klade vyšší nároky na teoretické znalosti žáků.   

 Praktická činnost žáků je omezena jak stávající konstrukcí automobilů, tak jejich 
vysokou cenou – žák se nesmí dopustit chyby.  

 V odborném výcviku nejsou peníze na vybavení tak, aby se všechna témata dala odučit 
prakticky, tím se zvýšila v odborném výcviku složka teoretického vyučování, která 

využívá audiovizuální techniku a chybí praxe. 

 Při výuce v podnikatelských subjektech nelze garantovat obsahovou stránku ŠVP 
v odborném výcviku. Žáci jsou na tato pracoviště vysíláni proto, aby získali představu 

o chodu reálných pracovišť. 

Organizace výuky a metodické postupy 

 Tato část byla doplněna prohlídkou školního pracoviště a ukázkou rozpracování a 
návaznosti odborného učiva včetně ukázky výukových programů. 

 Vzhledem k obsažnosti RVP a tím i chybějícímu času pro opakování se osvědčuje 
podrobné rozpracování témat do jednotlivých hodin tak, aby na sebe navazovalo 

teoretické a praktické vyučování. Po teoretické výuce následuje stejné téma v praktické 

výuce včetně praktických ukázek a praktické činnosti. Tato návaznost má pak pro žáky 

význam jisté formy opakování učiva.  
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Realizace průřezových témat 

 Byly probrány možnosti začlenění průřezových témat do průběhu vzdělávání. Obsah 
učiva i pojetí vzdělávání umožňují jejich bezproblémové začleňování do výuky 

odborných předmětů i odborného výcviku.  

Zkušenosti z jednotné závěrečné zkoušky 

 Jednotné zadání závěrečné zkoušky má určité organizační nevýhody a vyučující se 
rovněž rozcházeli v názoru na hodnocení žáků.  

 Jednotné zadání je z výše uvedených důvodů používáno v modifikované podobě tak, 

aby vyhovovalo podmínkám školy.   

Jiné 

 Je příliš škol, které učí tento obor, a pak klesá kvalita vstupů. 

 Chybí profesní hospodářská komora (jako v Německu). 

Elektrotechnika  
Pro elektrotechnické obory se uskutečnily dvě vzdělávací akce. První proběhla formou 

workshopu a vzhledem k obsahu byla určena učitelům odborných teoretických předmětů 

v učebních i studijních oborech.  

Další vzdělávací akce byla zaměřena na trendy a novinky v oboru a uskutečnila se formou 

exkurze do Centra hi-technologií. Byla určena pro učitele odborných předmětů 

elektrotechnických oborů vyučovaných v Karlovarském kraji. 

Zkušenosti s realizací ŠVP v elektrotechnických oborech (studijních i 
učebních), se zaměřením na výuku odborných předmětů 
Odborným metodikem byl Ing. Alexandr Fales 

Protože součástí programu byl rovněž pohled na vybavení odborných učeben, praktické 

ukázky využití výpočetní techniky ve výuce žáků a prohlídka solární školy, byly místem 

konání prostory Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově. 

Program workshopu byl rozdělen do 4 bodů, ke každému z nich proběhla diskuse, z níž 

vyplynuly dále uvedené závěry:  

Zkušenosti s realizací ŠVP v elektrotechnických oborech 

 Sjednocení 10 různých oborů pod jeden RVP u maturitního oboru Elektrotechnika 
a sjednocení 3 učebních oborů pod jeden RVP Elektrikář. Tím zmizel rozpis i obsahová 

náplň jednotlivých odborných předmětů. Diskuse: k porovnání učebních plánů 

jednotlivých škol, k počtu, obsahu a hodinové dotaci předmětů ve školních učebních 

plánech.  

 Hodinová dotace předepsaná RVP se pohybuje od min. 128 – max. 140 hodin za dobu 
studia ve studijním oboru a od min. 96 – max. 105 hodin za dobu studia v učebním 

oboru. Diskuse: školy vzhledem k nedostatku financí dodržují minimální počet 

vyučovacích hodin. Problémem je dělení žáků do skupin na praktická cvičení ve 

studijním oboru – aby nedošlo k nárůstu hodin, je dělení žáků do skupin omezováno a 

počty žáků ve skupinách přesahují dříve platné předpisy BOZP. V současné době není 

žádným předpisem stanoven dovolený počet žáků ve skupině pro elektrotechnická 

měření.    
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 Průřezová témata a klíčové kompetence. Příklady začlenění průřezových témat 

do vzdělávání žáků. Klíčové kompetence a cíle vzdělávání. Diskuse: vyjasnění pojmů 

znalost – dovednost – klíčové kompetence. Klíčové kompetence je třeba konkretizovat, 

vyžadují aktivizační metody vzdělávání, jejich rozvíjení je třeba zahrnout do hodnocení 

žáka. Některé klíčové kompetence jsou i požadavkem budoucích zaměstnavatelů žáků – 

např. schopnost práce v týmu, kreativita, využívání výpočetní techniky, nekonfliktní 

jednání apod.     

 Hodnocení žáků, motivace, odměny a tresty. Diskuse: vstupní úroveň žáků je slabá, 
vyžaduje věnovat čas doplnění vědomostí i studijních návyků. Je třeba věnovat úsilí 

motivaci žáků. Trendem v hodnocení je vedení žáků k sebehodnocení. K části Odměny a 

tresty byl doporučen dokument přístupný na webových stránkách www.kvcso.cz – ve 

složce archiv – výstupy.  

Prohlídka solární školy,  ukázka některých praktických měření 

 Účastníci se průřezově seznámili s problematikou využití solárních systémů, především 

trendové varianty ostrovního systému. 

 Stručně byl přestaven projekt SOLARTEUR, kterým škola získala vybavení dvou 
specializovaných učeben zaměřených na OZE a to solární systémy a tepelná čerpadla. 

Byly představeny jednotlivé modulové systémy a předvedeny ukázky měření 

s důrazem na obnovitelnost těchto zdrojů. Následně si zájemci mohli zkusit na 

elektrickém kole vyrobit šlapáním (vlastní fyzickou prací) elektrickou energii pro 

rozsvícení úsporné zářivky, po té klasické žárovky, dále obou najednou a ve finále pak 

ohřát vodu v rychlovarné konvici alespoň o jeden stupeň Celsia a tuto teplotu udržet po 

dobu 1 minutu. Všichni se shodli na tom, že výroba elektrické energie pro napájení 

uvedených elektrických zařízení je extrémně namáhavá, zejména pak u rychlovarné 

konvice. Návrh: v případě volné kapacity učeben solární školy by tyto mohly být 

zpřístupněny ostatním školám pro výuku příslušného tematického celku v předmětech 

elektrotechnika či fyzika.  

 K možnému rozšíření základních znalosti OZE v ČR byli doporučeny tyto webové 
stránky: 

o http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje.html 

o http://zdrojeenergie.blogspot.com/ 

o http://www.oze.cz/ 

o http://www.businessinfo.cz/files/2005/061106_oborova-prirucka-oze.pdf 

 Z učebnic přehledově: 

o http://www.ucebnice.com/zemedelska-literatura/alternativni-energie/ 

Prohlídka odborných učeben elektrotechniky 

 Učebny elektrických měření a praktických cvičení zejména domovních elektrických 
instalací. Tyto učebny vznikly v rámci projektu THOMAS. Účastníci viděli žáky přímo 

při měření a tvorbě instalací, sami si pak mohli zkusit některou z úloh. 

 Specializovaná učebna inteligentní moderní elektroinstalace Ego-n. Nejprve došlo 
k seznámení s celým systémem pomocí profesionálně zpracované animační prezentace 

celého systému Ego-n. Po té se učitelům předvedla instalace v praxi včetně variant 

zapínání a vypínání, programování a vhodnosti umístění s tím, že si mohli zkusit 

dálkově regulovat modelový systém v učebně. 

 Odborná učebna automatizace, elektrického měření a praktických cvičení. Zde žáci 
předvedli 3 úlohy na specializovaném systému DOMINOPUTER. 

http://www.kvcso.cz/
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Využití výpočetní techniky ve výuce elektrotechniky (PC a interaktivní 
tabule) 

 Lektor zavedl učitele do učebny výpočetní techniky zaměřené na podporu 
elektrotechnických předmětů. Následovala řada ukázek využití různých podpůrných 

programů, zejména pak simulačního softwaru MultiSim, programu na tvorbu 

elektrických schémat ProfiCAD a softwaru pro tvorbu návrhu plošných spojů Eagle a 

Formica. 

 Finálním zakončením workshopu byla praktická ukázka využití interaktivní tabule 
SMART při výuce elektrotechnických předmětů. Byly předány tipy a triky jak 

zaujmout žáka a vtáhnout ho do výuky pomocí interaktivní tabule. Učitelé si 

pod vedením lektora vyzkoušeli vytvořit 25 základních cvičení pro zvýšení pozornosti, 

motivace a zájmu o probíranou látku. Mimo jiné si vyzkoušeli přímo i tvorbu šablony 

s interaktivními prvky a následně všichni absolvovali praktické seznámení s velmi 

atraktivním nástrojem Lesson Activity Toolkit. Bylo poukázáno i na možnost použití 

3D modelů. Účastníci zjistili, že tvorba těchto interaktivních cvičení není zas tak 

obtížná, jak se jim z počátku jevila. Všichni se jednotně shodli, že by školy měly mít 

pár těchto tabulí i v odborných učebnách. 

Exkurze do Centra pro výuku hi-technologií 
Odbornou metodičkou byla Ing. Jaroslava Štěpánková 

Důvodem pro uspořádání exkurze byla možnost spojit workshop s reálnou prezentací 

nejnovějších trendů a novinek hi-technologií z průmyslové oblasti, zejména ze strojírenství 

a elektrotechniky. Tuto možnost jsme našli v Centru hi-technologií při SPŠOA v Uherském 

Brodě. Exkurze byla určena učitelům odborných předmětů strojírenských a 

elektrotechnických oborů. Vzhledem k vybavení Centra byla nabídka exkurze rozšířena také 

pro učitele jiných oborů s využíváním informačních technologií.  Exkurze se zúčastnilo 

celkem 21 učitelů ze středních odborných škol. 

SPŠ Uherský Brod - část školy v níž se vyučují technické obory a Centrum pro výuku a 

prezentaci hi-technologií jsou součástí areálu Slováckých strojíren a. s., které se na projektu 

zbudování Centra také podílely. Architektonicky netradiční budova Centra je zázemím pro 

výuku nejnovějších trendů z oblasti strojírenství a elektrotechniky. Díky tomuto projektu se 

výuka posouvá do zcela nové dimenze. 

 Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou. 
(Technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce atd..) 

 Pro prezentaci nejnovějších trendů v oblasti strojírenství jsou součástí vybavení Centra 

měřicí rameno FARO s laserovým skenovacím zařízením pro snímání 3D objektů, 3D 

tiskárnou uPrintPlus pro tisk modelů a tvorbu 3D prototypů a multifunkčním 

obráběcím strojem OKUMA. 

 Nejnovější technologie jsou pro oblast elektrotechniky zastoupeny systémem moderní 
elektroinstalace na bázi sběrnicových systémů, který řídí a ovládá celou budovu a činí 

z ní tak unikátní výukovou pomůcku. Další systémy jsou zastoupeny výukovými 

panely společností ELKO EP, EATON a ABB. 

 Centrum je rovněž vybaveno dvěma typy solárních fotovoltaických elektráren a to jak 
systémem s dodávkou do sítě tak i tzv. ostrovním systémem. Dále se v Centru nachází 

tepelné čerpadlo a model automobilu na vodíkový pohon. Veškeré technické zařízení 

potřebné pro provoz těchto systémů je přístupné a je tak možné se podrobně seznámit 

s jeho funkcemi, údržbou atd. 
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 Součástí Centra je také unikátní sál s 3D kinem založeným na principu zpětné projekce 

s využitím aktivních brýlí, která poskytuje dokonalý dojem 3D prostoru. Sál je možné 

využít pro prezentace s možností vytvoření 3D prezentace. (Pro školy je k dispozici 

více než 200 výukových filmů z oblastí fyziky, chemie a biologie.) 

Program exkurze:  

Zahájení, představení Centra hi- technologií, rozdělení do skupin strojní (ST) a elektro (EL) 

 Workshop ST: 3D metrologie, měřicí rameno FARO, reverse engineering, metrologická 
laboratoř ŠSII, svařovací trenažér - určeno pro strojaře s podrobnější prezentací,  

 Workshop EL: Moderní elektroinstalace na bázi sběrnicových systémů - určeno pro 

učitele elektro s podrobnější prezentací,  

Výměna skupin ST a EL seznámení s problematikou druhého oboru pouze informativní, jen 

tak, aby učitelé získali přehled  

 Workshop EL: 3D metrologie, měřicí rameno FARO, reverse engineering    

 Workshop ST: Moderní elektroinstalace na bázi sběrnicových systémů   

Sjednocení skupin - další program je pro ST a EL společný 

 Workshop: 3D tisk a Rapid prototyping  

 Workshop: 3D aktivní stereoskopická projekce 3D sál,  

Prohlídka Centra hi-technologií, dílen SPŠ, učebny automatizace a mechatroniky, CAD/CAM 

technologií.  

Pro srovnání vývoje technologií obrábění je součástí programu prohlídka muzea obráběcích 

strojů, poháněných transmisí, včetně používaných nástrojů z počátku 20. století 

Výstup z workshopů 

Ve specializované učebně strojírenství jsou prezentovány současné trendy ve strojírenské 

metrologii za pomoci unikátního 3D prostorového scanneru značky FARO. V učebně je dále 

umístěna unikátní tiskárna umožňující prostorový 3D tisk prototypů a modelů skutečných 

výrobků. Součástí centra je moderní víceosý multifunkční obráběcí stroj značky OKUMA. 

 

 

Měřící a skenovaní systém FARAO 
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Hlavní využití je v inspekci měřených dílů a k reverznímu inženýrství. Provádí bezkontaktní 

snímání laserem rychlostí až 19 200 bodů za sekundu s přesností 35 mikrometru. 

 

 

Metrologická laboratoř 
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Svařovací trenažér 

  
 

 

 

Atraktivním prostředím pro výuku elektrotechnických předmětů je samotná budova Centra, 

neboť její elektroinstalace je provedena na bázi inteligentních sběrnicových systémů 

moderních elektroinstalací budov. Systém elektroinstalace budovy je postaven na 

sběrnicovém systému EIB/KNX v kombinaci s akčními členy ABB. 

 

Evropská instalační sběrnice EIB (European Installation Bus) vznikla z elektroinstalační 

sběrnice instabus firmy Siemens a stala se v roce 1992 německou, později i evropskou 

normou (EN 50090). Sběrnice EIB je v Evropě nejrozšířenější. Systém EIB je otevřený pro 

všechna další zařízení, ale primárně je určen pro elektroinstalaci. Sběrnicí EIB mohou být bez 

problémů spojeny výrobky různých firem (více než sto firem nabízí přes čtyři tisíce různých 

výrobků). Výrobky různých firem spolu vzájemně komunikují a spolupracují, což 

zabezpečuje vysoký stupeň flexibility při rozšiřování, pozměňování nebo rekonstrukci 

elektroinstalace. 
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Výukové panely 

  
 

3D tisk a Rapid prototyping  

3D tiskárna uPrint Plus dokáže rychle vyrábět přesné, pevné a rozměrově stabilní modely na 

základě 3D CAD modelů. Celý proces práce 3D tiskárny je zcela automatický bez nutnosti 

obsluhy. Počítačový CAD model se jednoduše pošle na 3D tisk přímo z pracovní stanice 

designéra, konstruktéra, projektanta nebo architekta. Zařízení je určeno pro práci v běžných 

kancelářských podmínkách a nevyžaduje žádné další vybavení kanceláře. 

3D tiskárna uPrint Plus 

 

3D tiskárna uPrint plus využívá pro stavbu modelu technologie FDM (Fused Deposition 

Modeling) - postupné nanášení roztaveného plastu po velmi tenkých vrstvách. Proces 

modelování je „jednokrokový" - stavba modelu začne okamžitě po odeslání požadavku na 

tisk. 
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3D tisk (zhotovení prototypu) 

  

  

3D aktivní stereoskopická projekce 3D sál 

V učebně věnované aktuálním trendům zobrazování, je možnost seznámit s principy 3D  

projekce. Učebna  je  vybavena  kvalitním  ozvučením a špičkovou 3D stereoskopickou 

projekcí založenou na principu zpětného promítání na matnici s využitím aktivních brýlí. 

Kino má kapacitu 39 míst a je možné ho využít pro různé akce. Pro prezentační účely si škola 

vyrábí vlastní 3D fotografie, 3D filmy a prezentace. 

 

Princip aktivní 3D projekce: 

Pro aktivní 3D nám postačí pouze jediný 3D projektor, který pracuje ve dvojnásobné 

zobrazovací frekvenci než obyčejné projektory. Datový tok je dvojnásobný, protože v sobě 

nese střídavě obrazy pro levé a pravé oko. 3D projektor obrazy zpracuje a korektně sekvenčně 

zobrazuje na projekční ploše. 

Aktivní 3D brýle: 

Pro oddělení obrazů se využívají aktivní 3D brýle. Brýle jsou dálkově řízeny IrDA signálem. 

LCD panel v brýlích střídavě zneprůhlední pravou očnici po dobu, kdy je promítán obraz pro 

levé oko a zcela analogicky se zakryje levá očnice po dobu projekce pravého obrazu. 
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Projekční plocha: 

Technologie kina je založena na principu zpětné projekce na speciální matnici. Kombinace 

těchto dvou technologií zajišťuje u statických objektů dokonalý obraz, což je pro oblast 

strojírenství nezbytným požadavkem.  

 

Prohlídka školních dílen  

Víceosý multifunkční obráběcí stroj značky OKUMA 

  

 

Několik dalších pohledů do školních dílen 
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Prohlídka odborných učeben školy 

vybavených pro aplikace nových technologií ve výuce včetně seznámení s možnostmi 

(činnosti, postupy), které vybavení učeben poskytuje.   

Učebny automatizace a mechatroniky  

 

Učebna CAD/CAM technologií 

  

 

 

 

Centrum hi-technologií je využíváno pro výuku žáků školy, k pořádání kurzů pro zaměstnance 

firem i pro veřejnost a také pro rekvalifikace. Rovněž nabízí jednoduché programy žákům 

základních škol, které tak motivuje k zájmu o technické obory. K těmto účelům jsou pro 

jednotlivé oblasti (strojírenství, elektrotechnika) zpracovány vyučovací moduly.   

V rámci projektu „Škola ve firmě, firma ve škole“ jsou realizovány odborné stáže pedagogů 

v podnicích s cílem rozvoje spolupráce, rozvoje profesních odborných kompetencí pedagogů 

a tím i inovace a zkvalitnění odborného školství.  
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7  WORKSHOPY NA PODPORU ROZVOJE 
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Finanční gramotnost 
K podpoře vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti jsme připravili tři workshopy. První 

workshop nabízel nenáročné vzdělávací postupy využitelné zejména v předmětu občanská 

nauka, které jsou vhodné pro mladší žáky (2. stupeň ZŠ) a žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí či pro žáky s nižšími studijními předpoklady (SŠ – zejména učební obory kategorie 

E). Druhý workshop nabídl prostředky a postupy využitelné zejména v předmětech 

matematika, ekonomika, občanská nauka a samostatná cvičení z ekonomické a finanční 

gramotnosti, které najdou uplatnění ve středních odborných školách, a to ve studijních i 

učebních oborech. Obsahem třetího workshopu byla praktická ukázka dobré praxe v základní 

škole. 

Podpora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti 
Odborným metodikem byl Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU v Plzni, 

jako host vystoupil Bc. Jakub Václavů ze Společnosti Tady a Teď o.p.s. v Plzni 

Cílem workshopu bylo:  

 ukázat, jakým způsobem bankovní i nebankovní poskytovatelé půjček a úvěrových 

produktů zneužívají snížené orientace sociálně vyloučených lidí v institucionálním 

světě, jakož i situace, kdy se dlužník dostane do platební neschopnosti,  

 představit internetové zdroje, které mohou učitelům sloužit jako opora při pěstování 
dovednosti žáků odhadnout svoje finanční možnosti a nenechat se vlákat do dluhové 

pasti.  

Náplň workshopu 

 Proč vzdělávat žáky ve finanční gramotnosti? 

 Problematika předlužení, dopady předlužení – sociální vyloučení 

 Seznámení s podpůrnými nástroji na zvyšování kompetencí v oblasti finanční 
gramotnosti (portál Šikmá plocha, PC hra GhettOut) 

 Práce s nástroji Šikmá plocha a GhettOut  

 Diskuse  

Obsahové shrnutí 

Rizika plynoucí z neznalosti strategií poskytovatelů úvěrů a půjček 

A/ Webové stránky www.rozhodnene.cz, kde jsou jednotlivé úvěrové produkty srovnávány 

z hlediska indexu etického úvěrování, který zohledňuje následující oblasti:  

1. Uzavírání smlouvy: zohledňujeme především schopnost spotřebitele porozumět smluvním 

podmínkám. 

2. Porušení smlouvy a s tím spojená rizika: této oblasti se týká nejvíce parametrů, ať už se 

jedná o výši úroku, mechanismy započítávání plateb, sankce, apod. 
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3. Řešení sporu a vymáhání: Tuto oblast považujeme za zcela zásadní. Jedná se především 

o to, kde je spor mezi smluvními stranami řešen (soud, rozhodce), jaké jsou náklady spojené 

s celou procedurou vymáhání, v kolika soudních sporech jsou pohledávky vymáhány apod. 

Samotný index je sestaven jako aritmetický průměr devíti dílčích kritérií. Tato kritéria jsou: 

1. Délka smluvních podmínek 

2. Cena produktu, tedy kolik spotřebitel celkem přeplatí oproti jistině 

3. Výše sankcí, které spotřebiteli hrozí při porušení smluvní povinnosti 

4. Využívání úpravy úroků z prodlení nad rámec občanského zákoníku 

5. Využívání institutu rozhodčí doložky 

6. Smluvní úprava započítávání příchozích plateb  

7. Využívání zajišťovacích titulů (směnky, exekutorské zápisy, dohody o srážkách ze 

mzdy) 

8. Neslučování více žalob vůči jednomu dlužníkovi 

9. Využívání služeb advokátní kanceláře 

Uvedená kritéria byla prezentována jako podklad pro práci se žáky v hodinách zaměřených na 

finanční gramotnost.  

B/ Internetový portál www.sikmaplocha.cz, který obsahuje interaktivní lekce, v nichž si 

účastníci (žáci, studenti) mohou sami i pod vedením učitele nanečisto vyzkoušet, nakolik se 

orientují v praktických situacích týkcjících se bydlení, práce, rodinného hospodaření a 

vzdělávání.  

C/ Počítačová hra GhettOut (www.ghettout.cz), v níž si účastníci mohou z pohledu člověka, 

který žije na společenském okraji, vyzkoušet, jaké strategie jsou nuceni volit sociálně 

vyloučení lidé, a jaká rizika z takových strategií vyplývají.  

D/ Metodika finančního poradenství (www.cvtplzen.cz/metodiky/fp/0.html), která slouží 

jednak pro práci s klienty, kterým hrozí zadlužení nebo již zadluženi jsou, a jednak obsahuje 

řadu informací, které mohou učitelé využít ve své výuce na základních i středních školách.  

Účastníci ocenili propojenost teoretické a praktické části workshopu, interakci s pracovníky 

z praxe, jejich znalost problematiky a pohled do jádra problému a možnost nahlédnout do pro 

ně neznámého prostředí sociálně vyloučených.  

Podpora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti ve středních 
odborných školách (v učebních a studijních oborech)  
Odbornou metodičkou byla Ing. Alena Kněžická  

Vzhledem k tomu, že šlo o projekt zpracovaný učiteli ISŠ Cheb, kteří se také podíleli na jeho 

prezentaci ukázkami různých variant využití, byla z organizačních důvodů místem konání 

workshopu odborná učebna uvedené školy.  

Workshop byl určen učitelům, kteří do výuky svých předmětů (všeobecně vzdělávacích či 

odborných) začleňují učivo k rozvíjení finanční gramotnosti žáků. Problematika vzdělávání 

žáků v oblasti finanční gramotnosti (FG) byla prezentována a diskutována v tomto sledu:   

 Prezentace projektu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi – význam 

finančního vzdělávání, standardy finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.   

 Implementace učiva finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů učebních 
a studijních oborů, mezipředmětové vztahy, pozitiva a problémy   

 Předkládané zpracování učiva FG si neklade za cíl výchovu odborníka na finance, ale 
občana, který se orientuje na finančním trhu, mezi finančními produkty, umí hospodařit 

s penězi, nezadlužuje se atd. Učivo FG lze zařadit do výuky mnoha předmětů jako je 

matematika, občanská nauka, dějepis, český jazyk i cizí jazyky, což bylo prakticky 
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provedeno na ISŠ Cheb, kde bylo učivo implementováno do různých předmětů 

42 učebních i studijních oborů (kategorie M, L, H, E). Největším problémem se jeví 

neochota některých učitelů zabývat se danou problematikou ve svém předmětu. 

Zpracované učební osnovy všech výše uvedených oborů jsou k dispozici na stránkách ISŠ 

Cheb: www.iss-cheb.cz/web_kn/index.htm 

Výukové metody, výsledky vzdělávání, přínos k rozvoji klíčových 
kompetencí 

Prezentace vybraných příkladů  

 metodický list pro učitele (strukturování příkladu, interpretace příkladu a správného 
řešení, pomůcky, materiální zdroje, internetové odkazy, postup a metody, hodnocení 

žáka) 

Preferujeme tyto výukové metody:  

 praktická cvičení  

 diskuse ve skupinách  

 brainstorming  

 demonstrace  

 přednášky  

 hry a soutěže 

Výuka směřuje k tomu, aby žák pochopil, že neznalost finanční problematiky, právních 

předpisů, smluv apod. může mít negativní vliv nejen na jeho život, ale i život jeho rodiny, a 

proto je motivován k učení. Absolvent by měl být v reálném životě flexibilní a schopný vždy 

nalézt optimální možnost, jak si nejen zajistit příjem, ale jej i co nejefektivněji využít. Měl by 

být schopen zvažovat důsledky svých rozhodnutí.   

Ve výuce doporučujeme provádění praktických úkolů, vytváření situací simulujících reálný 

stav, s cílem přimět žáky na ně adekvátně reagovat.  

Hodnocení žáků vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme:  

 Vědomosti a dovednosti  

 Aplikaci teorie do praxe  

 Samostatnost práce  

 Aktivitu v hodinách  

 Schopnost obhajovat svůj názor 

V předmětu jsou rozvíjeny především kompetence k řešení problémů, komunikativní 

kompetence, matematické kompetence a kompetence využívat prostředků informačních a 

komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

V průběhu workshopu byly prezentovány výukové zdroje vytvořené na ISŠ CHEB v rámci 

grantového projektu „Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi“, který byl 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v letech 2009-2010: 

 e-learnigová aplikace „Sparen, sparen, sparen“                       

 elerningová aplikace „Krátká sonda do historie peněz“              

 sbírky příkladů  FG pro učební a studijní obory 

 výukové materiály pro německý jazyk 

 testové otázky a další 

Veškeré vytvořené výukové zdroje jsou k dispozici na  www.iss-cheb.cz/web_kn/index.htm, 

nebo je možno kontaktovat lektorku workshopu.  
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Ing. Homolka z ISŠ Cheb představil účastníkům workshopu E-learningový portál 

EduBase2, který slouží k tvorbě výukových materiálů a výuce finanční gramotnosti. 

Umožňuje jednoduchou přípravu učitele na vyučování, tvorbu testových příkladů a otázek a 

následné vytvoření testů dle potřeb učitele. Byla zde vytvořena ucelená řada výukových 

materiálů v rámci projektu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi.  

Finanční gramotnost na ZŠ  
Odborným metodikem byl Mgr. Milan Šatra 

Výuka finanční gramotnosti je odrazem připravenosti učitelů, neboť se jedná o průřezové 

téma, které je vhodné například do projektové výuky. Jeho správné začlenění do struktury 

ŠVP vyžaduje spolupráci pedagogů různých oborů.  

Workshop byl rozdělen do dvou tematických celků. První část workshopu byla zaměřena na 

vymezení klíčových kompetencí, průřezových témat a organizačního zajištění výuky finanční 

gramotnosti.  Formou diskuse s účastníky kursu byly shrnuty následující závěry:  

 pro zajištění výuky finanční gramotnosti by bylo nejvhodnější ve škole zavést 

specializovaný, nejlépe povinný předmět (např. v rámci oblasti Svět práce) 

 o možných klíčových kompetencích a průřezových tématech měli účastníci workshopu 
jen povrchní představy (zatím jen velmi málo probádaná oblast:-)  

 obsahová náplň učiva výuky finanční gramotnosti je velmi bohatá a umožňuje zajistit 
náplň výuky minimálně po jeden školní rok 

 potřebným vybavením pro zajištění výuky finanční gramotnosti je sešit, případná 

komerční učebnice, vlastní pracovní listy nebo e-learningový kurs v systému Moodle 

 pro personální zajištění výuky finanční gramotnosti bylo většinou navrhováno využití 
vyučujícím základů společenských věd (občanská výchova, rodinná výchova), 

matematiky, informatiky (v případě většího rozsahu využití ICT), lze ale prakticky 

využít kohokoliv 

 výstupy žákovských prací mohou být ve formě ústních, písemných i elektronických 
výstupů  

 v hodnocení žákovských prací převažuje hodnocení objektivních aspektů (obsahové a 

technické parametry práce)  

 rizika zavedení výuky finanční gramotnosti  

o hodinové dotace (nutná úprava ŠVP)  

o vhodné personální zajištění  

o klíčové kompetence žáků (nutná velmi dobrá schopnost práce se soubory)  

 realizace výuky finanční gramotnosti byla prezentována na příkladu ŠVP ZŠ Aš, 
Kamenná 152  

Druhá část workshopu byla zaměřena na předání zkušeností a obsahových zdrojů a 

pracovních nástrojů pro výuku finanční gramotnosti na Základní škole Aš, Kamenná 152, jejíž 

koncepce byla vytvořena a ověřena metodikem workshopu v nepovinném předmětu Finanční 

gramotnost ve školním roce 2011/12. Veškeré offline i online nástroje jsou přehledně 

zpracované v doprovodné prezentaci workshopu a pro účastníky dostupné rovněž v prostředí 

e-learningového prostředí Moodle.  
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Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí 
Workshop byl určen pro učitele středních škol, ale nabídnut byl rovněž zájemcům z řad 

učitelů 2. stupně základních škol. 

Na tržišti světa aneb Ekonomická globalizace 
Odbornou metodičkou byla Mgr. Kateřina Kociánová 

„Globalizace“ je pojem, který se začal používat jako definice ekonomických procesů 

přesahujících hranice jednotlivých národů. Postupně však pronikl i na pole sociální, kulturní a 

politické a zasahuje i oblast informací, životního prostředí, bezpečnosti atd. Z uvedených 

důvodů jsme se rozhodli zařadit do vzdělávacích aktivit i tuto problematiku, jako příspěvek 

k realizaci výše uvedených průřezových témat. 

Je globalizace dobrá nebo špatná? V hledání odpovědi na tuto otázku byly zahrnuty tyto 

aspekty: 

 Kořeny ekonomické globalizace, klíčové procesy a motory ekonomické globalizace - 
nové technologie, nová ekonomika, nová svoboda.  

 Hlavní důsledky ekonomické globalizace, aktéři na poli ekonomické globalizace a 

jejich role. 

 Globalizace a lidská práva. 

Globalizace je souborem mnoha různorodých procesů, které obsahují ekonomické, 

technologické, sociální, kulturní a politické aspekty. Tyto procesy jsou vzájemně provázané a 

navzájem se podmiňují. Příznivci globalizačního procesu poukazují na jeho bezprecedentní 

otevřenost pro komunikaci všeho druhu, která přináší možnost poznávání, vzájemného 

sbližování a kooperace, čímž je také posílena možnost překonávání nacionálních, 

ideologických a náboženských barier, které brzdí uspokojování duchovních a materiálních 

potřeb v měřítku veškerého lidstva. Odpůrci nejčastěji varují před nebezpečím prohloubení 

rozdílu mezi bohatými a chudými, ztrátou vlastní identity, před nastolením univerzálního 

kultu spotřeby. 

Cílem workshopu nebylo předložit účastníkům jednoznačná pro či proti, ale seznámit je 

s objektivně platnými skutečnostmi, na jejichž základě může každý dospět k vlastnímu názoru 

či bude schopen o této problematice přemýšlet v souvislostech.   

Probíraná problematika obsahovala tyto tematické okruhy: 

 Pojem globalizace (Porovnání definic, které sestavili ekonom, filosof, teoretik 
mezinárodních vztahů a sociolog. Přestože je termín „globalizace“ od 90. letech 

20. století masově používán, neexistuje jednoznačná shoda o jeho významu.). 

 Aktéři (superobčani, nadnárodní společnosti, trhy a peníze, státy, média, zákazníci, 
občanská společnost).  

 Nové způsoby a technologie umožňující snižovat náklady (outsourcing - 

subdodavatelství, insourcing - jakési supradodavatelství, dodavatelské řetězce - 

síťování, offshoring - relokalizace, uploading - nahrávání, společný vývoj, informace) 

 Lidská práva (občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní).  

 Na úkor přírody (nadměrné čerpání zdrojů, množství odpadu, klimatické změny, 
vyčerpávání neobnovitelných zdrojů – oproti minulosti si škody nezpůsobují místní 

společnosti sami, ale zahraniční firmy operující daleko od místa původu).  



Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

 

82 

 

 Rozdíly a růst (rychle se vynořující trhy, rozvojové země, schopnost úspěšně operovat 

na velkém prostoru je klíčovým předpokladem moci a bohatství, trhy na jednotlivých 

kontinentech) 

 Sociální hranice (více chudých a zároveň více bohatých – úbytek střední třídy; migrace 
pracovních sil – kvalifikovaných a nekvalifikovaných; pracovní místa – města a 

venkov; diskriminace žen, dětí, seniorů, hendikepovaných a většinou i rasových, 

etnických, kulturních či náboženských menšin).  

 Spotřeba času (životní cyklus výrobků se výrazně zkrátil; nové výrobky a služby se 
rychle stávají životním standardem; život na dluh; nárůst pracovní doby – stres; časová 

polarizace je zrcadlovým odrazem polarizace sociální – ti, co mají práci, ji většinou 

mají moc a málo času, ti, co práci nemají, buď mají času víc anebo mají co dělat, aby 

přežili).  

Kromě nových znalostí o ekonomické globalizaci získali účastníci podpůrné informační   

materiály a dovednosti, jak používat interaktivní metody ve vyučování a inspiraci, jak 

začleňovat téma ekonomické globalizace do výuky. 

Způsob vedení workshopu simuloval postupy, které lze aplikovat při výuce žáků a byly 

zmíněny další, časově náročnější varianty výuky. Účastníkům byly doporučeny metodické 

listy (www.varianty.cz – naše nabídka – metodické listy), příslušná literatura a články v tisku.  

Environmentální výchova / Člověk a životní prostředí  
Tématem workshopu byla environmentální výchova na základních a středních školách a její 

zařazení do ŠVP. Některé workshopy byly realizovány formou exkurzí. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) na Karlovarsku 
aneb Týká se to i nás 
Odborným metodikem byl Ing. Luboš Lhoták 

Pojmem EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných 

vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen 

společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí 

k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, 

k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému 

jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a 

k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. 

Workshop byl rozdělen tematicky i časově do čtyř částí, z nichž první byla věnována 

problematice zařazení EV do jednotlivých předmětů, v druhé části byla představena konkrétní 

činnost výuky EV na ašském gymnáziu, ve třetí části dostali slovo sami účastníci, kteří krátce 

prezentovali svou školu a činnosti prováděné v rámci výuky EV. V závěrečné časti proběhla 

diskuse na témata navrhnutá účastníky a byl promítnut filmový snímek studentů ašského 

gymnázia „Stromy v číslech“, ve kterém bylo ukázáno propojení matematiky a ekologie. 

Účastníci kladně hodnotili velké množství materiálu k problematice EVVO. Mnoho námětů si 

stáhli k dalšímu použití ve vlastní výuce. Jako velmi užitečné se jevily ukázky dlouhodobého 

plánu EVVO, tematické listy, ukázky práce s žáky, ukázky projektů a činnost na gymnáziu, 

ukázky zařazení EV do jednotlivých předmětů, zvláště zaujalo zařazení EV do matematiky. 

Na závěr byla domluvena další spolupráce mezi školami, a to především v oblasti metodické – 

výměna materiálu, zkušeností a nápadů. Ve spolupráci s KEV budou jednotlivé materiály EV 

aktualizovány a zpracovány na CD, které budou nabízeny podle zájmu jednotlivým školám. 



Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

 

83 

 

Workshop splnil svůj cíl navázání kontaktů mezi školami v rámci EVVO a zmapování 

environmentální problematiky v Karlovarském kraji. 

Z odpovědí přítomných účastníků vyplynulo, že celkově nejčastější formou zařazení 

průřezového tématu EV v ŠVP je integrace do obsahu více předmětů, dále realizace projektů 

či tematických dnů mimo nebo nad vyučovacími předměty a realizace seminářů, kurzů, 

pobytových programů pro žáky (opět mimo vyučovací předměty). Zařazení EV do ŠVP 

kombinací více forem považujeme vzhledem k povaze tohoto průřezového tématu i PT 

obecně za lepší případ, než je zařazení jen jedním ze způsobů. Typická je integrace EV do 

předmětů chemie, zeměpis, přírodopis, biologie, výtvarná výchova a trochu překvapivě 

občanská výchova, tedy nejen přírodovědných. 

Jak učit moderně ekologicky o přírodě aneb ekologické pojetí učení o 
přírodě v ŠVP 

Odborným metodikem byl Ing. Luboš Lhoták  

Workshop byl zaměřen na ukázky a zapojení EVVO do ŠVP, formy a metodiku výuky EV 

v jednotlivých předmětech, rozpracování ekologického pojetí přírodopisu do ŠVP pro ZŠ a 

nižší stupeň gymnázií, dále pak na formy, metody a učební pomůcky pro výuku ekologie, 

videoučebnice a pracovní sešity k ekologickému přírodopisu, využití ICT ve vyučování a 

projektové vyučování. 

V první části workshopu se účastníci seznámili s možnostmi zapojení EV do výuky 

v jednotlivých předmětech a byly jim předvedeny praktické ukázky zapojení EV do ŠVP. 

V další části vystoupila jako host Dr. Kvasničková (autorka učebnic Ekologický přírodopis), 

která přítomné seznámila s možnostmi účinného ekologického vzdělávání a výchovy 
v souvislosti s využitím učebnic Ekologický přírodopis pro 6-9 ročník ZŠ a víceletých 

gymnázií, dále probrala metodiku vyvozování základních biologických pojmů, jejich 

spirálovité rozvíjení na úrovni organismů i ekosystému. Přítomné také seznámila 

s problematikou trvale udržitelného rozvoje a jejím zapojením do hodin ekologie, zeměpisu a 

občanských věd. V závěrečné části workshopu byly představeny učební pomůcky pro 

ekologický přírodopis jejich využití v praxi, pracovní sešity, ukázky z CD i videoučebnic. 

Byly předvedeny konkrétní ukázky ze školní praxe, i ukázky počítačových her s tematikou 

ekologické a environmentální výchovy. 

Trendem v EVVO posledních let je přechod od jednotlivých dílčích témat k uceleným 

programům nabízejícím komplexní pohled na životní prostředí. Zároveň postupně zesiluje 

význam některých témat, vedle tradičních (např. ochrana přírody, znečištění životního 

prostředí v ČR) přibývají další, např. praktické dovednosti pro zacházení s přírodou a 

praktická znalost nejbližšího okolí, ekologicky šetrné spotřebitelské chování, občanská 

angažovanost, globální problémy a souvislosti, souvislost ekonomického rozvoje a životního 

prostředí atd.  

I do formálního vzdělávání pronikl metodický přístup, který lze souhrnně označit jako 

„výchovu zkušeností“, např. terénní výuka (praktické činnosti přímo v přírodě a ve prospěch 

ochrany přírody), problémová a projektová výuka, simulační hry a simulace, řízené diskuse, 

tvořivé činnosti. 

EVVO nás má v oblasti poznání přimět si uvědomit, že životní prostředí je tvořeno různými 

složkami, že všechny tyto složky jsou navzájem propojeny, a tedy změna v jedné může 

ovlivnit i všechny ostatní, každá lidská bytost je součástí této sítě a je na ní zcela a neustále 

závislá; že vše živé i neživé má své životní cykly, jejichž každý úsek vývoje je důležitý a 

nesmí být nezodpovědně narušen; že složky životního prostředí jsou organizovány 

v systémech, ať už přírodních nebo vytvořených člověkem - ekosystémy, společenstva, 
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populace, národy, města. Složky těchto systémů jsou navzájem propojeny a jsou přizpůsobeny 

podobným podmínkám. Tyto systémy se vyvíjejí (krátkodobě i dlouhodobě) jako odezva na 

měnící se podmínky i lidskou činnost.  

EVVO má žáky dovést k pochopení procesů, které jsou základem života, zejména toku 

energie a informací a koloběhu látek, a pochopení jejich umožňujícího i omezujícího působení 

a uvědomění si, že lidstvo ovlivňuje své prostředí využíváním a přemisťováním 

obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, jeho fyzickým narušováním a nakládáním s odpady, 

vnímání toho, jak je prostředí ovlivněno růstem populace a využíváním technologií a 

pochopení, že naše vlastní vnímání prostředí je ovlivňováno našimi biologickými potřebami a 

schopnostmi, technickými prostředky, našimi zkušenostmi a touhami, a že nemusí právě to 

naše být stejné jako u druhých. Na nejvyšší úrovni pak má EVVO vést k poznání různých 

souborů kritérií, podle kterých mohou být hodnoceny změny životního prostředí: 

ekologických, ekonomických, energetických, estetických i etických. 

Vybudování vztahu k životnímu prostředí na osobní a zážitkové rovině, ne zprostředkovaně. 

Rozvoj smyslu pro ekologické hodnoty, přispívající ke kvalitě prostředí, jako jsou 

rozmanitost, udržitelnost, přizpůsobivost, odolnost, spolupráce, rovnováha. Rozvoj smyslu 

pro společenské hodnoty, které přispívají ke kvalitě prostředí, jako je uspořádání a ztvárnění, 

bezpečnost, pohoda, vztah mezi náklady a užitkem, estetické hodnoty, myšlenky svobody, 

práv a povinností, kulturní a etické hodnoty, spravedlnost. Pochopení, jak může být 

usměrňován proces změny životního prostředí, například pomocí legislativy, plánování, 

přijetím dobrých ekologických politik doprovázených kontrolou, pomocí úsilí dobrovolníků a 

dobrovolných organizací a osobní aktivitou. 

Péče a pocit zodpovědnosti za zdraví a dobrý stav celého prostředí. Kritický postoj 

k přijímaným informacím, prověřování předpokladů, opatrnost vůči spolehlivosti osobních 

interpretací. Respekt k přesvědčení druhých, k důkazům a racionálním argumentům. Smysl 

pro společenství s ostatními lidmi i ostatními živými bytostmi. Smysl pro souvislost 

s minulostí a budoucností. Uznání lidské schopnosti pracovat v rámci limitů prostředí a 

aktivně tvořit budoucnost. Závazek přispívat vrozenými schopnostmi ke zlepšení kvality 

životního prostředí. 

V rámci DVPP pro průřezové téma EVVO proběhlo několik workshopů v terénu 
(exkurzí), při nichž byli účastníci seznámeni s přírodovědnými, historickými a 
zeměpisnými zajímavostm i regionu, a stejně tak s ukázkami vedení 
ekologických, konzervačních a studijních projektů a aktivit v praxi.  

Exkurze 
Exkurze jsou velmi důležitou formou 

přírodovědného vzdělávání, mají 

nezastupitelný význam pro upevnění 

základních vědomostí žáků, dochází 

při nich k propojování teoretické a 

praktické složky výuky. Tento 

způsob prožitkového poznávání 

přírody vede k lepšímu a 

dlouhodobějšímu zapamatování 

nových poznatků a dovedností a 

vybudování kladného vztahu 

k životnímu prostředí.  
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Exkurze na Přebuz a Rolavu 

Odborným metodikem akce byl Mgr. Libor Bříza 

V rámci exkurze na Přebuz byly naplněny mezipředmětové vztahy (biologie, ekologie, 

zeměpis a dějepis). Při zařazení exkurzí do výuky dochází k rozvoji mnoha klíčových 

kompetencí, např. využívání moderních informačních technologií jak při vyhledávání 

informací před exkurzí, tak i při následném zpracovávání fotografií po exkurzi. Exkurze jsou 

přínosné i z hlediska osobnostního rozvoje žáků- pozitivně ovlivňují vztahy mezi žáky i vztah 

učitele a žáka. 

Doporučená místa 

 Rolava, Jeřábí jezero, Malé jeřábí jezero, Zajatecký tábor Sauersack 

o Rolava leží těsně na sever od Přebuzi. Ze všech stran jí obklopují hluboké lesy, 

bažiny, slatiny, jezírka a rozsáhlá rašeliniště. Právě zde nalézáme poslední zbytek 

pravěkého divokého pomezního hvozdu, který kdysi obklopoval celou naši zemi a 

odděloval ji od jejích sousedů. Tato místa jsou dnes chráněná jako státní přírodní 

rezervace. (Jeřábí jezero, Malé jeřábí jezero) 

 Zajatecký tábor Sauersack 

o Tento tábor byl pojmenován podle původního názvu osady Rolava. Pracovní sílu 

zajatců využívala firma ZINNBERGBAU SUDETENLAND GmbH. se sídlem 

v Berlině. Důvodem podnikání v Krušných horách bylo zásobování říše strategicky 

důležitým cínem. Sídlo rolavského závodu najdeme dva kilometry východně odtud 

při silnici z Rolavy do Jelení. 

Zajímavá místa Karlovarského kraje – Jindřichovice a okolí 
(fauna a flora v okolí Jindřichovic) 

Odborným metodikem akce byla Mgr. Jana Krejzová 

Při exkurzích používáme aktivizující 

vyučovací metody (pozorování, pokus) a 

autodidaktické metody (práce 

s pracovním listem, atlasy, populárně 

vědeckou literaturou).   

Získané poznatky mohou žáci ve škole 

se svými vyučujícími následně 

zpracovávat i s pomocí moderních 

informačních technologií. Fotografie a 

poznatky uvádíme jako ukázku ve 

výstupu, který je k dispozici na 

stránkách Krajského vzdělávacího 

centra. 

Doporučená místa 

 Barokní zámek, kostel sv. Martina, mauzoleum 

 Za 1. svět války byl v Jindřichovicích zřízen velký zajatecký tábor 

o Bylo zde přes 40 000 Srbů, Rusů a Italů 

o Mauzoleum nechala postavit jugoslávská vláda v r. 1932, je zde pochováno 7 100 

Srbů a 189 Rusů 

 Štěrkovna – zatopený čedičový důl, dnes využíván potápěči 
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 Žulové dno potoku Skřiváň, můžeme zde sledovat obří hrnce 

 Lovecký zámeček Favorit  
V okolí lovecká obora 

Přírodní poklady Smrčin 

Odborným metodikem akce byl Mgr. Petr Randis 

Dne 26. 9. 2012 se pedagogičtí pracovníci z regionu (převážně učitelé oborů zeměpis, 

přírodopis a občanská nauka) sešli k exkurzi zaměřené na ukázky přírodních lokalit oblasti 

Libá a Hazlov, změn životního prostředí pod vlivem lidské činnosti a dobré příklady z praxe 

udržitelnosti ekologické rovnováhy na Chebsku. Akce se účastnili i vybraní studenti 

připravující se k maturitní zkoušce v předmětech biologie a společenské vědy. 

Doporučená místa 

 Přírodní památka U cihelny - ukázky hornin a minerálů, možné využití pro školní praxi 

v terénu i praktika ve školních laboratořích 

 Osada Skalka 

 Smírčí kříž u Lipné 

 Lom Lipná a louky za lomem – historie a současnost lomu a luk v jeho blízkosti – 

možnost využití pro botanické exkurze v jarních obdobích. 

 

 

 

Motivační obrázek 
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8  WORKSHOPY S VYBRANOU DIDAKTICKOU 
PROBLEMATIKOU 

Na základě diskusí a požadavků učitelů vznesených v průběhu workshopů týkajících se 

vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech či oborech vzdělání, byly do vzdělávacích aktivit 

zařazeny také workshopy s didaktickou problematikou, na téma: aktivizační metody 

vzdělávání; interakce mezi učitelem a žáky, učitelem a rodiči; hodnocení žáků; problematika 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Aktivizační metody ve vzdělávání  

Alternativní způsoby vyučování 
Odborným metodikem byl Mgr. Robert Čapek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 

Na toto téma byly uspořádány celkem čtyři workshopy. Tři z nich měly návaznost na výuku 

zejména teoretických předmětů a jeden se vztahoval k praktickému vyučování.  

Témata workshopu: 

 Alternativní a klasické vyučovací metody, jejich klady a zápory 

 Co je při vyučování důležité  

 Alternativní způsoby výuky – projektové vyučování; kooperativní učení (skupinová 
práce); práce s textem; vzájemné učení žáků, kruhový systém; povinné a nepovinné 

úkoly; aj.  

 Vedení třídy při alternativních způsobech výuky – odměny, kázeň, motivace 

 Diskuse, evaluace semináře    

Výše uvedený obsah byl ilustrován řadou příkladů a modelových situací, které vyvolávaly 

diskusi i otázky vyplývající z vlastních zkušeností účastníků.  

Účastníci posuzovali klady a zápory alternativních a klasických vyučovacích metod a jejich 

význam při budování klimatu ve školní třídě. Získali informace o podstatě jednotlivých 

způsobů výuky a o možnostech jejich využití. Rozšířili své portfolio výukových metod a 

získali dovednost správně je hodnotit. Seznámili se rovněž se zásadami pro vedení třídy při 

používání těchto způsobů. V diskusi hodnotili reálné možnosti uplatnění alternativních metod 

ve výuce „svých“ předmětů.  

Obsahové shrnutí 

(K popisu obsahové části byly použity výňatky z učebního textu, jehož autorem je Robert 

Čapek, a který je v úplném znění uveden na webových stránkách KVC.)   

Představte si šestihodinovou pracovní dobu, ve které by bylo jediným pracovním úkolem: 

sedět na nepohodlných židličkách, poslouchat a zapisovat si monotónní výklad. Takovou 

„práci“ někteří žáci v našich školách opravdu vykonávají. Naštěstí existují i učitelé, kteří 

vědí, že je možné zaujmout žáky nejen zajímavým tématem, ale i způsobem výuky. 

Konstatování, že učitelem zvolené způsoby by měly být pro žáky zajímavé, užitečné a zábavné 

má svou oporu v poznání, že pouze takové působí pozitivně na klima ve třídě. 

Pro klima ve třídě má tedy zcela zásadní význam používání výukových metod, které pro svůj 

podporující a pozitivní účinek označuji jako suportivní. Tyto metody mají následující 

charakteristiky: 
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Aktivita znamená aktivizování žáků tvořivými, herními nebo simulačními činnostmi, 

podněcování aktivní role žáků a studentů při vzdělávání a podporu kreativity, přiměřenou 

míru soutěživosti, smysluplné zapojování všech žáků na různých stupních znalostí a 

dovedností např. rozdílnou obtížností úkolů apod. 

Pozitivní přístup je vyjádřením snahy o prostředí bez obav a strachu přiznat chybu (která je 

považována za nezbytnou součást procesu učení), pochvala a odměna je převažujícím 

hodnocením, komunikace ve třídě je přátelská a optimistická, učitel podporuje snahu 

o splnění úkolů správnou motivací, panuje nestresující a klidná pracovní atmosféra atd. 

Svoboda je důležitým rysem pro rozhodování žáků a rozvíjení jejich spoluúčasti a 

spoluzodpovědnosti za celé vzdělávání, prohlubuje legitimitu hledání vlastních řešení a 

zastávání svých názorů, předpokládá však i respektování druhých a vědomí vlastních práv a 

povinností. Je nutné respektovat, kde má osobní svoboda hranice a také to vede k poznávání 

demokratických principů. Důležitá je také nezávislost a volnost při hledání správných řešení a 

postupů, tedy posilování vlastní cesty k poznání. 

Individualizace jako jeden ze základních pedagogických principů zdůrazňuje jedinečné 

charakteristiky osobnosti žáka. V závislosti na temperamentu, různé úrovni schopností a 

dovedností, rozdílných způsobech učebních stylů, myšlení a dalším individuálním faktorům je 

třeba volit výukové činnosti a jejich obsah, stejně tak jako hodnocení a poskytování zpětné 

vazby o celé činnosti. 

Kooperace je vyjádřením principu spolupráce (nejen mezi žáky) a tím i dovedností, které tato 

společná práce přináší - respektování odlišných názorů, dovednost prezentace a argumentace 

vlastního, podporu pracovních návyků a postojů, zásady jednání, vcítění do druhých, 

dovednost poradit, dávat i přijímat pomoc, dovednost objektivně hodnotit i kritiku přijímat. 

Platí i mezi učiteli, vedením školy a všemi, kteří mohou vzdělávání obohatit. 

Decentralizace vyžaduje opuštění mocenského principu řízení, role „vševědoucího a 

všemocného“ pedagoga, který se nyní mění na motivátora a podněcovatele žáků, rádce a 

organizátora činností. Je v zájmu jeho vlastním a hlavně žáků, aby jim (nebo celým třídním) 

kolektivům přenechal v co největší možné míře rozhodování a naslouchal jejich hlasu. Týká se 

však i vedení školy, které přenechává potřebnou autonomii učitelům, naslouchá žákům a 

studentům, poskytuje jim možnost vyjádření apod. 

Zaměřenost na život, praxi a realitu v neposlední řadě zdůrazňuje použitelnost a užitečnost 

získaných poznatků, vysvětlení žákům proč se učí právě toto a právě takto, preferuje živá 

témata, blízká praxi namísto abstraktních a nereálných modelů. Podporuje budoucí orientaci 

ve světě, upřednostňuje osobní zkušenost a prožitek a vlastní konstrukci poznání. 

Suportivní klima je podporováno skupinovou prací, která však musí být i vhodně řízena a 

hodnocena. Nikdy například nelze připustit, aby ten, kdo vše vymyslí, napíše, nakreslí, ještě 

dílo prezentoval. Pokud dobře počítám, je to vlastně práce pro čtyři žáky a proto ji budou 

minimálně právě čtyři žáci konat. 

Úkoly, řešené ve skupině, přinášejí pro většinu žáků méně tlaku a nervozity, příjemnější 

atmosféru, dělbu úkolů podle dovedností a zájmu atd. Nejde o podsouvání názoru, že 

individuální práce není vhodná, ale o uvědomění si, že pro různé úkoly je výhodná různá 

pracovní strategie. Tím se zamezuje nevhodnému individualismu a se zeslabením soutěživosti 

na rozumnou míru dochází k posílení soudržnosti a zvýšení zájmu o výuku všech žáků. 

K výše zmiňovanému učení se týmové práci je vhodné využívat látku starší, opakovací, neboť 

nová by přinášela příliš mnoho čerstvých poznatků. Novou látku lze takto zpracovávat až po 

zvládnutí základních návyků. 
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Toto suportivní vyučování vytváří a upevňuje pozitivní klima ve třídě. Jeho realizace není při 

správných pedagogicko – psychologických postupech tak obtížná a navíc za odměnu dostává 

učitel od žáků kladnou odezvu, která ho nabije silou a motivací do další práce. Roztáčí se 

spirála pozitivních vazeb: tento učitel učí dobře, zajímavě, hodnotí pozitivně, žáci ho mají 

rádi a baví je to – a proto i kvalitně pracují, proto se i dobře učí a hodně si z hodiny odnesou. 

Ten učitel, který své přemrštěné nároky, neoblíbenost a rigidnost zaštiťuje údajnou náročností 

a tradicí, který nenaslouchá žákům a je přesvědčen o své neomylnosti – ten si lže do své 

kapsy. Neboť vzdělávání bez vzájemného rovnocenného působení, bez oboustranné výměny 

zpětných vazeb, je pouhou manipulací, indoktrinací a vzdělávacím otrokářstvím. 

Rozvoj klíčových kompetencí a realizace průřezových témat 
suportivními výukovými metodami 
Odborným metodikem byl Mgr. Robert Čapek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 

Témata workshopu: 

Klíčové kompetence (KK) 

 vyjasnění pojmů znalost, dovednost, postoj, klíčové kompetence 

 konkretizace cílů a KK, činností charakter KK a jejich zaměření na žáka a jeho 
uplatnění v životě, 

 také by se mělo vyjevit, že klíčové kompetence nejdou v žádném případě rozvíjet 

nadužívanou hromadnou, frontální výukou a že nové edukační cíle vyžadují i jiné, 

aktivizační metody vyučování. 

Průřezová témata (PT) 

 seznámení, pojmenování a uchopení PT, v čem spočívá průřezovost, 

 pravidla zařazení, poznání možných způsobů realizace, 

 způsoby aplikace, prolínání, 

 hodnocení a sebehodnocení. 

Téma bylo zaměřeno zejména na autentické učení, které je projevem principu demokratizace 

a pro které je zcela zásadní suportivní (vstřícné, podpůrné) klima. Jeho hlavními rysy jsou 

respekt k žákům, jejich názorům, hodnotám a postojům, vstřícnost k diskusím a k otevřenému 

řešení problémů. Činnostní charakter klíčových kompetencí a jejich zaměření na žáka byly 

prezentovány řadou praktických příkladů. Formou praktických činností získali účastníci 

poznatky o tom, v čem spočívá průřezovost, o pravidlech zařazování průřezových témat a 

způsobech jejich aplikace a prolínání.  

Obsahové shrnutí 

(K popisu obsahové části byly použity výňatky z učebního textu, jehož autorem je Robert 

Čapek, a který je v úplném znění uveden na webových stránkách KVC.)   

Stav na základních a středních školách z hlediska používání aktivizačních výukových metod 

bývá často tristní. Je to snad tím, čím většina pedagogů sama v žákovských letech prošla? 

Učitelův hlas se nese tichou třídou, jen pera běhají po papíře… Každý ruch a šum ve třídě je 

projevem nekázně. Mnozí si dodnes myslí, že právě tak vypadá ideální výuka. Samozřejmě, že 

v takové vzorové hodině mluví i žáci, ale jen když se jich učitel zeptá. Jiní učitelé by možná 

rádi tu a tam použili něco zajímavého, „kdyby jim zbyl čas“, ale oni musí přece hlavně 

„naučit“. Tedy vše potřebné ve třídě odvykládat a později vyzkoušet, zda se to žáci naučili a 

dokážou to správně reprodukovat. Bohužel to vede ke stavu, že „žáci se neučí (v pravém 

smyslu tohoto slova), ale jen si pamatují (nebo nepamatují) vybrané kaleidoskopické 
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informace o světě, aniž by skutečně porozuměli některým pojmům a hlouběji pronikli do 

vnitřních obsahových souvislostí. A to jednoduše proto, že takto utvářený obraz světa není 

výsledkem poznávání, ale výsledkem zapamatování. Poznávání světa je takto devalvováno 

z hledání porozumění jeho aspektům na pouhé označování objektů a jevů a jejich vlastností, 

vztahů a operací. V rámci redukce učení na zapamatování je i devalvován pojem na pouhé 

slovo, neboť formování příslušné mentální reprezentace nestaví na vnitřní zkušenosti. Tím 

je i řeč devalvována z nástroje myšlení na ´mluvení bez myšlení´.“ (Machalová 2006, s. 310) 

Výzkum TIMSS z roku 2007 ukázal u českých žáků největší zhoršení v matematice 4. ročníků 

od předcházejícího šetření (v roce 1995) ze všech zkoumaných zemí (kterých bylo 59).  

Jak uvádí server Česká škola: „je vyloučeno, že by populace žáků, které se účastnily výzkumu 

TIMMS 2007, mohly být nastupující reformou ovlivněny.“ Jde jen o to, že u současných žáků 

již „poněkud vyčpělý“ způsob vzdělávání zkrátka nefunguje tak dobře, jako u jejich 

předchůdců, kde to také nebyla žádná sláva. Jsou jiní, jiný je i okolní svět a na učitelích je to 

akceptovat. 

Zdá se, že ať se výzkum zaměří na jakýkoliv předmět, charakteristika českých žáků se nemění: 

znalosti mají - a to nás zařadí mezi jakýsi evropský průměr, ale jejich aplikace, praktické 

dovednosti, vhodné postoje, jistá míra vědeckého, zkoumavého myšlení jsou velikou slabinou 

našich žáků a studentů. A to je především otázka používaných výukových metod a způsobů 

práce ve školách. 

Od stereotypních přístupů k výkladu učiva (některými učiteli považované za jediné správné), 

spočívajících např. v uvedení vzorců (často bez odvození nebo důkazu) a vyžadování jejich 

pamětného zvládnutí, se mění postavení učitele v osobnost, která kultivuje osobnost žáka, řídí 

efektivně jeho vzdělávání, předkládá mu problémy k řešení a snaží se u každého žáka 

dosáhnout takových vzdělávacích výstupů (kompetencí), kterých je schopen podle svých 

individuálních předpokladů dosáhnout.  

Považuji za nešťastné, když se o aktivizačních metodách a různých činnostních způsobech 

výuky, které nazývám suportivními metodami, hovoří jako o „alternativních“. Pro lepší 

srozumitelnost to samozřejmě někdy činím také. Ale ony by měly být ve školách tradičními a 

běžnými, ne alternativními a tedy exotickými. Různými lidmi jsou zastáncům těchto 

alternativních metod podsouvány zjednodušující soudy, na které však nelze přistoupit. 

Například, že moderní způsoby výuky vedou k opomíjení znalostí. Nebo že vzdělávací projekty 

rovná se nějaké pobíhání v kostýmech po školní zahradě. Anebo že nové pojetí znamená, že 

dítě si může ve škole všechno dovolit a není důležité, co se naučí.  

Nepřistupujme na tuto pomýlenou rétoriku. Je pro mne samozřejmě důležité, aby žák věděl, 

kdo to byl Jan Hus. Teprve na základě osvojených znalostí (u kterých bohužel výuka některých 

učitelů končí) může žák a student uvažovat nad jeho významem pro naši historii. Pro mne je 

však také důležité, aby měl žák prostor přemýšlet třeba nad tím, zda by husitská revoluce 

začala, kdyby Hus odvolal svá slova v kostnickém žaláři. Mělo by husitské hnutí bez tohoto 

impulsu takovou sílu? Stojí za to bojovat za svou pravdu? Co člověk může obětovat pro svůj 

názor? Ale abych pro práci nad výše uvedenými aspekty tohoto tématu měl čas, nesmím už 

vyžadovat znalost důležitých jmen českých pánů, kteří podepsali „stížný list“ proti Husovu 

upálení (požadavek učitele na jistém gymnáziu). Bez znalostí nelze tvořit postojovou 

nadstavbu, ale když jich je příliš, změní se student v diktafon, do kterého učitel něco diktuje, 

vyslechne si to při zkoušení a další látka vše vymaže. Abychom na získávání dovedností a 

postojů mohli husitské učivo využít, je nutné jeho objem redukovat a pracovat s ním tím 

hlouběji. Neučím tedy již Jeronýma Pražského, ač byl pozoruhodnou osobností. Uvažujme 

raději tak, že když přivedeme žáky a studenty k zájmu o historii, sami si potom přečtou a 
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vyhledají mnohem víc, než bychom jim byli schopni při výuce zprostředkovat a skvělého 

Jeronýma si objeví sami. 

Jednou z cest k suportivní výuce je také větší zapojování žáků do projektového vyučování a 

přivádění žáků k řešení problémů prostřednictvím týmové práce. Ta rozvíjí u žáků dovednosti 

porovnávat sledované jevy, třídit je, konfrontovat různé názory, zobecňovat poznatky a tím 

rozvíjet logické myšlení. Promyšlené projektové vyučování nemusí spojovat poznatky jen 

v rámci příslušné vzdělávací oblasti, ale může být připraveno na základě prostupnosti učiva 

několika vzdělávacích oblastí, kdy k dosažení klíčových kompetencí přispějeme ve výuce 

komplexně. 

Učme žáky učit se a myslet 
Odbornou metodičkou byla Mgr. Dana Forýtková 

Témata workshopu: 

 Úvod – učení žáků 

 Hlavní část semináře 

o kognitivní proces 

o práce s texty různého charakteru 

o kognitivní mapy 

o problematika systematizace učiva 

 Závěrečná diskuse, výměna zkušenosti 

Workshop byl zaměřen na diagnostiku učebního stylu žáků, možnosti a způsoby jak efektivně 

motivovat žáky pro celoživotní vzdělávání. Převážná část semináře byla zaměřena na 

využíváním nových výukových metod při práci s textem a použití kognitivních map ve výuce.  

Průběh workshopu 

Tématem workshopu byl rozvoj jedné klíčové kompetence – kompetence k učení v intencích 

definice RVP. Obsahem vzdělávání bylo vymezení dílčích složek dané kompetence a jejich 

charakteristika:  

Motivace a motivační faktory jako nástroj k posílení pozitivního, 
nekonfliktního klimatu třídy 

 rozdíl motivace x stimulace x manipulace 

 skupinová práce – jak a čím motivujeme žáky 

 čtyři typy motivačních lidí 

 devatero motivačních pravidel  

Diagnostika vyučovacího stylu učitele a učebního stylu žáka v podmínkách 
školního prostředí 

 učební styly žáků – sluchový, zrakový, kinestetický 

 učební styly učitele – objevovatel, zkoumatel, pragmatik, teoretik 

 skupinová práce – efektivní využití všech typů v práci učitele (Skupinová práce x 
Kooperace x Týmová spolupráce) 

 aktivity: Hádanky, Hrady 
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Metody a formy práce - práce s texty různého charakteru,  kognitivní mapy, 
problematika systematizace učiva 

 Práce s textem - princip a různé způsoby využití 

o Př. I.N.S.E.R.T. – čtení textu s porozuměním – použití znaků – rozumím, znám; 

rozumím, neznám; nerozumím, neznám 

o Př. Skládankové učení – čtení textu ve skupinách 

o Př. Skládankové učení – postupné čtení textu ve skupinách 

o Př. Tvorba myšlenkových map z přečteného textu 

 Myšlenkové mapy 

o Myšlenková mapa – princip, tvorba a různé způsoby využití  

o Myšlenkové mapy v podobě skládanek, doplňovaček  

o Myšlenkové mapy – směřování k systematizaci učiva 

U každé uvedené složky kompetence k učení byly zařazeny modelové situace představující 

možnosti jejího uplatnění ve výuce žáků, trénink a diskuse k možnostem modifikovat tyto 

části v předmětech vyučovaných účastníky akce. Důraz byl kladen na nutnost uvažovat při 

přípravě výuky jak o cílech, tak o obsahu vyučovacího předmětu „jinak než tradičně“, tj. 

zařazovat do výuky určité činnosti, na které jsou kompetence vázány. Klíčová kompetence 

není totiž něco, co učitel žákovi „řekne“. Podobně jako postoje nebo jako fyzická zdatnost i 

klíčové kompetence rostou a dotvářejí se na základě častého posilování právě ucelenou a 

smysluplnou aktivitou žáka nikoli pouhým nacvičováním nebo memorováním. 

Jak vyučovat odborný výcvik 
Odbornou metodičkou byla Mgr. Carmen Simonová, zástupkyně ředitele pro odborný výcvik,   

OU Hradec Králové 

Vzhledem ke specifikům výuky 

odborného výcviku, nemohly 

předcházející workshopy přinést 

odpovědi na otázky učitelů tohoto 

předmětu. Proto bylo do 

vzdělávacích akcí zařazeno výše 

uvedené téma, o které učitelé 

projevili nebývalý zájem.  

Témata workshopu: 

 Aplikování základních 
didaktických vědomostí do 

praxe a postavení odborného 

výcviku v profesní přípravě 

na školách (cíle, obsah, učivo, způsob výběru, uspořádání a jeho realizace ve 

vyučovacím procesu). 

 Modernizace vyučovacího procesu v odborném výcviku – změna v přístupu 

k předmětu odborný výcvik v návaznosti na kurikulární reformy školství: typy výuky, 

diagnostické metody a jejich uplatňování, možnosti spolupráce učitele odborného 

výcviku s ostatními pedagogy školy, uplatnění kreativity učitele, hospitace jako 

prostředek sebezdokonalování, práce se základními pedagogickými dokumenty, 

organizace vedení výuky v odborném výcviku.  
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 V interaktivní části programu si frekventanti sami zhodnotili, jaké mají předpoklady 

v dané oblasti a k jakým změnám mohou profesní přípravu žáků vést. 

Pro účastníky workshopu byl připraven studijní text, který je návaznou publikací na obecnou 

didaktiku. Jeho hlavním přínosem je rozšíření povědomí o didaktice odborného výcviku, často 

řazené jako speciální didaktika. Tato oborová didaktika je charakterizována především 

praktickými radami a jasně vymezenými organizačními metodami práce. Je založená 

především na empirii učitelů odborného výcviku, či učitelů praktického vyučování, kterým je 

také hlavně určena. 

Obsahové shrnutí 

(K popisu obsahové části byly použity výňatky z učebního textu, jehož autorkou je Carmen 

Simonová, a který je v úplném znění uveden na webových stránkách KVC.)   

A/ Cíl a obsah odborného výcviku (ODV) 

Pod tímto tématem byly definovány dovednosti a návyky, při jejichž vytváření se odborný 

výcvik opírá o vědomosti, které mají žáci ze všeobecně vzdělávacích předmětů, ale zejména 

z předmětů odborných. Součástí ODV není jen stránka nauková, nýbrž i důležitá stránka 

výchovná. 

Základní učební formou ODV je učební den. Tato okolnost není zanedbatelná ani z hlediska 

naukového, ani z hlediska výchovného. Možnost souvislého několikahodinového působení na 

žáky může vést k dobrým výsledkům jak v oblasti teoretické, praktické, ale i výchovné 

stránky ODV. 

B/ Jak vyučovat odborný výcvik 

Téma bylo systémově členěno. Na popis průběhu učebního dne (zahájení, instruktáž, 

procvičování, tedy samostatná práce žáků, úklid pracoviště, závěrečné hodnocení) navazovala 

doporučení pro přípravu učitele na vyučování s vytyčením hlavních úkolů učitele a 

s uvedením chyb, kterých se učitelé nejčastěji dopouštějí. Rovněž byla zdůrazněna potřeba 

kreativity učitele.  

K organizaci vyučování v odborném výcviku bylo uvedeno podrobné obsahové členění 

vyučovacího dne a činností učitele včetně optimálního časového vymezení některých činností. 

Podrobně byly uvedeny a probrány formy a vyučovací metody odborného výcviku:  

Formy odborného výcviku  

 forma výcviku vzhledem k času - učební den (pracovní směna),  

 forma výcviku vzhledem ke kolektivu žáků v ODV  

Ve škole je základním kolektivem třída. Při ODV je základním kolektivem učební skupina, 

která má přesné označení a počet žáků v takovéto skupině je stanoven vyhláškou o 

minimálním a maximálním počtu žáků při ODV (Sbírka zákonů č.211/2010).  

 forma výcviku vzhledem k pojetí vyučování ODV  

1. skupinový výcvik, ze kterého vyplývají dvě možnosti – frontální výcvik, výcvik 

v družstvech, výcvik ve dvojicích (např. u oborů kadeřnice, kosmetička …) 

2. individuální výcvik: je nejstarším způsobem výcviku vůbec. Podstatou 

individuálního výcviku, je přidělení žáků k jednotlivým kvalifikovaným 

pracovníkům – instruktorům, pověřeným výukou žáka.  

 speciální forma výcviku v ODV (speciální formou ODV bývá exkurze) 
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Vyučovací metody odborného výcviku  

 motivační metody  

o motivace (žák chce vědět nejen čemu se má učit, ale také proč) 

o motivační vyprávění (sebelepší výklad nemá smysl, jestliže žáci nevnímají, žáci mají 

zkreslené představy o jednotlivých profesích). 

 metody výkladu a osvojování  

o metoda výkladu  

Používá se nejčastěji v úvodní části učebního dne, musí navazovat na vědomosti z odborných 

předmětů, musí se omezit na základní učivo. Učitel nenahrazuje výklad učitele odborných 

předmětů.  

o metoda předvádění  

Je to metoda při ODV velice častá. Učitel ODV předvádí pracovní operaci nejdříve 

v obvyklém tempu, pak zpomaleně, nebo naopak, slovní doprovod musí souhlasit s tím, co 

učitel předvádí.  

o metoda rozhovoru 

Tato metoda je vhodná tam, kde teoretické vyučování předchází praktickému vyučování. 

 metody upevňování vědomostí, vytváření dovedností a návyků  

o metoda cvičení  

Znamená neustále a záměrné opakování jednotlivých dílčích, či celých operací a vede 

k vytváření zručnosti, vznik dovednosti, či schopnosti. Cvičení nemohou být zpočátku příliš 

dlouhá, ale žák si musí dovednost osvojit tak, aby jí nezapomněl.  

V ODV mohou být použity tyto modely: 

1. simulační:  

Vytvoří se podmínky shodné s podmínkami v provozu, používá se tam, kde k nácviku by muselo 

být použito drahých strojů, nebo by bylo ze zdravotních, či jiných důvodů nebezpečné.  

2. inscenační:  

Hra s jiným cílem: Žák se učí vystupovat, jednat, ztrácet ostych (používá se například 

u prodavačů, číšníků…).  

o problémová metoda  

Je náročnější, je vhodné ji využívat o žáků 2. a 3. ročníků, kteří již mají určité zkušenosti 

z oboru. 

o metoda domácího úkolu  

Upevňuje probrané učivo. Uplatňuje se u všech ročníků. Pozor, abychom žáka nepřetížili!  

 metoda práce s učebnicí  

Tato metoda je spíše využívána teoretické výuce, ale má své místo i při ODV. Existuje řada 

učebnic zabývající se technologií oboru, nebo tabulky norem apod. (Například: „Normy 

teplých pokrmů“ pro obor kuchař, „balení dárků“ pro obor prodavač, „technologie úklidů“ 
pro obor práce v sociálních a zdravotních zařízeních – provozní práce…)  

 aktivační metody  

Přirozenou lidskou potřebou je aktivita, tedy činnost. Učitel se musí snažit, aby u žáka vzbudil 

pocit radosti z činnosti. Tedy vhodnými organizačními formami a správným zvolením 

výukových metod, navodit kladnou aktivitu žáků. Dobrý výsledek, úspěch v činnosti je 

odměnou a zpevněním jeho dosavadního učení. Úspěch zvyšuje sebehodnocení, žákovu jistotu, 
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zdokonaluje obraz sebe samého a tím se zlepšuje jeho vztah ke zvolené profesi a pro výuku 

samotnou. 

C/ Metody hodnocení v odborném výcviku 

K tomuto tématu byly uvedeny ukazatelé (kvalita, čas, dovednosti), kritéria a požadavky pro 

jednotlivé stupně klasifikace. Rovněž byla popsána a vysvětlována funkce zkoušení a 

hodnocení a zásady klasifikace. 

D/ Oblasti učení v odborném výcviku 

 prostřednictvím napodobování  

Učení prostřednictvím napodobováním (imitováním) se děje v podobě vědomě či nevědomě 

řízeného vnímání napodobování. Učitel ODV za této situace je středem pozornosti žáků a 

automaticky přijímá funkci vzoru.  

 prostřednictvím podnětu - reakce  

Mnohé učební procesy se dají vyložit jako reakce na určitá podráždění či podněty. Pochvala 

(podráždění) za pozitivní chování žáka způsobí změnu chování (reakci) takového rázu, že si 

toto pozitivní chování (za nějž byl pochválen) podrží, popřípadě i posílí (pozitivní zesílení).  

 prostřednictvím pokus – omyl  

Toto učení neznamená nic jiného, než to, že se něco tak dlouho zkouší, dokud to nefunguje, 

nebo dokud se to nepovede. Zpravidla nikdy není jasno, co vedlo k úspěchu a co k neúspěchu.  

 prostřednictvím pochopení  

Učení prostřednictvím pochopení je nejoptimálnějším způsobem učení. Dochází při něm 

k logickému postupu, jsou využívány všechny možnosti myšlení a poznávány souvislosti 

jednání.  

Učení prostřednictvím pochopení není spojeno se zvláštními duševními schopnostmi. Nároky 

se však musí přizpůsobit úrovni účastníků učebního procesu. V ODV by se měl tento způsob 

učení upřednostňovat. 

Tyto oblasti byly doplněny fyziologickou výkonností žáků během dne, rušivými faktory 

ovlivňujícími proces učení a motivací žáků. 

E/ Obsahové dokumenty k výuce 

RVP, ŠVP a zásady tvorby ŠVP, tematické plány učiva, přeřazovací plány, jiné – jak je 

zpracovat, jak je využívat. Ne všechny uvedené dokumenty jsou povinnou (školským 

zákonem předepsanou) dokumentací školy. Ale pro učitele odborného výcviku jsou základním 

plánovacím dokumentem (tematické plány, přeřazovací plány). 

Workshop probíhal podle výše uvedeného studijního textu, diskuse byla průběžná a 

účastníkům se při ní objasnila řada otázek a problémů. V návaznosti na diskusi byl obsah 

rozšířen o téma „základní sociální potřeby“. 

Poznámka 

Přítomnost Mgr. Carmen Simonové, která se věnuje problematice praktického vyučování a 

současně působí jako zástupkyně ředitele pro tuto oblast na odborném učilišti, byla využita 

také k uspořádání workshopu na téma: Další rozvoj profesních kompetencí zástupců 

ředitelů pro oblast praktického vyučování. Program byl orientován na rozvoj znalostí a 

následně profesních kompetencí zástupců ředitelů škol. Tematicky byl program rozdělen do 

dvou bloků:  
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 Management řízení odborného výcviku a praktického vyučování  

 Modernizace vyučovacího procesu v odborném výcviku  

Interakce mezi učitelem a žáky, učitelem a rodiči 
Na toto téma byly uspořádány dva, dále uvedené workshopy. 

Odměny a tresty ve školní praxi 
Odborným metodikem byl Mgr. Robert Čapek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 

Témata workshopu: 

Učitelé jsou často konfrontováni s neočekávanými událostmi. Nekázeň a drzé chování žáků 

mohou pedagoga přivést ke zkratkovité a nepřiměřené reakci. Seminář vede účastníky 

k dovednosti rychlé sebereflexe a operativnímu, přitom však klidnému jednání. 

 Školní prostředí, autorita a kázeň. 

 Odměna a trest jako modifikátor chování (proč a jak odměňovat, zásady trestání, druhy 

a posloupnost trestů). 

 Kázeňské události a strategie řešení. 

 Klima školy a třídy. 

Výše uvedený obsah byl ilustrován řadou příkladů a modelových situací, které vyvolávaly 

diskusi i otázky vyplývající z vlastních zkušeností účastníků.  

Obsahové shrnutí 

(K popisu obsahové části byly použity výňatky z učebního textu, jehož autorem je Robert 
Čapek, a který je v úplném znění uveden na webových stránkách KVC.)   

Odměny a tresty 

Tresty a odměny ve školním prostředí regulují chování žáků a utvářejí nové prvky na základě 

jasných postulátů. Základem je opodstatněná úvaha, že žák v očekávání odměny zvýší výskyt 

odměňovaného chování a v očekávání trestu sníží výskyt trestaného chování:  

 Odměna zvyšuje frekvenci chování, které k ní vede, navíc má silnější účinek než trest. 
Opakovaná odměna zvyšuje výkon. Když chování odměnou neposilujeme, jeho četnost 

se sníží, vyhasíná.  

 Trest snižuje pravděpodobnost, že se dané chování bude opakovat. 

V suportivním klimatu, které se snažíme ve třídě vytvořit, žák přijímá trest jako zcela logický a 

legitimní důsledek svého chování. Učitel však musí jasně ukázat onu chybu a vysvětlit její 

nevhodnost. To platí jak u kázeňského přestupku, tak u učiva. Opravdu v tom není rozdíl, obě 

chyby jsou prostě jen součástí učení. Bohužel, učitelé si leckdy „zlobení“ žáka vysvětlují příliš 

osobně, a přitom jde o nalézání mantinelů, ověřování norem, tedy součást akceptovatelného 

sociálního učení. 

Důležitou roli hraje tedy samotná osoba učitele, neboť on je nejen zdrojem pozitivního a 

negativního hodnocení, ale i nositelem jistých norem, které svým jednáním reprezentuje a 

jejich dodržování reflektuje. … Charakter, který pedagog ukazuje a mínění, které žáci a 

studenti o něm mají, zásadně ovlivňuje dopad odměn a trestů, které rozdává. Kdo by si vážil 

pochvaly od někoho, kým pohrdá? Zatímco trest od toho, koho respektuji a mám rád, 

nepřináší zlobu, ale zamyšlení a nápravu. Pouze od pedagoga, který má autoritu, respekt a 
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přátelství třídy však mohou žáci přijímat odměny a tresty právě v tom kontextu, v jakém mají 

být předávány – jako snahu pomoci a ukázat cestu. 

Ve třídě (a škole) musí mít pochvala a přátelské podněty převahu nad negativními reakcemi. 

Je také důležité nepovažovat správné chování za samozřejmost, za něco, čemu není třeba 

věnovat pozornost, ale naopak je nepřehlížet a zpevňovat vhodné návyky odměnou, souhlasem 

nebo jinou pozitivní reakcí. 

Umění trestat není uměním mstít se, ale uměním účinku trestu na ostatní, aby se ono 

postihované chování ve třídě neopakovalo. … Přiměřeným trestáním nevytváříme mučedníky 

nebo ukřivděné oběti, ale ukazujeme cestu ke vhodnému chování trestanému i třídě - bez 

poškozování vzájemných vztahů. 

Základními a nejdůležitějšími zbraněmi učitele v boji s nekázní jsou promyšlení příčiny 

nevhodného chování, výběr trestu s ohledem na jeho přiměřenost, účinnost a také jeho 

důslednost v realizaci. Pedagog, který v prvním záchvěvu impulsivního hněvu nechá žáka po 

škole, pak si uvědomí, že by musel zůstat odpoledne s ním a po skončení hodiny mu „za 

dobré“ chování „poškolu“ odpustí, je třídě k smíchu. Všichni žáci jeho jednání přečtou lehce 

jako stránku ze slabikáře, ukázal jim svou nedůslednost a pohodlnost. Stejně nevhodný je 

postup učitele, jenž nehledí svými tresty do budoucnosti, nechápe jejich zaměřenost na 

prevenci a jsou mu pouze rychlou odvetou a pomstou. Jiným pedagogům jde jen o přečkání 

konkrétní hodiny a rychlý ústup ze třídy - na výchovnou práci se žáky rezignují. Svou 

nedůsledností a nepochopením úlohy trestu a odměn někteří učitelé tak doslova 

podminovávají pozice svých kolegů a mažou dlouhodobé pozitivní účinky regulace chování.  

Neočekávané situace ve třídě a jejich řešení 

Zásady trestání 

Za nejdůležitější zásady při udělování trestu považuji: 

 Přesné vymezení pravidel. Pokud dítě za stejný čin obdrží pokaždé jiný (nebo někdy 
žádný) trest, ztrácí pocit jistoty a tím i bezpečí. Náladovost učitelů má velmi negativní 

následky. Dítě si přestane trestů všímat, není–li schopno pochopit jejich systém. U 

některých žáků to vyvolá stres a úzkost. 

 Úměrnost trestu. V návalu emocí často porušovaná zásada. Učiteli se také stane, že 
trestem nevyjadřuje závažnost přestupku, ale svůj názor na žáka (týká se samozřejmě i 

odměn). Trest je pak neúměrný. 

 Stejná spravedlnost pro všechny. Název zásady zní jako jméno westernového filmu, ale 
souvislost tu je. Nedodržení této zásady může vytvořit ve třídě „psance“. Všichni ve 

třídě jsou si zkrátka rovni, ale někteří mohou být pro učitele „rovnější“. 

 Trest jako cesta k nápravě. Je to trochu jako skrytá zásada o úměrnosti trestu. Pokud je 

mírný, je to vždy lepší než přehnaný, který vyvolá křivdu. Představme si trest jako 

mírné uchopení za ramena, pootočení správným směrem a vzkaz: „ Jdi touto cestou.“ 

Ne jako pomstu. 

Další důležitou zásadu uvedu mimo pořadí. V následujících rozborech počítám s tím, že žáci, 

kterým se snažíme odměnami a tresty modifikovat chování, jsou v každém případě žáci 

duševně zdraví, kteří jsou si vědomi vztahu příčina – důsledek, kteří jsou schopni pochopit a 

realizovat všechny náležité aspekty sociálních vztahů atd. Učitelé někdy s prosbou o radu 

uvádějí příklady chování dětí, které nezvládli. Někdy jde o projevy tak výrazného 

sociopatologického jednání, že podobnou situaci ani dobře vyřešit nelze, pouze snad 

minimalizovat škody. Pedagog není a ani nemůže být současně i psycholog nebo etoped 

(jakkoliv by měl znát základy těchto oborů) a neměl by váhat využít v případě nestandardního 

chování žáka tyto specialisty nebo vhodné instituce. 
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Druhy a posloupnost trestů 

Je třeba si uvědomit, že i když trestem dosahujeme změny, není to ten nejefektivnější způsob. 

Někdy se může ukázat, že postoje a modely chování žáka se nezměnily, ale byly pouze 

potlačeny. Jedním z rizik je také zhoršení atmosféry ve třídě, zvýšení stresu a úzkosti. 

Pochvalou navíc se nedá nic zkazit, ale trestem navíc můžeme ztratit mnoho. Všichni tušíme, 

že Tiberiovo: „Ať se mě bojí, jen když mě poslouchají“ není ve škole vhodné, natož 

následující: „Jen ať mě nenávidí, hlavně, že se bojí!“ 

V dalších částech kapitoly jsou uváděny nejčastější a nejobvyklejší způsoby 
narušení kázně ve třídě: 

 Napovídání 

 Krádež ve třídě 

 Agresivita žáků  

 Šikana 

 Žákovský humor a žertíky 

 Záškoláctví 

 Třídní vzpoura 

 Rušivé chování 

U jednotlivých způsobů narušení kázně jsou uvedeny pravděpodobné příčiny či motivace 

žáků a v návaznosti na ně jsou uváděna různá řešení k inspiraci učitelů.   

Vedení třídní schůzky a rozhovor s rodičem, neočekávané situace ve 
školní třídě a jejich řešení 
Odborným metodikem byl Mgr. Robert Čapek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 

Témata workshopu: 

Učitel a rodič 

 Učitel a rodič (jejich vztah, spolupráce nebo nepřátelství?)   

 Vedení třídní schůzky (vystupování, řízení schůzky, informování, servis rodičům). 

 Rozhovor s rodičem (zásady jednání, předávání příznivých a nepříznivých zpráv, 
komunikace, nabídka a vyžádání spolupráce). 

 Dovednostní cvičení (vedení rozhovoru). 

 Zpětná vazba, hodnocení. 

Neočekávané situace a jejich řešení 

 Neočekávaná situace – jak se v ní orientovat? 

 Psychika učitele, sebehodnocení. 

 Případové studie a jejich řešení (nácvik rychlého a správného jednání) 

 Jak správně postupovat. 

 Reflexe z praxe, diskuse. 

Výše uvedený obsah byl ilustrován řadou příkladů a modelových situací, které vyvolávaly 

diskusi i otázky vyplývající z vlastních zkušeností účastníků.  

Obsahové shrnutí 

(K popisu obsahové části byly použity výňatky z učebního textu, jehož autorem je Robert 

Čapek, a který je v úplném znění uveden na webových stránkách KVC.)   
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Co je dobré o třídní schůzce vědět? 

Abychom přistupovali k její přípravě a realizaci zodpovědně a patřičně motivováni, je 

potřebné si uvědomit: 

 Třídní schůzky jsou nejdůležitější interakcí mezi školou a rodiči. 

 Je to jedna z mála možností, kdy se ukazuje kvalita učitelovy práce rodičům. 

 Třídní schůzky jsou doslova výkladní skříně školy, to se týká i prostředí školy a třídy, 

vybavení pomůckami, připravenosti na tuto událost, čistoty a pořádku. 

Na rozdíl od konzultací slouží třídní schůzky k utváření školního společenství, vhodně řízené 

zkvalitňují školní klima. To vede ke zlepšení vztahů rodičů ke škole a učitelům, které se 

promítá například do rodičovské podpory vzdělání žáků, pomoci s úkoly, snahy přátelsky řešit 

problémy apod. Musíme dostat rodiče na svou stranu a třídní schůzka je pro to jako stvořená. 

Třídní schůzka je fórem, kdy učitel může vysvětlovat rodičům základní pedagogicko – 

psychologické zákonitosti, způsoby hodnocení, individuální práci se žáky apod. – zkrátka 

rodiče vést, aby pochopili, jak se změnilo vzdělávání od doby, kdy byli sami žáky. Jeden 

z důsledků bude, že poté nebudou nárokovat nepedagogické postupy (jako například známku 

počítanou z aritmetického průměru). 

Třídní schůzka je místo, kde by mělo docházet k participaci rodičů na životě třídy a školy, což 

se děje například formou spolurozhodování. 

Učitel také může na třídní schůzce působit jako mediátor mezi rodiči v případě problémů se 

vztahy mezi žáky, je také obhájcem „svých“ rodičů v případech konfliktů s jinými učiteli. 

Třídní schůzka (ovšem jasnou, učitelem vedenou formou) by se také měla stát Hyde Parkem 

pro rodiče – místem, kde bez obav říká své názory nebo i stížnosti. 

Třídní schůzka není pouhým prostředkem, jak informovat o známkách. Je to ukázka života 

školy, prezentace odborného pohledu na třídu jako celek a na každého žáka jako jedinečnou 

individualitu. 

Rozhovor s rodičem 

Rozhovor s rodičem je důležitou součástí práce učitele. Rodič vám svěřil to nejcennější, co 

má, své dítě a od učitelů oprávněně vyžaduje profesionální přístup a kvalitní práci. Proto je 

důležité vzít za své některé zásady, které nám umožní hovořit s rodičem v tom správném 

duchu. 

Malá čítanka O rodičích 

I když se nedá považovat za přímého tvůrce klimatu ve třídě, rodič do něho obvykle velmi 

zasahuje. Jako „spolupříjemce“ školního vzdělání svého dítěte v ideálním případě školu 

pozoruje a dozoruje, vznáší jeho nároky a připomínky. A jeho požadavky bývají velmi často 

oprávněné (součástí této kapitoly je desatero rad pro učitele).  

Pro získání rodičů ke spolupráci jsou uvedena tato doporučení: 

 Profesionalita 

 Vhodná komunikace s rodičem 

 Optimismus a pozitivní postoj 

 Vstřícnost 
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Hodnocení žáků SOŠ a SOU – problematika hodnocení výkonu 
žáků v souvislosti se záměry kurikulární reformy 
Odbornou metodičkou byla Mgr. Zdenka Spalová 

Workshop byl určen učitelům a koordinátorům ŠVP středních odborných škol a středních 

odborných učilišť. Potřeba zařadit do vzdělávání učitelů i toto téma vzešla jednak ze 

zkušeností ČŠI (zejména řešení stížností na hodnocení žáků) a jednak z pojetí obsahu 

vyučovacích předmětů. RVP po učiteli a škole žádá, aby vědomosti, dovednosti a postoje 

(kompetence) byly ve výuce rozvíjeny především pospolu, a tím také spolu hodnoceny. 

Většina učitelů však dosud nezměnila zvyk známkovat žáky především za předvedení 

zapamatovaných informací (dat, jmen a termínů, pouček, vysvětlení z učebnice nebo 

z výkladu, a to v písemce nebo u tabule). Proto bylo jedním z cílů workshopu objasnit 

problematiku hodnocení dovednostní a postojové složky vzdělání, které se učitelům hodnotí 

obtížněji než složky paměťové.    

Program workshopu byl rozdělen do tří částí:  

Hodnocení žáků středních odborných škol v právních předpisech 

Tato část obsahovala odkazy na jednotlivá ustavení školského zákona a příslušných 

prováděcích předpisů (vyhlášek). Na konkrétních příkladech byly objasněny souvislosti a 

uvedeny nejčastější nedostatky, které se vyskytují v praxi středních odborných škol v oblasti 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Byly zdůrazněny ty aspekty hodnocení žáků, jejichž 

formulace či absence v povinné dokumentaci školy směřuje k oprávněným stížnostem žáků či 

jejich zákonných zástupců.   

Závěr 

Nízké právní vědomí pedagogických pracovníků, ale ochota poznatky získávat a aplikovat. 

Teoretická východiska pro hodnocení žáků 

Byly připomenuty funkce, druhy, nástroje a možnosti hodnocení a jejich reálné využívání ve 

školních pravidlech pro hodnocení žáků. Zdůrazněn byl ohled na zajištění rovných podmínek 

a objektivity při hodnocení žáků. Účastníkům byla doporučena odborná literatura.  

Závěr 

Školy se omezují na tradiční metody a formy hodnocení, důraz je kladen na diagnostickou 

funkci hodnocení na úkor funkce formativní. 

Hodnocení žáků v souvislosti se záměry kurikulární reformy včetně 
zpracování této problematiky ve ŠVP 

Tato část byla zaměřena na hodnocení žáků ve vztahu k cílům vzdělávání stanovených RVP a 

na nastavení hodnocení ve ŠVP. Obsahově byla rozdělena na tři části:     

 Porozumět zásadám hodnocení žáků v současné škole, 

 Způsoby a kritéria a hodnocení ve ŠVP, 

 Naučit se tvořit soubory kritérií hodnocení a indikátorů výkonu žáků pro úkoly 
z předmětu své aprobace. 

 Jak formulovat problematiku hodnocení žáků do ŠVP. 

K objasnění uvedené problematiky byly využity příklady z reálné praxe škol.   
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Závěr   

 Problematika hodnocení žáků uváděná ve školních vzdělávacích programech často 
nerespektuje souvislosti mezi „profilem absolventa“, „charakteristikou ŠVP“ a 

„učebními osnovami“ jednotlivých předmětů.   

 Ve školním hodnocení žáků by měly být obsaženy všechny složky vzdělávání 
vymezené v RVP jako cíle vzdělávání (obecné cíle, kompetence a výsledky vzdělávání 

stanovené pro jednotlivé vzdělávací oblasti). 

 Toto pojetí vyžaduje změnu stylu práce učitele (převaha aplikačních úloh, nastavení 

kritérií hodnocení, důraz na motivační a formativní funkci hodnocení).  

Problematika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami – ze sociálně znevýhodněného prostředí 
Odborným metodikem byl Bc. Jakub Václavů 

 Sociální vyloučení (exkluze) je proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny lidí 

„vytěsňovány“ na okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, 

které jsou dostupné ostatním členům společnosti. Sociální inkluze je pak proces začlenění, 

respektive jde o potlačení mechanismů a příčin vyloučení. 

Dne 7. 4. 2011 se výchovní poradci, učitelé společenskovědních předmětů a vedoucí 

pracovníci speciálních a praktických škol sešli k workshopu věnovanému vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, který byl zaměřen hlavně na žáky pocházející se 

sociálně znevýhodněného prostředí. 

Workshop byl rozdělen do dvou tematických celků. Během prvního bloku zaměřeného na 

problematiku sociálního vyloučení účastníci diskutovali o příčinách a konkrétních podobách 

sociálního vyloučení a jeho vztahu ke vzdělávání. V druhém bloku byli účastníci seznámeni 

se strukturou typické romské rodiny, vztahy a vazbami uvnitř ní a s běžným dnem romského 

dítěte.  

V úvodu workshopu lektor akce nastínil obecné principy procesu vzniku situace sociálního 

vyloučení a jeho konkrétní podoby v ČR ve vztahu v oblasti bydlení, práce, vzdělání, 

komunikace atd. V průběhu prezentace se účastníků ptal na návrhy na způsoby omezování 

zdrojů sociálního vyloučení a jejich odpovědi pak porovnával s realitou současné praxe 

v České republice. Uvedl příklady mechanismů sociálního vytěsňování (prostorová segregace, 

vyloučení z trhu práce, vyloučení ze sdílení sociálního a kulturního kapitálu, stigmatizace 

sociálně znevýhodněných a v neposlední řadě vyloučení z občanských, politických a lidských 

práv). 

V oblasti prostorového sociálního vyloučení byly jako příčiny jmenovány bytová politika 

státu, neexistence sociálního bydlení a nejistota bydlení; jako jeho důsledky pak tvorba ghett, 

neplatičství a jako adaptace vyloučené skupiny na celou situaci pak nezodpovědnost 

v přístupu k vybavení domu. U ekonomického vytěsnění pak jako příčiny uvedl nízkou 

vzdělanost cílové skupiny, pracovní diskriminaci, jako důsledky orientaci na šedou 

ekonomiku a chudobu, jako adaptaci pak práci na černo, kriminalitu a stres. V oblasti 

vytěsnění ze vzdělávání poukázal na příčiny jako vzdělanostní status rodičů, diskriminaci na 

trhu vzdělávání a na ni navázané neuplatnění na trhu práce, celková nízká úroveň vzdělání, ze 

které plynou i nízké aspirace potomků, pro které vzdělání není hodnotou – jako adaptace na 

situaci pak byla uvedena dobře známá forma rezignace na vzdělání, které se v dané komunitě 

nepokládá za prioritu a důležitou hodnotu. U vyloučení sociálního pak bylo účastníkům 

osvětleno fungování sociálních sítí v ghettech – tyto komunity jsou obvykle vyloučeny ze 

sociálních sítí ve společnosti a mají málo nepříbuzenských sociálních vazeb, oproti tomu se 
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orientují na příbuzenské vazby, které jsou pro ně velmi silné i v rámci širší rodiny (i několika 

desítek členů), tento sociální, kulturní a ekonomický kapitál pak pro danou skupinu zůstává 

neměnný po několik generací, které ovlivňuje. 

Vlivy působící na vznik sociálního vyloučení byly rozděleny na vlivy vnější, které aktér sám 

těžko ovlivní (jako politická rozhodnutí a strategie, bytová a sociální politika, politika 

místních samospráv a jejich praxe, vzdělanostní politika na lokální i celostátní úrovni; 

charakter trhu práce: nedostatek pracovních příležitostí, nedostatečné vzdělání, krachy 

velkých podniků a tradičních zaměstnavatelů v regionu; chování masmédií a z něj vyplývající 

názor většiny ovlivňující vnější prostředí, např. fenomén neplatičů a romských škol atd.) a 

vlivy vnitřní, které jsou důsledkem konání samotných aktérů, ale výsledkem kombinací 

vnějších vlivů (např. absence pracovních návyků vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti a 

krátké doby strávené přípravou na pracovní kariéru ve škole; dlouhodobá neschopnost 

hospodařit s penězi, patrně i jako důsledek účasti na černém trhu práce s nepravidelnými 

příjmy, kdy postihy ze strany státu jsou minimální a risk se vyplatí oběma stranám; orientace 

na okamžité uspokojení potřeb na úkor dlouhodobého plánování, zadluženost vlivem 

nedostatečné finanční gramotnosti; a v neposlední řadě obrovská solidarita v rámci rodiny, 

která může mít i desítky aktivních členů). 

Účastníci dlouho diskutovali i vztah sociálního vyloučení ke vzdělávání a jeho konkrétní 

nejčastější příznaky u daného žáka (nekomunikující rodiče, dítě nemá úkoly a pomůcky, 

popřípadě do školy nedochází atd.) 

V druhé části workshopu vystoupila Bc. Eliška Budínová z neziskové organizace  

Tady a Teď, o.p.s. jako host s příspěvkem na téma tradičního romského etnika, romské rodiny, 

jejích vazeb a s ukázkami typického dne romského dítěte.  

Atributy charakterizujícími romskou rodinou jsou: široká příbuzenská síť, reciprocita, jasně 

stanovené rozdělení gendrových rolí, chybějící rozvinutá sociální síť mimo rodinu. Romská 

rodina se skládá ze tří základních vrstev: nukleární rodina (rodina obývající většinou stejný 

byt, dům či chyšku, nebo žijící v blízkém okolí), rozšířená rodina (bratranci, sestřenice, tety, 

strýcové atd.), fajta (rod). Velmi mylná je představa, že u Romů existuje nějaká forma národní 

sounáležitosti, Romové se většinou cítí být součástí národa a státu, ve kterém žijí. Další 

mylnou představou je, že každý přece poznáme, kdo je Rom. Etnicitu poznáme jen tak, že se 

na ní přímo jednotlivce zeptáme. Romština jako jazyk je uměle vytvořený, existuje mnoho 

nářečí a je zcela běžné, že si lidé nepatřící do stejné fajty v některých výrazech nerozumí. 

V průběhu celého workshopu probíhala diskuse nad dotazy a tématy navrženými účastníky. 

Účastníci byli také seznámeni s užitečnými odkazy  a webovými stránkami zaměřenými na 

tematiku sociálního vyloučení, ocenili možnost výměny a získání informací o příčinách a 

důsledcích sociálního vyloučení a jeho vlivu na vzdělávání dětí a uvítali praktické návody pro 

jednání se sociálně vyloučenými rodinami.   
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9  ABECEDNÍ SEZNAM ODBORNÝCH METODIKŮ 

Baarová Ilona 

Bečvář Zdeněk 

Blatská Monika 

Bříza Libor 

Budinská Lada 

Coubalová Alena  

Čapek Robert 

Černohorská Jana 

Drnovcová Pavlína 

Fales Alexandr 

Forýtková Dana 

Francová Eva 

Havel Martin 

Hartmannová Miloslava 

Hirt Tomáš 

Chlebek Petr 

Jakubčík Libor 

Kloudová Iva 

Kněžická Alena  

Kociánová Kateřina 

Krejzová Jana 

Kucián Miroslav 

Kuciánová Hana 

Ledvinová Kateřina 

Ledvinová Zuzana 

Lhoták Luboš 

Louda  Milan 

Michaliková Jana 

Moravcová Soňa 

Mühlheimová Věra 

Musil Jaroslav 

Neumajer Ondřej 

Pečenka Zdeněk 

Petraschková Jana 

Pincová Marta 

Plavcová Štěpánka 

Poslední Iveta 

Procházková Lucie 

Raisová Lada 

Randis Petr 

Rečniková Radka 

Rozhon Vladimír 

Simonová Carmen 

Soukup Libor 

Soukupová Jitka 

Spalová Zdenka 

Šatra Milan 

Šindler  Jakub 

Štěpánková Jaroslava 

Třebová Petra 

Úlovcová Jaroslava 

Úlovec Roman 

Václavů Jakub 

Vaňková Milena 

Vít Jan  

Winter Jaroslav 

Zalubilová Gabriela 

Zichová Alena 
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10  ABECEDNÍ SEZNAM VYSTUPUJÍCÍCH NA 
PEDAGOGICKÝCH DNECH 

 

Coubalová Alena 

Dostálová Lenka 

Drexler Dušan 

Fiala Karel 

Hartmannová Miloslava 

Heiserová Hana 

Herdová Eva 

Hlavatý Ladislav 

Chlebek Petr 

Jambor Stanislav 

Janischová Hana 

Janus Pavel 

Juhásová Ilona 

Kheilová Martina 

Kloudová Iva 

Kucián Miroslav 

Lhoták Luboš 

Maršíková Eva 

Michalíková Jana 

Mižikarová Jolana 

Neumann Jiří 

Pečenka Zdeněk 

Pelikánová Hana 

Peroutka Bohuslav 

Petraschková Jana 

Procházková Lucie 

Růžičková Daniela 

Saligerová Eva 

Soukupová Romana 

Spalová Zdenka 

Srp Miloš 

Štrynclová Vladimíra 

Úlovec Roman 

Widž Jiří 

Zdanovcová Dagmar 

Žippaiová Lucie 
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