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1 CÍL, ZAMĚŘENÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

Tento návrh navazuje na materiál Analýza bariér omezujících práci učitele při rozvíjení odpovědného 

jednání žáků vůči přírodě a lidem1, v němž bylo popsáno 32 konkrétních bariér v rámci 10 oblastí, 

a identifikovány klíčové z nich. 

Cílem tohoto materiálu je navrhnout doporučení a opatření, jak eliminovat či zmírňovat zjištěné 

bariéry, na něž učitelé narážejí, a tedy jak usnadnit učitelům jejich práci. 

Smyslem je vytvořit na školách takové vzdělávací podmínky, aby se podle metodik vhodných pro 

rozvíjení odpovědného jednání žáků vůči přírodě a lidem mohlo učit v rámci běžné výuky a učitelům se 

učilo dobře. 

Návrh vznikl na základě: 

• vyhledání doplňujících informací ke klíčovým identifikovaným bariérám (např. konkrétního 

znění souvisejících dokumentů), a také  

• doporučení a návrhů opatření, získaných při projednávání zjištěných bariér – jednak v plénu 

didaktické a institucionální platformy projektu CIVIS2, a jednak od dalších aktérů ve vzdělávání 

na závěrečné konferenci projektu CIVIS, která proběhla 18. září 2019. Ke generování 

doporučení a návrhů opatření na závěrečné konferenci bylo využito metody World Café a na 

něj navazující panelové diskuze. V reakci na výsledky z World Café vznikl návrh níže použité 

vize, která byla doformulována v projektovém týmu.3 

Takto získaná doporučení byla přepsána a shlukována dle příbuznosti. Tímto postupem byly 

identifikovány čtyři dále popsané klíčové/strategické oblasti změn a v rámci každé z nich zahrnuta 

odpovídající sada doporučení. 

Dále byly ze zjištěných bariér i z formulací doporučení typologizovány hlavní typy aktérů ve 

vzdělávacím systému, jichž se doporučení týkají. Jde o následující: 

• Ministerstvo školství a jím přímo řízené organizace MŠMT (dále jen MŠMT), 

• Vysoké školy připravující učitele (dále jen VŠ), 

• Vzdělávací organizace (organizace vzdělávající učitele, poskytující metodickou podporu, dále 

jen vzděl. organizace), 

• Veřejná správa (zahrnuje kraje a obce, včetně jejich postavení jako zřizovatelů, dále jen veř. 

správa), 

• Školy (zahrnuje MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, dále jen školy). 

Ke každému navrženému opatření byli následně přiřazeni odpovídající aktéři. 

Výsledná podoba doporučení byla projednána a připomínkována didaktickou platformou projektu 

CIVIS. 

 
1 Ke stažení na www.lipka.cz/vystupy-civis. 
2 Více k platformám viz www.lipka.cz/civis. 
3 Dokumentace zmíněných částí konference viz 
https://www.youtube.com/watch?v=WrDlaUDKXIo&feature=youtu.be 
a https://www.youtube.com/watch?v=CDl2Tt1LjAc). 

http://www.lipka.cz/vystupy-civis
http://www.lipka.cz/civis
https://www.youtube.com/watch?v=WrDlaUDKXIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CDl2Tt1LjAc
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2 VIZE 

Dosáhnout níže popsaných změn institucionálního rámce je možné na základě:   

• spolupráce všech součástí vzdělávacího systému, 

• sdílení mise, principů, cílů a postupů mezi aktéry, 

• uskutečňování změn na mnoha frontách (v oblasti cílů, obsahu, formy vzdělávání, 

hodnocení, legislativy, přípravy učitelů, kultury školy…). 

3 KLÍČOVÉ/STRATEGICKÉ OBLASTI ZMĚN 

Potřebné změny institucionálního rámce lze rozdělit do čtyř oblastí:  

• Otevřenost, spolupráce a propojování aktérů, 

• Výběr a rozvoj učitelů, 

• Proměna školy, 

• Funkční změny norem a řízení systému. 

Všechny tyto oblasti se navzájem ovlivňují, přičemž ústřední roli má Otevřenost spolupráce 

a propojování aktérů tak jak to vyjadřuje následující schéma: 

 

 

 

Otevřenost, 
spolupráce a 
propojování 

aktérů

Výběr a rozvoj 
učitelů

Proměna školy

Funkční 
změny norem 
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3.1 Oblast 1 – Otevřenost, spolupráce a propojování aktérů 

• Posun od expertní k institucionální spolupráci aktérů     

     MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa, školy 

• Budování nové kultury komunikace a sdílení (méně sebepropagace, méně utajování, 

transparentnost), spolupráce při všech příležitostech a na všech úrovních (od místní po 

celostátní)      

     MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa, školy 

• Zabránit oddělování „tradičního a alternativního“ systému    

     MŠMT 

• Pracovat na všech úrovních s modelem síťování všech typů aktérů ověřeným v dobře 

realizovaných Místních akčních plánech vzdělávání (MAP)     

     MŠMT, VŠ, veř. správa, vzděl. organizace, školy 

• Provádět pravidelné průzkumy postojů aktérů k důležitým otázkám ve vzdělávání  

     MŠMT, vzděl. organizace 

3.2 Oblast 2 – Výběr a rozvoj učitelů 

• Výběr učitelů – formulovat a ověřovat osobnostní nároky na povolání učitele (pedagogické 

předpoklady)        

VŠ, MŠMT, školy 

• Změny v přípravě na VŠ – připravovat učitele, ne oborové odborníky, zvýšit podíl didaktiky, 

zvýšení podílu praxe     

     VŠ, MŠMT 

• Rozvoj porozumění, dovedností, postojů zejména v těchto oblastech: 

o Posilovat sebevědomí (sebedůvěru a sebereflexi), přesvědčení o vlastních 

schopnostech a vlivu, vyrovnávání se s obavami, schopnost nést odpovědnost 

o Postojová změna / změna myšlení (nepodlehnout stereotypům, vymanit se ze zajetí 

předmětů, 45minutové hodiny, vnímat projekt jako prostředek…) 

o Porozumění a dovednosti (např. práce s reflexí schopnost předat žákům odpovědnost 

za vlastní učení – stanovení cílů, sebehodnocení) 

VŠ, vzděl. organizace 

• Posun od kontroly k podpoře, od hospitace ke sdílení a tandemu, od inspekce k mentorské 

podpoře, inspekce jako metodicky podpůrná instituce 

   MŠMT (zejména ČŠI), školy 

• Poskytnout důvěru a svobodu školám a učitelům, budovat jejich prestiž   

     MŠMT, veř. správa 

• Snížit zátěž učitele 

     MŠMT, školy 

• Poskytovat supervizi, mentorské zázemí 

     vzděl. organizace 

• Umožnit učitelům jinou zkušenost než výuka ve škole 

     MŠMT, veř. správa, školy 

• Rozvázat školám, ředitelům a učitelům ruce – snížit regulace, normy, organizační omezení

     MŠMT, veř. správa, školy 
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3.3 Oblast 3 – Funkční změny norem a řízení systému 

• Promítnout rozvoj odpovědného jednání k přírodě a lidem do Strategie Edu2030+ 

     MŠMT 

• Změny ve školském zákoně (např. vyučovací hodina)   

     MŠMT 

• Revize legislativního rámce (např. Vyhláška č. 48/2005 Sb. o ZV, Metodický pokyn k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách č. j. 37 014/2005-25) 

     MŠMT 

• Vznik dokumentů se zapojením aktérů – participativně   

     MŠMT 

• Rehabilitovat kurikulum (RVP/ŠVP) jako návodný „praktický dokument“, který pomáhá, ne 

omezuje (funkční revize/redukce RVP a lépe jej komunikovat)  

MŠMT, vzděl. organizace 

• Řada věcí vzniká zespoda, ministerstvo musí být schopno je sledovat a reagovat na ně, dostávat 

do koncepčních dokumentů   

     MŠMT 

• Najít nositele změny v terénu a podpořit je   

     MŠMT, veř. správa, vzděl. organizace 

• Dbát na návodnost, srozumitelnost a přehlednost dokumentů   

     MŠMT 

• Komunikace s veřejností o vzdělávání („mluvit o vzdělávání“, PR vzdělávání)   

     MŠMT, vzděl. organizace 

• Přenos příkladů ze zahraničí, adaptace na místní podmínky  

MŠMT, VŠ, vzděl. organizace 

• Spolupráce s odborníky, práce s analýzami a daty podkládajícími argumenty a kvalifikovanou 

debatu (evidence-based)   

     MŠMT 

3.4 Oblast 4 – Proměna školy 

• Škola svým celkovým fungováním modeluje/„žije“ odpovědné jednání vůči přírodě a lidem 

(zlepšování kultury školy)  

     MŠMT, vzděl.organizace, veř.správa, školy 

• Promítat do výuky maximální propojení s realitou, s komunitou, neodtrhávat školu od života

     školy 

• Škola jako učící se organizace    

MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa, školy 

• Na každé škole pedagogický leader     

MŠMT, veř. správa, školy 

• Systém sdílení a kolegiální podpory   

MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa, školy 

• Přenos ze škol, kde to „jde“, funguje   

MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa, školy 

• Výzkum konkrétních škol, jak překonávají bariéry  

MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa 
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4 SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DOPORUČENÍ – 13 KONKRÉTNÍCH 

KROKŮ K PŘEKONÁNÍ/SNÍŽENÍ NEJČETNĚJŠÍCH 

A NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH BARIÉR 

Změnit Školský zákon v tomto bodě: „§ 26 Vyučovací hodina: (1) Vyučovací hodina v základním, 

základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. (…) Rámcový nebo 

akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit 

odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.“ 

      MŠMT 

Komunikovat jasně školám, že učivo v RVP není závazné, pokud si jej samy nedají do ŠVP. 

      MŠMT, VŠ, veř. správa, vzděl. organizace 

Revidovat RVP směrem k menšímu rozsahu „učiva“ a návodnějšímu pojetí vyjasňujícímu, jak prakticky 

propojit klíčové kompetence, vzdělávací cíle, výsledky učení a vzdělávací strategie. 

      MŠMT 

Nepřetěžovat aktivní, rovnoměrně rozkládat odpovědnosti mezi učitele. Umožnit snížení přímé 

vyučovací povinnosti učitelům, kteří vedou či koordinují sdílení, mentorskou či kolegiální podporu, 

profesní rozvoj kolegů. 

      MŠMT, školy 

Pracovní čas učitelů mimo přímou vyučovací povinnost vyčlenit především na přípravu a reflexi výuky, 

na sdílení a společnou práci učitelů a na profesní rozvoj učitelů, neproplýtvat tento čas jiným způsobem 

a nepřetěžovat učitele nadbytečnými povinnostmi netýkajícími se výuky. 

      MŠMT, veř. správa, školy  

Ve výuce budoucích učitelů na VŠ daleko výrazněji než dosud posílit didaktickou složku, pedagogickou 

praxi a zapojení odborníků z praxe – zaměřit na rozvoj pedagogických dovedností jako je efektivní 

komunikace s žáky, motivace žáků, promyšlená organizace výuky, respektující přístup k žákům, 

uplatňování participativního přístupu, stanovení a efektivní dosahování vzdělávacích cílů, schopnost 

vést reflexi a schopnost tandemové práce. 

      MŠMT, VŠ 

Do výuky budoucích učitelů na VŠ a do DVPP daleko výrazněji než dosud zařadit rozvoj porozumění 

metodickým postupům a významným konceptům v oblasti odpovědného vztahu k přírodě a lidem 

(badatelsky orientovaná výuka, místně zakotvené učení, venkovní učení, globální rozvojové vzdělávání, 

udržitelnost/udržitelný rozvoj, systémový pohled na životní prostředí, globální propojenost…). 

      MŠMT, VŠ, vzděl. organizace 
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Komunikovat s rodiči o efektivitě zkušenostního a činnostního učení oproti transmisivní výuce. 

MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa, školy 

Uplatňovat při výběru ředitelů škol jako hlavní hledisko osobnostní předpoklady, dovednosti a postoje 

pro pedagogické vedení učitelů (být pedagogickým lídrem). 

      MŠMT, veř. správa 

Posilovat učitele v jejich sebevědomí (= sebedůvěře a sebereflexi), přesvědčení o vlastních 

schopnostech a vlivu, vyrovnávání se s obavami a zároveň schopnosti nést odpovědnost. 

MŠMT, VŠ, vzděl. organizace, veř. správa, školy 

Revidovat vyhlášku č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách č. j.: 37 014/2005-25 z hlediska omezení výuky 

konané mimo školu, tak aby pedagog mohl takovou výuku provádět s každou třídou. 

      MŠMT 

Komunikovat školám jasný výklad obecně závazných předpisů v oblasti hygieny, bezpečnosti, tak aby 

nesprávným výkladem nevznikaly pro zkušenostní a činnostní učení či výuku mimo školu zbytečné 

bariéry.  

MŠMT, veř. správa 

Nezvyšovat vnitřními předpisy školy omezení pro zkušenostní a činnostní učení či výuku mimo školu 

nad rámec toho, co je dáno obecně závaznými předpisy. 

veř. správa, školy 
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Doporučení je výstupem projektu  

CIVIS:  ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A  SOCIÁLNÍ  KOMPETENCE  

Projekt CIVIS se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně 

a environmentálně odpovědnému chování žáků. Experti, učitelé a akademici napříč celým 

vzdělávacím systémem v něm spolupracovali s cíli: 

• Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků 
a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život. 

• Překlenout propast v RVP, rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí 
a provázat je s učivem. 

• Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla praktická a sledovala trendy. 

• Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství. 
V rámci projektu byly ověřeny vzdělávací programy Active Citizens, Global Storylines, GLOBE / 

Badatelsky orientovaná výuka, Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život a Venkovní výuka. 

Podrobnosti a další výstupy hledejte na www.lipka.cz/CIVIS. 

 

Vedoucím partnerem projektu je 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

www.lipka.cz 

 

Partneři projektu z řad neziskových organizací a univerzit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ověření jednotlivých metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se 

podílely desítky základních a středních škol v celé České republice. 

 

http://www.activecitizens.cz/
http://www.nazemi.cz/cs/global-storylines
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/CIVIS/globe-czech.cz
http://www.badatele.cz/
http://www.skolaprozivot.cz/Mistne-zakotvene-uceni.html
http://www.venkovnivyuka.cz/
http://www.lipka.cz/CIVIS
http://www.lipka.cz/
http://www.uhk.cz
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/PREHRAT%20NA%20KAMENNOU/CIVIS_evaluace/sever.ekologickavychova.cz
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.nazemi.cz
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/PREHRAT%20NA%20KAMENNOU/CIVIS_evaluace/terezanet.cz
http://www.muni.cz

