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Abstrakt (česky)
V textu této diplomové práce se autorka zabývá realizací zdravého životního stylu v rodině
a škole. Tato práce prvně třídí dostupné informace o zdraví a zdravém životním stylu. Zabývá
se prostředím rodiny a školy, jejich vzájemnou interakcí a možnostmi výchovy ke zdravému
životnímu stylu. Popisuje nosné pilíře programu Zdravých škol – Program podpory zdraví a to
oblast prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství.
Cílem práce je zjistit, zda ZŠ Lesní v Liberci stále využívá programu Zdravých škol ve
výchově ke zdravému životnímu stylu, do kterého je zapojena od roku 2002. V případové
studii školy je využito metody strukturovaného pozorování pomocí hospitačních archů,
hloubkového rozhovoru a analýzy dostupných školních dokumentů.
Zjištěné výsledky jsou uvedeny v praktické části práce, která čtenáři přináší reálnou sondu
do problematiky výchovy ke zdravému životnímu stylu na konkrétní škole.
Klíčová slova (česky)
Zdraví, zdravý životní styl, rodina, podpora zdraví ve škole, spolupráce rodiny a školy
kurikulum, výchova ke zdraví, tělesná výchova, případová studie.

Abstract (in English)
In the text of this diploma thesis, the author deals with the realization of healthy lifestyle
education within the family and the school. Firstly, this thesis sorts accessible information
about health and a healthy lifestyle. It looks into the family and school environments, their
interaction, and the possibilities to a healthy lifestyle. It describes the main principles of the
“Healthy School” program, a health support program, in the following areas: environment,
healthy teaching and learning, and open partnership.
The aim of the thesis was to determine whether the elementary school Lesní in Liberec still
employs the Healthy School program, which it has been involved in since 2002, for its
healthy lifestyle teaching. Structured observation via observation sheets, in-depth interview
and school documents analysis were used in the case study. The findings are stated in the
practical part of the thesis which brings a real perspective on the healthy lifestyle education
on the particular school and the issues that may be connected with it.

Klíčová slova (anglicky):
Health, healthy lifestyle, family, health promotion at school, family and school cooperation
curriculum, health education, physical education, school case.
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1. Úvod
Škola je místem, které významně ovlivňuje sebepojetí dítěte, rozvíjí jeho zájmovou strukturu,
utváří vztah ke vzdělání, podílí se na celkovém zdravém vývoji osobnosti (Vítečková 2011, s.
333).
Prostředí školy pro mě, již od mých brzkých studijních let, znamenala mnoho. Vždy jsem
přemýšlela o škole jako o prostoru, kde se setkávám s druhou rodinou, měla jsem očekávání
a vize o tom, jak tento systém asi funguje. Dnes studuji pedagogiku jako vědu a zjišťuji, že
pedagogika má nekonečnou hloubku poznání a jako autorka této práce si vážím toho, že mohu
blíže prozkoumat jeden z jejích prostorů.
Cílem této práce je zjistit, jak je realizována výchova ke zdravému životnímu stylu
v rodině a škole a zaměřit se na případ jedné konkrétní školy a to na ZŠ Lesní v Liberci,
která patří do sítě tzv. Zdravých škol.
V první kapitole teoretické části práce rozebírám definici zdraví. Opírám se o interakční
pojetí zdraví (Havlínová, 1998), které pokládá za důležité například zdravé mezilidské vztahy,
zdravou krajinu, město či školu tj. vnímá zdraví holisticky. Alarmující z hlediska zdravého
životního stylu je podíl obézních dětí, který se dle WHO za posledních 20 let ztrojnásobil.
Výzkumy mezi ovlivňující faktory řadí, mimo jiné, i vliv genetických faktorů, skladbu
jídelníčku a celkový životní styl rodiny. Z těchto důvodů vznikají speciální programy pro
školy, které se snaží současnou situaci řešit a zaměřují se především na edukaci všech
možných činitelů.
Jedná se např. o program ZDRAVÍ 21 nebo o Program podpory zdraví ve škole, který se
stal nosným jádrem této práce. Stal se hlavním zdrojem, ze kterého jsem čerpala při studiu
teorie a prakticky mi pomohl, při tvorbě pozorovacího záznamu. Detailněji jsem se zaměřila
na jednotlivé pilíře programu, kterými jsou „Pohoda prostředí“, „Zdravé učení“, Otevřené
partnerství“.
V dalších kapitolách se dále zabývám úlohou rodiny v rámci zdravého životního stylu a to
především tím, jak na školách probíhá vzájemná interakce mezi rodinou žáka a školou.
Závěr teoretické části práce věnuji realizaci zdravého životního stylu ve škole. Zaobírám se
zde kurikulem, Výchovou ke zdraví, Tělesnou výchovou a dalšími iniciativami, kde se
výchova ke zdravému životnímu stylu očekává nebo naopak se vyskytuje jako druhotný efekt.
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Ve výzkumné části uvádím případovou studii ZŠ Lesní Liberec. Tato škola je totiž
zakládajícím členem sítě Zdravých škol a předmětem mého zájmu bylo především
prozkoumat program Podpory zdraví ve škole, do kterého je škola zapojena od roku 2002.
Od spuštění programu uběhlo několik let a bylo pro mě otázkou, jak je stále aktuální a zda
z něho mnou zvolená škola stále čerpá. V této práci se však nejedná o evaluaci uvedeného
programu, ale o strukturované pozorování jednotlivých prvků programu – „Pohoda prostředí“,
„Zdravé učení“, „Otevřené partnerství“. Pro hlubší pochopení problematiky jsem uskutečnila
rozhovor s ředitelem ZŠ Lesní. Rodičům žáků jsem položila anketní otázku týkající se
stravování. Další informace jsem doplňovala pomocí dostupných dokumentů školy (ŠVP,
Výroční zprávy, webové stránky).
Výsledkem je zpráva o dané problematice na vybrané škole, která by čtenáři měla
poskytnout reálný obraz výchovy ke zdraví na ZŠ Lesní v Liberci.
Diplomová práce je doplněna o seznam použitých zdrojů a literatury, seznam zkratek
a seznam obrázků. Přílohou práce jsou ukázky pozorovacích archů sloužící ke
strukturovanému pozorování, anketa pro rodiče a seznam otázek pro uskutečnění
hloubkového rozhovoru.

8

2. Teoretická část
2.1. Koncepce zdraví a zdravého životního stylu
2.1.1. Definice zdraví a jeho pojetí
S komplexní definicí zdraví se nejčastěji setkáváme v citaci Světové zdravotnické organizace:
„Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo
jiné vady" (WHO 1948).
V publikaci o Ochraně a podpoře zdraví (Komárek, et al. 2011, s. 8), autoři definici
komentují jako dostačující definici, která postihuje i vyšší rovinu zdraví, jako je subjektivní
vnímání dobrého zdraví daným člověkem a jeho začlenění do společnosti.
Zásadní informací z hlediska daného tématu zůstává, že základním determinantem
ovlivňující lidské zdraví, tvoří životní styl člověka a to až z 50%.
Životním stylem rozumí způsob života, režim práce a odpočinku, kvantitativní
a kvalitativní stránky výživy, pohybovou aktivitu a návyky. Do životního stylu se však
například řadí i charakter, chování a schopnost zvládat problémy, což jsou determinanty, které
ovlivňují vyvážené stravování, udržování tělesných a duševních aktivit, ale i schopnost
zvládat kuřáctví, pití alkoholu a stres (Komárek, et al. 2011, s. 17).
Dále pak z 20% svou úlohu na zdraví plní genetický profil daného jedince. Vrozené
vlastnosti mají vliv na délku života i na to, zda propukne určitá nemoc. Z hlediska věku je
podstatné, že např. u dětí je vyšší incidence1 respiračních chorob.
Z dalších 20% má na zdraví vliv životní a pracovní prostředí, kde bylo zjištěno, že
zaměstnaní lidé, kteří mohou ovlivňovat své pracovní podmínky, jsou zdravější.
Pozitivní vliv mají zvyky, tradice a především důvěra v rodinu (Komárek, et al. 2011, s. 18).
Posledních 10% tvoří zdravotní péče tj. dostupnost preventivních a léčebných služeb
a především schopnost jich využívat.
Teoretická východiska zdraví a zdravého životního stylu mívají převážně medicínský
(zdravotní) charakter, i když už i lékařství vnímá jedince holisticky.

1

Počet nově vzniklých případů nemoci ve vybrané populaci za určité časové období
(http://lekarske.slovniky.cz).
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Důkazem tomu může být, že WHO (1977) doplňuje základní pojetí o to, že zdraví také
znamená vést sociální a ekonomicky produktivní život a zdraví vymezuje jako ideální stav,
který však neumožňuje objektivní měření (MZČR, 2009).
Během posledních čtyř desetiletí však dochází ke značnému posunu v pojetí zdraví, mluví
se o tzv. interakčním pojetí zdraví (Havlínová 1998, s. 21). Interakční pojetí zdraví
vysvětluje jako zdraví, které staví na všech vzájemných působeních (interakcích). Mluví
o zdravé stravě, o zdravých mezilidských vztazích, zdravém životním stylu, zdravé krajině,
městě či škole. Uvádí v souvislost tělesné zdraví a myšlení, celkový způsob života, postoje
a vztahy s dalšími lidmi, souvislost mezi zdravím člověka a zdravím fyzického prostředí či
přírody.
Podporu takového pojetí zdraví spatřuje především v komunitách, v nichž lidé přirozeně
žijí a pracují, kde se vychází z metod a technik jednak lékařských oborů, ale i oborů
psychologických, sociologických, pedagogických (Havlínová 1998, s. 21).
Pokládám za nutné uvést, že komunitou autorka rozumí skupinu lidí, která obývá určitý
omezený prostor, kde vykonává svou pravidelnou činnost. Na první místo řadí rodinu, dále
školu, pracovní společenství, zájmové skupiny a širší sociální společenství např. obec
(Havlínová 1998, s. 22).
První dvě komunity tj. rodina a škola jsou pro tuto práci klíčové. Je tedy vhodné se těmto
hlavním aktérům v životě jedince věnovat i v dalších kapitolách, avšak se zřetelem na aspekt
psychologický, sociologický a pedagogický.

2.1.2. Různorodost pojetí životního stylu
Dle programu ZDRAVÍ 21. představuje životní styl nejvýznamnější faktor na vliv našeho
zdraví a tvrdí že jeho vliv se uplatňuje v celé řadě oblastí života – rodině, škole, pracovišti
atd. Riziko spatřuje zejména v nevhodně konzumovaných potravinách a v nedostatku
tělesného pohybu, proto si tento dokument klade za cíl rozšířit zdravé chování ve výživě
a zvýšit tělesnou aktivitu a to do roku 2015 (MZČR, 2008).2
Jiný pohled na životní styl nabízí Kraus (2001), který uvádí definici (Mohapl, 1992)
a životní styl označuje jako „soubor názorů, postojů, temperamentových vlastností a návyků,
které mají trvalý ráz a jsou pro každého individuálně specifické – vystihují osobnost jeho
chování (Kraus in Mohapl, s. 153).“

2

Cíl 11: Zdravější životní styl, s. 63.
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Jeho pojetí životního stylu souvisí s hodnotami a ideály, které by člověk rád v životě
uskutečňoval.
Stejně jako Havlínová (1998) definuje životní styl interakčně, tzn., že životní styly se
utvářejí v interakci osobních zvláštností člověka. Dále pak podle toho jak se člověk
konfrontuje s typickými životními situacemi, jejichž zvládání má povahu pravidelného
opakování, představuje určité znaky životního stylu. Neopomíjí ani sociologický kontext, kde
uvádí, že náš život a způsob jeho prožívání je, nezávisle na naší vůli, zasazen do života celé
společnosti (viz Kraus 2001, str. 153-155).
Náš životní styl tedy z části ovlivňovat lze, ale z části také ne. Vždy se však lze dobrat
k určitému souboru podstatných rysů, které jsou charakteristické pro určitý národ, či sociální
skupinu v daných společenských podmínkách (Kraus 2001, s. 154).
Pro ČR je typické seřazení životních stylů v pořadí práce, studium, hra a rozjímání.
Lze se však také setkat s různým dělením životního stylu jako např.:
•

Pracovně orientovaný životní styl (profesionální činnost se zde vnímá jako hlavní
smysl života a zbytek volného času je bezprostředně využíván k tělesnému odpočinku,
rekreaci a zotavení).

•

Hédonistický životní styl (životní zájmy jsou zde přesunuté především do oblasti
volného času, rodiny, soukromí. Práce je pak nutností k možnosti užívat takového
způsobu života).

•

Celistvý životní styl (snaží se omezit oddělení oblastí práce a volného času)
(Kraus 2001, s. 154-155).

Životním stylem, podle tohoto dělení, můžeme tedy rozumět jako oblasti pracovní a jako
oblasti volnočasové. Každý z nás se nachází v různém životním stylu, který se může během
života měnit nebo prolínat s ostatními. Je zřejmé, že není bez podstaty, to jakým životním
stylem žijeme.
Důkazem toho může být i nedávný výzkum, který zkoumal životní styl jako rizikový faktor
viktimizace mládeže. Základním východiskem této práce, je již odhalená souvislost mezi
životním stylem jako základního rizikového faktoru viktimizace3 mládeže (Podaná 2014, s.
29-46).

3

Ve výzkumu byla viktimizace krádeže uvedena otázkou: „Něco Ti bylo ukradeno (kniha,
mobil, sportovní vybavení)?“ Viktimizace násilnými delikty např. otázkou: „Někdo po
Tobě chtěl peníze nebo jiné věci a vyhrožoval Ti, pokud mu je nedáš?“
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Konkrétně tento výzkum, realizovaný v českém prostředí, vychází ze zahraniční analýzy
viktimizace Hindelanga, etal. (1978) a perspektivy teorie rutinních aktivit Cohena a Felsona
(1979).
Autoři na základě své analýzy došli k závěru, že viktimizace jedince závisí především na
jeho životním stylu, přičemž životním stylem rozumí každodenní rutinní aktivity jedince,
a to jak volnočasové, tak spojené s prací včetně práce v domácnosti a studia. Upozorňují
také na to, že životní styl jedince není pouze výsledkem jeho svobodné volby, ale je limitován
mnoha okolnostmi. Důraz dávají především ekonomickému postavení jedincovi rodiny.
Přišli také na to, že čím větší máme možnost svůj životní styl ovlivňovat, tím více lze
viktimizaci předcházet. Za limitující analýzu považují v tom, že nebere v potaz individuální
vlastnosti oběti a širší sociální kontext, jenž na jedince působí.
Jak jsem již uvedla, na základě výše popsané studie, se v ČR (2013) realizoval výzkum
delikvence mládeže.
Výzkum byl prováděn na žácích 7. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročnících
víceletých gymnázií. Pro výzkumné šetření bylo využito anonymního dotazníkového šetření.
Za rutinní aktivitu považoval výzkum docházku do školy. Šetření bylo tedy zaměřeno
především na životní styl ve volnočasových aktivitách mládeže.

Protože variabilitu

považovali autoři za neomezenou, soustředili svou pozornost pouze na pár konvenčních
aktivit a to: na přípravu do školy, sportování, návštěvu kaváren či koncertů, trávení času na
veřejných místech a trávení večerů mimo domov.
Dle předpokladu se volnočasové aktivity lišily dle pohlaví, např. dívky tráví více času na
veřejnosti, více se učí do školy a méně sportují. Zajímavostí bylo, že rozdíly mezi dětmi
pocházejícími z etnických minorit a majoritní populací byly ve zkoumaných aktivitách pouze
malé.
Důležitým výsledkem výzkumu bylo, že nejnižší prevalence viktimizace dosahují děti,
které tráví nejvíce volného času s rodinou a riziko je výrazně vyšší u dětí, jež pobývají ve
společnosti vrstevníků a to zejména ve větší skupině.
Nezanedbatelným vlivem na viktimizaci má dle zjištěných výsledků i kriminogenní
prostředí (hlavně ve škole), vazba dítěte na rodiče, delikventní kamarádi a nízká sebekontrola
(Podaná 2014, s. 44).

2.1.3. Faktory ovlivňující životní styl
Z předchozí kapitoly je zřejmé, že na životní styl lze nahlížet různorodě. Je to způsobeno také
tím, jaké faktory jej ovlivňují a utvářejí.
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Kraus (2001) uvádí, že se jedná o dvě skupiny determinujících faktorů a to faktory
objektivní, které vycházejí z cílů a potřeb společnosti a faktory vycházející z potřeb a záměrů
jedince tj. faktory subjektivní.
Z hlediska objektivních společenských faktorů hrají důležitou roli, kromě ekonomické
situace a politických poměrů, kulturní tradice. Vstupují do života jedince stejně, jako vstupují
i určité zvyklosti a jednání tradované v rodinách. Jde především o hospodaření v domácnosti,
výchovu dětí, trávení volného času, uspokojování biologických potřeb, hygienické i kulturní
činnosti. Co je tedy typické pro náš kraj, národ rodinu se neustále přenáší (Kraus 2001, s.
155).
Ve spojitosti s výchovou dětí se zmiňuje o závažné úloze rodiny. Především způsob, jakým
rodina žije, formuje základy celé osobnosti dítěte, včetně zásad a vzorů, podle nichž bude
vypadat jedincův životní styl v budoucnu (Kraus 2001, s. 155).
Z pohledu subjektivního osobnostního faktoru se jedná o zájmy a potřeby jedince, které
jsou dány námi samotnými. Jde především o položky intelektové úrovně, temperamentové
dispozice, pohlaví, zdravotního stavu, které se mísí s již zmíněným výchovným působením.
Nejvíce se diskutuje vliv vzdělanostní úrovně jedince a mnohé studie poukazují na to, že
vyšší stupeň vzdělání (následně profese) má pozitivní vliv na úroveň a kvalitu života (Kraus
2001, s. 156).

2.1.4. Rizikové faktory životního stylu
V souvislosti s faktory ovlivňující životní styl se setkáváme s tzv. rizikovými faktory
životního stylu. Nevhodný životní styl, jako jsou špatné výživové vlastnosti, nedostatek
pohybu, obezita, kouření nebo trvalý stres způsobují lavinu chronických tzv. civilizačních
onemocnění jako nemoci srdce a cév, cukrovka, nemoci pohybového aparátu, dýchacího
ústrojí a nádorová onemocnění. (SZÚ, 2013).
SZÚ (2013) srovnával výskyt obezity u dětí ve věku 13–15 let a porovnal jej se
zahraničními údaji (viz obr. 1).
Je zde zobrazeno srovnání výsledků o výskytu dětí udávajících vyšší než normální
hmotnost v zemích Evropy a USA. ČR se, nejenom zde, řadí do horší poloviny sledovaných
zemí.
Podíl obézních dětí se podle WHO za posledních 20 let ztrojnásobil. Za hlavní příčinu
vzniku nadváhy u dětí uvádějí zhoršující se životní styl, který provází nerovnováha mezi
příjmem a výdejem energie. Uvádí také, že velkou roli hraje výskyt nadměrné tělesné
hmotnosti v rodině, neboť v rodině, kde jsou oba rodiče obézní, má dítě ve věku 6–12 let více
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než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že bude také obézní. Vliv mají genetické faktory, skladba
jídelníčku a celkový životní styl rodiny (SZÚ, 2013).
Z uvedeného grafu4 je patrné, že větší výskyt vyšší, než normální hmotnosti, je u chlapců,
nežli u dívek. Ze srovnávacích studií HBSC5 vyplývá, že v posledních 10 letech dochází
k 50% nárůstu hmotnosti u chlapců. U dívek o něco méně a to o 19%. Výsledek je však
komentován tím, že se vychází z údajů, které jsou reportované samotnými dětmi a u dívek tak
může docházet k určitému podhodnocení.
Mezi součásti nápravné strategie patří také podpora programů ve školách, které mají vést
děti k pohybu a zdravějším stravovacím návykům (SZÚ, 2013).
Jedním z takových programů je v současnosti, především mediálně známý program,
„Skutečně zdravá škola“, který je pod záštitou MZP.
Program cílí především na vedení školy, kde důležitost svého působení zdůvodňuje tím, že
kvalita školního stravování zvyšuje atraktivitu školy mezi rodiči, obohacuje vzdělávací
program o nové prvky (projektové vyučování, pomáhá naplnit obor Výchova ke zdraví
a průřezové téma environmentální výchova v RVP). Dalšími argumenty apeluje také na
pedagogy, rodiče, pracovníky školní jídelny a zřizovatele školy.6
Program usiluje o tři zásadní změny v problematice školního stravování:
1) Aktualizaci státních výživových doporučení pro školní jídelny (cílem je vytvořit
pracovní skupinu z řad odborníků ministerstva školství, zdravotnictví a zemědělství
a na výživu a zrevidovat Vyhlášku o školním stravování, tak aby se v ní odrážely nové
poznatky v oblasti výživy dětí).
2) Aktualizace výživové pyramidy (cílem je upozornit na zastaralost české výživové
pyramidy a vytvořit výživová doporučení, jak pro děti ve škole, ale i doma).
3) Zavedení programu Skutečně zdravá škola do škol (cílem je vytvořit síť škol do
roku 2020).
Pravděpodobně i z důvodu těchto „reformátorských tendencí“ vznikají různé polemiky.
Například MŠMT se od iniciativy „Skutečně zdravé školy“ distancuje. MŠMT jako důvod
uvádí, že „problematika školního stravování je vysoce odborná záležitost a metodickou
4

Viz obrázková příloha.

5

Health and Health Behaviour in School-Aged Children (mezinárodní studie
garantována Světovou zdravotnickou organizací, zaměřuje se na zdraví a životní styl
dětí na ZŠ (ve věku 11, 13 a 15 let)).

6

Více informací lze načerpat na http://www.skutecnezdravaskola.cz/.
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podporu v této oblasti vykonává MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Krajské
hygienické stanice (KHS), Česká školní inspekce (ČŠI) a krajské metodičky školního
stravování“.7
V dalším textu se nejprve zaměřuji na obecné zásady, které vedou k podpoře zdravého
životního stylu a až v dalších kapitolách se zabývám rodinou a školou.

2.1.5. Podpora zdravého životního stylu
Z uvedených rizikových faktorů životního stylu je zřejmé, jak lze životní styl ovlivňovat
negativně. Stejně jako každá mince máme možnost i druhé strany a to utvářet svůj životní styl
pozitivním směrem – vychovávat sebe samého ke zdravému životnímu stylu.
Poláčková in Kraus (2001) výchovu ke zdravému životnímu stylu chápe jako vštípení
návyků tělesné a duševní hygieny. Pro udržení zdravé životní rovnováhy uvádí několik
základních okruhů, na které se při tom soustředit:
•

Životní

rytmus

(vyváženost

poměru

pracovní,

fyzické,

psychické

zátěže

a odpočinku).
•

Pohybový režim (aktivní a pravidelná tělesná činnost).

•

Duševní aktivita (spojení s kulturními zájmy, dalším vzděláváním, zásady duševní
hygieny, optimální soužití s ostatními sociálními skupinami).

•

Životospráva a racionální výživa (jako prostředek k zachování tělesné i duševní
výkonnosti).

•

Zvládání náročných životních situací.

I když uznáme za vhodné dodržovat určité zásady, tak se nemusíme vždy orientovat v tom,
„co ale znamená žít zdravě?“
Formou médií se k nám dostávají informace, které je však nutné adekvátně vyhodnocovat
a i přes různá doporučení si zachovávat naplnění svých individuálních potřeb, protože to
jakým způsobem života žijeme, nás specifikuje a může inspirovat někoho jiného.
U podpory zdravého životního stylu v ČR se setkáváme převážně s preventivními
opatřeními, která by měla vést k udržitelnému zdraví.

7

Celá polemika a její kontext je dostupná zde: http://www.eduin.cz/clanky/polemikamsmt-a-skutecne-zdrava-skola/
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Řada úkolů je definována v „Akčním plánu zdraví a životního prostředí“, v programech
podpory zdraví a v materiálu „Strategie zajištění bezpečnosti (nezávadnosti potravin) v ČR“
(z roku 2001). Dále pak v Národních programech rozvoje sportu a zdraví.
Dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR je program
Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21), který funguje za podpory MZČR.
Většina preventivních aktivit je směřována do edukace veřejnosti, zdravotnických i jiných
profesionálů (např. učitelů, cvičitelů apod.)
Alarmující může být, že i přes různé snahy těchto programů, je současný stav populace ČR
takový, že více jak polovina nesplňuje doporučovanou úroveň pohybové aktivity.
Dílčími úkoly8 programu Zdraví 21 jsou především zlepšit spotřebu potravin snížením
celkové energie, tuků, soli a cukru a naopak zvýšit příjmy zeleniny, ovoce, brambor, mléka,
luštěnin, celozrnných obilných výrobků a ryb.
Z hlediska rodinného prostředí vidí úskalí především v tom, že potraviny tvoří z hlediska
nákladů stále vysoký podíl v rodinném rozpočtu, což většinou vede k nákupu levných druhů
potravin. I když se podíly složek potravin převážně dodržují, tak spotřeba masa je o 20% stále
vyšší, než je doporučované množství.
Zlepšení pohybového aparátu dětí, program spatřuje i prostřednictvím školy, kde
doporučuje zavést na ZŠ a SŠ nové vzdělávací standarty Člověk a zdraví orientované na
školní tělesnou výchovu. Dále také zvýšit úroveň informovanosti učitelů, zlepšovat
ergonomickou situaci ve školách (výbava vhodným nábytkem) a v neposlední řadě zapojovat
všechny žáky do aktivního pohybu v průběhu celé vyučovací hodiny tělesné výchovy
(MZČR, 2008).

8

Aktivity ke splnění dílčích úkolů, s. 64–67.
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2.2. Zdravý životní styl v rodině
Cílem této kapitoly je nahlédnout na rodinu jako na hodnotný živoucí organismus, jako na
společenství, které se snaží žít zdravým způsobem života a utvářet pozitivní vztahy
k okolnímu světu a to zejména ke škole.

2.2.1. Hodnota a postavení rodiny ve společnosti
Co je hodnota rodiny a jak jí vnímat má široké spektrum odpovědí, někdy si lze však
odpovědět vhodnou otázkou jako např.: „Je žádoucí vstupovat do manželství? Kdo může
a nemůže založit rodinu? Kdy je na to v lidském životě vhodná doba? Je žádoucí mít děti?
Kolik a v jakém věku? Jak se má plánovat narození dětí vzhledem k pracovní dráze a to
zvláště u žen? Je možné se rozvést? Co je dostatečným důvodem k rozvodu? Do jaké míry je
při rozhodování nutno brát v úvahu zájmy dětí? V kterém věku děti snášejí rozvod rodičů
nejhůře? Kdy mohou děti z rodiny odejít?“ (Matoušek 2003, s. 45).
Takové a další otázky týkající se našeho života v rodině jsou důkladným prověřením našich
hodnot, které máme přejaté ze své původní rodiny, nebo které jdou z osobních důvodů proti.
Nelze opomenout ani historický kontext rodiny, který se dramaticky mění v šedesátých
letech, kdy do Evropy pronikají americké superliberální postoje k dětem. I ty se později
stávají palčivým tématem mezi odborníky, kteří tomuto přístupu kladli za vinu rostoucí
zločinnost a úpadek morálky (Matoušek 2003, s. 47).
Vzhledem k tématu práce se nabízí blíže se zaobírat otázkou, jaká je hodnota dítěte pro
rodinu. Touto otázkou se zabýval Matějček et al. v roce 1975, kdy zkoumané matky dostávaly
otázku: „Jaký je podle vašeho názoru hlavní důvod, proč lidé chtějí mít děti?“
Odpovědi dopadly takto:
•

Náplň života (34%).

•

Uspokojení citových potřeb (22%).

•

Náplň a pouto manželství (19%).

•

Zábava a radost s dítětem (25%).

Matějček a jeho kolegové na základě svých výzkumů dospěli k názoru, že o takové
hodnotě lze uvažovat jako o prostředku k uspokojení základních potřeb. Poté na otázku, zda
„mít, nebo nemít děti“ lze nahlížet i z tohoto hlediska (Matějček 1992, s. 41).
Vynořuje se však i otázka tzv. „psychosociální ceny“ za uspokojení takové potřeby, což
může způsobit značný vnitřní konflikt, který se navenek vyznačuje ambivalentním postojem
k tomuto životnímu rozhodnutí (Matějček 1992, s. 43).
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Hodnotovou orientaci rodiny lze jednoduše také vysledovat z otázky, která zjišťuje, jak
rodina tráví volný čas – tedy čas, kdy se členové nevěnují práci či školní docházce.
Přirozené rozdíly budou v rodinách s mladšími dětmi, kdy náplň volného času určují rodiče
a v rodinách s dospívajícími dětmi, kde jsou už brány v úvahu jejich preference (Matoušek
2003, s. 48).
Atmosféra rodiny se školními a dospívajícími dětmi se plynule proměňuje, z hlediska
hodnot a určitých norem v rodině, je podstatný postoj rodičů ke školním výsledkům
a vzdělávání jako takovému. „Dítě zakouší, jak funkční je jeho psychologická výbava
v mimorodinném prostoru. Porovnává se s ostatními dětmi, srovnává rodiče s učitelem
(učitelkou) a časem také srovnává svoji rodinu s jinými rodinami“ (Matoušek 2003, s. 70).
To jakým způsobem je dítě vychováno, má nepochybně vliv na jeho životní styl
v budoucnosti, proto se nabízí podívat se blíže na to, jaký dopad má rodičovské jednání.

2.2.2. Vývoj výchovných stylů v rodině a jejich vliv na dítě
Jednou ze stěžejních hodnot rodiny je i výchova, jejíž ideály jsou v neustálém proudu
zkoumání a vývoje. Předmětem takového zkoumání je především vliv rodiny a jejího
spojenectví na jednotlivce.
V nejranějších stádiích, v období novověku, byla výchova praktikována necitlivě, chladně
a autoritářsky. Prostředkem takové výchovy bylo bití, které bylo doporučováno světskými
i církevními autoritami. Ideálem tehdejší výchovy byly: pevná disciplína, pevná víra v Boha
a dobrá výživa. Převrat nastává mezi 17. - 18. stoletím, kdy naopak jenom člověk, který je
vychováván ve stabilní rodině, stále stejnými rodiči, ve stabilním domově a v láskyplné
atmosféře mohl, co nejlépe růst a přinášet plody. Toto skleníkové prostředí se více či méně
udržovalo až do 20. století (Matoušek 2003, s. 91).
Až po tomto období nastoupila povolná a demokratická výchova dětí, která, jak jsem již
výše uvedla, způsobovala rozpad morálních hodnot dítěte.
Tato zpětná vlna, na emancipační trend ve výchově, dovedla odborníky k usnesení, že
„každá společnost, nemá-li se zhroutit, potřebuje jistou mocenskou hierarchii, nepřekročitelné
hranice osobní autonomie a pravidla regulující dovolené způsoby prosazování individuálních
zájmů“(Matoušek 2003, s. 92).
Mocenským versus partnerským přístupem ve výchově a vztazích, se v současnosti zabývá
například projekt a stejnojmenná kniha – „Respektovat a být respektován“, který je realizován
za podpory občanského sdružení „Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání“
(SMKV) založené v roce 1995.
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Sdružení, kromě teoreticky napsané knížky, nabízí i metodicky a prakticky orientované
kurzy pro rodiče, učitele a širokou veřejnost. Rodičům kurzy nabízejí pochopení principů
respektující výchovy a také učení na modelových situacích, jak respektující výchovné modely
používat. Učitelům nabízejí znalosti a praktické dovednosti k tomu, aby ve třídě uměli
vytvořit bezpečné klima, které považují pro kvalitní výuku za prioritní.9
Z vlastní zkušenosti absolvovaného kurzu mohu ještě dodat, že na kurzech se mají možnost
setkat rodiče i učitelé na neutrální půdě a pohlédnout na výchovu dítěte, jak z pohledu rodiče,
tak učitele a proniknout do problematiky střetnutí rodičovských a učitelských postojů na
výchovu dítěte.
Dr. Karel Nešpor, jeden z největších odborníků na prevenci u návykových látek v ČR,
uvádí že „vliv rodiny je nejsilnější před dosažením adolescence, pak získává na významu
skupina vrstevníků, škola a širší společnost, tedy faktory ovlivnitelné jen nepřímo“ (Clevelan
a spol., 2008 in Nešpor 2012, s. 1).
V otázce převládajícího výchovného stylu v rodině uvádí, že nemáme k dispozici potřebná
výzkumná data, ale dle médií, která tvrdí, že čeští rodiče tráví více času v práci, než lidé ze
srovnatelných zemí, se předpokládá, že výchově dětí věnují méně času.
Výchovné styly rozděluje, dle amerického výzkumu, do čtyř kategorií: 10
•

Autoritářští rodiče (se vyznačují malou vřelostí a citlivostí, neumí dítě pochválit,
i když se chová a učí dobře. Výchovný styl není vhodný vzhledem k malé citlivosti).

•

Permisivní rodiče (málo dohlížejí na dítě a nevyžadují rozumnou disciplínu.
Výchovný styl se vyznačuje citlivostí, což se však nepokládá za dostačující).

•

Zanedbávající rodiče (se o dítě dostatečně nestarají, nevyžadují disciplínu a nejsou
citliví. Tento výchovný styl je pokládán za nejrizikovější ze všech).

•

Autoritativní rodiče (vyžadují disciplínu a na děti dohlížejí. Oceňován je odborníky
faktor společně stráveného času (Piko a Balász, 2012), který má pozitivní efekt a tento
výchovný styl považují za nejvýhodnější z hlediska prevence návykových látek
i s ohledem na školní prospěch (Cohen a Rice, 1997)).

9

Více informací lze nalézt zde: http://www.respektovani.com/.

10

Výchovné styly jsou popsány z hlediska vlivu přilnutí k návykovým látkám.
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2.2.3. Výchova ke zdravému životnímu stylu v rodině
Při výchově ke zdravému životnímu stylu z pohledu rodiny, hraje roli hned několik aspektů.
Předchozí kapitola nastínila, jaký vliv může mít rodič z pohledu jím uznávaných hodnot. Dále
má rodina, v rámci zdravého životního stylu, možnost ovlivnit jedince v oblasti stravovacích
a pohybových návyků, pomocí preventivních opatření omezovat rozvoj patologických jevů
a zdravým rodinným fungováním přispívat ke schopnosti účinně zvládat náročné či stresové
životní situace, které u dítěte prvně nastávají zapojením se do vzdělávacího procesu.

2.2.4. Psychologický aspekt výchovy ke zdravému životnímu stylu
v rodině
Podíváme-li se na koncept zdravého rodinného fungování z psychologického hlediska,
můžeme objevit různé aspekty, které by měla rodina naplňovat, aby mohla zdravě fungovat tj.
žít zdravým životním stylem. Jeden z výčtů nabízí Pattersonová (2002a)11, kde uvádí, že
rodinné fungování je způsob, jakým rodina plní své funkce a jsou následující:
•

začlenění jedince do rodinné struktury (pocit sounáležitosti, ovlivňuje osobní
identitu, smysl a zaměření života),

•

ekonomická podpora (zajišťuje základní a rozvojové potřeby členů rodiny)

•

péče, výchova, socializace (umožňuje fyzický, psychický, sociální a duchovní vývoj
dětí i dospělých, zprostředkovává sociální hodnoty a normy),

•

ochrana zranitelných členů rodiny (mladých, nemocných, handicapovaných, starých
aj. závislých).

Sobotková (2007) také uvádí, že odborníci se dále shodují na třech základních rodinných
procesech, které jsou pro zdravé rodinné fungování velice důležité. Jedná se o soudružnost,
adaptabilitu a komunikaci.
S hlediska zdravého životního stylu je důležitá především adaptabilita rodiny, což je
vysvětlováno jako „schopnost rodiny přizpůsobovat se proměnlivým požadavkům a nárokům
života“. Adaptabilní rodiny dokážou snadněji změnit své fungování, někdy i životní styl,
vyžaduje-li to situace“ (Sobotková 2007, s. 72).
Dodává, že v zahraniční literatuře se setkáváme s pojmy „family health“„healthy function“
či „healthy family“, kdy je na rodinné zdraví nahlíženo z více rovin např. z roviny

11

Pattersononá in Sobotková (2007, s. 71).
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vývojového pohledu, sociálního konstruktu či dle interakčního a behaviorálního vzorce
v rodině (Sobotková 2007, s. 73).
K utváření zdravé rodinné struktury mohou pomoci různá preventivní opatření, tedy aby se
dítě neuchylovalo k patologickým tendencím jako je např. zneužívání alkoholu či drog.
Odborníci na prevenci Nešpor a Csémy (2003) vytvořili soubor pravidel, která vedou
k preventivním opatřením v rodině, zde je jejich krátký výčet:
•

Získat důvěru dítěte, umět mu naslouchat a vyhradit si pro dítě dostatek času.

•

S dítětem o alkoholu a drogách hovořit přiměřeně dle jeho věku.

•

Dobře organizovat dítěti čas. Předcházet nudě, ale i vyčerpání nebo únavě v důsledku
jednostranné a nadměrné zátěže.

•

Pomáhat dítěti nacházet hodnoty, které usnadní odmítání alkoholu a drog. Takovými
hodnotami jsou nejčastěji zdraví, dobré sebeovládání nebo duchovní hodnoty.

•

Vytvořit zdravá rodinná pravidla a trvat na jejich prosazování.

•

Pomoci dítěti se bránit nevhodné společnosti a najít si mezi vrstevníky bezpečné
přátele. To souvisí se sociálními dovednostmi, např. jak navázat kontakt, jak odmítat
nebo jak se zdravě prosadit.

•

Posílit sebevědomí dítěte, např. při vhodných příležitostech ho pochválit a povzbudit.

•

Spolupracovat s dalšími dospělými (s širší rodinou, školou a dalšími dospělými
v místě bydliště, atd.).

Avšak nároky a požadavky na děti je potřeba domyslet s přihlédnutím k jejich celkovým
možnostem. V souvislosti s kvalitou života u dětí, může mít pak takové jednání na dítě vliv
např. projevem somatizace. Takovým problémem se zabývá např. Skorunka (2007) 12 ve studii
„Projevy somatizace a kvalita života u dětí a dospívajících: perspektiva rodinného terapeuta“,
kde k somatizaci dochází například narůstajícím tlakem na výkon, nebo zapomínáním na
potřebu stability, rituálů a klidu v bezpečném prostředí rodiny.
Velice mě k tomuto tématu zaujala přiložená terapeutická kazuistika, kterou uvádějí Chvála
a Trapková (2004):
„Rodinného terapeuta vyhledali rodiče s osmiletým synem, kterého trápily časté bolesti
břicha a projevy úzkosti. Pediatr neshledal žádné objektivní příčiny potíží, opakovaně po
konzultaci s chirurgem i možnost zánětu slepého střeva. Oba rodiče měli časově náročné
zaměstnání, zejména otec, k tomu vyznávali i velmi aktivní styl života.

12

Skorunka in Mareš (2007, s. 49).
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Často cestovali do zahraničí, někdy všichni společně, jindy sami, kdy jejich děti hlídali
prarodiče.
Při společném povídání se ukázalo, že výskyt bolesti břicha někdy souvisel s odloučením,
jindy předcházel změnám v životním rytmu a zaběhnutým stereotypům, které navíc nebyly
v rodině příliš stabilní. V jiných případech se bolesti břicha objevovaly bez zjevných
souvislostí. Oba rodiče měli o syna obavy, občas se ale zdálo, že jsou jakoby „napřed“,
nastaveni na ještě nerozvinuté možnosti a daný věk dítěte.
Tuto úvahu dokládaly např. opakované poznámky otce, který popisoval, jak se snaží synovi
vše logicky vysvětlit včetně motivace pro časté cesty mimo domov a rozvíjení mnoha
dovedností. Zdálo se jako by tělesné projevy dítěte fungovaly jako forma zpomalování
„tempa“ rodinného systému“.
Podle autorů se jedná o psychosomatickou poruchu, která je způsobená dopadem
prohlubující se odlišnosti mezi vnitřním světem rodiny a světem vnějším na zdraví. (Chvála,
Trapková 2004 in Mareš 2007, s. 49).

2.2.5. Vliv rodiny na stravovací návyky dítěte
Z dalších oblastí, které mají významný vliv na zdravý životní styl, jsou pohybové a výživové
návyky jedince. Marádová (2011) uvádí, že postoje ke stravování a nutriční chování se
formují již od raného dětství a nezastupitelný vliv má rodinné zázemí, především životní styl
rodiny, v níž dítě vyrůstá. Doplňuje, že se zde uplatňují genetické faktory, vlastnosti
osobnosti rodičů, jejich zájmy, výchovné metody, vliv sourozenců, ekonomická situace
rodiny, její kulturní a sociální pozadí.
Dospělí mohou ovlivňovat vztah dítěte k jídlu následujícími způsoby:
•

verbálně v době podávání jídla nebo mimo tuto dobu,

•

neverbálně tj. předkládáním nabídky pokrmů s možností ochutnat či umožněním
pozorovat přípravu jídla,

•

prostřednictvím vlastního nutričního chování,

•

používáním potravin z jiných než nutričních důvodů (jídlo jako odměna).

Marádová (2011, s. 143) ještě říká, že znalosti o správné výživě umožňují dětem hodnotit
vlastní dosavadní způsob stravování, dokážou tak vyhodnotit informace z dalších zdrojů
a jejich možná rizika. Také čím je dítě starší, tím víc dokáže ovlivňovat a kontrolovat svůj
denní příjem potravy. Stále je však závislé na svém okolí a to především na rodině tj. na tom,
co mu umožní a co je pro rodinu dostupné.
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Pro orientaci důležitých složek denního příjmu potravy slouží tzv. „zdravý talíř“13, který je
náhradou dlouholeté „výživové pyramidy“. Uvádí se, že výživová pyramida již neodpovídá
moderním poznatkům o zdravé stravě a dodržování jejích pravidel se podílí na epidemii
obezity, cukrovky či rozvoji srdečních onemocnění (Slimáková, 2012).
Dodržování složení zdravého talíře by mělo vést k udržení zdravé hmotnosti, tvořit základ
zdravotní prevence a podporovat účinnou léčbu, jedná se tedy o:
•

Zeleninu (měla by tvořit min. jednu čtvrtinu z denního příjmu potravin).

•

Ovoce (je druhá čtvrtina zdravého talíře. Doporučováno je sezónní ovoce různých
druhů a barev a jeho konzumaci lze nahradit zeleninou).

•

Bílkoviny (tvoří střed talíře a nejlepší způsob jejich příjmu je z ryb, ořechů, luštěnin,
semínek, zakysaných mléčných výrobků, vajec či masa, což umožňuje i výběr dle
stravovací filozofie např. při preferenci rostlinné stravy).

•

Polysacharidy (nejlépe v přirozené podobě např. jáhly, ovesné vločky, žitné
a kváskové chleby či divoká rýže s omezením výrobků z bílé mouky).

•

Oleje a tuky (nejlépe je přijímat formou zdravých tuků tj. z ořechů, avokáda či ryb).

•

Tekutiny (v podobě čisté vody a neslazených čajů. Slazené nápoje a čaje se
nedoporučují).

Celkově by se měly upřednostňovat přirozené potraviny před polotovary, lokální a bio
potraviny před velkoprodukcí a dovozem (Slimáková, 2012).
Marádová (2007) realizovala výzkum na osmi základních školách, kde sledovala nutriční
návyky dětí mladšího školního věku. Pro výzkumné šetření byla využita dotazníková metoda.
Tři školy v tomto výzkumu patří do programu „Školy podporující zdraví“.
Důležitá otázka dotazníkového šetření, která přinesla zajímavý výsledek, byla položena
rodičům a to v následujícím znění: „Jste Vašemu dítěti dobrým vzorem v oblasti
stravovacích návyků?“ Výsledkem bylo, že pouze 58% rodičů se domnívá, že jsou svým
dětem, pokud jde o výživu, dobrým příkladem. Necelá druhá polovina dotázaných připustila,
že se v životě neřídí zásadami správného stravování a svým dětem nejsou dobrým vzorem.
Tento vysledovaný jev může učitelům velmi komplikovat vedení žáků ke správným nutričním
návykům.

13

Viz obr. č. 2.
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2.3. Vzájemná interakce mezi rodinou žáka a školou
Vzájemnou interakci mezi rodiči žáka a školou lze chápat jako oblast vztahů rodiny a školy,
které se proudem času mění a názorově vyvíjejí. Nelze opomenout ani nezastupitelnou
komunikační funkci mezi rodinou a školou. V neposlední řadě je dobré vědět, že jak škola,
tak rodiče mají několik možností využití z poradenského systému služeb.

2.3.1. Vztahy mezi rodinou žáka a školou
Většina autorů dnes hovoří již o „partnerském vztahu“ mezi rodinou a školou, avšak v českém
prostředí se udržuje spíše termín „vztahy rodiny a školy“, čímž se snaží danou situaci vnímat
objektivně a nehodnotit ji (Rabušicová 2004, s. 10).
Od 60. let až po současnost se tak v Evropě vyvinuly různé modely vztahů mezi
rodinami/rodiči a školami/učiteli.
Výčet tohoto vývoje zpřehledňuje např. Ravnová14
Uvádí čtyři základní modely vztahů:
•

Kompenzační model (typický vztah v 60/70 letech se snažil o komunikaci
a spolupráci s rodiči. Vládla zde představa, že rodiče nedokážou dostatečně
podporovat své děti v jejich rozvoji, proto tu byla škola, která měla především
kompenzační funkci).

•

Konsenzuální model (v 70/80 letech se kladl důraz na informování rodičů, jednalo se
především o komunikaci jednosměrnou. Škola a rodina byly vnímány, jako
rovnocenné překrývající se teritorium).

•

Participační model (v 80/90 letech se rodiče vnímají, oproti kompenzačnímu modelu,
jako schopné autonomní jednotky, které mají dostatečné schopnosti podporovat své
děti. Škola tedy nemusí přebírat jejich úkoly).

•

Model sdílené odpovědnosti (současnost posunuje participační přístup a snaží se dát
větší podíl na rozhodování o dětech rodičům. Smyslem dnešní školy je tedy zapojovat
rodiče do takových aktivit, v nichž budou mít prospěch i jejich děti).

Podle Ravnové (2003) se však tyto diferencované přístupy shlukují ve společný základ,
jehož je konstruktivistický koncept učení, který zdůrazňuje, že znalost je výsledkem osobní
zkušenosti založené na interakci a na kontextu. „Ať už tedy v rodině nebo ve škole,
v interakci s rodiči nebo s učiteli, vždy se jedná o vzdělávací efekty, jež tyto interakce
a prostředí přinášejí dítěti“ (Ravnová in Rabušicová 2004, s. 14).
14

Ravnová 2003 in Rabušicová 2004, s. 11
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Zajímavé, z pohledu této práce, jsou ještě konkrétní oblasti, které jsou zahrnovány do
vztahu mezi rodinou a školou. Míra rodičovského zapojení může být ukazatelem vztahu mezi
rodinou a školou, při pozorování bude vhodné se zaměřit především na tyto:
•

Podoby zapojení rodičů do vzdělávacího procesu ve škole.

•

Komunikace mezi rodinou a školou, také mezi rodiči a učiteli.

•

Aktivity školy vůči rodině a formy spolupráce mezi školou a rodinou.

•

Přímou účast rodičů na vzdělávacím procesu ve škole.

•

Nabídka rodičovského vzdělávání.

Shrnutí vychází ze snahy postupovat od obecných podmínek ke konkrétním realizacím
(Rambušicová 2004, s. 18).
Významem aktivního zapojení rodičů do školního života se zabývá, přední psycholog pro
školní praxi, Fontana (1997). Tvrdí, že dobře fungující rodiče podporují práci školy
a ztotožňují se s jejími hodnotami a ideály. Znají se s učitelem svého dítěte a jsou připraveni
obracet se k němu o radu. Na druhou stranu mají tak učitelé možnost, lépe poznat prostředí
dítěte, mohou s rodiči probírat případné výukové problémy a využívat vzájemné pomoci
(Fontana 1997, s 40).
Dodává ale také, že školy mají potíže přilákat rodiče k větší spolupráci. Jedním z důvodů
může být, že rodičům se nezamlouvají „kulturní akce“ typu představení školního orchestru
nebo školního divadla apod. Aby některé školy zvýšily zájem např. o rodičovské schůzky,
tak pořádají různé neformální akce, ve formě tanečních zábav, nabízejí učitele pro domácí
vyučování nebo domácí vzdělávací programy. Při třídních schůzkách se učitelé nevěnují
pouze výčtu nedostatků, ale snaží se jednat pozitivně, chtějí tak získat důvěru a zájem o bližší
spolupráci (Fontana 1997, s. 41).
Konkrétní případ nám může odhalit případová studie tykající se činností komunitní školy
a jejích rodičů. Význam komunitní školy zde vysvětlují tak, že se jedná o školu, která se snaží
využívat místních zdrojů pro vlastní činnost a zároveň nabízí podporu pro rozvoj obce a je
úzce napojena na lokální komunitu. Cílem případové studie nebylo pouze zjistit, jak se
naplňují tyto charakteristiky, ale zkoumán byl také vztah školy s rodiči žáků (Šeďová 2004, s.
122).
Při výzkumném šetření byla využita řada technik. Jako hlavní jsou uvedeny hloubkové
rozhovory s ředitelem, které odhalují významné motivy pro spolupráci rodiny a školy.
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Jedním z motivů, který z rozhovoru vyplynul, byl motiv výchovné práce školy, kterou
nelze efektivně vykonávat bez spolupráce s rodiči, což dokládají slova dotazovaného ředitele.
Cituji: „Uvědomil jsem si, že škola nemůže absentovat na výchovu, že to není jen o vzdělání.
A tím, že se stýkáme s těma rodičema a poznám problémy těch rodičů, tak najednou vzniká
vztah důvěry. Třeba na takovým výletě s prvňáčkama si kantor a rodič neformálně
povykládají a ten kantor získá mimoděk tolik informací o té rodině a o tom děcku a díky své
profesionalitě to může využít k tomu, aby s ním pracoval individuálně.“
V rozhovoru se také promítla výhoda pro rodiče, kteří mají skrze různé příležitosti poznat
učitele svých dětí, nikoli jako „role“, ale jako konkrétní lidi a udělat si představu o tom, co
obnáší práce s dětmi: „Když rodiče a učitelé jedou na společný výlet s děckama, tak tam
z podstaty věci nastávají situace, kdy do hry nejdou ty role učitel a rodič, ale kdy jde do hry
člověk. A oni najednou na této pozici jsou si blíž a nikdo nic nepředstírá. A když ta maminka
přijde a vede nějakou dílnu, tak najednou zjistí, jak je obtížný získat ty děti, ukáznit,
motivovat. Takže i ona se dívá na práci kantora úplně jinak“ (Šeďová 2004, s. 127).
Hodnotné pro tuto práci je zjištění, že cíleně vedený hloubkový rozhovor dokáže odhalit
skutečný (lidský) pohled na danou problematiku. Z takového výzkumu také vyplývá, že
chceme-li se dozvědět více o spolupráci mezi rodinou a školou, je dobré účastnit se jakékoliv
akce, která vychází z iniciativy konkrétní školy.

2.3.2. Úloha komunikace ve škole mezi žákem a jeho rodinou
Z výše uvedeného vyplývá, že na utváření vztahu mezi rodinou a školou má velký efekt
komunikace. Vítečková (2011) publikuje, že komunikace s rodiči, je významnou součástí
učitelské profese a je tedy nutné pedagogy vybavit adekvátními dovednostmi z oblasti
pedagogického poradenství.
Stejně jako rodina, tak i škola má svůj podíl na zdravém vývoji jedincovi osobnosti. Mimo
jiné také efektivní spolupráce rodiny a školy má podíl na utváření veřejného mínění o škole.
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Kromě vzdělávání a výchovy je ve spolupráci rodiny a školy důležité aktivní zapojení
rodičů do následujících činností:
•

Participace rodičů na zajištění mimoškolních aktivit.

•

Zprostředkování besed s odborníky, zajištění exkurzí.

•

Participace rodičů na projektech školy.

•

Zajištění rady rodičů, řešení základních otázek financí z fondu Sdružení rodičů a přátel
školy, předávání informací z Rady rodičů do jednotlivých tříd.

•

Možnost diskuze o dílčích otázkách školy v oblasti výchovy a vzdělávání.

Specifická je pak úloha učitele, který by měl být schopen nacházet cesty k žákům i přes to,
že jsou ovlivňováni různorodými výchovnými styly i odlišnými představami rodičů o rozsahu
spolupráce se školou (Vítečková 2011, s. 333, 334).
Havlínová (1998) ve vztahu spolupráce a komunikace upozorňuje, že „komunikace nemusí
znamenat spolupráci, spolupráce však vždy předpokládá komunikaci.“
Nejobecnější pravidla pro komunikaci ve škole, v rodině i jiných skupinách získáme tak, že
se

vzájemně

podporují

komunikace

a základní

lidské

potřeby

podle

Maslowa.

Komunikace založená na respektu k základním lidským potřebám se vyznačuje následujícím
(Havlínová 1998, s. 52):
•

projevením porozumění pro životně důležité fyziologické potřeby člověka, jeho
biorytmy a zvyky,

•

snaží se přispívat k vytvoření pocitu sounáležitosti (přijímá a toleruje odlišnosti),

•

projevením uznání (pěstuje sebedůvěru, nesnižuje lidskou důstojnost, neshazuje
a nezesměšňuje),

•

pomáhá přispívat k seberealizaci (nemanipuluje, nevyžaduje slepou poslušnost,
umožňuje výběr k diskuzi, povzbuzuje a motivuje k osobnímu vývoji).

V činnosti školy, která podporuje zdravou komunikaci a spolupráci, se naplňují dvě funkce
– jednak je komunikace pro školu cílem samotným a jednak se skrze ni snaží žákům
zprostředkovat svět. Otázkou také je, jakých mediálních prostředků škola využívá a zda jich
umí zdravě využívat. Vznikají úvahy, že škola může ztratit v době mediálního rozvoje svůj
smysl (Havlínová 1998, s. 53).
Média, jako je prostředí internetu, umožňují a usnadňují spoustu věcí např. i dálkové
studium, avšak bezprostřední kontakt s kantory a dalšími aktéry vzdělávání má svou
nezastupitelnou socializační úlohu, kterou média mohou pomoci zprostředkovat, avšak ne ji
nahrazovat.
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Splňuje-li škola své socializační funkce, může tak přispívat k základní podmínce lidství.
Komunikace a spolupráce ve škole by měla, z tohoto důvodu, obsahovat:
•

hledání a nalézaní vztahů, spojené s radostí ze sounáležitosti i s bolestí z našich
slabostí a neočekávaných zvratů v chování kamarádů,

•

hledání a nalézání výsledků lidského poznávání,

•

hledání a nalézání cest naší individuální životní pouti i cest lidstva a planety,

•

společné prožívání úspěchů i ztrát v nejbližším kolektivu školní třídy,

•

hledání lásky v sobě pro druhé (Havlínová 1998, s. 54).

Jak však reálně probíhá komunikace na školách, zkoumají např. Šeďová a Čiháček (2004).
Fungující komunikaci vnímají jako základ vztahů mezi rodinou a školou. Zkoumali dílčí
komunikační téma a to, jaké komunikační platformy využívají české školy. Ve svém
dotazníku vyzvali ředitele základních škol, aby ke každé platformě uvedli, jak často ji
v posledních dvou letech využívají. Jednalo se o následující platformy, které jsou již seřazené,
dle míry jejich využití, dle výsledků výzkumu.
1) Třídní schůzky.
2) Připravenost vedení školy poskytnout rodičům informaci na požádání kdykoli.
3) Informace podávané na začátku školního roku.
4) Záznamy v žákovských knížkách.
5) Pracovní sešity dítěte a ukázky jeho práce.
6) Konzultační hodiny učitelů.
7) Nástěnky pro rodiče u vchodu do školy.
8) Časopisy, bulletiny, informační letáčky, občasníky.
9) Dny otevřených dveří.
10) Písemná zpráva o dítěti s hodnocením jeho výsledků, snahy, chování.
11) Konzultační hodiny a vedení školy.
12) Možnost přítomnosti rodičů při vyučování.
13) Ankety pro rodiče, zajišťující jejich názory na chod školy.
14) Videonahrávka seznamující s chodem školy.
15) Videozáznam dítěte při práci ve vyučování.
16) Videozáznam průběhu vyučovacího dne v konkrétní škole.
Z položek a jejich umístění je zřejmé, že školy se stále spoléhají především na tradiční
formu komunikace, jako jsou třídní schůzky, nebo zápis do žákovských knížek.
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Autoři ještě dodávají, že co se týče připravenosti vedení škol podávat informace na požádání,
zůstává otázkou, nakolik jde o proklamaci a nakolik reálnou praxi.
Také u postavení položky „konzultační vedení školy“, by se ředitelé měli zamyslet nad tím,
jak tento přístup komunikace více usnadnit, neboť není jasné, do jaké míry se rodič může
spolehnout, že pokud přijde do školy, bude ředitel nebo učitel přítomen a bude na něj mít čas
(Šeďová, Čiháček 2004, s. 72, 73).

2.3.3. Spolupráce s rodinou v systému poradenských služeb ve škole
Jak z uvedeného vyplývá, škola a rodina jsou partneři při společné výchově dítěte. Když
nastává problém, nebo nějaká komplikace při výchově a vzdělávání dítěte, tak je při školách
k dispozici široké spektrum forem, které pomáhají rodině, škole tak i samotnému žákovi.
Základní orientaci v poskytování poradenských služeb ve škole obsahuje vyhláška MŠMT
č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních.
Vítečková (2011) uvádí cíle výchovně-vzdělávacího poradenství a opírá se při tom o výše
uvedenou vyhlášku. Z hlediska zajištění zdravého životního stylu jsou především důležité
cíle:
•

Poskytování a rozvíjení podmínek pro zdravý bio-psycho-sociální rozvoj žáků
(utváření podmínek pro rozvoj zdravých mezilidských vztahů ve školských zařízeních,
utváření prostoru pro soužití žáků a studentů různých národnostních menšin, utváření
vztahu ke zdravému způsobu života a respektu k životnímu prostředí).

•

Rozvoj vědomostí, dovedností a zájmů žáků a studentů. Poskytování dostatečného
množství finančně přístupných mimoškolních aktivit.

•

Poskytování poradenských služeb žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
(žáci ohrožení školní neúspěšností, žáci se specifickými poruchami učení, nadaní žáci,
integrace dětí se zdravotním postižením, žáci s poruchami chování aj.)

•

Zabezpečení asistenta pedagoga, který v případě potřeby zajistí individuální přístup.

•

Prevence sociálně negativních i sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví,
šikany, závislosti, xenofobie, rasismu, vandalismu a dalších sociálně patologických
jevů).

•

Poskytování informací a poradenství v oblasti kariérového poradenství.

29

•

Poradenská činnost ve škole a jejich spolupráce s rodinou se zprostředkovává skrze
několik profesionálů a to prostřednictvím – třídního učitele, asistenta pedagoga,
školního psychologa, výchovného poradce, speciálního pedagoga a školního metodika
prevence.

•

Ze zařízení, kam mohou být rodiče a jejich děti školu doporučeni, aby jim poskytlo
specializovanou poradenskou službu, jde o pedagogicko-psychologickou poradnu
a speciálně pedagogické centrum (o náplni jejich činnosti píše např. Vítečková 2011,
s. 335, 336).15

•

V případě, že nejsou rodiče schopni zajistit adekvátní výchovnou péči svému dítěti,
tak se v poradenství řídíme zákonem č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních.

•

V neposlední řadě je také činnost a funkce rodiny vymezena v zákoně č. 94/1963,
který byl však nahrazen k 1. 1. 2014 zákonem č. 89/2012 a jeho znění najdeme nově
v občanském zákoníku.16

15

VÍTEČKOVÁ, M., 2011. Spolupráce rodiny a školy v oblasti výchovy a vzdělávání.
In: VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. et. al. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. s.
333–340. ISBN 978-80-247-3357-9.

16

Dostupnost

jednotlivých

zákonů

je

možné

aktuálně

sledovat

zde:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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2.4. Realizace zdravého životního stylu ve škole
Realizace zdravého životního stylu ve škole může mít mnoho podob. V následujících
podkapitolách se zabývám Programem podpory zdraví ve škole, podle kterého naplňuje
výchovu ke zdravému životnímu stylu ZŠ Lesní v Liberci. Uvádím zde další možnosti
a oblasti, kde se tématika zdraví a zdravého životního stylu očekává a naplňuje jako např.
Výchova ke zdraví nebo Tělesná výchova. Závěrem zmiňuji novodobé výzkumy, které se
týkají „Učení venku“. Domnívám se totiž, že tato nově vzniklá forma výuky nabízí nové
možnosti a přesahy do výchovy ke zdravému životnímu stylu.

2.4.1. Program podpory zdraví ve škole
Základní škola Lesní Liberec, která je předmětem mého zkoumání, je na seznamu sítě
Zdravých škol ČR.17 Jedná se o projekt, který byl spuštěn 30. října roku 2002 z usnesení
vlády ČR k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR a je
zároveň obsahem programu Zdraví pro všechny v 21. století, který jsem již uvedla na str. 8.
Projekt Škola podporující zdraví, kterým se chci v této kapitole zabývat, je přelomový,
neboť je to jeden z prvních projektů, který má jasně zpracovanou, certifikovanou
a realizovanou metodologii výchovy ke zdraví u dětí, žáků, studentů a dokonce i učitelů. Do
projektu mohou být zařazeny školy mateřské, základní i střední školy celé ČR (NICM, 2015).
Jedním z cílů mé práce je zjistit, jakým způsobem je realizována výchova ke
zdravému životnímu stylu na ZŠ Lesní v Liberci. Tím, že se tato škola zapojila do výše
uvedeného projektu, tak předpokládám, že výchozí nastavení výchovy ke zdravému
životnímu stylu bude skrze tento program. Avšak od spuštění programu uběhlo několik let
a je pro mě otázkou, jak je stále aktuální a zda z něho, mnou zvolená škola stále čerpá.
Pozorování bych ráda, z tohoto důvodu, strukturovala podle obsahu programu Podpory
zdraví ve škole. Podrobně rozpracovaný koncept se nachází v odborné publikaci Program
podpory zdraví ve škole: rukověť projektu zdravá škola.18
Program obsahuje tři pilíře, které se domnívám, že jsou pozorovatelné z vnímavého
pozorování (viz tabulka č. 1).

17
18

Viz. http://www.alternativniskoly.cz/pouzite-terminy/seznam-zdravych-skol-v-cr/
HAVLÍNOVÁ, M. et al. 1998. Program podpory zdraví ve škole: rukověť
programu Zdravá škola. 1. vyd. Praha: Portál. s. 82–204. ISBN 80-7367-059-3.
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I pilíř: Prostředí

1. Pohoda věcného prostředí
2. Pohoda sociálního prostředí
3. Pohoda organizačního prostředí

II. pilíř: Zdravé učení

III. pilíř: Otevřené partnerství

4. Smysluplnost

8. Škola jako model

5. Možnost výběru a přiměřenost

demokratického společenství

6. Spoluúčast a spolupráce

9. Škola jako kulturní a vzdělávací

7. Motivující hodnocení

středisko obce

Tab. I: Základní pilíře programu „Podpora zdraví ve škole“
Pilíře se, jak je vidět v tabulce, dělí na dílčí části, které jsou podrobně obsahově
rozpracovány. I zde bych ráda uvedla hlavní zásady a obsahy jednotlivých pilířů a jejich dílčí
částí, neboť jsou důležitou součástí mého pozorování (Havlínová 1998, s. 83–204) :

2.4.2. Pohoda prostředí jako první pilíř podpory zdraví ve škole
Důležitost prostředí ve škole se zde zdůrazňuje z důvodu nutnosti mikroprostředí19, které má
každá rodina, protože někde bydlí, skládá se z určitého počtu členů, organizuje svůj život
a hospodaření, vytváří meziosobní vztahy a tím vším spoluurčuje svůj způsob života.
Prostředí ve škole se rozděluje na prostředí věcné, sociální a organizační. Všechna tři by
měla splňovat určité zásady (Havlínová 1998, s. 82):
•

Pohoda věcného prostředí (hlavní funkcí ŠPZ20 je starat se o všestrannou
a vyváženou nabídku podmínek příznivých pro pohodu věcného prostředí tím, že se na
jejich tvorbě a péči o ně podílejí všechny skupiny školního společenství).

•

Pohoda sociálního prostředí (lidé v ŠPZ by měli usilovat, aby jejich chování
vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému. Především úctu, důvěru
a snášenlivost, uznání, účast a empatii, otevřenost v komunikaci, vůli ke spolupráci
a pomoci druhému).

•

Pohoda organizačního prostředí (ŠPZ usiluje o organizaci činnosti ve škole
v souladu s požadavky životosprávy žáků a učitelů, zvláště s ohledem na rytmicitu
biologických funkcí v režimu dne, výživu a pohybovou aktivitu).

Jak konkrétně by se měla jednotlivá prostředí naplňovat, budu strukturovaně pozorovat.
Důležité informace, na co se zaměřit, budou uvedeny v hospitačním archu.
19

Prostředí, kde určitá lidská skupina produkuje, ve vymezeném prostoru, své pracovní
či životní funkce.

20

Školy podporující zdraví
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Z teoretického uchopení problematiky uvádím prostředky, kterými lze dosáhnout
žádoucího prostředí (Havlínová 1998, s. 110–117):
Režim dne
•

Rytmické střídání biopsychických funkcí a výkonů.

•

Vyvážený denní režim je účinným nástrojem k uspokojování individuálních potřeb
učitelů, žáků a rodičů.

•

Položky týkající se pohody denního režimu se formulují v pravidlech školy (Řád
školy).

Zdravá výživa
Zásady a doporučení zdravé výživy se naplňují prostřednictvím školního stravování, kde
probíhá několik dílčích úkolů, které budou také námětem k pozorování:
•

Úzká spolupráce stravovacího provozu se školou a rodinou na změně výživových
a stravovacích návyků v souladu se zásadami zdravé výživy (viz Zdravý talíř)21,

•

respektování individuálních hledisek a potřeb jednotlivých dětí,

•

prevence a náprava negativních návyků a nevhodných výživových návyků,

•

optimální rozložení přesnídávek a hlavního jídla,

•

zajištění dostatečného příjmu tekutin během vyučování a po obědě (vhodné nápoje
z automatu),

•

klidné, kulturní, estetické prostředí, vytváření a upevňování správných návyků při
stolování,

•

vytvoření podmínek pro dietní stravování žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců,
jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

•

kritické hodnocení přístupu k alternativním způsobům výživy z hlediska potřeb
vyvíjejícího se organismu dítěte, včetně poučení rodičů,

•

vytváření vyhovujících provozních hygienických podmínek stravovacího provozu
(hygienická problematika),

•

21

předcházení hromadným alimentárním nákazám.

V publikaci Program podpory zdraví ve škole je ještě uvedena výživová pyramida.
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Nepřímo by také škola měla vytvářet podmínky pro zdravou výživu svých žáků tím, že do
svého kurikula zařazuje příslušné znalosti, dovednosti a postoje.
Pohybová aktivita
Škola, která chce podporovat zdraví jednotlivců, se snaží tuto přirozenou potřebu uspokojovat
vytvářením podmínek pro volný pohyb, ale také pro aktivní cílevědomý pohyb a vytvářet
k němu příležitosti.

2.4.3. Zdravé učení jako druhý pilíř podpory zdraví ve škole
Mezi zásady zdravého učení, podle školy podporující zdraví, patří (Havlínová 1998, s. 123):
Smysluplnost
Úkolem školy podporující zdraví je dbát o využitelnost toho, co se děti ve škole učí,
a o osvojování dovedností. Snaží se navazovat na to, co už děti znají a co je zajímá. Přechází
od tradiční výuky podle předmětů k výuce podle tematických celků. Kromě výkladu učitele
přechází k výukovým metodám, které umožňují přímou zkušenost, komunikaci a spolupráci.
Možnost výběru, přiměřenost
V obsahu i metodách výuky poskytuje škola podporující zdraví takovou nabídku, která
umožňuje zvládnout jak základní, tak rozšiřující učivo způsobem odpovídajícím typu
inteligence

a osobnosti

všech

žáků.

Dbá

o přiměřenost

učiva

vzhledem

k věku,

proporcionalitu rozumové a citové výchovy o přiměřenost učiva dle individuálních možností
žáků.
Spoluúčast a spolupráce
Škola podporující zdraví používá takové formy a metody výuky, které předpokládají
spolupráci a spoluúčast dětí. Využívá spolupráce s dalšími sociálními a odbornými partnery.
Nabízí možnost nabývat zkušenosti a dovednosti v oblasti, která je základem demokracie, je
proto zabudována přímo do kurikula.
Motivující hodnocení
Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. V hodnocení
bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí,
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vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě,
rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.
Jedním z prostředků zdravého a smysluplného učení může být tzv. prožitkové učení, což
je učení děláním, experimentováním, učení prostřednictvím vlastní činnosti a vlastního
prožívání v ní (Havlínová 1998, s. 128).
Přispívá k rozvoji postojů a dovedností prostřednictvím tím, že:
•

Umožňuje rozvinout vlastní potenciál, vlastní aktivitu a tvořivost (např. učitel využívá
i prostředí mimo školu, nechává děti experimentovat, minimalizuje svůj slovní
výklad).

•

Umožňuje věci zažít a vyzkoušet v praxi (učitel poskytuje dostatek času na ovládnutí
určité dovednosti, nebo aby se k určenému postoji měly možnost dopracovat všechny
děti, pomocníkem jsou při tom situace z reálného života).

•

Posiluje sebedůvěru a zdravé sebevědomí (učitel se snaží o nesoutěživé prostředí,
nesrovnává děti mezi sebou, k hodnocení využívá princip zpětné vazby a oceňuje).

•

Umožňuje rozhodování a posiluje vlastní zodpovědnost (učitel se nesnaží předávat
hotové názory a postoje, ale je dětem přítelem a rádcem, na kterého se mohou děti
obrátit při vlastním utváření).

•

Rozvíjí spolupráci a komunikaci, posiluje proporcionální jednání (jednání ve prospěch
druhého člověka), učitel využívá aktuálních sociálních situací, pomáhá okamžitě řešit
problémy, konflikty a nedorozumění).

Skrze tyto zásady prožitkového učení, které se značně odlišují od tradičního výkladu
učitele, lze vypozorovat, jak výuka na školách probíhá.
Smysluplnost i další zásady zdravého učení budou, jako konkrétní činnosti, zahrnuty do
pozorovacího hospitačního archu.
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2.4.4. Otevřené partnerství jako třetí pilíř podpory zdraví ve škole
Vychází se zde z poznání, že škola vytváří sociální systém, který tvoří mnohé vnitřní a vnější
vztahy.
Při pozorování, jak funguje sociální systém školy, je vhodné zaměřit se na samotné aktéry
sociálního dění, který ho tvoří a ovlivňují:
•

skupiny osob uvnitř školy (žáci, učitelé, vedení školy, nepedagogičtí zaměstnanci
(zahrnují se sem i rodiče žáků).

•

Instituce a organizace vně školy (školský úřad, zastupitelstvo, poradny a další
podpůrné školské služby, jež mají na školu vliv a nazývají se strategickými partnery
školy).

Míra fungování jednotlivých aktérů je závislá na jejich poslání a rolích, které určují jejich
účast a míru na úkolech a dění školy. Tato poslání a role jsou vymezeny, buď v rovině
provozu a kompetencí, nebo v rovině dohod a smluv (Havlínová 1998, s. 173).
Jak vypadá zdravé fungování školy podporující zdraví, odhalují její zásady otevřeného
partnerství, které se dělí do dvou přístupů:
Škola jako model demokratického společenství (škola se snaží být komunitou, která je
organizovaná na demokratických principech a to zejména: na svobodě a odpovědnosti,
zachovávání pravidel a spravedlnosti, spoluúčasti a spolupráce).
Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce (škola se svou komunitou zpřístupňuje
veřejnosti a obci na základě otevřených vztahů s nimi má za cíl, stát se přirozeným
a vzdělávacím střediskem obce).
Jak se škola, podporující zdraví podílí na partnerství, nelze z krátkodobého pozorování
příliš vysledovat. Z tohoto důvodu považuji toto téma za vhodný námět k rozhovoru
s aktérem, který se na utváření těchto vnějších i vnitřních vztahů podílí tj. s ředitelem ZŠ
Lesní.

2.4.5. Zdravý životní styl a jeho pojetí v kurikulu školy
Vznik kurikula je považován za určitý druh školské reformy v porevolučním období tj. po
roce 1989, do tohoto roku nebyl pojem kurikulum v české pedagogice využíván. Rozlišují se
tři základní významy pojmu, a to jako vzdělávací program, projekt, plán nebo jako průběh
studia a jeho obsah a posledně jako obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole
a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánovaní a hodnocení (Průcha a spol., 2013).
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V pedagogickém slovníku22 autoři ještě dodávají, že se jedná o pojem vyššího řádu, než
jsou učební osnovy, učební plán, obsah vzdělávání a učivo, které dle autorů nepokrývají
obecný význam kurikula. Upozorňují i na různé modely kurikul odvozené z filozofických
koncepcí, sociálních modelů a typů vzdělání např. formální kurikulum, neformální kurikulum,
skryté kurikulum, základní kurikulum (Průcha a spol. 2013, s. 137).
Z hlediska tvorby vzdělávacích dokumentů bylo v ČR velmi bohaté období 1991 ̶ 1998.
Jednou z nejdůležitějších etap byla tvorba RVP a ŠVP. Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání (RVP ZV) ve svém prvopočátku vznikal souběžně s tvorbou Bílé knihy
(od roku 2000) a jeho tvorbou byl pověřen VÚP v Praze. Inspirace byla hledána
i v zahraničních kurikulárních dokumentech např. ve vzdělávacích programech Skotska,
Velké Británie, Norska, Dánska, Švédska, Maďarska a dalších. Snahou bylo završení
vícestupňového kurikula a rozdělení pravomocí a odpovědností za konkrétní obsah a způsoby
jeho naplňování v praxi mezi státem a školami (Fialová a spol. 2014, s. 24).
Vytvoření takto širokého dokumentu přineslo jistou formu obrození do školního
vzdělávání, avšak uchopení a uvedení do praxe mělo své komplikace. Dokument byl také
proto různě upravován a aktualizován. Poslední úprava RVP ZV byla schválena a vydána
MŠMT koncem ledna 2013. Také NÚV vytvořil na metodickém portálu interaktivní aplikaci
Průvodce upraveným RVP ZV. Koordinační skupina NÚV a expertní skupina sestavená po
dohodě MŠMT se snaží o koncepčnější přístup k možným úpravám RVP (Fialová a spol.
2014, s. 26).
Důležitá oblast RVP ZV, z hlediska charakteru této práce, je vzdělávací oblast Člověk
a zdraví, která je v aktuální verzi charakterizována následovně:
„Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví,
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je
zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní
výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou
z priorit základního vzdělávání“ (RVP ZV, 2013, s. 72).
Za podstatné považuji, že při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především
na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě
školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí
22

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2013. Pedagogický slovník. 7. aktualiz.
a rozš. vyd., Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0403-9.
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a co z pohledu zdraví potřebují. Vzdělávání v této oblasti musí být silně ovlivněno kladným
osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve
škole. Až později by se měl klást důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání,
rozhodování a v činnostech souvisejících se zdravím (Fialová a spol. 2014, s. 27).
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je, dle RVP ZV, vymezena a realizována v souladu
s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je
zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví se prolíná do
ostatních vzdělávacích oblastí a do života školy (RVP ZV, 2013, s. 72).
Havlínová také hovoří o nepoznaném skrytém kurikulu podpory zdraví a o něm prý
hovoříme tehdy, když si škola neuvědomuje všechny důsledky své činnosti pro zdraví a kdy
existují rizika, že kromě pozitivních dopadů na zdraví existují i dopady negativní, o nichž
škola nemá tušení.
Uvádí, že škola usilující o podporu zdraví provede i změny v rámci kurikula, jehož hlavní
součástí je i úsilí provést změnu skrytého kurikula, které analyzovala, k lepšímu (Havlínová
et al., s. 36).
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2.4.6. Výchova ke zdraví
Základní školy výchovu ke zdraví zpracovaly do svých ŠVP a již několik let podle nich
vyučují. Myslím, že se však vyplatí položit si otázku, zda vykračují správným směrem?
Souhlasím s otázkou, zda tvůrci těchto problémů jednají spíše intuitivně, nebo zda vychází ze
skutečného porozumění dané problematiky (Fialová a spol. 2014, s. 104)?
Maňák (2007) zmiňuje, že RVP ZV nabídlo školám široký prostor pro realizaci výchovy ke
zdraví. Také, že správné porozumění pojetí podpory zdraví v tomto projektovaném kurikulu
bylo základem pro volbu optimálních postupů při transformaci vzdělávacího obsahu do
roviny školních vzdělávacích programů a následně do edukační reality (Maňák 2007
in Fialová a spol. 2014, s. 105).
Domnívám se, že poskytnutí dostatečného prostoru pro uchopení Výchovy ke zdraví, není
chybou. Naopak pokládám za důležité, aby učitel mohl vložit do takového předmětu osobitost
a vlastní zkušenosti. Dobře vloženou intuici pokládám také za hodnotný nástroj k výuce
takového předmětu. Nýbrž každý učitel se může dostat do situací, kdy se potřebuje opřít
o kvalitně vyhotovený nástroj, aby se ve svém jednání upevnil a ujistil.
Realitou zůstává, že metodických materiálů k tomuto předmětu není mnoho. Nicméně
vznikající publikace jako je například – Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole
(Fialová a spol., 2014), kde se autoři snaží spoustu vznikajících otázek ohledně této oblasti
zodpovědět.
I za odbornou teorií stojí reálné dění v praxi. Bylo realizováno několik výzkumů, které se
snažily zachytit postoje žáků k určitým hodnotám – včetně zdraví. Odborníci dokládají, že je
však nesnadné připravit potřebná evaluační kritéria, vhodné nástroje, kombinovat několik
metod výzkumu a provádět náročnou komparativní analýzu zjištěných dat. Nelze proto
zjištěné výsledky absolutizovat. Přesto se domnívají, že průběžné mapování v otázkách zdraví
přináší řadu podnětů pro revizi či tvorbu nových vzdělávacích obsahů (Fialová a spol., 2014,
s. 121).
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Abychom zjistili důležitost aplikovaného oboru, je vhodné zaměřit se na cíle, které si
vytyčil. Výchova ke zdraví si klade specifické cíle, tak aby byla plnohodnotným předmětem
školní výuky:
•

Formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a odpovědnost za podporu a ochranu
zdraví vůči sobě i druhým.

•

V rodině a širším společenství vytvářet pozitivní mezilidské vztahy založené na úctě,
toleranci a empatii.

•

Utváření odpovědného chování vůči sobě, ostatním, přírodě a životnímu prostředí.
K čemuž patří předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání
v různých situacích běžného života (Fialová a spol. 2014, s. 114).

Výchova ke zdraví je bezesporu ve školách začleňována jednak jako samostatný výukový
předmět, či se prolíná do dalších předmětů jako je tělesná výchova a všem složkám korunuje
oblast Člověk a zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět a prolíná se i do ostatních vzdělávacích oblastí. Například vzhledem
k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je
tak velmi úzce propojena s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova (Metodický
portál RVP 2019).
Filová a spol. naráží na problematiku časové dotace při zařazení Výchovy ke zdraví do
učebního plánu. Časová dotace byla několikrát v RVP ZV upravována, načež poslední úprava
proběhla v roce 2013, kdy se rozšířil vzdělávací obsah tohoto oboru, avšak nezvýšila se
časová dotace. Časová dotace se samozřejmě liší na úrovni I. a II. stupně ZŠ. Za přijatelné
řešení se považuje dotace jedné hodiny v každém ročníku sekundárního vzdělávání, tj.
Celkem 4 hodiny od 6. do 9. ročníku (Marádová, 2006b; Mužíčková 2010 in Fialová a spol.,
s. 116).
Argumentují tím, že se tak zajistí přirozená návaznost na program výuky zaměřený na
Výchovu ke zdraví, jak jej žáci absolvovali na I. st. ZŠ. Podpoří se vytváření pozitivního
třídního klimatu při přechodu na II. st. ZŠ. Dále se zformuje pozitivní vztah žáků k podpoře
zdraví a ohledem na jejich věk a potřeby a zajistí se tak i úzké návaznosti na ně.
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ZŠ Lesní v Liberci reprezentuje, vzdělávací oblast Člověk a zdraví, vyučovacím
předmětem Tělesná výchova v celkové dotaci 8 h v 6. – 9. ročníku, vyučovacími předměty
Výchova ke zdraví dotací po 1 h v 6. a v 7. ročníku a Biologie člověka v 8. ročníku dotací
1h (právě předmětem Výchova ke zdraví). V 7. a 8. ročníku je žákům se zdravotním
omezením nabídnuta Zdravotní tělesná výchova jako alternativa k Tělesné výchově (ŠVP
ZŠ Lesní v Liberci, 2016/17).

2.4.7. Možnosti v oboru tělesné výchovy a dalších iniciativ
Je zřejmé, že ke zdraví a zdravému životnímu stylu tělesná výchova určitě přispívá nemalým
dílem, což si podle Fialové a spol. uvědomuje stále větší část veřejnosti. Dle ní jsou totiž
pohybové aktivity nezastupitelným činitelem primární prevence.
V kapitole „Rizikové faktory životního stylu“ jsem již uváděla, že procento obézních dětí
v ČR se navyšuje a v celosvětovém měřítku se ČR řadí do té horší poloviny. Osobně se
domnívám, že nejdůležitější v této problematice je edukace rodiny. Tělesná výchova však
může současnou situaci také zlepšovat. Především lékaři ve světě prosazují, aby tělesná
výchova byla do výuky zařazována každý den jako povinný předmět. Autoři uvádí, že ke
zdravotním benefitům vedou dvě cesty:
1) přes měřitelnou zdatnost (měření výkonů, plnění stanovených kritérií)
2) souhrn pohybových aktivit za určitou dobu
Dochází tak k odklonu od tradičního vytyčování cílů a žádoucích dovedností a pozornost se
přesouvá na aktivity, které mají zdravotní význam (Fialová a spol., s. 57).
Domnívám se, že tyto informace mají vliv i na samotné vedení výuky učitelem tělesné
výchovy. Je pravděpodobně vhodné přizpůsobovat výuku s ohledem na zdravotní stav žáků
a neorientovat výuku pouze na měřitelné výkony a kritické plnění zadaných úkonů.
Pravděpodobně i z těchto důvodů se EHHI23 doporučuje zvýšit počet vyučovacích jednotek
tělesné výchovy ve školních programech všech států EU a uzákonit tak tříhodinové minimum
předmětu tělesná výchova v týdnu na všech typech škol. Zároveň připomínkují, že je vhodné
se zaměřit na zlepšení úrovně vzdělávání učitelů tohoto předmětu pro všechny věkové
skupiny a to formou standardizovaných vzdělávacích programů (Fialová a spol., s. 58).

23

European Hearth Health Initiative
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Dostáváme se tedy k tomu, že je důležité vhodně uspořádat didaktický proces tělesné
výchovy. Fialová uvádí za vhodné tyto postupy (Fialová a spol., s. 59):
•

Plné zapojení všech žáků.

•

Co nejvíce příležitostí ve vyučovací jednotce pro praxi v pohybových aktivitách.

•

Dobře připravené vyučovací jednotky, které podporují učení v praxi.

•

Mimoškolní úlohy podporující učení a praxi.

•

Pravidelné hodnocení směřující k podpoře učení žáka.

•

Zákaz trestů pohybovými aktivitami.

I Fialová ve své publikaci uvádí, že vedle inovačních vzdělávacích programů vznikl
Program podpory zdraví ve škole, který je součástí evropského projektu Škola podporující
zdraví, tzv. projektu Zdravá škola (Fialová a spol., s. 60).
Když se vrátíme k doporučení EHHI, že je žádoucí navýšit počet hodin v předmětu tělesné
výchovy, může nám být otázkou, zda to současnou situaci „zachrání“. Domnívám se, že je
především pro školu důležité se na problém zaměřit holisticky. V rámci různých projektů
vznikají iniciativy, které nejsou primárně zaměřené na rozvoj zdravého životního stylu.
Například

státní

program

environmentálního

vzdělávání

výchovy

a osvěty

a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, schválený radou České republiky, si určil
za cíl rozšiřovat kontakt dětí a dospělých s přírodou (Daniš, 2018).
V čerstvé publikaci „Tajemství školy za školou“ autor, mimo jiné, shrnuje a vysvětluje
přínosy učení se venku v přírodě pro žáky i učitele. Jedná se především o učení, které
využívá přírodního prostředí k větší názornosti a větší pestrosti forem a metod výuky.
Za učení venku však není považován například frontální výklad ve venkovní učebně (Daniš
2018, s. 11)
O učení venku se čtenář může více dozvědět na webových stránkách, kde řada odborníků
vysvětluje proč volit tuto metodu učení a zároveň nabízí lákavou nabídku činností a aktivit,
které lze s žáky při učení venku aplikovat.24
Publikaci „Tajemství školy za školou“ vnímám jako pestrou paletu názorů na danou
problematiku. Například je zde uveden i výrok učitelky, který pokládám za podnětný
především z hlediska zaměření této práce:

24

Více zde: https://ucimesevenku.cz/
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„Největší přínos vidím v tom, že děti se ve venkovním prostředí dívají na svět jinýma očima,
jsou radostnější, spontánnější, otevřenější. Navíc mám pocit, že když se hýbe tělo, má to dobrý
vliv i na mysl.“(Daniš 2018, s. 53).
Daniš také uvádí, že pobyt a pohyb v přírodě přináší mnoho benefitů pro lidské zdraví, jak to
fyzické tak i psychické. Jako zdravotní výhody kontaktu s přírodou uvádí například nižší
úmrtnost, posílení imunitního systému, menší výskyt běžných nemocí, rychlejší zotavování,
snižování hladiny cukru v krvi u diabetiků, prevenci astmatu aj. U dětí uvádí, že se venku více
hýbou a méně jim tak hrozí nadváha či obezita (Daniš 2018, s. 14).
V průběhu autor seznamuje s důvody, proč danou metodu učení volit, porovnává využití
metody učení venku u nás a ve světě, seznamuje s možnými překážkami nebo uvádí příklady
k inspiraci a také, co pro rozšíření výuky venku lze udělat.
V rámci těchto iniciativ vznikají různé metodiky, které jsou, dle mého názoru, pro žáky
i učitele poutavé, lákavé, inspirující a hlavně aktivizující. Metodiky jsou zaměřené především
na výuku environmentální výchovy, nicméně mají přesah právě na ovlivnění životního stylu
žáka i učitele. Komplexní metodiku pro všechny stupně ZŠ nabízí například program „Les ve
škole“25. Když by učitel cítil, že by bylo dobré ozdravit prostředí školy a chtěl by zasáhnout
do ekologicky šetrného provozu školy, může ho inspirovat program „Ekoškola“26. Oba
programy fungují již několik let na mezinárodní úrovni.

25

https://lesveskole.cz/cz

26

https://ekoskola.cz/cz
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3. Praktická část
3.1. Případová studie ZŠ Lesní Liberec
Hendl případovou studii připodobňuje k mikroskopu a dokládá tím, že její hodnota závisí
právě na tom, jak je dobře zaostřená a předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho
případu lépe porozumíme jiným podobným případům (Hendl 2008, s. 102).
Svou pozornost jsem, v rámci této práce, zaostřila na to, jak je realizována výchova ke
zdravému životnímu stylu na ZŠ Lesní v Liberci. Dalšími otázkami jsem práci
specifikovala na to, jak se v této oblasti snaží spolupracovat s rodinou žáka. Dále jak se
výchova ke zdravému životnímu stylu objevuje v kurikulu ZŠ Lesní, zda se prolíná ve
vzdělávacích oblastech školy a je v souladu s provozem školy.
Při výběru školy jsem si položila kritéria, zda je škola oblíbená a aktivně se podílí na
dlouhodobých vzdělávacích programech či projektech. Vzhledem k tématu práce mě
především zaujalo, že ZŠ Lesní v Liberci je zákládajícím členem sítě Zdravých škol a to od
2002. Je známo a v ŠVP školy se uvádí, že škola je kapacitně plně vytížena.

3.2. Metodologie výzkumu
Jak jsem již několikrát zmínila, jedná se o případovou studii konkrétní školy ZŠ Lesní
v Liberci, což splňuje požadavek případové studie, kdy jde o detailní studium jednoho
případu (Hendl 2008, s. 102).
Hendl také uvádí typy případových studií, načež případová studie tohoto výzkumu spadá do
kategorie „Studium organizací a institucí“, kde se zkoumají firmy, školy, odborné
organizace, implementace programů a intervencí, kultur organizací atd. Přičemž cíle mohou
být různorodé např. – hledání nejlepšího vzorce chování, zavedení určitého typu řízení,
evaluace a další (Hendl 2008, s. 103).
Cílem této práce je studium instituce ZŠ Lesní v Liberci a hlavní výzkumnou otázkou je
zjistit, jak je realizována výchova ke zdravému životnímu stylu na ZŠ Lesní v Liberci.
V dalších typech studií, můžeme slyšet o deskriptivní případové studii, která má dodat
kompletní popis jevu. U deskriptivní studie dle Hendla musíme stanovit:
a) Účel popisu.
b) Úplný realistický seznam témat, jejichž deskriptivní zpracování bude znamenat
přijatelný popis toho, co zkoumá.
c) Témata, která budou považována za základní (Hendl 2008, s. 108).
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Účelem této práce je popis toho, jak výchova ke zdravému životnímu stylu probíhá na
konkrétní škole, která je zároveň zakládajícím členem sítě Zdravých škol a očekává se tedy,
že bude určitým způsobem reprezentativní.
K hlavní výzkumné otázce jsem si položila otázky doplňující:
Jak se objevuje výchova ke zdravému životnímu stylu v kurikulu ZŠ Lesní v Liberci?
Prolíná se výchova ke zdravému životnímu stylu ve vzdělávacích oblastech školy?
Je soulad mezi obsahem výuky ke zdravému životnímu stylu a provozem školy?
Pro zjištění výsledků jsem zvolila metodu zúčastněného pozorování. Vzhledem ke
zkoumanému předmětu, jsem vytvořila hospitační arch, který se zaměřil na tři části 27, které
jsou z obsahu programu Zdravých škol:
1. část: Pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního).
2. část: Zdravé učení (smysluplnost, přiměřenost, spolupráce, hodnocení).
3. část: Otevřené partnerství (škola jako model demokratického společenství).
Ve třetí části, v oblasti otevřeného partnerství, bylo využito metody hloubkového rozhovoru
s ředitelem ZŠ Lesní.
Informace jsem doplnila pomocí klíčových dokumentů školy – ŠVP, Výroční zprávy.
Využila jsem také několik odpovědí z ankety pro rodiče žáků týkající se stravování ve škole,
které je součástí organizačního prostředí.

27

Jednotlivé části jsou popsány v teoretické části práce v kapitole „Program zdraví ve
škole“.
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3.3. Popis výzkumného terénu
Škola je v ŠVP charakterizována jako plně organizovaná základní škola s vymezenou
spádovou oblastí v městské části Lidové sady mimo centrum města. Dopravně dostupná při
tramvajové trati. Dlouhodobě oblíbená škola pro pestrý vzdělávací program a nadprůměrné
vzdělávací výsledky (ŠVP ZŠ Lesní 2016/17, s. 3)
Základní škola nabízí kapacitu pro 600 žáků, stejně tak pro školní jídelnu. Ve školní
družině nabízí místo pro 140 žáků a ve školním klubu pro 296 žáků. Na tento počet žáků
připadá 30 učitelů a 7 vychovatelek ŠD. Osobně jsem komunikovala a přišla do kontaktu
s učitelem tělesné výchovy, třídním učitelem a s ředitelem školy.
Dále škola nabízí dva výchovné poradce (pro 1. a 2. st.), koordinátora ICT,
environmentální výchovy, Metodika rizikového chování, koordinátora ŠVP a speciálního
pedagoga.
Školu navštěvují žáci ze spádového obvodu, ale i z dalších částí obcí. V ŠVP je také
uvedeno, že škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority
předloženého vzdělávacího programu (ŠVP ZŠ Lesní 2016/17, s. 3).
Právě spádová oblast je místními obyvateli poměrně ostře sledována. K tomuto tématu
vyšel v roce 2016 článek28. Uvádí se v něm, že kvůli této liberecké škole s prestižní pověstí
neváhá řada rodičů změnit dětem účelově bydliště. Ředitelé totiž musí dát u zápisu přednost
dítěti, které patří do spádové oblasti školy. Tření vzniká právě v počtu přijatých dětí na jeden
školní rok. Škola může přijmout 56 dětí a v roce 2016 jich k zápisu přišlo 90. Řada rodičů je
z této spádové vyhlášky nešťastná, protože mají obavu, zda bude jejich dítě do školy
zařazeno. V článku se uvádí i názor rodiče: „Nešlo nám o prestiž, vybírali jsme školu, která
pro nás byla praktičtější. Neumím si představit, že bych jezdil s dětmi do tří škol, až se zase
něco změní.“
V rozhovoru s ředitelem školy, jsme na téma spádové oblasti také narazili:
„Pro budoucnost to není dobře a spíš jako z hlediska tý obce, toho města má být zajistit
dostatečný počet míst pro tu populaci a nechat to přírodě, že se to vždycky nějak rozdělí. Já
nepamatuju, že by s těma zápisama byly starosti jako teď.“

28

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/zapis-deti-do-skol-vliberci.A160128_121306_liberec-zpravy_tm
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Okolí školy a její vybavenost je i pro „nezaujatého“ pozorovatele přitažlivé. Školu
obklopuje malebný park, nachází se v klidné části města v blízkosti lesů, interiér školy je
zrekonstruovaný a uspořádaný. V sousedství školy se nachází liberecká botanická zahrada
a nedaleko také zoologická zahrada.
Výše uvedené potvrzují informace z historie školy:
„V roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce školy. V jejím průběhu byla z velké části
zrekonstruována budova školní družiny. Všechny součásti školy získaly novou fasádu
a plastová okna. Zrekonstruovaný areál školy byl slavnostně otevřen ve středu 27. října
2010“.
„Za výrazné podpory rodičů a přátel školy, kteří svými finančními dary pomohli škole se
zajištěním 15% podílu z celkových způsobilých výdajů, začaly v roce 2012 práce na realizaci
projektu Multifunkční hřiště - ZŠ Lesní. Cílem projektu bylo vybudovat volně přístupné
multifunkční hřiště, využívané školou, školní družinou, školním klubem i širokou veřejností.
Hřiště bylo slavnostně zkolaudováno ve čtvrtek 6. prosince 2012“. 29
Jak jsem výše zmínila, tak je škola také oblíbená vzhledem ke svému vzdělávacímu
programu. Škola vychází z tradic v oblasti inovativních programů a projektů a ve svém
vzdělávacím programu se orientuje na experimentální výuku matematiky, na rozšířenou
výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Je zapojena do projektu školy
podporující zdraví – „ Zdravá škola“, je pilotní školou projektu „Dokážu to?“ a do
projektu příhraniční spolupráce Euroregionu Nisa.
Posláním školy je, na prvním místě, žákům zajistit kvalitní všeobecné vzdělání
orientované na životní praxi a další studium (ŠVP 2016/17, s. 8).

29

Dostupné z: https://www.zslesni.cz/historie-skoly.html
47

3.4. Realizace programu zdravých škol na ZŠ Lesní v Liberci
V metodologii výzkumu jsem již uvedla, že naplňování programu zdravých škol na ZŠ Lesní
v Liberci, jsem zjišťovala pomocí hospitačního archu (strukturovaného pozorování)
a rozhovoru s ředitelem školy. Jako pozorovatel jsem nahlížela na tři oblasti, z obsahu
programu zdravých škol, a to na pohodu prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství.
Další informace doplňuji rozhovorem s ředitelem školy. Využila jsem také školních
dokumentů – ŠVP ZŠ Lesní a Výroční zprávy. V oblasti stravování uvádím výsledné
odpovědi rodičů týkající se stravování ve škole.

3.4.1. Pohoda prostředí
Pohoda prostředí je dále dělena na prostředí věcné, sociální a organizační.
Prostředí věcné
V oblasti věcného prostředí školy jsem vypozorovala, že například z hlediska obytného
prostředí, které má být podobné domovu a přizpůsobené k práci i volnému času, následující
informace: „Vybavení školy je velmi atraktivní. Na chodbách lze spatřit barevné tabule
s fotografiemi, pravidly a činnostmi, které škola podporuje a realizuje. Výzdobu tvoří spousta
květin. Nechybí malá knihovnička, kde jsou odborné publikace pro učitele a obsahuje také
stolní hry pro žáky. Pravidlem jsou také malé lavičky, stolky a křesílka na chodbách, sloužící
k případnému odpočinku. U knihovny se nachází ipod, kde si žáci o přestávce vyhledávají
potřebné informace k výuce. Je zde učebna s názvem „Žákovská kuchyňka“, která je
vybavena sporákem, dřevěnými stolky a židlemi.“
Dle programu zdravých škol se klade důraz na to, aby bylo prostředí stimulující.
Zjišťovala jsem, zda je škola místem lidských setkání, jestli se snaží kompenzovat méně
vhodné rodinné prostředí a vytváří dostatek příležitostí pro osobní kontakty.
„Škola každoročně pořádá několik akcí, do které se mohou zapojit i rodiče. Například
staročeský jarmark, který organizují žáci a rodiče jim s tím pomáhají. Večer hraje kapela
a probíhá volná zábava“.
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V rámci nabídky školy, jako místa k setkávání například pro rodiče, uvedl v rozhovoru
ředitel školy: „V podstatě děláme kavárny pro rodiče – takovej název, že jo, kterým
představujeme nový metody – třeba v matematice, jak se učí angličtina, čtenářství – jak
pracovat s dítětem, s knihou … jak doma číst, co číst… Tohle téma toho čtenářství. Pak tady
deváťáci dělaj ty absolventský práce – děláme dílnu vlastně na to, jak tu absolventskou práci
napsat, s čím můžou ty rodiče dětem pomoci – k čemu to je, jak se to hodnotí a to je takový
vzájemný…“
ZŠ Lesní pořádá u příležitosti dne učitelů „Dnes vyučují rodiče“, což je akce zaměřená na
prezentaci zajímavých povolání rodičů nebo jejich neobvyklé záliby či koníčky. Z rozhovoru
s ředitelem školy lze doplnit: „Každá ta třída má v podstatě jiný rozvrh a tam se střídají ty
rodiče. Letos jsme měli padesát rodičů, tady. No, takže to je taková pěkná akce, kdy se ty
rodiče zapojují a mají radost, že si to zkusili … si třeba zaučit třeba, vidět ty děti ve třídě, jak
se chovaj a to … takže pro ně je to taky takový zážitek … a pro ty děti taky vlastně …“
Ve výroční zprávě ZŠ Lesní30 lze také dohledat, že se pro rodiče připravují adventní trhy,
dny otevřených dveří pro veřejnost, nebo setkání s rodiči přijatých prvňáčků.
Pohoda věcného prostředí se zabývá rituály ve škole – „uvítání“ (podání ruky s učitelem,
jak se má) „zahajování dne, týdne“ (absence zvonění), „společná svačina“ (učitel jako vzor
vhodného stravování).
Zaznamenala jsem, že se na škole zvoní (zvuk „domácího zvonku“). Zvoní se na začátek
hodiny, konec hodiny určují vyučující. O přestávkách fungují učitelé jako konzultanti ve
svých kabinetech.
Jako pozorovatel jsem byla na hospitacích pouze na pár hodinách výuky. Je
pravděpodobné, že každý učitel má své rituály, jak při pozdravu, tak při dalších činnostech.
K věcnému prostředí se také nabízí vzhled učebny, její řešení, úroveň vybavení, možnost
obměny jejího tvaru, osvětlení, vytápění, větrání, úroveň šumu a hluku, velikost a rozmístění
nábytku, jeho vhodnost, pracovní místo učitele. Vypozorováno bylo následující:
„Veškeré vybavení je moderní. Třída je většinou přizpůsobená frontální výuce, avšak
lavice mají přizpůsobený tvar (zkosené rohy), aby z nich šel udělat kruh. V části třídy je
i kousek koberce s polštáři. V zadní části třídy (za lavicemi) jsou barevné boxy, které slouží
na učebnice a na odklad dalších pomůcek pro žáky. Na zdech jsou natažené sítě s kolíčky, na
které se dají připnout žákovské práce. Ve třídě je nástěnka s fotografiemi např. ze školních
výletů. V čele třídy je učitelský stolek (v rohu u okna) a za ním je interaktivní tabule.
30

Výroční zprávu ZŠ Lesní lze nalézt zde: https://www.zslesni.cz/vyrocni-zpravy.html
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Hned vedle je normální tabule na psaní křídou (tabule není černá, ale inkoustově modrá).
Dveře do třídy jsou z části dřevěné, z části prosklené tak, že je vidět do třídy i na chodbu.
Ve třídě jsou velká plastová okna opatřená žaluziemi.“
Z hlediska hygienické nezávadnosti, kdy škola nepodceňuje hygienické předpisy a normy,
bylo vypozorováno následující:
„Ve škole je čisto. V každém patře jsou odpadkové koše na tříděný odpad. Nad koši jsou
informační tabule o tom, jak a proč třídit odpad. Ve třídách nechybí umyvadla. V každém
patře jsou záchody pro chlapce i dívky. U kabinetů jsou záchody určené pouze pro učitele.“
V každé budově, kde je koncentrováno více lidí, se upozorňuje na bezpečí, což u zdravých
škol znamená, že uspořádání zařízení vytváří prostor pro bezpečný pobyt lidí, neomezuje
pohyb po škole a ve třídách množstvím příkazů a zákazů, ale opírá se o pravidla školy (např.
o šk. řád).
Ve škole jsem se nesetkala s větším množství příkazů čí zákazů, škola se po osmé hodině
ranní zamyká a případné návštěvy se pouští skrze hlasový zvonek. V každém patře je
informační tabule s následujícími pravidly:
„Naše lesní desatero“(aneb základní pravidla chování ve škole):
„1) Nečiním druhému to, co se nelíbí mně, netolerujeme:
Šikanu, kyberšikanu.
Vandalismus a sprejerství.
Nošení nebezpečných předmětů a látek do školy.
Užívání a šíření drog.
Pití alkoholu a kouření.
Krádež.
2) Jsem zodpovědný za své činy
Mluvím pouze tehdy, když mám slovo.
Naslouchám druhým.
Vyjadřuji se slušně, nepoužívám vulgární výrazy.
3) „Malý a velký“
Nenechám se unést svými náladami
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Facka není argument.
Když jsem menší, neprovokuji ty větší a pomáhám menším.
4) Respektuji dospělé
Dospělý není můj nepřítel i on chce slyšet „ahoj“, ale po svém.
5) Dodržuji pravidla
Pravidla třídy a odborných učeben mají svůj smysl.
6) Lež má krátké nohy
Nejsem „srab“ a přiznám se ke svým prohřeškům.
Výmluvy jsou pro slabochy.
7) Výuka není přestávka
Chovám se tak, aby všichni mohli pracovat.
Abych mohl pracovat, nosím si pomůcky a úkoly, hračky nechávám doma.
Mobilní telefon mám vypnutý v tašce po celou dobu výuky.
8) Neničím, co není moje
Pomůcky a učebnice budou používat i druzí.
Lavici nepoužívám místo papíru.
9) Jsem dochvilný
Chodím všude včas.
Mám včas připravené věci na výuku.
10) I když jsem v „Lesní“ nechovám se jako zvířátko
Podílím se na příjemném prostředí třídy.
Uklízím své místo, protože se tak lépe pracuje, odpadky patří do koše.
Jídlo jek jídlu a neslouží jako dekorace školy.“
V rozhovoru s ředitelem školy, jsem se ptala na pravidla soužití ve škole a zmínila jsem se
o spatřeném desateru. Z rozhovoru doplňuji následující:
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„To je vlastně součást školního řádu, že… Je to takový výcuc a úvod školního řádu, takový
základní pravidla a hned na začátku školního roku vyjíždějí děti na tzv. harmonizační pobyt
s třídními kolektivy a tam je jeden z bodů programu, aby si vytvořili pravidla ještě třídní.
Takže nějaký takový základní desatero. Někdo se podílí víc někdo míň. My sami jsme prošli
nějakým výcvikem, jak nějaký pravidla třídy nastavit a ještě ta pravidla musí být v souladu
s tím desaterem, takže to je takový rozšíření toho desatera. No a pak je tam školní řád, kterej
už je tak víc legislativní, ale je tam takový bod, jako taková dohoda mezi žáky a učiteli
ohledně společných pravidel, na kterých jsme se dohodli.“
Poslední prvek věcného prostředí, který jsem vypozorovala, se týká estetičnosti
a zabydlenosti. Má zde být určitá vyváženost mezi sterilní hygieničností, nepořádkem,
ledabylostí a až přílišné zabydlenosti – škola by dětem měla umožňovat, aby ve třídě žily jako
ve svém prostoru (prostor k zanechání svých výtvorů, výstavy, možnost vracet se
k nedokončené práci apod.)
Vypozorovala jsem, že na chodbách i v učebnách jsou k dispozici různé poličky a jsou zde
natažené provázky či sítě pro výstavu výtvorů. Ve třídách jsou úložné boxy i plastové krabice
na věci.
V ŠVP školy jsou, z hlediska věcného prostředí, uvedeny podmínky, materiální,
prostorové a hygienické.
Z materiálního zabezpečení je možné doplnit, že počítačová síť je rozvedená do všech
učeben a kabinetů plus WiFi pokrytí, interaktivní tabule a dataprojektory se nachází ve všech
kmenových učebnách a většině odborných. Uvedená knihovna je pravidelně doplňována
o dětské a odborné časopisy.
Z prostorových možností je uvedeno, že velikost učeben může být velmi rozdílná
a půdorys některých učeben atypický. Ve škole jsou prostory pro dělenou jazykovou výuku
a nachází se zde tělocvična, tělocvična se zrcadlovým sálem a hřiště s umělým povrchem.
Škola dbá na organizačním zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví
žáků, vlastní odpovídající sociální zařízení a dle potřeby obnovuje žákovský nábytek dle
hygienických a zdravotních norem.
Přes prostředí věcné, které je celkem dobře pozorovatelné, se dostávám k prostředí
sociálnímu, které je na pozorování složitější a pro adekvátní hodnocení takového prostředí by
bylo, dle mého názoru, zapotřebí dlouhodobějšího a cíleného pozorování.
S cílem více si všímat sociálního prostředí, jsem vyrazila jako pomocná síla na školní
výlet. Uvádím tedy informace, které jsem stačila vypozorovat.
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Jedním z prvků sociálního prostředí je, že škola projevuje úctu, důvěru a snášenlivost –
netrpí předsudky vůči žádné odlišnosti, ale naopak vytváří podmínky pro setkávání
s rozličnými osobnostmi.
Ze školních nástěnek doplněné o informace a fotografie, jsem zjistila, že ZŠ Lesní udržuje
dlouholetou spolupráci s partnerskou ZŠ v Žitavě. Ve spolupráci pořádají společné sportovní
nebo vzdělávací akce nebo mezinárodní tábor v Bichainu, kde se odehrává setkávání českých,
německých a polských dětí.
Jako pomoc potřebným jsou žáci zapojeni do adopce na dálku a jak jsem již výše uvedla,
tak rodiče žáků mají ve škole možnost dětem představit své záliby či povolání.
V ŠVP školy je uvedeno, že mezi partnerské školy patří: Parkschule Zittau (SRN),
Gymnasium Lubáň (POL), na kterých probíhají výměny žákovských kolektivů a realizace
projektů. Jednorázové návštěvy škol i dlouhodobé pobyty jsou umožňovány na školách
v zemích Velké Británie, Švédsku či Rakousku.
Za vhodné sociální prostředí se považuje takové prostředí, kde probíhá podpora uznání,
účast a empatie – lidé jsou schopni projevovat uznání, účast na potřebách, zájmech
a prožitcích druhých.
Jedním ze zásadních cílů ZŠ Lesní je žáky motivovat k realizaci absolventské práce, která
žákovi umožňuje zvolit si cíl, dle vlastního zájmu a aktivně se zúčastnit své práce, včetně její
obhajoby tj., žák na konci 9. třídy prezentuje vlastní osobnost, zájmy a dovednosti.
Pozornost absolventské práci je věnována ve výroční zprávě z roku 2017/18:
„Několikaletou tradicí jsou obhajoby absolventských prací vycházejících žáků. Pozitivním
jevem je rostoucí kvalitativní úroveň prací žáků 9. ročníku. Slavnostní předávání certifikátů
a vysvědčení proběhlo v Severočeském muzeu za přítomnosti rodičů a učitelského sboru.“
Otevřenost a vstřícnost, v sociálním prostředí, je dalším jeho indikátorem. Základem je
respektující, otevřená a vstřícná komunikace mezi lidmi.
Na hospitacích ve výuce a na výletě, se mi komunikace mezi žáky a učiteli, jevila jako
přátelská. Ve škole se na otevřenou komunikaci nabízí prostor skrze školní parlament, kdy
se setkávají zástupci tříd, formou školního časopisu či školního klubu.
Ve školním klubu škola nabízí vůli ke spolupráci a pomoci. Školní klub má tradici více
než 25 let. Jeho aktivity jsou směřované na rozvoj zručnosti, praktických dovedností,
samostatnost při práci a práci v týmu.
Výsledné aktivity se pak přednášejí v Domovech pro seniory, dětem ve školách na Liberecku,
nebo na akcích Educa, Gastroden a Staročeském jarmarku.
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V rámci organizačního prostředí školy jsou v popředí tři důležité složky – režim dne, zdravá
výživa a aktivní pohyb. Očekávána je úzká spolupráce pracovníků stravovacího provozu
se školou a rodinou – výživové a stravovací návyky v souladu se zásadami zdravé výživy
(jídelníček).
Dle pročteného jídelníčku školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Většina z nich byla
masová pro obě varianty, což značí menší nedostupnost vegetariánské varianty. Pitný režim je
zajištěn i o přestávkách a k výběru, v pozorovaný den, bylo mléko nebo džus. Ve výroční
zprávě ZŠ Lesní (2017/18, s. 30)se uvádí, že díky zavedení salátového baru vrostla
konzumace ovoce a zeleniny a žáci mohou využívat také automat na čerstvé šťávy.
Obědy si žáci objednávají elektronicky pomocí čipů. Kromě obědů mají žáci možnost
přiobjednání svačiny.
O velké přestávce byl otevřen „Bufííík“, kde jedna z kuchařek prodávala drobné
občerstvení. Jednalo se převážně o různé druhy sušenek.
Při procházení školní jídelnou jsem na sebe nechala působit estetičnost prostředí. Jídelna
na mě, i přes velký počet žáků, který musí za den odbavit, působila útulným dojmem.
Místnost zdobily obrazy a květiny. Součástí jídelny byly dřevěné stolky s židlemi, nacházel se
zde i oddělený stolek pro pedagogy, který byl vybaven ubrusem.
Ve výroční zprávě ZŠ Lesní je k oblasti stravování uvedeno, že škola využívá pro žáky
všech ročníků dotovaného programu „Ovoce a zelenina do škol“, zapojena je i do programu
„Mléko do škol“. Zdarma je pro žáky celé školy dostupné mléko, které je neochucené.31
Dále je zde uvedeno, že ve spolupráci s žákovským parlamentem pořádá stravovna
tematické týdny a tematicky zaměří jídelníček např. na mezinárodní kuchyni. Žáci se podílejí
na výzdobě jídelny.
Do budoucna škola uvažuje o zapojení, po dohodě s personálem kuchyně, do programu
Státního zdravotního ústavu Zdravá školní jídelna.

31

Výroční zpráva ZŠ Lesní 2017/18, s. 30.
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V rámci stravování na škole jsem využila drobné ankety pro rodiče, kde měli oznámkovat
následující otázky známkou jako ve škole (1 – 5):
•

Jste spokojeni se stravováním ve školní jídelně?

•

Vyhovuje Vám pitný režim ve škole?

Anketa pro rodiče žáků ZŠ Lesní v Liberci
Jste spokojeni se stravováním ve školní jídelně?
Počet respondentů
25
Průměrná známka
1,84

Vyhovuje Vám pitný režim ve škole?
25
2, 56

Tabulka II. Výsledky ankety pro rodiče žáků ZŠ Lesní
Z uvedeného vyplývá, že rodiče hodnotí stravování ve školní jídelně kladně. Trochu jiný
názor mají na pitný režim.
Součástí vhodné organizace je pohybová složka. Škola pohybovou aktivitu řeší v rámci
tělesné výchovy a zaměřuje se na přesah do běžného života. V rámci hospitací jsem
absolvovala hodinu tělesné výchovy, která však byla z organizačních důvodů zkrácená.
Náhled probíhal v letním období a učitel tělesné výchovy vyrazil se žáky na nedaleké hřiště
do parku „Roklinky“, což je údolí, kde se v zeleni nachází prostorné hřiště.
Na programu byl hod koulí. Výuka byla individuálně organizovaná. Část žáků si plnila
hodnotící disciplínu – vrh koulí, druhá polovina hrála basketbal.
V budově školy je žákům k dispozici prostorná tělocvična a vstup do tělocvičny tvoří nízká
horolezecká stěna.
Učitel tělesné výchovy je zároveň učitelem výukové oblasti Výchova ke zdraví. Aktivně se
věnuje outdoorovým činnostem a zážitkové pedagogice zaměřené především na osobnostní
rozvoj, kterou jednak provozuje i lektoruje. Podílí se na projektu DofE do kterého se ZŠ Lesní
zapojila a který se snaží pomoci dětem smysluplně vyplňovat jejich volný čas.
Rodiče v doplňující anketní otázce: „Domníváte se, že dítě má během výuky dostatek
pohybu a relaxace?“, opět známkovali dostatek pohybu známkou jako ve škole (1 – 5).
Domníváte se, že dítě má během výuky dostatek pohybu a relaxace?
Počet respondentů

25

Průměrná známka

2,56

Tabulka III. Výsledky ankety pro rodiče žáků ZŠ Lesní
Z uvedeného výsledku se domnívám, že i rodiče hodnotí pohyb ve škole za ne zcela
dostačující.
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3.4.2. Zdravé učení
Prioritami ŠVP ZV pro ZŠ Lesní je především:
•

Činnostní učení – rozvoj logického myšlení a představivosti

•

Jazyková komunikace

•

Práce s informacemi

•

Osobnostní a sociální výchova

•

Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi

•

Projektové vyučování, integrace výuky

•

Zájmové činnosti

Forma zdravého učení se nejvíce vyskytuje především v oblasti osobnostní a sociální
výchovy, která je v ŠVP školy charakterizována následovně:
„Osobnostní a sociální výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, zejména pak
oblastmi Člověk a společnost, Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. Realizací docílíme
změny přístupu k osobnosti žáka a také jeho pochopení mezilidských vztahů i lepší
sebeporozumění. Prostředkem nám je například vytváření a řešení modelových situací,
kooperativní učení, formy dramatického projevu apod. V kolektivu třídy je věnována
pozornost problematice vzájemných vztahů, je pravidelně využíváno formy „komunitního
kruhu“, technik vedoucích k sebepoznání, sebeporozumění a upevňování sebedůvěry.
Důležitým prvkem je společné vytváření bezpečné, zdravé atmosféry ve třídě a ve škole.
K tomu je třeba osvojit si domluvená pravidla a umožnit žákům využívat jejich práv
a dovolávat se jich. Kladný vliv má též nestresující systém hodnocení žáka s vysokým
podílem

slovního

hodnocení

na

vysvědčení

a v každodenní

praxi

podporujícím

sebehodnocení, společné hodnocení a posuzování práce ostatních (ŠVP ZŠ Lesní, s. 12).“
V rámci zdravého učení jsem navštívila několik hospitací ve výuce, kdy jsem svou
pozornost zaměřovala na smysluplnost, přiměřenost, spoluúčast, spolupráci a motivující
hodnocení.
Jednou ze zásad zdravého učení je, že výuka začíná ranní komunitou zaměřenou na
rozvoj životních dovedností (komunikace, spolupráce, starostlivost). Konec dne je opět
zakončený komunitou, kdy probíhá reflexe, hodnocení a sebehodnocení žáků.
Z materiálů v prostorách ZŠ Lesní jsem se dočetla, že průběh jednoho dne zpravidla
obsahuje ranní dopis, ranní kruh či společnou práci. Na hospitacích ve výuce, které jsem
navštívila náhodně, když učitel souhlasil, jsem tuto aktivitu nezaznamenala.
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Dalším bodem zdravého učení je, že se škola zaměřuje na rozvíjení postojů a dovedností
(využívá metody, které umožňují přímou zkušenost, např. redukuje se výklad a učení z knih či
nadiktovaných zápisů na účelné minimum, využívá metod, které umožňují přímou zkušenost).
V rozhovoru s ředitelem školy jsme narazili na netradiční dělení třídy při práci do tzv.
„center aktivit“. Rozhovor však dále směřoval jinam a z nástěnky jsem se o centrech aktivit
dozvěděla, že v jeden moment pracuje několik skupinek na různých úkolech, které vzájemně
propojuje společné téma projektu. Důraz při této metodě je kladena sebehodnocení
prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího systému. K závěru probíhá hodnotící
kruh. Další informace o centrech aktivit jsem ve školní dokumentaci nenalezla.
Pouze v ŠVP je uvedeno, že jednotlivé ročníky prvního stupně využívají prvků programu
Začít spolu (Step by step), kde se využívá dělení do „center aktivit.“
Škola do svého ŠVP pravidelně zařazuje projektové dny a exkurze pro II. stupeň.
V ŠVP je uvedeno, že „výchovně vzdělávací akce, exkurze a projekty jsou zakomponovány
do ročních plánů práce školy, podle ročníků, v průměru 1 – 2 krát měsíčně tak, aby byla
respektována časová dotace v jednotlivých ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro
realizaci projektových dnů není čerpáno disponibilní časové dotace učebního plánu. Za
přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou zodpovědní určení vyučující (ŠVP ZŠ Lesní,
s. 70).“
Dále jsem se dozvěděla, že mezi tradiční meziročníkové projekty patří Den barev, Lidové
zvyky a tradice, Velikonoce, Vánoce. Dlouholetou tradici má také „Staročeský jarmark“, kde
probíhá spolupráce učitelů, rodičů a regionálních organizací.
ZŠ Lesní využívá zdrojů, které se nacházejí v blízkém i vzdálenějším okolí školy. Dle
zásad zdravého učení by však nemělo jít o jednotlivé exkurze či výlety, ale o systematické
využívání těchto zdrojů učitelem i dětmi.
Z pozorovaných materiálů na nástěnkách školy jsem se dočetla, že probíhají výchovně –
vzdělávací akce Praha pro jednotlivé ročníky, kdy jde o periodické poznávání hlavního
města z různých aspektů.
Dle výroční zprávy ZŠ Lesní hojně využívá pravidelnou spolupráci s ostatními subjekty,
které mohou vhodně doplnit výuku. Učitelé využívají například nabídky nedalekého střediska
ekologické výchovy Divizna, kde s žáky navštěvují programy k environmentální výchově.

57

Taktéž se využívá animačních programu Oblastní galerie Liberec nebo programů primární
prevence společnosti Maják o.p.s.32
V ŠVP školy je taktéž uvedeno, že ZŠ Lesní cíleně a dlouhodobě využívá výchovně
vzdělávacích aktivit určitých neziskových organizací a to především: Střediska ekologické
výchovy Divizna, Ochránců Jizerských hor, Sdružení prevence negativních jevů Čáp,
a městských a krajských příspěvkových organizací: Zoologické zahrady Liberec, Botanické
zahrady Liberec, Divadla F. X. Šaldy, Naivního divadla, Zájmové umělecké školy, Krajské
knihovny v Liberci, Severočeského muzea, Zdravotního ústavu v Liberci, Krajské
hygienické stanice, Domu dětí a mládeže Větrník, kulturního zařízení Lidové sady,
Plaveckého stadionu Liberec, Vojenského útvaru Liberec, Oblastní galerie v Liberci, ad.
Škola je tak otevřená vůči partnerům – rodičům, obci, dalším školám, odborníkům,
zájmovým organizacím a dalším potenciálním zájemcům.
Jedním z dalších prostředků ke zdravému učení je, že škola dbá o smysluplnost toho,
čemu se děti učí (např. dříve, než se pustí do nového učiva, snaží se učitel zjistit, co děti
o daném tématu vědí, ptá se jich, co je zajímá, co by chtěly vědět a dělat a bere to skutečně
v úvahu).
Při hospitaci ve výuce na předmětu Člověk v souvislostech (ČVS), jsem vypozorovala, že
učitel začínal výklad formou asociací, kdy se žáků zeptal: „Víte, co to byla normalizace?, Co
je vlastně normální nebo norma?“. Učitel žáky postupně vedl od asociací k pravému
významu normalizace.
Žáci ve zdravé škole mají možnost spoluúčasti při vytváření a chodu demokratických
institucí ve třídě a ve škole (možnost „do toho mluvit“, formou školních médií (časopis,
rozhlas), existence volených orgánů (rada školy, třídní samospráva, školní parlament).
Na ZŠ Lesní probíhá tvorba a vydávání školního časopisu, jehož heslo nese slovesa:
informujeme, komunikujeme, spolupracujeme. Žáci mají možnost volitelného předmětu
„Tvorba školního časopisu“. Motivací pro žáky mohou být vypisované mimoškolní soutěže
a projekty, které jsou zaměřené na vytváření školního časopisu. Jedná se o celostátní soutěže
– Freinet, Vydáváme školní časopis, Národní soutěž dětského literárního projevu – Náš svět.
Mezi zdravé prostředky učení patří jasně vymezená a sepsaná pravidla soužití, o kterých
jsem se již zmínila v „lesním desateru“.

32

Přehled dalších spolupracujících organizací je uveden ve výroční zprávě 2017/18,
s 12.
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V obecných cílech školy je uvedeno, že „školní řád je srozumitelným souborem práv
a povinností žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie
a sebehodnocení“ (ŠVP, s. 10).
Posledním bodem zdravého učení je prostředek motivujícího hodnocení.
V ŠVP ZŠ Lesní je uvedeno, že škola využívá tří typů hodnocení a to hodnocení
klasifikačními stupni, slovního hodnocení a kombinaci obou způsobů.
V rozhovoru s ředitelem školy jsme se dostali k tomu, že škola nabízela rodičům
neklasifikovat známkou, ale rodiče, dle slov ředitele, zastávají názor klasického hodnocení tj.
známkami. V rozhovoru jsme se dostali k tomu, že se jedná nejspíš o otázku tradice, která je
v rodičích zažitá.
Dále vyplynuly následující informace týkající se způsobů hodnocení:
„Je tady nabídka, pro učitele samozřejmě víc práce, a to je takový to státně daný slovní
hodnocení. Protože to ministerstvo nedává moc jiný vyjímky, tak jsme se do žádnýho novýho
hodnocení nepustili. I když s tím koketujem a třeba se i inspirujem různými modely. Ale na
učitelích vlastně je, aby si individuálně posuzovali osobní cíle, kdo, kde, co potřebuje zlepšit,
aby si žáci udělali tu svoji cestu, na čem budou osobně pracovat a kontrolovat si, jestli to
splnili atd. Vždycky budou rozdíly a nejde paušálně říct „všichni jsme stejní“, protože to není
pravda. U dětí jsou rozdíly v těch schopnostech a co mají za dovednosti.“
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3.4.3. Otevřené partnerství
Zdravá škola by měla být modelem demokratického uspořádání společnosti. Měla by mít
jasně vymezená pravidla soužití. Měla by zde být možnost mluvit do organizace řízení skrze
školní média (časopis, rozhlas). Neměla by chybět ani existence výkonných orgánů (např.
školní parlament, rada školy, sdružení rodičů).
ZŠ Lesní má svá pravidla vymezená v „Lesním desateru“, které jsem již uvedla v popisu
věcného prostředí. Důležité je, že se na něm podílí jak učitelé, tak žáci a tím, že je vystavené
v každém patře školy, seznamuje s pravidly nově příchozí.
Dle slov ředitele mají na škole školní parlament, který je tvořený žáky 4. – 9. tříd a ti
občas předkládají nějaké návrhy a někdy se připojí i kantoři. Školní parlament má v prostoru
školy také svou nástěnku, kde jsou uvedeny aktuální akce, příští zasedání a výsledky soutěží.
V ŠVP školy je uvedeno, že základním prvkem vzájemné komunikace při spolupráci
rodičů a školy je funkční Sdružení rodičů a přátel dětí Základní školy Liberec, Lesní
(SRPDŠ). Radu tvoří 2 volení zástupci z řad rodičů za každou třídu školy. Z nich je volen
pětičlenný hlavní výbor SRPDŠ (ŠVP ZŠ Lesní, s. 6).
V rozhovoru ředitel školy zmínil Sdružení rodičů jako pravidelnou komunikaci mezi
rodinou a školou:
„Tak takový základ nějaký komunikace a takový tý vazby rodičovský, tak je tu spolek,
kterýmu se říká „ Spolek – dříve sdružení – rodičů a přátel školy“. A to každá třída si navolí
dva rodiče – zástupce do komunálního výboru a s těmi se ředitel a zástupce scházejí, jednou
za dva měsíce to vyjde v tom školním roce. A nějakým způsobem je informuje o záměrech ty
školy, co chystáme a jaký mají připomínky. Tohle je bych řekl takovej ten pravidelnej kontakt
mezi rodiči.“
Dále je v ŠVP uvedena přítomnost správního orgánu školy - Školská rada, která je
tříčlenná a zřízená již v roce 2000. Její funkcí je neformálně zajišťovat dohled nad
vzdělávacími aktivitami a hospodařením školy. Schází se k jednání minimálně dvakrát ročně
za přítomnosti ředitele školy (ŠVP ZŠ Lesní, s. 6).
V rozhovoru s ředitelem školy jsem položila otázku, zda mají děti a jejich rodiče možnost
mluvit do toho, co a jak se ve třídě bude učit a co se v nich bude dít a jakým způsobem tuto
možnost případně poskytují. Ředitel školy má na tuto možnost jasně vymezený názor:
„No, tak to určitě ne. To si myslím, že na to máme jako škola vzdělávací program
a myslím, že by to nebylo žádoucí, protože to spěje k takový anarchii. Každej má tu představu
jinou. Takže některý ty rodiče jsou víc takový demokratický a pak je skupina těch ortodoxních.
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Takže ta škola se snaží být něco mezi. Tak aby v ní byla nějaká ta kreativita, aby měla někdy
volnější přístup, ale zas aby se to pak nezvrhlo nějak… Prostě držíme se toho vzdělávacího
programu.“
ZŠ Lesní dbá na svůj informační systém, přes který informuje rodičovskou veřejnost a to
prostřednictvím webových stránek www.zslesni.cz.
Stránky jsou pravidelně aktualizovány, prostřednictvím měsíčních plánů jednotlivých tříd,
které obsahují informace o plánovaném vzdělávacím obsahu a uvažovaném dění ve škole
v následujícím měsíci školního roku, prostřednictvím zpravodaje pro rodiče, občasníkem
s aktuálními informacemi o školním dění, osobním kontaktem s pedagogy na třídních
schůzkách a na individuálních konzultacích (ŠVP ZŠ Lesní, s. 5).
V oblasti otevřeného partnerství školy jsem řediteli školy položila otázku, zda by dokázal
nějak říct, jak se ZŠ Lesní liší od ostatních škol. Zda má škola nějaké vlastní tradice, rituály.
„Já nevím, jestli ostatní školy to dělají, nebo nedělají, to zas tak nesleduju, ale to musíte
mít všechno nějaký, aby to mělo smysl, proč to děláte. Jakože dělat něco jenom proto, aby to
bylo … Musí tam jako nějaká ta, nějaký ten cíl, vlastně ta vize tý školy, jaká chce být ta škola,
no.“
Z vlastních akcí školy ředitel školy zmínil především jarmark, vánoční trhy a pěvecký
sbor. Do filosofie školy se promítá i názor o masových akcích:
„No ten jarmark, taky jsme začali dělat vánoční trhy, že si děti můžou něco vyrobit
a prodat. To tady bylo hodně lidí na tom. Pak tam máme ty pěvěcký sbory hodně… Opravdu,
že jsme pro ty rodiče, pak i věřejný vystoupení, takže tam taky jako…jsou takový větší akce.
Co ještě z takových těch společných … Pak spíš takový ty třídní jo. A abych byl upřímnej, já
moc jako, kromě toho jarmarku třeba nebo těch vánočních trhů, tak jako moc nejsem zastánce
masových akcí, jo. Spíš mě jde o to, aby spíš ta třída si něco udělala něco, aby měli tu svoji
komunitu třeba, aby ty rodiče tam mohli přijít, že …“
Mimo formálně vedený rozhovor ředitel školy zmínil, že škola a její tvář má
nezastupitelnou úlohu v rámci obce. Doplnil, že dříve byly kulturním střediskem obce škola
a kostel. Ředitel ZŠ Lesní cítí důležitost a potřebu přenosu této tradice do současnosti.
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3.5. Shrnutí poznatků
Pro případovou studii jsem si stanovila tyto cíle:
•

Hlavním cílem bylo zjistit, jak je realizována výchova ke zdravému životnímu
stylu na ZŠ Lesní v Liberci a jak se v této oblasti snaží spolupracovat s rodinou
žáka.

•

Dílčím cílem, jak se výchova ke zdravému životnímu stylu objevuje v kurikulu ZŠ
Lesní, zda se prolíná ve vzdělávacích oblastech školy a je v souladu s provozem
školy.

Výše uvedené cíle jsem naplňovala formou strukturovaného pozorování – pozorovacích
archů a dle programu zdravých škol prozkoumávala prostředí, zdravé učení a otevřenou
spolupráci.
Realizován byl také rozhovor s ředitelem ZŠ Lesní a analyzovala jsem klíčové dokumenty
školy – ŠVP, Výroční zprávu (2017/18). Nyní shrnuji poznatky, které se váží k výše
uvedeným cílům.
Z prostředí školy – prostředí věcného, sociálního a organizačního lze jako pozorovatel
objevit nejvíce. Zjistila jsem, že škola má výhodnou polohu, je organizovaná, interiér
i exteriér školy působí příjemně a uspořádaně a nabízí několik podnětů k činnostem. Škola je
otevřená, zapojuje rodiče, další místní instituce a kromě programu Zdravých škol je zapojena
i do jiných projektů – dle vlastní tradice a filosofie. Za velký přínos pokládám vytvořená
pravidla školy – „lesní desatero“. Pro žáky má jednak obsahový přínos, ale je především
důležité, že měli možnost se na jeho znění podílet. Za další takový přínos považuji tvorbu
„absolventské práce“, která žákům umožňuje se cíleně věnovat vybranému tématu
a realizovat se při její obhajobě. Za mírně limitující pokládám oblast školního stravování.
V pozorovaném období byl školní jídelníček tvořen převážně z masitých pokrmů, což
neumožňuje dostatečnou vyváženost při stravování žáků. Za důležité pokládám, že škola
podporující zdraví, by měla být zasažena absolutní absencí sladkostí, která byla v době
pozorování narušena školním „Bufíkem“. Rodiče, dle výsledků anketní otázky, hodnotí
stravování spíše kladně. Za méně dostatečný pokládají pitný režim a pohybovou aktivitu.
Z hlediska zdravého učení považuji za významné zapojení školy do projektového
vyučování, které probíhá 1 – 2 měsíčně. ZŠ Lesní se také vhodně profiluje svými tradičními
akcemi – Staročeský jarmark, Lidové zvyky a tradice, Velikonoce, Vánoce a Den barev.
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Do těchto akcí jsou plně zapojeni žáci a povětšinou i jejich rodiče, či vybízí ke spolupráci
další možné aktéry. Výuka je vhodně a systematicky doplňována programy ostatních subjektů
a využívá tak zdrojů, které se nacházejí v blízkém i vzdálenějším okolí školy.
V otázce hodnocení zůstává škola tradiční, reaguje však na rodiče, kteří si přejí klasický
systém hodnocení, který je pro ně známý a směrodatný. Jsou zde však ambice ze strany školy
věnovat se hodnocení slovnímu – individuálnímu a touha vyzkoušet i jiné modely hodnocení.
ZŠ Lesní je modelem demokratického uspořádání. Funguje zde školní parlament, Sdružení
rodičů a přátel školy a Školská rada. Škola si zakládá na informačním systému pro rodiče
a s rodinou žáka navazuje kontakt nejen virtuálně, ale nabízí rodičům podílení se na různých
akcích školy, čímž se snaží pravidelně otevírat především rodině žáka. Spoluúčast na dalších
akcích je promyšlená a snahou je, aby byla pro žáky smysluplná.
Skrze program Podpory zdraví ve škole jsem postupně odpovídala na dílčí výzkumné
otázky. Z vybraných zkoumaných kritérií usuzuji, že program Zdravé školy na ZŠ Lesní plní
svou úlohu a je na škole pozorovatelný.
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4. Závěr
Cílem této práce bylo především zjistit, jak je realizována výchova ke zdravému životnímu
stylu na ZŠ Lesní v Liberci a to prostřednictvím programu Zdravých škol – Programu
podpory zdraví.
V teoretické části práce jsem usilovala o utřídění informací k vybranému tématu. Zabývala
jsem se definicemi zdraví a různorodostí pojetí zdravého životního stylu. V oblasti výchovy
ke zdravému životnímu stylu v rodině a škole jsem využívala dostupných výzkumných šetření
se zaměřením na obdobnou problematiku. Hlouběji se také zabývám rodinným prostředím
žáka a zaměřuji se na to, jaký vliv má na další fungování v prostředí školním. V závěru
teoretické části práce jsem se snažila přiblížit části praktické a představila jsem Program
podpory zdraví a to především jeho hlavní pilíře, které jsem dále pozorovala.
V praktické části práce uvádím případovou studii ZŠ Lesní v Liberci. Na vybrané škole
jsem pozorovala a dále zkoumala výchovu ke zdravému životnímu stylu, kterou jsem
pozorovala v oblasti prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství. Uvedená škola se do
programu Zdravých škol zapojila v roce 2002 a zjistila jsem, že škola principy programu
naplňuje do současnosti. Možné rezervy spatřuji v oblasti stravování a to především v oblasti
pitného režimu a pohybových a relaxačních možností. O navýšení hodin tělesné výchovy se
v odborných kruzích diskutuje a jsou snahy tyto možnosti posouvat. Osobně spatřuji cestu
v různých iniciativách a programech, které vznikají a do kterých má možnost se zapojit každá
škola. V práci zmiňuji například nově vzniklý program „Učení venku“, který má tendenci
aktivizovat jak učitele, tak žáky. Další iniciativou je například „Skutečně zdravá škola“, která
školám nabízí spolupráci v oblasti stravování ve školách.
Za důležité pokládám průběžné evaluace programů, do kterých mají školy možnost se
zapojovat, aby se zjišťovalo, zda fungují a cíleně působí.
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8.

Přílohy
Hospitační arch č. 1: POHODA PROSTŘEDÍ

Prostředky k pozorování pohody věcného prostředí:
•

Pracovní prostředí školy – škola umožňuje uplatnění nových metod a forem práce
založené na diferenciaci, individualizaci i aktivizaci (žáci si mohou volit vlastní
tempo, měnit zátěž a režim práce dle svých potřeb).

•

Obytné prostředí – škola je prostředím podobné domovu, které je přizpůsobené jak
k práci, tak k volnému času (pro činnosti organizované i spontánní, atraktivnost,
rozsah vybavení).

•

Stimulující prostředí – škola je místem lidských setkání, snaží se kompenzovat méně
vhodné rodinné prostředí, vytváří dostatek příležitostí pro osobní kontakty.

•

Rituály ve škole – „uvítání“ (podání ruky s učitelem, jak se má…), „zahajování dne,
týdne“ (absence zvonění), „společná svačina“ (učitel jako vzor vhodného stravování).

•

Učebna – jednotka věcného prostředí – řešení učebny, úroveň vybavení, možnost
obměňovat její tvar, osvětlení, vytápění, větrání, úroveň šumu a hluku, velikost
a rozmístění nábytku jeho vhodnost, pracovní místo učitele.

Prostředky věcného prostředí:
•

Hygienická nezávadnost – škola nepodceňuje hygienické předpisy a normy

•

Bezpečí – uspořádání zařízení vytváří prostor pro bezpečný pobyt lidí, neomezuje
pohyb po škole a ve třídách množstvím příkazů a zákazů, ale opírá se o pravidla školy
(šk. řád).

•

Funkčnost a účelnost – podněty rozvíjející osobnost, funkční i nefunkční prostory
(chodby, odpočívadla u schodiště, plochy kolem budov – využití pro zájmové činnosti,
odpočinek, rozhovory, společenské hry…
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•

Podnětnost – v prostorách a učebnách jsou umístěny nejrůznější předměty, pomůcky,
nářadí vytvářející příležitosti pro činnost dětí.

•

Estetičnost a zabydlenost – vyváženost mezi sterilní hygieničností, nepořádkem,
ledabylostí a až přílišné zabydlenosti – škola umožňuje dětem, aby ve třídě žily jako
ve svém prostoru (prostor k zanechání svých výtvorů, výstavy, možnost vracet se
k nedokončené práci).

•

Škola proměňuje učebny v místa vzájemného setkávání a spolupráce (učebny jako
dílny, kde se mohou žáci vzájemně setkávat a být s učiteli i mimo vyučování).

Prostředky k pozorování pohody sociálního prostředí:
•

Škola projevuje úctu, důvěru a snášenlivost – netrpí předsudky vůči žádné odlišnosti,
ale naopak vytváří podmínky pro setkávání s rozličnými osobnostmi.

•

Podpora uznání, účasti a empatie – lidé jsou schopni projevovat uznání, účast na
potřebách, zájmech a prožitcích druhých.

•

Otevřenost (vstřícnost) – respektující, otevřená a vstřícná komunikace mezi lidmi.

•

Vůle ke spolupráci a pomoci – škola je založená na spolupráci a vzájemné pomoci.

•

V publikaci je uvedena škála pro posouzení mezilidských vztahů ve škole, bylo však
zjištěno, že není vhodná pro realizaci externího výzkumu. Proto její položky nebudu
hodnotit 1-9, pouze si všímat, zda zaznamenám uvedené faktory, jež škála obsahuje:

1. Lidé mohou být sami sebou
2. Lidé cítí, že je druzí chápou
3. Je zde atmosféra podpory a důvěry
4. Je zde dobrá, otevřená komunikace
5. Pocity se dávají najevo a mluví se o nich
6. Problémy se pokládají za normální a konstruktivně se projednávají
7. Každý ví, že může přispět svými nápady a dobré nápady se realizují, ať pocházejí od
kohokoli
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8. Lidé cítí, že jsou respektováni a oceňováni
9. Výtky nebo kritika jsou zaměřeny na problém, nikoli na vlastnosti člověka
10. Uznávají a podporují se silné stránky každého jedince
11. Cíle jsou realistické
12. Existují jasná pravidla, hranice a sféry odpovědnosti
13. Vedení je jasné a pozitivní
14. Lidé vědí, za co jsou odměňováni
15. Používá se spíše odměna, než trestání
16. Lidé chápou filozofii školy a sdílejí společné hodnoty
17. Žáci se mohou vyjadřovat k věcem, jež se jich týkají
18. Je zde propracovaný systém předávání informací
19. Podporuje se sebeúcta každého jedince
20. Dává se najevo, že šikana se netrpí
21. Vztahy mezi rodinou a školou jsou partnerské
22. Problémy lidí se berou vážně
23. Podporuje se zpětná vazba
24. Humor je oceňován
25. Lidé jsou ochotni vzít na sebe riziko
26. Dává se najevo, že se netrpí dělat mezi sebou proti někomu kliky
27. Převládá spolupráce nad soutěživostí
Prostředky k naplnění pohody organizačního prostředí:
(tři důležité složky – režim dne, zdravá výživa, aktivní pohyb)
•

Úzká spolupráce pracovníků stravovacího provozu se školou a rodinou – výživové
a stravovací návyky v souladu se zásadami zdravé výživy (jídelníček).

•

Klidné, kulturní, estetické prostředí školní jídelny, vytváření a upevňování správných
návyků při stolování.
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•

Podmínky pro dietní stravování žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců, jejichž
zdravotní stav to vyžaduje.

•

Kritické hodnocení přístupu k alternativním způsobům výživy z hlediska potřeb
vyvíjejícího se organismu dítěte, včetně poučení rodičů.

•

Vytváření vyhovujících provozních hygienických podmínek stravovacího provozu
(hygienická problematika).

•

Předcházení hromadným alimentárním nákazám.

•

Škola pohybovou aktivitu řeší v rámci tělesné výchovy, ale zaměřuje se na přesah do
běžného života (utvoření návyku na pravidelnou pohybovou činnost).

•

V souvislosti s tělesnou výchovou řeší otázky prostorového vybavení (kultura, estetika
prostředí).

•

Učitel tělesné výchovy je pedagogem, který poskytuje vzorce zdravého chování
žákům i učitelům.
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Hospitační arch č. 2: ZDRAVÉ UČENÍ
Zdravé učení – hospitace ve výuce, analýza kurikula
(smysluplnost, přiměřenost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)
Výskyt faktorů zdravého učení:
•

Organizační jednotkou výuky je jeden den, resp. časový blok daný příslušným počtem
vyučovacích hodin toho dne. Délka vyučovacích jednotek se řídí momentálním
psychickým a fyzickým stavem dětí (spojování předmětů do širších integrovaných
celků).

•

Výuka začíná ranní komunitou zaměřenou na rozvoj životních dovedností
(komunikace, spolupráce, starostlivost). Konec dne je opět zakončený komunitou, kdy
probíhá reflexe, hodnocení a sebehodnocení žáků.

•

Učitel je ten, kdo vytváří kurikulum pro práci ve své třídě. Rámec kurikula pro jeho
práci tvoří vzdělávací standardy a vzdělávací program, který škola přijala. Vlastní
náplň však tvoří on sám ve spolupráci s dětmi.

Výskyt prostředků ke zdravému učení:
•

Škola dbá o smysluplnost toho, čemu se děti učí (např. dříve, než se pustí do nového
učiva, snaží se učitel zjistit, co děti o daném tématu vědí, ptá se jich, co je zajímá, co
by chtěly vědět a dělat a bere to skutečně v úvahu).

•

Škola se zaměřuje na rozvíjení postojů a dovedností (využívá metod, které umožňují
přímou zkušenost, např. redukuje se výklad a učení z knih či nadiktovaných zápisů na
účelné minimum, využívá metod, které umožňují přímou zkušenost).

•

Škola využívá zdrojů, které se nacházejí v blízkém i vzdálenějším okolí školy (nemělo
by jít o jednotlivé exkurze či výlety, ale o systematické využívání těchto zdrojů
učitelem i dětmi).
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V procentech vyhodnotit podíl následujících způsobů učení:
a. Výklad učitele (30%).
b. Samostatná individuální práce dětí s využitím knihy a sešitu (30%).
c. Společná práce s knihou a obrazovým materiálem, demonstrace (15%).
d. Diskuze ve skupinách nebo u kulatého stolu (5%).
e. Experimentování, učení děláním (10%).
f. Učení se navzájem ve dvojicích či malých skupinách (10%).
Výskyt prostředků možnosti výběru, přiměřenosti:
•

Škola umožňuje dětem spolurozhodovat o tom, co a jak se budou učit (učitel
umožňuje výběr v obsahu učiva a způsobu, jak si ho osvojit – respektuje učební styly
žáků).

•

Škola usiluje o to, aby obsah i metody výuky byly přiměřené věku a individuálním
předpokladům dětí (individualizace učiva, ohled na děti se speciálními vzdělávacími
potřebami).

•

Škola vytváří takovou nabídku volitelných a nepovinných předmětů, která odpovídá
skutečným zájmům a potřebám dětí (žáci jsou spolutvůrci kurikula a partnerem
učitele).

•

Škola usiluje o vyváženost rozumové, citové a sociální složky výuky a výchovy
(rovnoměrné zastoupení).

Výskyt spoluúčasti a spolupráce:
•

Duch demokracie a přátelství je protknutý vlastní výukou ale i veškerým životem
školy.

•

Jasně vymezená a sepsaná pravidla soužití (práva a povinnosti týkající se dětí, učitelů,
rodičů, provozních zaměstnanců.
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•

Spoluúčast na vytváření a chodu demokratických institucí ve třídě a ve škole (možnost
„do toho mluvit“, školní média (časopis, rozhlas), existence volených orgánů (rada
školy, třídní samospráva, školní parlament).

•

Participační styl řízení (spolupráce učitelů na vedení školy).

•

Otevřenost školy vůči existujícím i potenciálním partnerům (rodiče, obec, další školy,
odborníci, zájmové organizace a sdružení, sponzoři).

Výskyt prostředků spoluúčasti a spolupráce:
•

Škola vytváří organizační a materiální podmínky pro rozvíjení komunikace
a spolupráce ve třídě.

•

Pracovištěm učitele se stává celá učebna (důraz na vymezení prostoru učitele „mezi
žáky“ a nikoli „před žáky“).
Učitel volí takové uspořádání učebny, jež umožňuje komunikaci z očí do očí

•

spolupráci (oddělená pracoviště pro skupiny žáků).
•

Škola vybavuje učebny pomůckami pro práci skupin (encyklopedie, atlasy, slovníky,
magnetofon, diaprojektor, televize s videem).

•

V učebně jsou zřizovány odkládací prostory (skříňky, police, košíky, zásuvky na
osobní věci žáků, učebnice, sešity).

Výskyt prostředků motivujícího hodnocení:
•

Rámcem veškerého hodnocení školy je vzájemná úcta a uznání (klima vzájemné úcty
a důvěry, ve kterém se každý cítí potřebný).

•

Základním nástrojem hodnocení pokládá škola poskytnutí věcné zpětné vazby
(hodnocení není srovnávání dětí mezi sebou, ale na věcném konstatování pokroků
dítěte):
•

Škola si je vědoma rizik, která přináší klasifikace a uvažuje o využívání slovního
hodnocení v průběhu roku i na vysvědčení (v míře jaké to umožňuje školská
legislativa).
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•

Učitelé se snaží uspořádat výuku tak, aby docházelo k poskytování bohaté zpětné
vazby především v průběhu výuky samé (mezi učitele a dětmi i dětmi navzájem).

•

Kombinace známkování a zpětné vazby.
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Anketa pro rodiče
Oblast stravování a zdraví:
1. Jste spokojeni se stravováním ve školní jídelně? 1 2 3 4 5 žák nevyužívá
2. O které

jídlo

byste

obohatili

jídelníček

Vašeho

dítěte:

…..........................................................
3. Vyhovuje Vám pitný režim? 1 2 3 4 5 žák nevyužívá
4. Domníváte se, že dítě má během výuky dostatek pohybu a relaxace? 1 2 3 4 5
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Otázky k rozhovoru s ředitelem ZŠ Lesní
Oblast otevřeného partnerství:
•

Jsou ve Vaší škole vymezena pravidla soužití, práva a povinnosti jednotlivých skupin
(děti, učitelé, provozní zaměstnanci)?

•

Je Vaše třída a škola fungujícím modelem demokratického uspořádání společnosti?
→ Jasně vymezená (písemná) pravidla soužití.
→ Možnost mluvit do organizace řízení skrze školní média (časopis, rozhlas).
→ Existence výkonných orgánů (rada školy, třídní samospráva, školní parlament,
volba zástupců ředitele).

•

Mají děti a jejich rodiče možnost mluvit do toho, co a jak se ve třídě bude učit a co se
v ní bude dít? Jakým způsobem jim tuto možnost poskytujete?

•

Má škola představu, jak se k ní staví rodiče a co by si pro svoje děti přáli?

•

Mají děti možnost podílet se na prostorovém uspořádání a věcném vybavení třídy
a školy, včetně její výzdoby?

•

V jaké míře je škola otevřená vůči partnerům (rodiče, obec, další školy, odborníci,
zájmové organizace, sdružení, sponzoři)?

•

V čem je Vaše škola jiná, v čem se liší od ostatních škol? Vytváříte v aktivitách školy
vlastní tradice a rituály, které udávají její charakter (zápis, ukončení školní docházky,
různé školní slavnosti)?

•

Jaké kulturní, vzdělávací nebo sportovní aktivity pro veřejnost v regionu Vaše škola
nabízí?
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