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\tcEM JE UMENI

DOKAZAT SE DOMLUVIT
Párová výuka pom áhá učite!ům růst

V přeplněné třídě se učitelka ani př i  nej|epšívůl i  nest ihne
věnovat všem dětem tak, jak by chtě|a. Tolik zdůrazňovaný
individuá|ní přístup je pak pouhou chimérou. Chtě|o by to ještě
jednoho učite|e'.. Že to můŽe být reá|né, dokazují zkušenosti
Faku|tní základní školy v praŽských Kunraticích.

řída 3. C s 28 žáky mě|a právě
na rozvrhu matemat iku  a  v|á .
dI v ní pracovní ruch' Metoda
prof. Hejného staví na |ogickém

myš|ení, na kreativitě a spolupráci '  A ta
se  bez  domIouvání  neobe jde .  Dět i  p racu jí
chví|i u sto|ků ve skupinách, pak každé
samo, najednou se třída rozdě|í do dvou
skup in . . .  V  neustá|ém míhání je  nep ře-
h|édnuteIné zau je tí  a  soust ředění  všech,
kdyŽ děti pracují só|o, i  kdyŽ se dohadují.
To všechno ood taktovkou dvou učiteIek.
Jedna p řebírá  vedoucí  ro| i  od  druhé,  pak
se  pros t ř ída jí .  Chv i Iku  se  věnujíce|é t ř ídě ,
nato  s i  žáčky rozdě|í  -  vě tší skup ina ,  men-
ší skup inka . . .  N ikoho to  nep řekvapuje ,  je
vidět, že děti jsou zvyk|é. Ve všem tom
rumra jchu mají  zakódovaný řád .

Práce-v týmu pomáhá
r rnsprrule
odborných termÍnů, které hovoří o ko|e.
g i á |ní  podpoře ,  ex i s tu je  někoI ik  -  ne jen
párová, a|e také týmová nebo asistenční
výuka. V detaiIech se Iiší, a|e podstata je
vždycky stejná. Vychází z myš|enek Johna
Hattieho, profesora University oÍ Auc.
k land (Nový Zé|and)  a  řed i te le  Educat ion
Research Institute University of Mel-
bourne (Austrá|ie), když hovoří o ,.3 x S,,.
o  5poIečném p|ánovánÍ,  Spo lečném učení
a SpoIečném vyhodnocování. Jde o to,
Že  uči te|é pracu jí  s  týmiž dětmi  spo|ečně
a pak zj išťují' jest|i skutečně dosáhIi za.
mýš|eného cí|e .  Kromě poz i t i vního dopa-
du na Žáky, tedy zvýšení efektivity učení,
je zde veImi dů|ežitá právě spo|upráce
učite|ů, která podporuje jej ich profesní
rozvoj.

,,K párové výuce jsme se dostaIi díky
projektu Pomáháme školám k úspěchu,
do něhož jsme vstoupi| i v roce 2010,,,
vysvět|uje Vít Beran, řediteI Z5 Kunratice.
,,Ve škoIe s námi pracova|a pedagogická
konzu|tantka. s níž jsme se začaIi syste-
maticky Věnovat podpoře práce učite|ů.
VyhIedávaI i  j sme da|ší vzdě lávání ,  v  němž
by se  naučiI i ,  co  všechno j im může pomoc i
Vnést  do vyučování  skutečně indív iduá|ní
přístup, a to navzdory vysokému počtu

Žáků ve t ř ídách.  Insp i ra t i vní  by|a  ze jména
Ietní škoIa vedená Hanou Košťá|ovou
v rámci projektu Spirá|a řízeného Evou
Mokrošovou. se Vstupem do projektu
se u nás poprvé objevi|y dvě asistentky
pedagoga, které neby|y v roIi osobních
asistentek u individuá|ně integrovaných
žáků, a|e jej ich rolí by|a podpora práce
učiteIe. Z asistentů se záhy staIi opravdoví
pároví učite|é, kteří se učiIi dávat si na-
vzá jem tzv .  koIeg iá |ní  podporu .  AIe  j sme
stá|e teprve na začátku cesty., '

Párová výuka v mnoha
podobách
ŘediteI vysvět|ova|, co všechno se skrývá
pod pojmy, které zatím jen nesmě|e vstu-
pují do škoIského terénu' ,,Párová výuka
neznamená jen to, že spo|u dva učitelé
na určitý počet hodin ve třídě spoIupra-
cují. Může to být taky tak, že spo|ečně
nap|ánují  hod inu,  k terou jeden z  n i ch
odučí a druhý je pozorovate|em. Později
se  budou bav i t  o  tom,  co  se  v  ní  udá|o ,  jak
žáci reagovaIi, jest|i by|a efektivnější než
jIné vyučovací  hod iny ,  a  na  zákIadě této

Párová výuka
(týmová výuka)
je práce dvou a více vyučujících, kte.
ří spo|ečně plánují, vedou a vyhod-
nocují výuku pro stejnou skupinu
učících se ve stejném čase. Párová
výuka může být účinným nástrojem
k nap|ňování potřeb jednotl ivých
žáků. Nezbytnými kroky, které je
třeba učinit na straně učiteIe oro
dosažení cí|e jsou:

. poznat každého Žáka,

. Vytvořit ná|ežité učební kIima
ve třídě'

o diferencovat výuku pod|e potřeb
žáka.

(Zdroj: Klinická ško|a a jeji role
ve vzděláváni uČitelů _ V. Spilková' A. Tomková,

N' Mazáčová, l' Kargerová a kol.)

re f |exe  násIedně p|ánu jí  da|ší hod inu.  Vy-
zkouše| i  j sme s i  i  da|ší mode| .  Dvě uči te|ky
z 2. stupně - jedna s aprobací výtvarná
výchova-dějepis, druhá čeština-občanská
výchova - nás poŽáda|y, abychom jim da|y
v jeden den čtyři vyučovací hodiny proti
sobě. Dohod|y se, Že v té době žáky s|oučí
a učivo budou různě propojovat. Jednou
vytvoří veIkou skupinu dvou tříd, j indy j i
budou podIe  momentá|ního obsahu dě| i t ,
vytvářet si časové bloky',, Podstatné by|o,
že učite|ky dodrže|y principy ,,3 x S,,. Tedy
spoIečně p|ánova|y, bavi|y se o tom, co,
jak  a  h|avně proč budou uči t '  Spo|ečně
uči|y a výuku spo|u opět ref|ektova|y a vy-
hodnocova|y, co se poved|o a co by příště
mě|y  udě|at  j inak .

,,Aby párová výuka fungovaIa, musejí
být pro ni v první řadě kantoři vnitřně
motivovanÍ. Musí být podIožena takovou
ško|ní kulturou, která týmovou práci
učitelů a jej ich vzájemné učení podporuje.
Toto prosím čtyřikrát podtrhnout!,,

Nahlédnutí pod pokličku
Škola může mít momentá|ně díky projek-
tu Pomáháme ško|ám k úspěchu hrazené
dva plné úvazky párové výuky. Da|ší dva
a pů| úvazku se  rozhod| i  podpoř i t  rod iče.
ŠkoIa tedy získává prostředky na párové
uči te|e  na  zák|adě smIouvy mez i  ško|ou
a rodičovským spo|kem PATRON. Kro-
mě toho se vedení školy snaží zaj ist it
podporu i z da|ších projektů. Párová
výuka tu vstoupi|a do tříd s vysokým
počtem Žáků v 1., 2. a 3. ročníku. ,,Zača|i
jsme před čtyřmi |ety u prvňáčků, kteří
k nám přicházejí s rozdílnými schopnostmi
i s různou připraveností na práci v ko|ek-
t ivu. Přesvědčil i  jsme se, že párová výuka
je opravdu pIus,,, vysvětluje V. Beran. ,,Jak
děti s Iety vyzrávají, jsou samostatnější' uŽ
tak veIkou podporu nepotřebují.,,

V každé zmíněné třídě je v šesti hodi.
nách týdně kromě třídního učite|e ještě
učiteI párový. Ne asistent bez kvaIif ika-
ce, a|e v případě p|ného úvazku hotový
pedagog,  nebo zde na smlouvu na dobu
určitou pracují na částečný úvazek jako
párové učiteIky studentky posIedního
ročníku oboru uči te|s tví  na  ] .  s tuon i  ZŠ
z PedF UK v Praze.

,,Studentky, které své studijní povinnosti
na  vysoké ško le  spIn i l y  s  p ředs t ihem,  moh-
|y díky tomu získat úžasnou praktickou
zkušenost. Vysoká ško|a j im nemůže dát
v rámci výuky to|ik praxe a V takové inten-
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zitě, jakou j im dá rok u nás' Každá z nich
má možnost spoIupracovat s někoIika
vysoce kvaIitními učiteIi, mají moŽnost se
seznámit s různými přístupy učite|ů k Vý-
uce, získávat cenné zkušenosti z běžného
škoIního provozu.  Spo lupráce  se  s tudenty
nám p ř ináší ještě  da lší  výhodu.  P ř i  součas-
ném nedosta tku uči te|ů tu  V|as tně  máme
takovou ma|ou |íheň prvostupňových
uči te|ů.  Některé dívky  už u nás  po absoIu-
toriu zůsta|y.,,

Když se studentky potřebují v květnu
v Červnu soustředěně připravovat na stát.
n i ce ,  h|eda jí  za  sebe náhradu v  ko|egyních
ze 4. ročníku. ,.Vybírají dobře, jej ich ná-
s tupkyně s i  obh|édneme a  ty  ne jš ikovně jší
zadrápkujeme pro nás|edující ško|ní rok,
kdy nastoupí jako da|ší párové učitelky,,,
p ř ipomíná zás tupkyně řed i te Ie  J i tka  Ko-
páčová. ,,Zatím jsme nemusel i h|edat nové
učiteIe zvenčí. Roční praxe ve škoIe každé.
ho studenta Dosune a ov|ivní. Jsou tu rádi
a nás těší, že je práce ve škoIe baví.,,

Nejen první stupeň
I když je párová výuka v současné době
nejna|éhavější na 1' stupni, především
kvů| i  vysokému počtu žáků,  zač|eňují  j i
v Kunraticích i do vyučování některých
t říd  na  2 .  s tuon i .

,,Zá|eží na tom, co a kdy učíte|é potře-
bují, ' ,  vysvět|uje Jitka Kopáčová' ,,Pro-
tože vyučujeme matematiku metodou
prof. Hejného aŽ do 8. ročníku, dostávají
uči te|é podporu i  tam.  J indy  se  domIuví
učite|é některých předmětů, že by rádi ně-

koIik hodin vyučovaIi spo|ečně. Pan ředíte|
už mIuv i I  o  češt ině ,  dě jep i su ,  občanské
a výtvarné výchově, podobně se na nás
obrátiI i  i  učite|é zeměpisu a přírodopisu.
Pokud je požadavek organizačně moŽný,
snaŽíme se ho v rámci moŽností podpořit.,,

Původní projekt uvaŽovaI o tom, že by si
párovou výuku na zkoušku osahaI kaŽdý
pedagog' Vedení ško|y př iznává, že začát-
ky by|y rozpačité' Učite|é nebyIi na takový

|| nav párová výuka fun-
govala, musejí pro ni být
učitelé motivovaní, Školní
kultura musí zároveň jejich
týmovou práci a vzájemné
učenÍ podporovat.

sty| práce zvyk|í' A|e by| tu pokyn, tak to
každý zkusi|. Povinnost veIe|a. že si každý
učiteI vyzkouší během čtvrt roku dvě
hod iny  párové výuky a  musí  je  p ředem
zapsat do rozvrhu. Někomu to stači|o,
aIe  da|ší se  chyt i | .  Bar iéru pro|omiI  p řípad
prob|émové šesté třídy' Do seznamu jejích
uči te|ů p ř iby|a  as i s tentka ,  s  níž museI i  uči -
te|é začít spoIupracovat _ p|ánovat výuku,
dom|ouvat  se  na  dě lení  t ř ídy ' ' '  Po  pů|
roce intenzivní práce se z|epšiIo chování
dětí i jej ich studijní výsledky. Dvoje oči
a dvoje ruce tam by|y znát. Lidem ve škole
jako by se otevře|y oči.

,,Když jsme na konci ško|ního roku vyhod-
nocovaIi, co projekt př inesl, a sdíleIi jsme

zkušenosti ze spoIupráce, byly vesměs
pozit ivní,,, říká Vít Beran. ,,Dů|ežité je.
že oba uči te|é jsou odborně f  undovaní .
jeden je sice hlavní a druhý párový, aIe vy.
stupují a h|avně pracují jako dva ko|ego-
vé.  Jsou schopn i  spo|u ne jen vyučovat ,  a|e
také sdí|et, dávat si zpětnou vazbu. Třídní
uči te| ,  nebo tzv .  hIavní ,  odpovídá  za  vede-
ní třídy, za kvaIitu vyučování a hodnocení'
Druhý, párový učiteI podporuje práci h|av-
ního učiteIe. VeIice mne potěšiIo, kdyŽ
inspektor po náVratu z hodiny konstato-
va| ,  že mu t rvaIo  poměrně dIouho,  než
pozna l .  kdo je  kdo. "

Na slovíčko s učitelkami
Sedě|y  j sme spoIu ve  sborovně '  Jana
Kopecká, učitelka 2.třídy, která mě|a
v up|ynu|ém škoIním roce jako párovou
uči teIku Zuzanu o lmrovou,  dnes  t ř ídní
učite|ku 3. C. Studentka Markéta Hůrková
tady |etos působí jako párová učite|ka
u obou.

Není p ří | iš  náročné všechno sk loub i t?  _
nedaIo mi, abych se nezepta|a. ,,Dá se
to. Dí|čí zkoušky mám hotové, dopisuji
dip|omku, čekají mne praxe a př ipravuji se
na státnice. Ani tady to není tak těžké' jak
jsem čekaIa .  obě  uči teIky  j sou výborné,
Zuzka navíc přesně ví, čím procházím, pro-
tože to před rokem zaži|a na v|astní kůži.
Mys|ím, Že mne obě tak trochu šetří',,
K  tomu se  a|e  an i  jedna nep ř i zna la .

To, že Zuzana oImrová zažíva|a ce|ý rok
běžný škoIní cvrkot ve dvou třídách ještě
jako s tudentka ,  v  zá ří  veImi  ocen i Ia '
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Jako párové učitelky přicházejí do ZŠ Kunratice studentky z Pedagogické faku|ty UK
v Praze, které se př ipravují na učite|ství na 1. stupni zŠ. zajíma|o nás, jak vidí tento
fenomén vedoucí katedry primární pedagogiky V|adimíra SpiIková'

,,Patříme mezi pracoviště, která syste.
maticky rozvíjejí spoIupráci s faku|tními
ško|ami. Párovou výuku jako významný
nástroj podpory profesního rozvoje
studentů povaŽujeme za výbornou
cestu, jak našim abso|ventům usnadnit
Vstup do učiteIské profese. V kunratické
zák|adní ško|e takto oůsobi|o něko|ik
našich studentů a musím potvrdit, že
během jednoho ško|ního roku doš|o
k výraznému rozvoji jej ich kompetencí
a usnadni|o to jej ich profesní sociaIizaci.
To znamená, Že by|i dobře př ipraveni in-
tegrovat se do školního prostředí, začít
spo|upracovat s ko|egy, sdí|et zkuše.
nosti atd. Význam párové výuky je pro
jej ich profesní přípravu proto tak siIný,

že nejsou ve třídě sami. Pokud je ředite|
př i řadí ke zkušenému učite|i. který j im
je názorově i | idsky b|ízký, je to pro ně
ve|ké p|us. Do ku|tury ško|y a profese
vůbec,vrůstají, př irozenou cestou.

Ve všech typech praxí se snažíme pod-
porovat ink|uzi. Párová výuka možná
víc než j iná umožní jak studentovi, tak
učite|i uvoInit si ruce pro individuá|-
ní práci s žáky. Nedávno jsme se seš|i
s našimi abso|venty, by|i jsme zvědaví,
jak si vedou první rok v praxi '  Debata
byla vel ice zaj imavá' Jedna z učite|ek
zdůrazňova|a, jak jí zkušenost s páro-
vou výukou pomohIa '  MohIa  vs toup i t
do učiteIské profese bez stresu.

BohuŽe|, párová výuka a ko|egiální
podpora vůbecje v našem ško|ství
pořád ještě bí|á vrána. Kunratická ško|a
se sta|a učící se komunitou, která může
inspirovat da|ší ško|y. Učite|é zde už ne-
jsou jako ve většině českých škoI zvyk|í
pracovat jako jedinci každý ve své třídě.
To už je dneska má|o. Klíč k profesnímu
růstu spočívá v koIegiá|ní podpoře.
Není to jen párová výuka. a|e také da|ší
modif ikace. Naořík|ad asistentská praxe
nebo tandemová výuka, kterou prakti-
kuje naše katedra matematiky. Jde o to.
Že v jedné třídě působí d|ouhodobě
vedIe učite|e matematiky student učite|.
ství, budoucí matematik. Výhodou této
praxe oproti b|okové někoIikatýdenní
praxi je kontinuita, soustavný a d|ouho-
dobý kontakt se žáky, který j im přináší
průběžnou zpětnou vazbu ke kvaIitě
a výsledkům jej ich práce ve třídě.,,

,,Kdybych mě|a dostat svoji t řídu jako
čerstvá abso|ventka, by|o by to pro mne
hodně těžké. obě učite|ky Jany, s kterými
j sem uči Ia ,  j sou výborné kantorky .  Hodně
jsem se  toho ved|e  n ich  nauči|a .  KaŽdá
má j iný  p řís tup ke  ško|ní  prác i ,  a |e  obě
mne inspírova|y. otevře|y přede mnou
daIeko víc moŽností pedagogické práce.
Moh|a jsem si vybrat to. co vyhovuje mé
osobnosti pro můj pedagogický rozvoj '
Takovou zkušenost bych doporučiIa
každému začínajícímu uči teI i .  Vím,  že
za Janou Kopeckou můžu s čímko|i př i jít
i  nyní .  S tá |e  se  jednou týdně scházíme
a sdí|íme '  d i skutu jeme '  Ne jsem s i  j i s t á ,
jest|i bych by|a k neznámé ko|egyni stejně
otevřená.,,

Jana Kopecká dostala svoji první párovou
učite|ku před dvěma |ety. Jaké to asi by|o,
když jí do hájemství vstoupiI poprvé ně-

kdo da|ší?  , ,Když učíte  25 |e t ,  jednoduché
to není .  Všechno zv l ádám sama '  n ikoho
nepot řebu j i '  Tak  to  zkusím. . .  Na jednou s i
uvědomíte, že být ve třídě s 30 prvňáčky
ve dvojici je vážně výhoda. Děti se mohou
obracet na dvě učitelky místo na jednu,
práci jsme si moh|y rozděl it. A|e pravda
je, Že jsme si se Zuzkou, jak se říká, sed|y.,,
Př iznává i to. že na začátku občas rýp|a
Žár | ivos t .  P ř iš la  mIadá ,  k rásná  uči teIka ,
děti se na ni vrha|y. ,,Toho pocitu jsem
se rychIe  zbav i Ia .  UvědomiIa  j sem s i ,  že
to není nic proti mně. Děti si svoji |ásku
rozdě|i|y mezi nás obě',,

Párová výuka je především časově nároč-
ná' JakkoIi vyučování vypadá naprosto
přirozeně, všechno je dopředu peč|ivě
promyš|eno a  popsáno v  p řípravách '
,,S Markétou se scházíme tř ikrát týdně.
V pátek nap|ánujeme učivo na ce|ý týden,
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v  pondě|Í určíme'  co  konkrétně budeme
v každém předmětu dě|at. Ve středu
kontrolujeme, kam jsme se posunuli, jak si
rozdě|íme práci s dětmi, které mají s uči-
vem obtíŽe, která z nás j im bude pomáhat
a  podobně.  Nezdá  se  to ,  a|e  na  kaŽdou
hodinu z šesti, které spo|ečně učíme, je to
da|ších někoI ik  hod in  spo lečné p řípravy . , '

Ve spolupráci s fakultou
Zák ladní  škoIa  Kunrat i ce  je  s  Pedagog ic -
kou faku|tou UK _ soeciálně s katedrou
pr imární  pedagog iky  -  pevně sp ja ta '
Je  ne jen je jí  fakuI tní  škoIou,  aIe  také
jednou ze  čty ř  k | in i ckých ško| .  , ,SpoIuprá-
ce s faku|tou je úžasná.,, potvrzuje Jana
Kopecká' ,,Studentky sem chodí nejen
na párovou výuku, aIe h|avně na nás|echy
a běžné praxe V rámci studia.,, Zjevně je
zdejší atmosféra dokáže zaujmout. Dnes
už uči teIka  Zuzana oImrová  vzpomínaIa ,
že ještě jako studentka měla možnost
nastoupit do j iné ško|y jako třídní učiteIka
na p|ný úvazek. Místo toho se rozhod|a
zůstat V Kunraticích jako párová učite|-
ka. Dodává, že zkušenosti, které získaIa,
jsou k nezaplacení' Markéta Hůrková se
p ř i znaIa ,  Že  s i  d Iouho neby la  j i s t á ,  jes t | i
opravdu chce učit '  , ,A|e ted'mě to ve ško|e
ohromně baví .  Díky  spoIuprác i  se  Zuzkou
a s  Janou konečně na s to  procent  vím,  co
chci dě|at., '

Zkušenosti ZS Kunratice, které se rozvíje;í
díky  pro jek tu  Pomáháme ško|ám k  úspě-
chu, se zvolna rozbíha1í po repubIice
(metodickou podporu a videohodiny je
moŽné na jí t  na  WWW'pomahameskoIam.
cz). V tomto škoIním roce podporuje
kunratická škoIa s pomocí projektu ceské
bankovní asociace zavedení párové výuky
v da|ších sedmi  zák|adních ško|ách .  , ,Ně-
k teré už s  ní  mají  dí|čí zkušenost i ,  j inde
teprve  začínají .  Za  ší ření  j sme rád i , , , ř íká
Vít Beran. ,,Párová výuka pomáhá rozvíjet
pedagogické dovednosti současným i bu-
doucím uči te|ům'  a le  h|avně má ne jvě tší
přínos pro Žáky.,,

o


