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JAKO PRUBIRSKY KAMEN
Projekt pomohl doIožit' jaké praxe by budoucí
učitelé potřebovaIi

Čerstvým abso|ventům chybí praxe. To ostatníse od toho odvíjí.
Do těchto dvou vět je moŽné shrnout připomínky, které putují
ze základních ško| na adresu faku|t připravujících učitele. Zdá se,
Že recept na řešení přináší k|inická ško|a'

oprvé jsem se s podobným pojmem
setkaIa před |ety. Pardubická uni.
Verzita tehdy jako součást přípra.
vy budoucích učite|ů angIičtiny

využívaIa ceIoroční souvis|é pedagogické
praxe, tzv. k|inický rok. Ve čtvrtém roční-
ku tráviI i  studenti čas na oraxi v konkrétní
škoIe  (p ředevším na zák|adní ,  pop řípadě
na nižším stupni více|etých gymnázií), kde
ood dohIedem zkušeného uči teIe .mento-
ra pracovaIi s Žáky a současně p|ni| i úko|y,
které j im zadaIi vysokoško|ští učite|é.
S těmi se pravide|ně setkávaIi v předem
dohodnutých termínech, aby mohIi své
oůsobení V terénu reflektovat.

Bohuže| ,  k I in i cký  rok  faku| ta  časem opus-
t i l a .  S t rukturované s tud ium už nedovoI i Io
věnovat studentské praxi tak veIký pro-
stor. Škoda' Pak se mi dosta|a do rukou
pub| ikace  s  názvem K| in i cká  ško|a  a  je jí
roIe ve vzdělávání učite|ů. Autory by| ko-
Iektiv pedagogů Pedagogické faku|ty UK
v Praze v če|e s V. SpiIkovou, A. Tomkovou,
N. Mazáčovou a J. Kargerovou z katedry
primární pedagogiky. ShrnovaIi zde své
poznatky z projektu, který se snaží zkva.
I i tn i t  p řípravu budoucích uči te|ů.

Zpátky k pramenům
Projekt s názvem Koncepce a ověření no-
vého mode|u k| in i cké ško|y  v  procesu pre-
graduá|ní přípravy studentů řešiIa faku|ta
v Ietech 2014_2015 s cí|em navrhnout
mode| kIinické ško|y a piIotně ověřit její
vybrané znaky - zejména k|inické pojetí
pedagogických praxí.

, ,ZnaI i  j sme zahran iční zkušenost i ,  někte-
ré mode|y jsme chtě|i přetransformovat
na naše podmínky a vyzkoušet je u nás.
Dílčí zkušenosti jsme v našich íakultních
ško|ách sbíraIi zhruba posledních deset
|et, když naše katedra naváza|a hodně
intenzivní vztahy s pěti až deseti ško|a.
mi , , ,  vzpomíná vedoucí  katedry  pr imární
pedagog iky  V lad imíra  Sp i Iková . , ,ŘíkaI i
jsme si, že těsnější propojeníÍaku|ty
a ško|y pomůže oběma stranám. My
můŽeme ško|ám nabídnout  pros tor  pro
da|ší vzdě|ávání je j i ch  uči te|ů.  Ško|y  nám

zase přes studenty dají cennou zpětnou
vazbu. Neh|edě k tomu. Že jako ve|ice
prospěšné se ukázaIo i vtažení nejIepších
učite|ů do výuky našich studentů. Z těchto
střípků se postupně rodiI projekt, který
jsme ověřovaIi na čtyřech zák|adních
ško|ách ,  s  n imiž spo|upracu jeme opravdu
hodně dIouho. , ,

Všechny mají přídomek ,,faku|tní,,, všech.
ny patří v Praze ke špičkovým: ZŠ o. ch|u-
pa v Nových Butovicích, Smys|upIná ZS
a MŠ v Kar|íně, ZŠ v Kunraticích a ZŠ a MŠ
ANGEL v  Modřanech.

|| eárovou výuku zavedlijako
jednu z forem asrstentské
praxe i do projektu klinic-
ké školy' Byl by to ideální
zpŮsob, jak studentům
usnadnit vstup do profese.

Kritéria výběru
Přestože spolupracující zákIadní ško|y
Iidé z katedry dobře znaIi, vybrat čtveřici ,
která by se s nimi zapojiIa do projektu,
neby|o  snadné.  , ,Ne jdů|eži tě jší  pro  nás
byla kvaIita výuky a kvaIita managementu
ško|y,,, př iznává V' Spi|ková. ,,V čele muse|
stát ředite| s vizí, který k ní umí svůj sbor
vést. Učite|é pracují systematicky, vytváře.
jí si portfo|ia profesního rozvoje, pracují
na hodnocení a sebehodnocení, chtějí se
vzdě|ávat a sdí|et své zkušenosti. Neméně
dů|eŽitá by|a ochota _ na obou stranách.
Nezastírám, že účast na projektu by|a pro
nás  i  o ro  uči te|e  ze  zák|adních ško l  nároč-
ná, aIe zároveň pro obě strany přínosná.
Jim i nám otevírá j iné poh|edy na naši
práci, neŽ na jaké jsme by|i zvyk|í.,,

V mnoha podobách
Rámec - k|inické pojetí praxí - je stejný.
Jde o to, aby studenti by|i s žáky co nejvíc,
aby mě|i prostor pro ref|ektování. Podoba
spoIupráce se však v některých aspektech
|iší. Zá|eží na podmínkách té které ško|y.
na nastavení jejích pedagogů. Protože

kaŽdou mě|i v rámci projektu ,,na sta-
rosti, , jeden až dva vysokoško|ští učite|é
z faku|ty, také oni dáva|i podobě student-
ských praxí pečeť své osobnosti.

Propojování teorie s praxí probíhá v troj-
úheIníku vysokoško|ský učite|, zkušený
učite|-mentor a student.

NapříkIad v asistentské praxi působí stu.
denti ve třídě v ro|i asistenta Žáka nebo
asistenta učite|e. ,,Na samém začátku
jsme vycháze|i ze zájmu studentů, kteří
chod i | i  ve  svém vo|ném čase pomáhat
na některou ze ško| pod|e svého výbě-
ru. Postupně dostávaIa tato dobrovo|-
ná asistentská praxe konkrétní obrysy
a hIavně určitý řád',, |íčí V. SpiIková. ' ,Jde
o to, že student spo|upracuje s učiteIem
d|ouhodoběji, od pozorování až ke vstupu
do výuky. Co je podstatné, debatují spo|u.
Student se učí ref|ektovat své působení
ve třídě. Dívat se na svoji práci očima
zkušeného koIegy.,,

Do pro jek tu  nemoh l i  být  zapo jen i  zda-
Ieka vš ichn i  s tudent i  ka tedry  pr imární
pedagog iky '  ovšem t i ,  k te rým se  to  poda-
ř i lo. tuto zkušenost kvitovaIi s povdě-
kem.  oceňovaI i '  že je  hodně posunu|a
nejen asistentská praxe, ale i ref lektivní
seminá ře .

,,Také párová výuka vyš|a ze zájmu
studentů v pos|edním ročníku, kterým
se poda ř i |o  skIoub i t  s tud i jní  pov innost i
s prací ve ško|e, kde působí na částečný
úvazek .  P ř i cháze| i  za  námi  s  tím'  že s i  naš| i
ško|u a v ní učitele, s nímž by rádi ve třídě
spo lupracova l i .  Jes t l i  bychom j im moh l i
vyjít vstříc. Udě|áme to rádi, i  kdyŽ to
znamená práci navíc. Párovou výuku jsme
zavedIi jako jednu z Íorem asistentské
praxe i do projektu k|inické ško|y. By| by
to  ideá|ní  způsob,  jak  s tudentům usnadn i t
vstup do profese.

Vést takto víc než čtyři až šest studen.
tů však za  současných podmínek jeden
faku| tní  uči teI  nezv|ádne.  Pot řebu jeme
čas, abychom se mohIi zajít podívat, jak
si studenti s Žáky vedou, abychom pak
s  n imi  je j i ch  působeníve t ř ídě  re f |ek tova-
I i '  Debatovat  musíme také s  uči te| i '  k te řÍ
jsou s  n imi  v  těsném kontaktu .  V  pro-
jek tu  by| i  s tudent i  sous t ředěn i  na  ome.
zený okruh ško| ,  a Ie  když se  rozběhnou
po Praze  a  oko|í ,  není  v  naš ich  s i |ách
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to  zv|ádnout .  Bohuže| ,  nemáme na to
podmínky. , ,

Co dává faku|ta škole
Že praxe s tudentů znamenají  pro  uči teIe
s|ušnou porci práce navíc, vědí všude' kde
budoucí učite|é byť jen nějaký čas prak-
t ikovaIi. V rámci kIinické škoIy se proto
faku|ta snaží dávat pedagogům určitý
bonus za jej ich péči o studenty.

, , Jsme p ř ip raven i  odborně  pomáhat , , ,
říká V. Spi lková. ,,Pokud se ve škole objeví
aktuá|ní  prob|ém, pod|e  možností  se
snažíme porad i t  s  jeho řešením.  Zveme
učite|e k nám na fakultu na zajímavé
přednášky našich  i  zahran ičních odborní .
ků.  Nabízíme j im různé kurzy  a  seminá ře ,
ať už na faku| tě ,  nebo je  uspo řádáme pro
ce|ou sborovnu přímo ve ško|e. By|y už vě-
nované napřík|ad mentor ingu nebo s|ov-
nímu hodnocení. Podstatné je, Že nejde
o jednorázovou zá|eŽitost, ale o systém.
V idíme na v|as tní  oči ,  jak  všechno,  co  uči -
te|é v  průběhu Ie t  získa l i ,  ovI ivňu je  je j i ch
prác i .  N ic  nezůstává  jen  na povrchu. , ,

Jedna ze čtyř
Modřanská  Zák|adnÍ škoIa  a  mate řská
ško|a ANGEL stojí uprostřed sídIiště a je
naš|apaná k prasknutí' Čtyři budovy 9oo
žáků v  zák|adní a  120 dětem v  mate ř ince
pomaIu nes tačí.  AIe  působí v|ídně,  Svět |o ,
květiny, dětské VýtVarné práce. ' '  . lako by
tu  v|ád|a  pohoda.  P ř i tom je  to  ško|a ,  k te rá
nezůstává v kIidu, jejím hesIem je inovace.
Sborovna s téměř 70 pedagogy na sobě

pracuje, hIedá zajímavé metody výuky.' '
Právě to př ivádí k zápisu stá|e více dětí
a nejen z b|ízkého oko|í'

, ,S  pedagog ickou íaku| tou spoIupracu-
jeme hodně d|ouho,  je  to  jedna z  mých
radostí,,, př iznává řediteIka |va Cichoňová.
' ,Vážíme si toho, Že nás fakulta jako k|inic-
kou ško|u do pro jek tu  p ř ib ra|a .  S  ko|egy ,
k te ří  V  něm by l i  spo|u  s  námi ,  spo|upra .
cu jeme.  KaŽdá škoIa  se  ně jak  pro f i Iu je ,
má svo j i  spec i f i ku .  U nás  to  je  b i I ingvní
program a program Začít spo|u, do kte-
rého jsme zapojeni od samého začátku.
Účast v projektu znamenaIa veIký přínos
nejen pro v|astní práci ško|y. Když vytvo.
říme dobré podmínky pro přípravu našich
budoucích koIegů, škoIstvÍ se to vrátí.
Naším cí|em je ,  aby  se  škoIa  s ta|a  učící
se  komun i tou .  Abychom pomohl i  tomu,
že zvysokých škol př ipravujících učite|e
budou vycházet abso|venti, kteří budou
v praxi co p|atní. Budou vědět, co škola
znamená,  a  budou v  ní  chtí t  zůsta t . . ,

Praxe v praxi
Stěžejní část projektu se soustředí
na praxe na 1. stupni ZŠ nejen proto, Že
autorkami jsou č|enky katedry primární
pedagogiky' Prvořadým důvodem je sku.
tečnost, že obor Učite|ství pro 1. stupeň
ZŠ není strukturovaný. Umožňuje proto
zač|eňovat pedagogickou praxi systémově
od začátku studia až po jeho závěr. Přesto
se ke svým ko|egyním připojiI i  také někte-
ří jednot|iví pedagogové z katedry české
Iiteratury, angIického jazyka a matema.

tiky, aby v rámci svých možností up|atniI i
aIespoň částečně některé formy praxí.
Spo|uprác i  s  faku| tou s i  na  všech úrovních
řed i te Ika  C ichoňová  chvá|í .

,,Nejintenzivněji spoIupracujeme s kated-
rou pr imární  pedagog iky .  P ro  b i I ingvní
pro9ram je výborné, Že studenti učite|-
s tví  pro  1 .  s tupeň už mají  angI ičt inu jako
povinnou součást oboru. Abso|venti pri-
mární  pedagog iky ,  k te ří  k  nám nastupují ,
jsou skvě|e př ipraveni, otevření, schopní
a ochotní se neustá|e vzdě|ávat. TakhIe by
mě|i budoucí učite|é vypadat. Nejvíc mne
těší' jak skvě|e fungují vztahy s našimi
uči te| i .  Je  tu  vzá jemná důvěra  i  úcta .

Uvítaía  j sem,  že v  rámc i  p ro jek tu  k  nám
př iš| i  i  s tudent i  Uči teIs tví  pro  2 .  s tupeň.
Tam je výuka vždy sloŽitější uŽ proto, že
dět i  j sou v  ožehavém věku.  V  hod inách
matematiky jsme díky studentským pra.
xím mohIi zavádět tandemovou výuku,
která je běžnou praxí zatím jen ve výuce
a ng I ičt iny .

Bonus matematiky
Zapojení  do pro jek tu  mě|o i  da|ší dopad.
Studenti z katedry matematiky navedl i
učite|e na metodu prof. Hejného. ,,D|ou-
ho j sme s  ní jen laškova| i ,  a |e  jak  j sme se
o ní  dovídaI i  víc .  začaIa  nás  hodně za jí -
mat, ' , Vysvět|uje |va Cichoňová. ,,Respek-
tu j i ,  že někte ří  uči te lé se  k loní  k  t rad ic i .
Tím spíš oceňuj i ,  že i  někte ří  zkušení ko|e-
gové se rozhodIi, že se jí budou věnovat.
V současné době vyučujeme matematiku
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oběma metodami ,  a Ie  Ie tošní prvňáčc i  už
pod|e proÍ. Hejného pracují všichni.,,

Pokud učite|é při jmou tuto metodu
za svou, skutečně pochopí její kIady a do.
kážou pod|e ní sžáky pracovat, myš|ení
dětí, logické uvaŽování, to všechno se
rap idně mění k  |epšímu.  Kamenem úrazu
bývají rodiče. Počítání,,přes zvířátka,,
je  pro  ně  nepochop i teIné.  A  co  neznám,
toho se bojím.

,,Rodiče za námi chodiI i , že matematice
nerozumějí .  Naše úžasné uči teIky  usoud i -
|y, Že nej|epší bude, když rodičům názor-
ně  vysvět |í ,  jak  metoda funguje .  A  zača|y
je po večerech s Hejného matematikou
seznamovat. Vzdě|ávání organizuje spoIek
rodičů a zájem o ně je velký. Už poběŽí
druhé koIo . , ,

Zák|adem je sehraný kolektiv
Na jednu sborovnu je toho docela dost.
Běžné studentské praxe nejen s peda-
gogickou, a|e také s přírodovědnou
faku|tou, zapojení do projektu, který už
sice skonči|, a|e mnohé přetrvává.. '  Toh|e
každý pedagogický sbor neunese.

,,To je moje da|ší potěšení' jsme dobrý
koIektiv,,, je přesvědčená | ' Cichoňová.
' ,KdyŽ při jdu s informací o da|ším vzdě|á-
vání, učite|é jdou, protože vědí, Že je pro
naši  prác i  dů|eži té.  T ř i ce t  I idíse  v  sobo.
tu  shromáždí na seminá ř i  věnovaném
mentoringu. Vzdělávat se chtějí i  mIadí,
kterých máme opravdu hodně.,,

Ško|a si vytvoři|a něco jako svůj v|ast-
ní  kar iérní  ř ád .  , 'ZavedI i  j sme pov inné
středy, v nichž se učite|é odpoIedne
scházejív oborových komisích - napřík|ad
humanitní komise, komise přírodních věd
a podobně. Zruši|a jsem pozici zástupce
ředite|e pro 2. stupeň a peníze, které pro
něj byly určené, rozdě|uji mezi vedoucí
komisí .  Jsou to  ak t ivní  uči te|é,  |íd ř i  ma lých
koIektivů, kteří se výuce a škoIe hodně vě-
nují. Proto dostaIi nejen peníze, a|e také
určitou pravomoc. Učite|é chr|í nápady
a pak  je  rea| i zu jí .  Snažím se  j im uvo|n i t
ruce, aby se mohIi věnovat pedagogické
práci a nezatěžovaIi se zbytečnou admini.
strativou.

Ve ško|e nemáte moc míst, kam by č|ověk
mohI profesně postupovat, to je škoda.
Kantorům nejde jenom o peníze, jak
se  nás  Ieckdo snaží občas p řesvědči t '
Samozřejmě Že je k životu potřebují. a|e
pro fesní  růst  pro  ně  hodně znamená.
ověřiI i  jsme si to už kdysi v programu
Začít spo|u, kdy se vychovateIka ško|ní
druŽiny moh|a stát asistentkou učiteIe.
P|at dostáva|a stejný, přesto se její vztah
k pro fes i  p roměn i | .  Funkce vede k  odpo-
vědnosti, I idé se vÍc snaží, aby jej ich práce
by|a co nejIepší.,, Ve ško|e už mě|i před
Iety zavedené pozice koordinátorů pro
obIasti pedagogické činnosti i  pro nejrůz-
nější škoIní aktivity. ,,Na druhou stranu
ovšem musím chápat, že má.l i  ko|egyně
ma|é dítě' musí se mu věnovat. Nebude
|ídrem,  a|e  č|enem komise ,  k  je jíŽ  prác i
bude přispívat podIe svých možností.,,

Klinický model víc dává,
nebo bere?
, ,Mys|ím, že projekt by| vyvážený,,, kon.
statuje |va Cichoňová. ,,Faku|tě dáváme
sí|y našich učite|ů, cennou zpětnou
vazbu.  Pro  mne osobně je  ve| i ce  p ří jemné
zjištění, že existuje vysoká škoIa. která je

p římá.  Ví  o  s |ab inách uči te l ského vzdě|á-
vání obecně a snaŽí se s tím v rámci svým
možností - hIavně ekonomických - něco
dě|at. SnaŽí se poznat práci v terénu
do všech podrobností. Její pedagogo-
vé nad námi  neohrnu jí  nos ,  chova jí  se
skutečně partnersky' Faku|ta nám nabídIa
da|ší vzdělávání, zejména mentoring
nás nadch|. Ted'pro nás objevi|a meto-
du skupinové ref|exe, která podporuje
profesní růst I idí, dvě naše ko|egyně se
v ní na faku|tě vzdě|ávají. Rádi bychom se
jí  ted ,zabývaI i .  TohIe  naši  prác i  nesmírně
obohacu je .  Faku| ta  k  nám p ř ináší nové
výzkumy a my se jej ich výsIedky snažíme
uchopit a přenést do praxe' Naši učite|é
zase př icházejí za studenty, interními
i dá|kovými. debatují s nimi o své práci.,,

Ško|a skoro virtuální
Projekt trvaI dva roky' Přesvědči|, že
mode| kl inické ško|y by by| nejen života-
schopný, aIe hlavně by posunul přípravu
budoucích učite|ů kvaIitativně mnohem
dá | .

,,K|inické ško|y v|astně neexistují, je to
jen experiment," říká V|adimíra SpiIková'
,,Práce na projektu nás těšila, i  kdyŽ jí by|o
ooravdu hodně. Př i závěrečném hodno-
cení jsme se  domIuv i | i ,  že i  když už není
projekt ani peníze. vynasnažíme se jeho
stěžejní části v praxi udrŽet- Rádi by.
chom akční rádius ještě rozšiřovaIi, vtáhIi
do toho da|ší ko|egy z faku|ty tak, jako
s námi spoIupracovaIi jednot|ivci ze tří
kateder. Také oni ted,vlastně nenáoadně
ovIivňují práci svých koIegů ve student-
ských praxích' Je pravda, Že naše katedra
má pro  mode|  k| in i cké ško|y  |epší podmín.
ky. Máme víc praxí, studenti jsou s námi
kontinuá|ně pět |et, práce s nimi může být
dIouhodobější, systematičtější' Proto také
dbáme o  to ,  aby  d|ouhodobá a  in tenz iv -
ní  by|a  i  naše spo|upráce  se  zák|adními
škoIami . , '

o

V|adimíra Spilková, Vedoucí Katedry primární
pedagogiky Pedagogické faku|ty UK v Praze:
, ,InspirovaIi jsme se medicínou. KaŽdá
faku|ta má svoji k|iniku, faku|tní ne-
mocnici, kde probíhá intenzivní proces
výuky. Lékař, který spojuje teori i
s praxí, uvádí studenty do diagnostiky
i |éčebných postupů včetně zprostřed-
kovánÍ teorie. 5e stejně permanentním
propojením teorie a praxe by se mě|i
studenti učiteIství učit vyučovat ve ško-
|e. Získávat kIinické zkušenosti pod
vedením odborníků, kteří jsou schopni
Íunkčně propojovat teori i  a praxi.

Pro takové propojení nám bohuže|
chybějí podmínky. Konkrétně jasné
vymezení v zákoně, které by kIinickým
ško|ám zajist iIo odpovídající f inance'
Nemáme k|iniky jako |ékařské faku|ty,
ani statky jako faku|ty veterinární. Př i .
tom i u nás je praxe povínnou a ve|ice
dů|ežitou součástí přípravy budoucích
učite|ů. Jenže prosadit to jako systém je
hodně s|ožité. Novela vysokoško|ského
zákona něco takového vůbec nezmiňu-
je .  A le  jednou k  tomu musídojí t ' , ,


