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SOUČASNÁ SITUACE:
• přes 20 aktuálně platných koncepčních dokumentů s
různým stupněm závaznosti,
• desítky cílů vzdělávací politiky a mnoho set
navrhovaných opatření.
• k tomu i cíle a úkoly i z dalších průřezových dokumentů
národních i evropských
• Nezávislá zpráva společnosti McKinsey & Company z
roku 2010:
Klesající výsledky českého ZŠ a SŠ: fakta a řešení

Školská reforma (nejen) MŠ a ZŠ
RVP (Rámcový vzdělávací program) v roce 2005
- vymezuje závazné cíle, obsah, výsledky (RVP ZV a RVP PV)

ŠVP (Školní vzdělávací programy) v r. 2007 a 2011
x
klasické OSNOVY

MŠ a ZŠ v naší oblasti

• aktuální data/statistické údaje
• kapacita MŠ a ZŠ
• kde hledat ŠVP
• dlouhodobý záměr
Pardubického kraje (2012-2016)

VIDEO
České inkluzivní společnosti pro
vzdělávání
naleznete na youtube.com
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7yk_BuODdMY

NEBO
http://www. cosiv.cz/

„JINÝ PŘÍSTUP“
• MONTESSORI PEDAGOGIKA
• WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA
• INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (domácí
vzdělávání)
•
•
•
•

• RESPEKTOVAT A
BÝT RESPEKTOVÁN
• ZAČÍT SPOLU

EKOŠKOLKY
LESNÍ ŠKOLKY
DĚTSKÁ SKUPINA
FIREMNÍ ŠKOLKY

VIDEO
autor: AISIS o.s.
scénář a režie: Andrea Culková
naleznete na youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=9HVJmBEpYJk&feature=plcp&list=PL6k47OX
mtLyi3wN69GdlK0UO00r6er5Cm

NEBO
http://www.dobra-skola.cz/

Montessori (Marie Montessori)
• učitel-respektující rádce,
rovnocenný partner,
zaměřuje se na své
chyby,nemanipuluje
• senzitivní fáze
• připravené prostředí
• polarita pozornosti
• chyba=běžný proces v učení
• děti se neučí pro pochvalu
• existují státní i soukromé
MŠ/ZŠ, spousta klubů
• nebližší ZŠ v Pardubicích

Waldorfská pedagogika (od 1919)
• výchova=vývojový proces
• motivací je zájem o učivo
• spolupráce převahu nad
soutěživostí
• soulad mezi vědou,
uměním a duchem
• učitelé usilují o výchovu
svobodných lidí
• přizpůsobený učební plán
• nepropadá se
• nejbližší ZŠ v Pardubicích

Připravené prostředí MŠ

NESTLINGUE MONTESSORI
Praha 4

Individuální (domácí) vzdělávání

• rodič dítě zná, nemusí ho známkovat
• má na mysli dobro dítěte
• možnost využití aktuální motivace
dítěte
•
•
•
•
•

pouze žáci 1. až 5. ročníku ZŠ
uvádějí se důvody (mají být závažné)
každé pololetí zkoušky z příslušného učiva
výdaje hradí zákonný zástupce žáka
od roku 2007 probíhá pokusné ověřování i
pro 2.stupeň (prodlouženo pro
2011/2012)

Dětská skupina

Firemní školky

• schváleno 8/2012, návrh
zákona do 31.3.2013
• účelem hlídání dětí 6m-6let
• stanovena velikost skupiny
• nároky na pečujícího

• bližší vztah rodič-dítěpersonál
• motivační prvek/prac.doba
• daňově odpočitatelné
náklady pro zřizovatele
• finance ze státního rozpočtu
• vysoké náklady na vznik
• právně a organizačně
náročné
• proces podobný jako u
SOUKROMÝCH ŠKOLEK

(profesní kvalifikace chůvy)

• hygienické a prostorové
požadavky
• testovací skupina MPSV

Ekoškolky

Lesní školky

• denně pobyt v přírodě
• zdravé stravování,
otužování venku za každého
počasí
• aktivní učení v přírodě
• snižovat ekologickou zátěž
provozu MŠ

• „Venku za každého počasí“
• učit se celostně
• motorika, smyslové
vnímání, kreativita a
fantazie skrze přírodu
• pocit sounáležitosti mezi
dětmi navzájem i s přírodou

• vhodné pro každou MŠ,
žádné oficiální zařazení
• konkrétní kriteria, které je
třeba naplnit

• zákon nestanovuje pravidla
(kluby, občanská sdružení)

• provoz hradí rodiče
(testovací projekty)

„Jiné“ realizované a připravované
projekty ve vzdělávání
LESNÍ ŠKOLKA (dětský klub)
„Cesta malého stromu“
v areálu Koučink akademie Libchavy

„S dětmi venku za každého počasí.“
- 2 až 7 let
- v přírodě bez zdí a plotů
- pedagogický přístup „srdcem“ a uplatňování
metody „Respektovat a být respektován“

ZŠ Na Rovině
MŠ společnosti
Contipro Group s.r.o.
- zahájení provozu červenec
2013
- velký důraz na individuální a
respektující přístup k dětem
- spolupráce s rodiči
- cizí jazyk (rodilý mluvčí)
- pro zaměstnance společnosti

Česká Třebová
(pobočka ZŠ Na Rovině v
Lázních Bohdaneč)
- zahájení činnosti září 2013
- zahájení výuky září 2014
- projektové vyučování,
montessori pomůcky a
kooperativní výuka
- individuální přístup
- menší počet dětí ve třídě

EDUin, o.p.s. (www.eduin.cz )
-stránky o vzdělání
Začít spolu
Ekoškola
Škola pro udržitelný život
Rodiče vítání
Férová škola
Škola podporující zdaví
Faitradová škola

-mapa aktivních škol
•
•

ZŠ Klášterec
ZŠ a MŠ Řetová
– rodiče vítáni

•
•

ZŠ Žamberk (28. října)
ZŠP Králíky
-škola podporující zdraví

•
•
•
•

ZŠ a MŠ Lukavice
ZŠ Lichkov
ZŠ Červená Voda
ZŠ praktická Česká Třebová
-škola pro udržitelný život

Zdroje a materiály
Ekoškolky a lesní mateřské školy (Vošahlíková, MŽP, 2010)
http://www.mpsv.cz
http://www.msmt.cz
www.dobra-skola.cz
http://www.montessoricr.cz/
http://www.montessoridoma.cz/
http://www.iwaldorf.cz/skoly.php
http://lesnims.cz/
http://www.cestamalehostromu.unas.cz/
http://narovine.cz/
http://www.eduin.cz/
http://www.sbscr.cz/n
http://www.vzdelavani2020.cz
http://ceskomluvi.cz/
http://www.zspolabiny1.cz/
http://www.waldorfpardubice.cz/cz/uvod/
Nezávislá zpráva společnosti McKinsey & Company z roku 2010, Klesající výsledky
českého ZŠ a SŠ: fakta a řešení

Prosba o vyplnění ankety, která se
týká vzdělávání

přímo ZDE na besedě
nebo
na stránkách

www.mas.orlicko.cz

Děkuji za pozornost
Zajímá mě Váš pohled
na vzdělávání!

Možná témata k diskusi:
1) Vidíte budoucnost v tomto přístupu ke
vzdělávání a dětem? Nebo preferujete
jiný přístup?
2) Co to dnes znamená, když má učitel k
dítěti dobrý přístup? Co od školy
čekáme?
3) Je přístup, který jsme viděli na 2.videu
„nadstandardní“ ? Jsme ochotní za něj
připlatit?

