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Anotace
Závěrečná práce s názvem Specifika výuky na malotřídní škole se zabývá
problematikou výchovně-vzdělávacího procesu na tomto typu škol. Zaměřuje se
především na metody a formy používané během výuky, popisuje strukturu
vyučovací hodiny, organizaci vyučování a upřesňuje význam role učitele i náročnost
jeho profese v tomto prostředí. Zabývá se rovněž otázkou kvality výuky a
postavením malotřídních škol v systému současného českého školství. Porovnává
profil žáků, kteří absolvují malotřídku, s profilem žáků vzdělávaných na plně
organizované základní škole. Zachycuje vliv školy nacházející se v malém sídle na
život celé obce a její obyvatele. Upozorňuje na funkce, které malotřídní škola
v rámci místní komunity plní.

Klíčová slova: malotřídní škola, vyučování, metody výuky, formy výuky, učitel,
výuka, žák

Abstract
The final thesis entitled Specifics of teaching in small school with composite
classes deals with the educational process in this type of school. It focuses primarily
on the methods and forms which are used during teaching, describes the structure
of the lessons, the teaching organization, and specify the importance of the role of
the teacher and the demands of his profession in these surroundings. It also deals
with the issue of the quality of teaching and the status of the small schools in the
system of contemporary Czech educational system. Compares the profile of pupils
who complete the small school with composite classes with the profile of pupils
educated at fully organized comprehensive elementary school. It captures the
influence of school which is located in a small residence on the life of the whole
community and its inhabitants. Highlights the features that small school with
composite classes within the local community performs.

Keywords: small school with composite classes, teaching, methods of teaching,
forms of teaching, teacher, instruction, pupil
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Úvod
Předložená závěrečná práce se, jak již její název napovídá, zaměřuje na
výchovně-vzdělávací proces probíhající v prostředí malotřídních škol. Toto prostředí
je v řadě ohledů velmi specifické a jedinečné, a proto je nutno přizpůsobit způsob a
průběh výuky a výchovy žáků podmínkám, které jsou pro malotřídky obecně
typické.
Odlišnosti pramení jak z vnitřních, tak vnějších okolností. Vzhledem k tomu, že
malotřídní škola je v českém prostředí synonymem především pro venkovskou
školu, je zásadní okolností ovlivňující organizaci školy její umístění v obci s nižším
počtem obyvatel či v obci, která je vzdálenější od většího sídla. Menší počet
obyvatel znamená i nižší počet žáků, což vede k nemožnosti naplnit žáky jednoho
ročníku celou třídu. Výše popsaná situace je v některých obcích vyřešena existencí
školy, v níž jsou jednotlivé ročníky různými způsoby spojeny do tříd.
Právě z odlišné organizace školy vyplývají další specifika tohoto typu škol, která
se pochopitelně odráží i ve způsobu, jakým je vedena výuka. Cílem práce je popsat a
zachytit základní specifika výuky na malotřídní škole s důrazem především na nové
či neobvyklé možnosti vedení a uspořádání vyučovací hodiny i žáků a zároveň
upozornit na metody, které jsou během vyučovacího procesu v kombinovaných
třídách uplatňovány či by mohly být více využívány. Neméně zásadní otázkou je, zda
má malotřídní školství budoucnost a je schopno dostát výchovně-vzdělávacím cílům
současné doby, či zda se jedná o zastaralý a neproduktivní směr českého školství.
Vzhledem k tomu, že výuka není a ani nemůže být odtržena od dalších prvků
podílejících se na výchovně-vzdělávacím procesu, musí být v závěrečné práci
alespoň ve stručnosti zmíněny i další okolnosti, které proces výuky více či méně
ovlivňují. Jedná se zejména o vliv zaměstnanců (pochopitelně především z řad
pedagogických pracovníků), zřizovatele a obyvatel obce na chod školy. Neméně
důležitý je samozřejmě i postoj orgánů školské správy a vlády jako takové.
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1 Definice malotřídní školy
Za malotřídní školu můžeme považovat takovou ,,základní školu, v níž jsou
alespoň v jedné třídě vyučováni společně žáci z více ročníků“ (Průcha, 2001, str. 52.).
V odborné

literatuře

se

rovněž

můžeme

setkat

se

označením

výuka

v kombinovaných třídách (spojených ročnících)1. Smíšené třídy bývají někdy
nazývány jako oddělení a povětšinou se značí pořadovou číslovkou.
Základní školy uspořádané tímto způsobem představují řešení především pro
obce a oblasti s nižším počtem obyvatel nebo s horší dopravní obslužností, jejichž
děti by v případě neexistence výše uvedeného typu školy musely dojíždět do
vzdálenějších nebo hůře dosažitelnějších obcí s plně organizovanou základní školou.
Malotřídky jako takové však mohou zajistit pouze primární školství.
Ačkoliv je vyučování ve spojených ročnících trvalou, dlouhodobou a standardní
součástí českého školství, hledali bychom termín malotřídní škola2 v současné české
legislativě3 marně. Nicméně v dokumentech školské správy se s pojmem malotřídní
škola můžeme stále běžně setkat.

1

Blíže viz TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České
republice: malotřídky. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-204-8.
2
Termín malotřídní škola je nahrazen pojmem škola tvořená jednou, dvěma, … třídami prvního
stupně.
3
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
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2 Stručná historie malotřídního školství
Pohled na malotřídní školy se v průběhu jejich existence proměňoval. Školy
musely několikrát v historii bojovat o přežití a obhájit si právo na svou existenci, ať
už důvody pro jejich nebytí vycházely z hledisek ekonomických, pedagogických nebo
populačních.
Přestože se malotřídky mnohdy jevily jako školy zastaralé a neperspektivní,
přestože byly často opomíjeny a krčily se na pokraji zájmu, přesto sehrály právě tyto
školy v historii našeho školství a vzdělávání obyvatel významnou a nezastupitelnou
roli, a to zejména v oblastech venkovských, s nimiž je jejich existence trvale spjata.
K vybudování sítě elementárních škol, které byly organizovány jako školy
malotřídní, dochází spolu se zavedením povinné školní docházky4 v roce 1774.
Z důvodu nedostatku učitelů a často i vhodných prostor bylo v jedné třídě umístěno
velké množství žáků. Tato z dnešního pohledu nevyhovující podoba vzdělávání žáků
přetrvávala až do první poloviny 20. století.
Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 s sebou přinesl nové
úkoly i pro oblast školství. Moderní doba kladla větší nároky na celkovou úroveň
vzdělání, což se začalo odrážet už v primárním školství, v němž docházelo
k postupnému snižování počtu žáků ve třídách (z 80 na 50 žáků). V základním
školství i nadále převažovalo malotřídní uspořádání. Proto se dostávala takto
uspořádaným školám dostatečná pozornost, byly pro ně vydávány zvláštní učební
osnovy se zkráceným vyučovacím obsahem. ,,Ten byl stanoven nikoli pro ročníky, ale
pro oddělení, do nichž byly řazeny děti nejbližšího věku. Skladba oddělení byla stále
předepsána učebními osnovami, přičemž se primárně osamostatňovaly nižší ročníky
a spojovaly se vyšší. Učivo bylo zúženo ze dvou nebo tří postupných ročníků do
oddělení a s dětmi postupně probráno“ (Trnková, Knotová a Chaloupková, 2010, str.
21.).

4

K rozvoji školství a jeho zkvalitnění přispěly změny, které přineslo 18. století. Osvícenci si
uvědomovali význam počátečního školství a jeho vliv na kvalitu vzdělání obyvatelstva. Důraz kladený
na školství se odrazil i ve změně postoje k učitelství jakožto profesi. A byli to právě učitelé působící
v počátečních školách, kteří se zasloužili o zachování našeho národního jazyka a kultury.
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Méně náročný vyučovací obsah, který byl stanoven pro malotřídky, a umístění
těchto škol na venkově, jehož obyvatelstvo nepřikládalo vzdělání větší váhu,
popřípadě nemělo možnost zajistit svým potomkům pokračovat ve vzdělání na
vyšším typu školy, vedlo k přesvědčení, že výuka na malotřídní škole je méně
kvalitní. Na malotřídní školství se počalo nahlížet jako na zastarávající a spíše trpěný
model, který však nebylo možno adekvátně nahradit jinou formou.
Velké změny zasáhly české školství po roce 1948, kdy byl vydán školský zákon
zavádějící jednotnou školu, která v sobě zahrnovala školu národní pro žáky ve věku
6 - 11 let a školu střední pro žáky ve věku 11 - 15 let. Maximální počet dětí ve třídě
klesl na 40. Do první třídy mohlo být umístěno nejvýše 30 prvňáčků. Rovněž bylo
upuštěno od zkráceného vyučovacího obsahu pro malotřídky. Ke zkvalitnění výuky
mělo přispět i opatření, které nedoporučovalo spojování sousedních ročníků. Tímto
způsobem mělo být zabráněno učitelům, aby si práci usnadňovali spojováním učiva
sousedních ročníků.

Dalším hojně využívaným opatřením na školách s menším

počtem tříd se stalo tzv. rozšířené vyučování, které umožňovalo prodloužení úvazku
o 6 – 10 hodin týdně, díky čemuž mohly být v některých hodinách ročníky
vyučovány samostatně. Později dostaly školy možnost umístit nejvyšší ročník do
nejbližší plně organizované školy, či se dohodnout s blízkou malotřídní školou v okolí
a vytvořit samostatné ročníky, popřípadě ročníky uspořádat výhodněji. Rok 1948
také znamenal konec existence ménětřídních5 škol se všemi osmi ročníky základního
vzdělávání.
Od druhé poloviny 50. let sílí tendence po unifikaci a standardizaci rozvoje
osobnosti žáků, což vedlo ke snahám zrušit malotřídky, které podle jejich odpůrců
nemohly žákům dopřát rovnocenné vzdělávací podmínky6. Snahám zrušit některé
školy nahrávala i zbytečně hustá síť základních škol7, která byla ekonomicky velmi
náročná. K rozsáhlému rušení malotřídních škol bylo přikročeno v roce 1971.

5

Za školy malotřídní byly považovány obecné školy jednotřídní a dvojtřídní. K ménětřídním školám
patřily školy trojtřídní a čtyřtřídní.
6
Objevuje se kritika nedostatečného materiálního vybavení malotřídních škol a opět je jako
nevýhoda zmíněna výuka ve spojených třídách, která je považována za přežitek.
7
V roce 1961 se v Československu nacházelo 11 963 obcí, v nichž bylo umístěno na 12 362 základních
škol.
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Dokončení proměny československého školství bylo naplánováno na konec 80. let.
Do té doby měl vzniknout dostatečný počet plně organizovaných základních škol ve
střediskových obcích a městech, který by počet malotřídek omezil na nejnižší
možnou míru.
Ve druhé polovině 70. let se začala uplatňovat nová koncepce výuky, která
vycházela z tzv. ,,rozvíjejícího vyučování“8. Výsledkem nové koncepce bylo zkrácení
původně devítileté základní školy na osm let, přičemž 1. stupeň přišel o jeden rok.
Tento krok sice přispěl ke zjednodušení organizace malotřídek, na druhou stranu
znamenal takřka konec pro jednotřídky, v jejichž silách nebylo zvládnout mnohem
náročnější a obtížnější vyučování. V konečném důsledku vedly všechny změny
k velkému rušení malotřídních škol, které začaly být nahrazovány jedinou školou
spojující v sobě primární a sekundární stupeň vzdělávání. Primární škola začala
uplatňovat metody a formy práce určené spíše pro vyučování starších žáků.
Mnohdy neuvážené rušení malotřídních škol se začalo projednávat již na
sklonku 80. let 20. století. Nová politická situace po roce 1989 umožnila menším
obcím zvážit otázku existence či neexistence školy v jejich obci a zajistit nápravu
stávajícího stavu. Řada obcí tuto možnost využila a školu, především malotřídního
typu, opět založila. Ve svobodných volbách zvolení zástupci obyvatel obce si často
uvědomovali důležitost školy na dopad a další životaschopnost obce. Základní škola
se opět prodloužila na devět let (1. stupeň získal zpět jeden ročník).

8

Teorii tzv. ,,rozvíjejícího vyučování“ vypracoval v polovině 20. století L. V.Zankov. Vycházel
z Vygotského teorie o zónách nejbližšího rozvoje.
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3 Výchovně-vzdělávací proces v prostředí malotřídní školy
3.1 Základní znaky vyučování
Problematika výchovy a vzdělávání je alfou i omegou pedagogiky jakožto vědy.
Doporučeními, jak vyučovat, byly popsány již stohy papírů, přesto je více než
zřejmé, že jasnou odpověď pravděpodobně nikdy nenajdeme.
S podivem nicméně zůstává neschopnost odborníků sjednotit se na obsahu tak
zásadních termínů, jakými jsou výchova, vzdělání, výchovně-vzdělávací proces,
pedagogický proces, výuka, vyučování aj. Pro potřeby této práce budeme vycházet
z definice Jana Průchy, který pojmem vyučování označuje ,,především činnosti
učitele, které jsou zaměřeny na realizaci edukace v prostředí školy“ (Průcha, 2002,
str. 308.). Termín výuka je chápán ,,jednak jako synonymum termínu ,,vyučování“
(…), jednak ve významu obecnějším (tj. vyučování + učení, …)“ (Průcha, 2002, str.
309.).
Přes všechny terminologické nejednoznačnosti lze vysledovat několik vlastností,
kterými se vyznačuje průběh jakéhokoli školního vyučování. Jan Průcha jich uvádí
celkem pět:
 vyučování je sekvence určitých aktivit zúčastněných subjektů –
vyučující i vyučovaný se svými aktivitami navzájem ovlivňují, působí na sebe,
 vyučování je nemožné bez komunikace – v prostředí školy se jedná
především o komunikaci verbální mluvenou a verbální psanou, neverbální
komunikace spíše jen doprovází verbální,
 pro každé vyučování je charakteristické to, že probíhá v nějakých
časových úsecích – vyučování je realizováno především během vyučovacích
hodin, přičemž se každá vyučovací hodina skládá z určitých fází,
 v každé jednotce vyučování se edukační proces týká nějakého
konkrétního obsahu – obsah je stanoven vyučovacími předměty či tématy
vyučování,
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 vyučování ve školní třídě se uskutečňuje ve specifickém edukačním
prostředí – fyzickém (učební místnost) a psychosociálním (vztahy mezi žáky
jedné třídy, vztahy mezi žáky a jejich učiteli).

Tomáš Janík vymezuje několik fází vyučování:
 porozumění – v prvé řadě musí učivu rozumět ten, který ho následně
předává svým žákům, dobré obeznámení se s obsahem učiva pomůže
kvalitně stanovit cíle výuky,
 transformace9 – kvalitní pedagog dokáže svým žákům učivo
zprostředkovat tak, aby mu byli schopni porozumět a pochopit ho,
 vlastní vyučování – schopnost učitele pracovat se třídou a řídit ji,
 hodnocení – ověřování žákova porozumění a učitelova výkonu,
 reflexe – rekonstrukce a analýza uskutečněné vyučovací hodiny,
 nové porozumění – sám vyučující se poučí ze svých odučených hodin,
které mu přináší nové zkušenosti.

3.2 Výchovně-vzdělávací proces na malotřídních školách
Výchovně-vzdělávací proces probíhající v plně organizované škole se v
základech neodlišuje od výchovně-vzdělávacího procesu probíhajícího na škole
malotřídního typu. Karel Tupý proto důrazně vystupuje proti názoru, že spojené
ročníky je zapotřebí vyučovat jinak než standardně organizované třídy, protože cíl je
v obou případech stejný.
Odlišný je ale způsob, kterým by měl pedagog k tomuto cíli své žáky dovést.
Specifika výuky na malotřídní škole tedy vyplývají z odlišné organizace jednotlivých
ročníků školy a z odlišné struktury vyučovací hodiny. Většina autorů, zabývajících se
tématem malotřídních škol, jednotně uvádí, že vyučovací proces v tomto typu školy
9

I ve fázi transformace můžeme rozlišit několik etap:
 příprava – analýza a interpretace učiva, rozfázování učiva,
 reprezentace – způsob, jakým je učivo prezentováno,
 výběr – zvolení vhodných forem a metod výuky,
 přizpůsobení učiva žákům – zohlednění učebních obtíží a žákovských představ o učivu,
přizpůsobení učiva jednotlivci.
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se vyznačuje určitými odlišnostmi. Jan Průcha dokonce považuje výuku ve
smíšených třídách za pedagogickou alternativu, protože spojování ročníků si samo o
sobě žádá využívání specifických forem výuky.

3.2.1

Organizace vyučování

Základním předpokladem efektivní výuky je především dokonalá organizace
vyučovací hodiny. Na školách malotřídního typu se uplatňují zejména tři podoby
vyučování:
 vyučování v odděleních,
 vyučování v bězích,
 rozšířené vyučování.

Vyučování v odděleních klade na učitele velmi vysoké nároky jak z hlediska
koncentrace, tak dokonalé přípravy na hodinu. Pedagog musí mít na paměti, že se
bude neustále potýkat s nedostatkem času pro jednotlivá oddělení i pro jednotlivé
žáky, bude muset pečlivě naplánovat pravidelné střídání přímého vyučování
v jednom oddělení se samostatnou prací žáků ve druhém oddělení.
Dříve se rovněž uplatňovalo vyučování v bězích. ,,Žáci několika ročníků byli
vyučováni podle společné učební osnovy, obsahující učivo všech ročníků, jež tvořily
oddělení. Jestliže byly v oddělení dva ročníky, byla učební osnova obou ročníků
rozdělena na dva běhy – A a B. … V odděleních o dvou bězích se v jednom školním
roce vyučovalo podle učební osnovy běhu A, v dalším roce podle běhu B, další rok
opět podle běhu A atd.“ (Nelešovská a Spáčilová, 1999, str. 32.). Učitelům vycházely
při tomto stylu výuky vstříc i upravené učebnice. Výuka v bězích se uplatňovala
především v prvouce, vlastivědě, občanská výchově.
Rozšířené vyučování zase umožňuje přizpůsobit týdenní rozvrh hodin. Počet
hodin se navyšuje pouze učitelům, nikoli žákům. ,,Ve třídě o dvou odděleních a
čtyřech vyučovacích hodinách vyučující rozšíří počet hodin na pět“ (Nelešovská
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a Spáčilová, 1999, s. 33.). Žáci z každého oddělení tak získají jednu samostatnou
vyučovací hodinu, v které se uplatňuje především přímé vyučování.
3.2.2

Vybrané metody a formy výuky používané na malotřídních školách

Jak již bylo několikrát uvedeno výše, největší rozdíl mezi plně organizovanou
školou a školou malotřídní tkví v uspořádání a rozdělení jednotlivých tříd. Zásadní
problém, se kterým se musí žáci a vyučující vypořádat, spočívá ve způsobu, jakým
vést vyučovací hodinu v případě, že se v jedné třídě spojují na předmět žáci dvou, tří
či čtyř ročníků.
Vzhledem ke specifickým podmínky, za nichž se realizuje výuka na malotřídních
školách, se uplatňují na tomto typu školy určité formy a metody práce více než jiné.
Mezi nejčastěji využívané patří:
a) výuka střídavá, v jejímž rámci s výrazně uplatňuje metoda
samostatné práce žáků,
b) skupinová výuka,
c) partnerská výuka,
d) projektová výuka,
e) otevřené učení.

a) Výuka střídavá
Nejčastěji používanou metodou byla a, přes vysokou náročnost10 této formy
vyučování, nadále zůstává výuka střídavá, která je založena na střídání přímé výuky
s jedním oddělením (ročníkem) a nepřímé výuky ve zbývajících odděleních.
V Československu se po roce 1948 prosadila následující podoba střídavé výuky.
Vyučovací hodina byla rozdělena na jednotlivé úseky, přičemž jeden úsek v trvání
minimálně 10 minut musel vyučující věnovat přímé práci pouze s jedním ročníkem.
Tento čas byl vyhrazen především na vysvětlení nového učiva, vytváření nových
vědomostí, dovedností, návyků, upevňování a prohlubování nově nabytých
10

Samostatná práce požaduje po žácích jisté pracovní návyky a disciplínu, což nevyhovuje dětem
s vývojovými poruchami učení.
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vědomostí, ústnímu zkoušení, pokynů k samostatnému řešení úloh či hlasité četbě.
Zbytek třídy se věnoval samostatné práci, hovoříme o tzv. nepřímé výuce.
Již v 60. letech minulého století se začíná v odborných kruzích objevovat kritika
namířená především proti dogmatickému dodržování střídání přímého vyučování
s nepřímým v pravidelných a přesně dodržovaných intervalech za všech okolností.
Karel Tupý považoval pozornost, kterou někteří pedagogičtí teoretikové věnovali
schématu vyučovací hodiny, za nepřiměřenou.
Samostatné práci během nepřímé výuky se velmi podrobně a obsáhle věnoval
již zmíněný Karel Tupý, jehož základní charakteristika samostatné práce je platná
dodnes. Podle Tupého je základním předpokladem pro její správné použití uvědomit
si, že samostatná práce není samoúčelná a nemá fungovat jako pouhá výplň do
doby, než se vyučující navrátí zpět k přímé práci. Dobře zadaný samostatně plněný
úkol by měl rozvíjet myšlení, tvořivost, aktivitu i vynalézavost žáků. Ne každou
činnost, mající určité znaky samostatné práce, můžeme skutečně za samostatnou
práci považovat (např. mechanické opisování). Nepřímá výuka by rovněž neměla
upadnout do monotónnosti. Činnosti by měly být naopak co nejrozmanitější, aby
žáky motivovaly. Určité riziko v sobě nese i příliš časté střídání přímého vyučování a
samostatné práce, které může učivo rozbít na jednotlivosti, mezi nimiž žáci
nevypozorují žádnou souvislost. Časté přerušování rovněž vede ke snížení
koncentrace a celkovému ruchu ve třídě.
Ve způsobu zadání i v povaze a rozsahu zadané práce se odráží pedagogické
dovednosti učitele. Pouze vyučující, který dokáže svoje žáky správně pedagogicky
diagnostikovat, je schopen zadat samostatný úkol odpovídající úrovni žáků.
Samostatná práce zase ovlivňuje podmínky, v kterých bude pedagog vykonávat
přímou výuku s druhým oddělením. Nebudou-li si žáci sami vědět rady se zadaným
úkol, vzrůstá riziko neklidu a nekázně ve třídě.
Náležitou pečlivost musí učitel rovněž věnovat formě zadání samostatného
úkolu. Rozhodně by se měl vyvarovat dlouhých prostojů, kdy jedno oddělní
naslouchá pokynům a druhé pouze čeká, až se mu bude někdo věnovat. V těchto
případech se nabízí využít moderní technologie (samozřejmě pouze v případě, že je
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škola po technické stránce dostatečně vybavena) a pustit prostřednictvím
interaktivní tabule návod. Rovněž samostatnou práci může vyučující diferencovat,
aby umožnil žákům všech úrovní dosáhnout kvalitního výsledku. Nedílnou součástí
samostatné práce je kontrola výsledků, ve zvýšení míře se uplatňuje i sebekontrola
žáků.
Jedním z předpokladů k úspěšnému vyřešení samostatného úkolu jsou dobré
organizační dovednosti žáka. Jedná se o schopnost zorganizovat si pracovní
prostředí11, práci s pracovními pomůckami12 a pracovní čas13. Zpočátku musí
vyučující žáky systematicky vést a kontrolovat, později by měli být žáci schopni tyto
úkony vykonávat automaticky. Jejich připomínáním oslabuje učitel samostatnost
žáků. Ústní návody k samostatné práci nacházejí uplatnění v období, kdy žáci ještě
nedovedou číst s porozuměním. Později jsou po důkladné přípravě zařazovány i
písemné návody. Jako velmi efektivní pro vlastní samostatnou práci se podle Karla
Tupého jeví užití dvou didaktických prostředků:
 ,,fázového rozpracování vzorového případu s hlasitým objasňováním
dílčích kroků jednotlivými žáky (komentování14, ,,myšlení nahlas“),
 konzultace žáků ve dvojicích“ (Tupý, 1978, str. 96.).

Velkou výhodou samostatné práce je možnost jejího použití ve všech základních
etapách15 vyučovacího procesu. Stává se tedy ,, východiskem a zdrojem nových
poznatků, prostředkem upevňování a prohlubování nových poznatků, kritériem
stupně osvojení, pravdivosti a užitečnosti poznatků“ (Tupý, 1978, str. 102.).

11

Organizací pracovního postupu rozumíme např. orientaci žáka v prostoru sešitu, v učebnici atd.
Žák by si měl uvědomit, k čemu jaká pomůcka slouží, jak se používá, v jakých situacích ji může
využít.
13
Rozlišujeme individuální pracovní tempo žáka a časové ztráty vyplývající ze špatné organizace či
z nechuti pracovat.
14
Komentování by mělo žákům zabránit napodobovat myšlení učitele či úspěšnějších spolužáků.
15
Karel Tupý pracuje s pěti základními etapami vyučovacího procesu:
 ,,etapa styku s novým poznatkem,
 etapa vytvoření a upevnění vědomosti,
 etapa převedení vědomosti v dovednost a zkušenost, utvrzení dovednosti,
 etapa aplikace vědomostí a dovedností v praxi,
 etapa kontroly a hodnocení výsledků vyučovacího procesu spojená s klasifikací“ (Tupý, 1978,
str. 100.).
12
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Rovněž podoby samostatné práce mohou být různé. Můžeme rozlišit čtyři
základní druhy:
 ústní – rozvíjí myšlení a vyjadřování žáků, výhodou je její rychlost,
která umožňuje více pokusů a tedy i více prostoru ke cviku, prostor zde
dostává i práce ve dvojicích a skupinách,
 písemná – uplatňuje se např. při přípravných cvičeních (cviky v psaní
prvků písmen, číslic), při psaní poznámek, osnov, výpisků, žáci se učí práci
s konceptem a práci s chybou, bohužel je vyučujícími často chápána a
využívána nevhodně (např. je jejím jediným cílem žáky na dlouhou dobu
zaměstnat, popřípadě má posloužit pouze jako podklad ke klasifikaci),
 praktická – spočívá ve vytváření konkrétních situací, žák přímo
manipuluje s věcmi či modely, což by mu mělo usnadnit přechod od
konkrétního myšlení k abstraktnímu, uplatňuje se v pracovních činnostech,
výtvarné výchově, hudební výchově, tělesné výchově, přírodovědě a
prvouce, vlastivědě, větší prostor zde dostává práce ve skupinách či
dvojicích,
 kombinovaná – jak je patrné již z jejího označení, ke slovu se
dostanou všechny tři výše uvedené druhy samostatné práce, přímo se nabízí
při využívání některých výukových metod16.

Základní úrovní samostatné práce, kterou si musí projít každý žák, je reprodukce
předvedeného vzoru, ,,tj. v rovině aplikací takových vztahů a souvislostí, které zcela
nebo v základních proporcích odpovídají případu, na němž učitel předvedl nový
poznatek, postup, metodu práce“ (Tupý, 1978, str. 106.).
Vyšší úroveň představuje samostatná produkční práce, při níž už žák pouze
nereprodukuje, ale sám něco tvoří, obměňuje, nachází nové vztahy a souvislosti. Ne
všichni žáci mohou této úrovně dosáhnout, nicméně učiteli se díky ní otevírá
možnost práci diferencovat.

16

Jako příklad může posloužit výuka matematiky podle profesora Hejného. Blíže viz www.h-mat.cz.
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Nutno podotknou, že moderní výukové trendy doporučují zařadit do výuky
právě ty formy a metody výuky, které jsou na malotřídních školách používány
odedávna a zcela přirozeně. Jedná se zejména o samostatnou práci žáků a rozdělení
tradiční třídy (velké skupiny) na menší útvary, což umožňuje zohlednit specifický a
jedinečný charakter učebního postupu každého žáka, který tak dostane příležitost
osvojit si učivo vlastní cestou.
V současnosti je vedle samostatné práce zdůrazňován i nezanedbatelný
význam přímé výuky, která je nenahraditelná. Zejména při výuce ve spojených
ročnících si vyučující musí ohlídat náročnost učiva i jeho stručný, ale přesto jasný a
výstižný výklad. Důležité je rovněž brát ohledy na žáky pracující samostatně a dopřát
jim dostatečný klid na vypracování úkolů. Podle Nelešovské a Spáčilové by se
v ideálním případě mělo přímé vyučování vystřídat s nepřímým třikrát. Nutno
zdůraznit, že se skutečně jedná o ideální stav, nikoli o povinnost. Vždy je nutné
zohlednit konkrétní vyučovací hodinu a konkrétní vyučovací situaci.

b) Skupinová výuka
Přestože samostatná práce mívá především individuální charakter, začínají se
v současné době do výuky ve spojených ročnících výrazněji zavádět komplexní
výukové metody. Hovoříme především o skupinovém vyučování, kdy se jednotlivé
ročníky ve třídě věnují zadanému úkolu.
Téma skupinové práce ale není novinkou současnosti. Již pedagogické reformní
hnutí prvorepublikové Československa spatřovalo ve skupinovém vyučování
progresivní prostředek výuky. Uplatněním této formy výuky měl být zajištěn rozvoj
jak nadaných žáků, kteří se během výuky nudili, tak žáků slabších, kteří naopak
mohli přizpůsobit tempo práce svým potřebám. Jednalo o jakýsi předobraz tzv.
otevřené třídy. Diskuse o této metodě pokračovaly v 60. letech minulého století.
Tehdy byl vhodný věk k uplatnění této metody stanoven v rozmezí 10 – 18 let.
Mladší žáci spadali do období předskupinového, které představovalo jakousi
přípravnou fázi. Za velmi přínosnou byla považována zejména práce ve dvojicích.
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Různorodé metody skupinové výuky se využívají dodnes a jejich repertoár se
stále obohacuje o metody nové, popřípadě se vytvářejí jejich nové variace. Mezi
základní metody17 skupinové výuky patří podle Dagmar Sitné :
 Brainstorming (bouře mozků) je jednoduchá a nenáročná metoda
uplatnitelná ve všech fázích hodiny. Učitel napíše jednoslovně téma na tabuli
a z jednoho žáka či sám ze sebe učiní zapisovatele. Žáci po výzvě začnou
vyjmenovávat a sdělovat své myšlenky, názory a postupy řešení.
 Snowballing (sněhová koule) je středně náročná metoda na přípravu,
nenáročná na vedení výuky. Na zadaném úkolu nejprve pracuje každý sám.
Po uplynutí časového limitu se vytvoří dvojice, která na sebe postupně
,,nabaluje“ další členy a společně pracují na dalším úkolu.
 Buzz Groups (muší skupiny) se velmi podobá metodě snowballing.
Rozdíl spočívá v tom, že od začátku se pracuje s více členy a práci nezačíná
jednotlivec.
 Role Play (hraní rolí) se skládá ze tří fází. V první fázi si žáci musí
prostudovat zadaný scénář, v další etapě jsou rozděleny, připraveny a
,,přehrány“ určené role. Zhodnocení průběhu ,,rolí“ je součástí poslední fáze.
 Rounds (kolečka) je ve všech ohledech velmi jednoduchá metoda,
která se zaměřuje na rekapitulaci znalostí, myšlenek, postojů. Základ spočívá
v postupném kladení otázek jednotlivým žákům.
 Carousel (kolotoč) je náročná metoda pro učitele i žáky. Učitel
připraví soubor názorů na konkrétní téma a třídu rozdělí na vnitřní a vnější
kruh. V kruzích se proti sobě setkají vždy dva žáci, každý si vezme kartičku ve
svém kruhu a po určitou dobu si připravuje argumenty na podporu tvrzení,
které je na ní uvedeno.
 Diskuse
 Debata

17

Rozsah této práce neumožňuje blíže se zabývat jednotlivými metodami používanými při skupinové
výuce. Avšak vzhledem k tomu, že některé z metod nejsou zcela obvyklé či běžně používané, považuji
za přínosné vybrané metody ve stručnost představit.
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 Mind mapping (mentální mapování) se zaměřuje na grafické
zaznamenání myšlenek a pojmů ve vzájemných souvislostech.

Podle Jiřího Vomáčky umožňuje práce ve skupině ,, … dítěti využívat vlastní
zkušenosti, zájmy, překonávat dílčí bariéry, ale i měnit tempo své práce. Současně se
žák učí pracovat nejen pro sebe a svou skupinu, ale jejich prostřednictvím i pro svou
třídu a dobré jméno své malotřídní školy“ (Vomáčka, 1995, str. 64.). Během
skupinové výuky se žáci stávají středem třídních činností a významně svou prací
určují průběh výuky.
Skupinové vyučování by mělo předcházet a kompenzovat nedostatky, které
přináší frontální vyučování. Tyto nedostatky se spíše než v oblasti vzdělání projevují
v oblasti výchovy, kdy frontální vyučování není schopnost v dostatečné míře rozvíjet
schopnost sociální interakce, tolerance, vedení dialogu, spolupráce, kritického
zhodnocení někoho či něčeho.
K rozvíjení těchto dovedností se hodí zejména práce v malých skupinách (3 - 6
členných), či ve skupinách partnerských (dvoučlenných). Dagmar Sitná uvádí, že
ideální je mít ve třídě přítomno dohromady 18 – 26 žáků18, protože právě tento
počat dětí zaručí ,,organizační i obsahové zvládnutí probírané látky, dostatek času
pro práci skupin i dostatek podnětů pro jejich činnosti a závěrečné zhodnocení“
(Sitná, 2013, str. 53.). Příliš nízký počet žáků ve třídě neumožňuje uplatnit všechny
skupinové metody. Příliš vysoký počet žáků komplikuje a ztěžuje výuku ve třídě, ať
již učitel zvolí jakoukoli výukovou metodu.
Mezi základní rysy skupinové výuky patří:
 ,,spolupráce žáků při řešení obvykle náročnější úlohy nebo problému,
 dělba práce žáků při řešení úlohy, problému,
 sdílení názorů, zkušeností, prožitků ve skupině,
 prosociálnost, tj. vzájemná pomoc členů skupiny,

18

Jedná se velikost běžné třídy v klasické základní škole. V případě malotřídních tříd lze tohoto počtu
dosáhnout během hodin, v nichž jsou ročníky sloučené. Pak je pouze na zvážení učitele, zda vytvoří
věkově smíšené skupiny, či zda skupiny přizpůsobí učivu probíranému v jednotlivých ročnících. Toto
rozdělení by mělo vždy respektovat výchovně-vzdělávací cíl.
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 odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce“ (Maňák a
Švec, 2003, str. 138).

Otázka věkové hranice, od kdy je vhodné zařazovat a používat skupinové
vyučovací metody, není dodnes uspokojivě vyřešena. Někteří autoři se nebrání
jejímu využití již od 1. ročníku, jiní poukazují na nedostatek organizačních
schopností, nedostatečnou přirozenou potřebu spolupracovat i na nerozvinutou
schopnost dorozumívat se pomocí slov u mladších žáků.
Při skupinové výuce se mění rovněž pozice učitele ve třídě, který se stává spíše
žákovým partnerem a poradcem. Učitel nesmí ani v případě skupinové výuky
podcenit přípravu. Na začátku by si měl vytyčit výchovně-vzdělávací cíl a mít ho
v patrnosti po celou dobu. Důležité je předem stanovit, jaká klíčová kompetence
bude prací rozvíjena a jaká bude zvolena metoda práce. Vyučující by měl dát žákům
najevo, že výsledky, které získají skupinovou prací, jsou stejně důležité, podnětné a
přínosné jako výsledky získané jinými činnostmi.
Na učitele klade tento způsob výuky vysoké nároky. Učitel se musí projevit
nejen jako dobře vzdělaný pedagog, ale i jako dobrý znalec povah a schopností
svých žáků. Dagmar Sitná uvádí několik základních prvků, které by měl mít vyučující
na paměti během realizace výuky:
 ,,odhadnout úroveň znalostí, dovedností, šíři názorů a postojů žáků a
jejich schopnosti se na výuku připravit a zvládnout ji,
 správně zvolit vyučovací metodu vzhledem ke vzdělávacím cílům
hodiny a k rozvoji plánovaných kompetencí,
 správně žákům vysvětlit vyučovací metodu, její průběh, způsob práce,
stanovený čas
 odhadnout schopnost žáků aktivně se začlenit do výuky, citlivě
reagovat na případné problémy a řešit je,
 zvládat rozdíly mezi žáky tak, aby nebyl žádný z žáků znevýhodněn,
vycházet při tom ze znalostí učebního stylu žáků (…),
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 udržovat směr výuky ke stanovenému cíli, neodchylovat se od tématu,
udržovat spád výuky, dodržovat časový plán,
 vhodně organizovat, vést práci žákovských skupin, průběžně hodnotit
průběh a výsledky práce,
 vést žáky k efektivní prezentaci výsledků práce formou různých
technik prezentace,
 efektivně využít výsledky práce žáků pro další učení“ (Sitná, 2013, str.
52 – 53.).

Vliv na kvalitu výkonu žáků ve skupině má pochopitelně i složení skupiny, které
by mělo být plně v kompetenci vyučujícího. Stejně tak o určení skupinových rolí
musí rozhodnout učitel. Jen tak je možné zapojit smysluplně všechny členy skupiny
do práce na společném úkolu. Nejčastěji se ve skupině vyskytuje role vedoucího
skupiny,

dále

pracovníka

s informacemi,

zapisovatele,

mluvčího

skupiny,

pozorovatele a časoměřiče.
Pro snazší práci se skupinami je dobré, pokud si učitel nastaví se žáky pravidla,
jimiž se budou během práce řídit. Rovněž se vyplácí respektovat povahu
a temperament jednotlivých žáků. Dominantní jedince je zapotřebí nenásilně
ponouknout k naslouchání a přijímání názorů vzešlých od ostatních členů. Méně
průbojné žáky vést k prosazování vlastních myšlenek a názorů tak, aby se nespokojili
s tím, co řekne nejsilnější člen. Ostýchavé žáky či žáky s pomalejším pracovním
tempem je vhodné začleňovat spíše do menších skupin a role jim přidělovat
postupně a s ohledem na jejich schopnosti a předpoklady. Nadaným žákům je
možno zadávat i v rámci skupinové práce individuální a obtížnější úkoly.
Zdárnému průběhu výuky ve skupinách může napomoci předem promyšlené a
před vlastní výukou zajištěné vhodné prostředí. Určité metody skupinové výuky
zásadní úpravu prostoru a místnosti nevyžadují, u jiných je však bezpodmínečně
nutná (např. metoda carousel, během níž musí žáci sedět ve dvojicích čelem k sobě
a postupně se posouvají v kruhu po místnosti). Existuje několik základní typů
uspořádání, z nejčastěji používaných uveďme:
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 pracovní hnízda – utvoření malých pracovních týmu, které mají své
pevně stanovené místo, vhodné pro sněhovou kouli, muší skupiny,
 kruhové uspořádání - jednoduchý nebo dvojitý kruh, vhodné pro
diskusi či kolečko,
 auditorium, krokev – podobá se klasickému uspořádání učebny při
frontální výuce, vhodné při brainstormingu či debatě,
 týmové pracoviště – využívá se při práci ve větších skupinách, vhodné
při vytváření myšlenkových map.

Ne každé rozdělení žáků do skupin je možno považovat za skupinovou výuku.
Častým nešvarem je rozdělení žáků ve třídě do menších skupin, ve kterých ale
jednotliví žáci nadále pracují individuálně.
Možnosti využití výuky ve skupinách jsou široké a nechají se uplatnit ve všech
fázích vyučovací hodiny. Na začátku hodiny je může učitel zařadit jako motivaci a ke
zjištění znalostí o tématu, během hodiny zase k opakování a procvičování nebo
dokonce k získávání zcela nových poznatků, na závěr jako shrnutí látky a ověření
pochopení látky.

c) Partnerská výuka (párová výuka)
Partnerská výuky je vlastně jakousi odnoží skupinové výuky. Ona skupina je
v tomto případě tvořena pouze dvěma členy, velmi často sousedy sedícími spolu
v jedné lavici. Velkou výhodou této formy výuky je její snadné použití během
vyučovací jednotky, aniž by došlo k výraznému narušení či dokonce úplnému
přerušení rozdělané práce. Spolupráce ve dvojicích napomáhá zmírňovat tendenci
k nadměrné individualizaci žáka, odstraňuje napětí plynoucí ze vzájemné
soutěživosti mezi jednotlivými žáky. Její využití je vhodné v situacích, kdy žáci hledají
postupy při řešení problematických úloh, konverzují v cizím jazyce, opravují si své
chyby, shromažďují údaje, opakují si a procvičují látku.
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d) Projektová výuka
Výše uvedený typ výuky se pochopitelně neomezuje pouze na malotřídní
prostředí. Stal se naopak jakýmsi zaklínadlem českého školství a českých škol, kdy by
,,každá správná škola, měla do výuky zařazovat projektové vyučování“, což
samozřejmě vede k velmi rozmanitým výsledkům a výstupům mnohdy pochybných
kvalit (pomineme-li fakt, že někteří učitelé si pojem projekt a projektová výuka
vykládají po svém a přizpůsobují si ho svým představám). Skutečností nicméně
zůstává, že učení v projektech je běžnou součástí výuky řady škol malotřídního typu
v zahraničí, které při něm využívají vzájemnou blízkost mezi obyvateli obce a
důvěrnou znalost prostředí.
Základní a častou chybou, které se čeští učitelé dopouštějí, je zaměňování
projektové výuky za metodu řešení problémů. Josef Maňák definuje projekt jako
,,komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní realitou, kterou je
nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření adekvátního
produktu“ (Maňák a Švec, 2003, str. 168.).
Ideální průběh řešení projektu obsahuje čtyři fáze. Základem je stanovení cíle.
Ten musí být zadán natolik vhodně a přiměřeně, aby ho bylo možno vůbec
dosáhnout. Významnou roli sehrává v této fázi učitel, na němž závisí, zda se žáci
dokáží pro svůj projekt vůbec nadchnout a zda na něm budou chtít začít pracovat.
Ve druhé fázi je vytvořen plán řešení projektu, který často rozhoduje o konečné
úspěšnosti či neúspěšnosti celého projektu. V této etapě je nutno rozdělit jednotlivé
úkoly, stanovit si potřebný materiál a způsob prezentace výsledků. Všechny výše
uvedené přípravy se nakonec promítnou do vlastní realizace plánu. Na závěr musí
dojít k celkovému vyhodnocení projektu. Doporučuje se s výsledky projektu
seznámit školní či širší veřejnost, což má silný motivační význam pro řešitele.
Časový rozsah projektové výuky se přizpůsobuje jednotlivým cílům a tématům
projektu. Může trvat několik hodin až několik týdnů či měsíců. V řadě českých škol
se začal organizovat tzv. projektový týden, při němž dochází k propojení učení a
práce.
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e) Otevřené učení
Otevřené učení lze definovat třemi základními rysy. Jedná se o:
 ,,otevřenost pro aktivní, samostatnou práci žáků,
 otevřenost výuky, tj. prostupnost a spolupráce mezi jednotlivými vyučovacími
předměty,
 otevřenost školy vůči prostředí (rodině, komunitě), tj. neformální plodná
spolupráce“ (Maňák a Švec, 2003, str. 175.).

Jan Průcha hovoří v této souvislosti o principu tzv. otevřené třídy, což znamená,
… ,,že žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé předměty spojují s žáky jiného
ročníku“ (Průcha, 2001, str. 53). V ideálním případě může nastat situace, kdy se
vytvoří skupiny s rovnocennou úrovní vzdělání, ,,tj. skupiny žáků, kteří bez ohledu na
věk či ročník dosahují v některém předmětu stejnou úroveň vědomostí, dovedností
atd., a mohou se tudíž učit společně“ (Průcha, 2001, str. 53).
Otevřené učení nejenže zohledňuje individuální rozdíly mezi žáky a respektuje
jejich pracovní tempo, ale přispívá i k větší zodpovědnosti žáků za průběh jejich
výuky. Důležitým bodem výuky je totiž společné plánování výukových úkolů, při
němž je stanovena náplň a časový rozvrh práce. Do plánu jsou zařazeny úseky pro
tzv. ,,volnou práci“, v kterých si žáci opakují či procvičují probranou látku podle
svých potřeb. Mohou si zvolit formu práce, tedy zda budou pracovat sami, ve
dvojicích či ve skupinách. V plánu je rozlišeno učivo na základní a rozšiřující. Tento
způsob výuky je ale náročný na materiální vybavení učebny, která musí být
vybavena encyklopediemi, časopisy, knihami, kartotékou úkolů atd.
Předpokladem pro výše uvedený druh výuky je těsná spolupráce školy s rodinou
žáka, což snáze uskutečňuje v malých, rodinných školách, mezi které náleží právě
školy malotřídní.
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3.2.3

Struktura vyučovací hodiny

Jedinečnost vyučovací hodiny v malotřídní škole spočívá, jak již bylo uvedeno
v předchozí kapitole, ve střídání přímého a nepřímého vyučování. Struktura hodiny
ve spojených ročnících byla zpočátku poměrně pevně stanovena a sváděla ke
schematičnosti a šablonovitosti. Řada odborníků si byla těchto úskalí vědoma. Fraňo
Musil již v druhé polovině 50. let 20. století doporučoval nestřídat přímé a nepřímé
vyučování v pravidelných časových odstupech, ale naopak pracovat v takových
časových úsecích, které budou respektovat výchovně-vzdělávací proces.
Učitel, zejména začínající, by si měl vypracovat náčrt struktury vyučovací hodiny
(pochopitelně s možností si tento náčrt při vlastním průběhu hodiny upravit podle
okolností). Pedagog musí při vlastním členění hodiny přihlédnout k vyučovacímu
předmětu, cíli hodiny, k obtížnosti učiva, ke stupni osvojení učiva, k počtu spojených
ročníků, k počtu žáků ve třídě a k jejich vyspělosti.
Vzhledem k odlišnému charakteru jednotlivých předmětů bude struktura
vyučovací hodiny v českém jazyce, matematice, vlastivědě a přírodovědě jiná než
v hodinách výtvarné výchovy, psaní, pracovní činnosti, tělesné a hudební výchovy.
V první skupině předmětů by mělo dojít k rozčlenění hodiny na základní úseky,
přičemž během přímého vyučování by měl proběhnout výklad nového učiva,
samostatná práce by pak měla toto učivo zopakovat, upevnit a procvičit. Třetí úsek
by měl být věnován kontrole samostatného úkolu. Nelešovská a Spáčilová
připouštějí rovněž variantu, při které by jedno oddělení pracovalo samostatně po
celou vyučovací hodinu. Zdůrazňují však, že tato možnost připadá v úvahu pouze
tehdy, pokud jsou žáci již dostatečně samostatní a disciplinovaní. Její využití tedy
přichází v úvahu až u žáků 3. – 5. ročníku.
Ve zbývajících předmětech ,,výklad nového učiva splývá většinou s návodem
k práci, samostatnou práci střídáme s vysvětlováním, případně s upozorněním na
další pracovní postup“ . Na hromadné chyby upozorňujeme celé oddělení, často však
zasahujeme také do samostatné práce jednotlivých žáků“ (Nelešovská a Spáčilová,
1999, str. 36).
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Ve školní praxi často dochází v případě druhé skupiny předmětů ke spojování
více než dvou ročníků. Proto také hrozí zvýšené riziko přetěžování mladších žáků a
nedostatečně náročného zatížení starších. Řadu činností a drobných organizačních
forem (např. tělovýchovné chvilky nebo pohybově rekreační přestávky během hodin
tělesné výchovy) je možno uskutečnit společně, protože obsah a metody práce jsou
stejné. Umožní-li to situace a úroveň žáků, pak se doporučuje rozdělit třídu do dvou
skupin. Nabízí se varianta sloučit úvodní a závěrečnou část vyučovací hodiny a
v obou skupinách probírat totéž. Průpravná část je organizována také hromadně, ale
učitel se v každé hodině soustředí především na žáky toho ročníku, jehož látku právě
probírá. Hlavní část hodiny si žádá diferencování činnosti.
Dobře zvládnout členění hodiny mohou pomoci i schopní žáci. Zatímco se učitel
věnuje první skupině, vybraný žák vede druhou skupinu. Po určité době se skupiny
vystřídají a učitel přejde k druhé skupině, aby vysvětlil novou látku. Pedagog si tedy
musí připravit dvojí nové učivo a dvojí opakování. Popřípadě mohou obě skupiny
probírat stejné nové učivo, přičemž se na mladší žáky kladou nižší požadavky,
v druhé části hodiny procvičují obě skupiny probrané učivo, na starší žáky jsou
kladeny vyšší nároky.
Hodnocení a kontrola práce je prováděna u jednotlivých žáků průběžně, na
konci hodiny by mělo proběhnout celkové zhodnocení.
Kvalitně zvládnout a uspořádat strukturu vyučovací hodiny by měl umět každý
kvalifikovaný učitel. Na řediteli malotřídní školy naopak závisí kvalita rozvrhu hodin.
Ideálně sestavený rozvrh by měl respektovat správné střídání předmětů, které
umožní snížit únavu žáků během vyučovacího dne a přispěje k maximálnímu výkonu
jak žáků, tak učitelů. Mezi základní pravidla patří:
 rovnoměrné rozdělení předmětů do celého týdne,
 smysluplné

střídání

hodin

vyžadujících

duševní

koncentraci

s hodinami zaměřenými na fyzickou činnost a manuální zručnost,
 nezařazovat předměty vyžadující větší duševní úsilí a koncentraci do
odpoledního vyučování,
 výtvarnou výchovu a psaní neumisťovat po hodinách tělesné výchovy,
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 výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, psaní, čtení začlenit do té fáze
dne, kdy je zapotřebí co nejméně svítit,
 hudební výchova nepatří do poslední vyučovací hodiny,
 tělesná výchova se nehodí do hodiny následující po polední pauze
 přihlédnout k tomu, že tělesnou výchovu a hudební výchovu je
možno vyučovat pouze přímo.

3.3 Role učitele ve výchovně-vzdělávacím procesu
Upozorňovat na význam učitele v oblasti výchovy a vzdělání žáků by bylo
nošením dříví do lesa.

Nikdo nepochybuje, že osobnost vyučujícího, jeho

schopnosti, dovednosti, znalosti, postoje, hodnoty i vlohy pro tuto profesi se
výrazně podepisují na kvalitě vzdělání a výuky.
Učitel, jakožto odborník specializující se na procesy vývoje a učení, by měl
být vybaven jistými kompetencemi, které zajistí uspokojující výsledky výchovněvzdělávacího procesu.

Vladimíra Spilková uvádí šest základních profesionálních

hodnot, za něž je pedagog odpovědný:
 ,,znalosti a porozumění (předmětové znalosti, znalost kurikula,
znalosti vývojových zákonitostí a procesů učení, znalost výchovného systému,
učitelských rolí apod.),
 plánování a projektování celku i dílčích činností,
 vyučovací strategie a metody zprostředkování učiva takovým
způsobem, který umožní smysluplné učení, … důraz je kladen také na
komunikativní kompetenci,
 třídní management (řízení a organizování vyučovacích situací,
vytváření příznivého edukativního klimatu ve třídě, garance řádu, pravidel
školní práce a kvalitní komunikace apod.),
 hodnocení žákovy učební aktivity, výsledků a celkového pokroku
v učení a osobnostním rozvoji,
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 další profesionální rozvoj učitele, reflexe vlastní práce a sebeutváření“
(Spilková, 1997, str. 60 - 61.).

Vladimíra Spilková upozorňuje na posun v hierarchii kompetencí, kdy
kompetence odborně předmětová ztrácí své postavení na úkor kompetence
pedagogické a psychologické. Vyučující se nezaměřuje pouze na obsah látky, ale ve
stejné míře by se měl v současné době zaměřit i na způsob, jakým bude obsah
podávat.
Vlastní práce se žákem je u každého učitele velmi individuální, nicméně všichni
pedagogové by se měli snažit působit na žákův prožitkově postojový komplex, a tím
zajistit jeho všestrannou aktivizaci. Dosáhnout aktivizace žáka je možno dvěma
způsoby. Jednou z cest je hrozba neúspěchu (špatná známky, úkoly navíc, atd.),
druhá cesta se ubírá směrem povzbuzujícího vyučování, kdy učitel zdůrazňuje šance
na úspěch, podporuje a vyzdvihuje žákovy dobré výkony a výsledky.

3.3.1

Učitel malotřídní školy

Náročnost učitelské profese se v prostředí malotřídní školy zvyšuje úměrně
s množstvím požadavků, které jsou nakládány na bedra těchto pedagogů. Učitelské
povolání není v malotřídní škole vymezeno pouze jasně definovanou náplní práce,
ale je významně rozšířeno i o další funkce.
Vraťme se nyní k podstatě učitelské profese, kterou by mělo být vzdělání a
výchova žáků. Vyučující pracující ve spojených odděleních by měl mít vždy dobrý
přehled o participaci jednotlivých žáků na hodině. Základní podmínkou je znalost
vlastností a schopností jednotlivých žáků, a to v takovém rozsahu, aby dokázal
odhadnout pracovní tempo svých žáků a tomu přizpůsobit úkoly pro samostatnou
práci. Pro žáky pracující kvalitně a rychle musí být připraveny další úkoly
s rozšiřujícím či prohlubujícím učivem. ,,Stejně tak musí být připraven zareagovat a
poskytnout pomoc samostatně pracujícímu žákovi, který si neví s řešením úlohy
rady“ (Vomáčka, 1995, str. 60.).
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Ke kvalitnímu průběhu výuky nemalou měrou přispívá i plynulý průběh
vyučovací hodiny, který je možno zajistit promyšleným a připraveným střídáním
aktivit. Jsou-li ve třídě dvě oddělení (dva ročníky), pak učitel organizuje a vede dva
výchovně-vzdělávací procesy naráz. Některé etapy procesu výuky ale mohou být pro
obě oddělení společné (např. motivace). Výběr aktivit a jejich časové rozvržení do
vyučovací hodiny se podřizuje cíli a obsahu výuky.
Vzhledem k podmínkám, za nichž se realizuje výchovně-vzdělávací proces na
malotřídní škole, nesmíme zapomínat na další významný faktor, který ovlivňuje
výuku, a tím jsou skupinové procesy ve třídě. Každý žák má v rámci skupiny ve třídě
určité postavení. ,,Reakce skupiny na žáka může být v jistých případech zdrojem jeho
úzkosti, pocitu ohrožení, případně emoční lability (Vomáčka, 1995, str. 61.).
Postavení ve skupině si mohou někteří, zejména méně úspěšní, žáci zvyšovat
různými formami neakceptovatelného chování, které se stává zdrojem výrazných
problémů ve vztahu žák – učitel. Problém se často přenese i do průběh vyučovací
hodiny a má vliv na její plynulost, protože pozornost učitele i žáků je odváděna od
vyučování k vyřešení či alespoň potlačení výchovného problému.
Dovést své žáky ke zdárnému dokončení školní docházky na malotřídní škole je
pouze jedním z cílů malotřídního učitele. Tím druhým cílem, jehož úspěšnému
dosažení může vyučující už jen zpovzdálí přihlížet, je schopnost jeho svěřenců
zvládnout přechod na plně organizovanou školu a uspět nejen v následujících letech
školní docházky, ale i v životě. Základy k druhému cíli spoluvytváří a pokládá již
učitel primární školy.

3.4 Hodnocení žáků na malotřídní škole
Neodmyslitelnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu je hodnocení výkonů
žáků. Z pohledu žáků patřilo v minulosti hodnocení jejich výkonů k nejobávanějším
činnostem učitele. V této oblasti však došlo v poslední době k významnému posunu
,,od hodnocení kvantitativního, normativního a srovnávacího ke kvalitativnímu,
individualizovanému, diagnostickému, a intervenujícímu hodnocení. Za klíčové
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funkce hodnocení jsou považovány funkce informační, diagnostická a intervenční“
(Spilková, 1997, str. 48.).
Kvalitní hodnocení by mělo vyznít pozitivně. Snahou není přistihnout žáky při
neznalosti. Případné chyby by se měly naopak využít. Učitel jejich prostřednictvím
dokáže nahlédnout do žákovy mysli, může zjistit, jak žák uvažuje, a usnadnit mu tak
proces učení, zejména pokud vyučující nechá žáka svoji chybu objevit a opravit.
Nelze říci, že by se hodnocení žákovských výkonů malotřídek významně lišilo od
hodnocení, které poskytují klasické školy. V tomto případě záleží pouze na škole,
jaká pravidla si nastaví. Druh školy nemá na formu hodnocení vliv. Někteří autoři19
ale poukazují na možný potenciál malotřídních škol v této oblasti. Nižší počet žáků,
dobrá znalost jejich dovedností a schopností rodinné prostředí vybízejí k uplatnění
slovního hodnocení.
Ať jsou již výsledky výchovně-vzdělávacího procesu měřeny jakýmkoliv
způsobem, žáci by měli být s pravidly a kritérii hodnocení vždy seznámeni. Řada škol
má velmi podrobně rozpracován popis klasifikačních stupňů a kritéria hodnocení
žáků.
Vedle slovního hodnocení20, které se stále více využívá u dětí s různými
vzdělávacími obtížemi, se často používá sebehodnocení žáků, což je ovlivněnou
snahou podpořit vnitřní motivaci žáků.
K záznamu hodnocení jsou i nadále využívány hodnotící notýsky a žákovské
knížky. Řada z nich již počítá se sebehodnocením žáků a ponechává jim k němu
prostor. Záleží pouze na učiteli, nakolik nabízenou možnost využije.
Jedním z podkladů pro hodnocení se může stát i portfolio. Žáci si do něj ukládají
své práce vytvořené v průběhu školního roku. Tvůrce portfolia jím může
prezentovat sám sebe a svoje dovednosti, učitel jeho prostřednictví sleduje autorův
vývoj.

19

Blíže viz BRANT, Jiří. Hodnocení žáků v málotřídních školách. Metodický portál: Články [online]. 05.
02. 2008, [cit. 2015-12-14]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1957/HODNOCENIZAKU-V-MALOTRIDNICH-SKOLACH.html>. ISSN 1802-4785.
20
Slovní hodnocení tradiční klasifikaci buď úplně nahrazuje, nebo ji doplňuje.
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4 Inspirace ze zahraničí
Výuka ve spojených třídách není specifikem českého školství. Běžně se vyskytuje
i v ostatních zemích nejen evropského kontinentu. V řadě evropských zemích zažívá
výuka v kombinovaných třídách skutečnou renesanci a je často považována za
významnou alternativu k výuce ve školách tradičních.
V norských, rakouských a finských malotřídkách pracují děti ve skupinách
složených z žáků různého věku. Učí se na reálných problémech. Na zadání
problému, způsobu řešení i vymezení časového horizontu pro práci na úkolu se žáci
spolupodílejí. Obvyklá je i větší samostatnost a zodpovědnost, kterou žáci za svoje
studijní výsledky přebírají. S pouhým učením si ale děti na těchto školách nevystačí,
často se stávají součástí školy a přebírají i úkoly týkající se chodu školy.
Ve slovinských malotřídních školách je výuka organizována jiným způsobem.
Nejčastěji se zde využívá schéma, při němž se realizuje monotematická výuka pro
více ročníků v oddělení s odstupňovanými požadavky na jednotlivá oddělení.
Nedílnou součástí výuky je i projektové vyučování, často komunitně zaměřené
(počítá se i se zapojením místních obyvatel). Výuka, která počítá nejen s aktivitou
samotných žáků, ale zapojuje i další členy nepatřící přímo do školy, výrazně rozvíjí
sociální kompetence žáků.

33

5 Otázka kvality výuky na malotřídní škole
Nejčastěji padající otázka v souvislosti s malotřídní školou se týká kvality výuky
na tomto typu škol. Nejen rodiče, ale i odborná veřejnost touží po jednoznačné
odpovědi. Proto je zarážející, že i přes četnost malotřídních škol na našem území a
vzhledem k jejich historické tradici v systému našeho školství, stojí tyto školy na
okraji vědeckého zájmu. Je až s podivem, kolikrát v minulosti padaly v souvislosti
s otázkou existence malotřídek námitky, upozorňující na nedostatečnou kvalitu
výuky ve spojených třídách. Přesto nebyl tento argument nikdy náležitě podložen
důvěryhodným

výzkumem.

Vzhledem

k tomu,

že

nedostatek

domácích

pedagogických materiálů a studií, které by se této problematice podrobněji
věnovaly, trvá i nadále, nezbývá mi, než využít zdroje zahraniční.
Kateřina Trnková se blíže seznámila s výzkumy provedenými ve Skandinávii,
Velké Británii a USA. Většina průzkumů nepotvrdila domněnku o horších studijních
výsledcích žáků těchto škol. Pokud byly výsledky v některých oblastech
(předmětech) podprůměrné, v jiných předmětech dosáhli tito žáci naopak výsledků
lepších.

5.1 Negativa malotřídních škol
Významným negativem malotřídních škol, se kterým se ale musí vyrovnat
především vyučující těchto škol je vyšší míra zátěže a pracovních úkolů než bývá
obvyklé v plně organizovaných školách. Kvalita výchovně-vzdělávacího procesu je
v tomto případě mnohem více závislá na osobnosti a schopnostech konkrétního
učitele. V souvislosti s tím se mi jeví nemožnost budoucích, ale i stávajících učitelů,
připravovat se odborně na svoje působení v prostředí malotřídní školy jako
přinejmenším zarážející. Pedagog, který by se chtěl problematikou výuky na
malotřídce hlouběji zabývat, nemá v současné době k dispozici žádnou moderní
odbornou a obsáhlou publikaci. O možnosti (lépe řečeno nemožnosti) vzdělávat se
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v této oblasti (zejména co se týče pedagogických a psychologických disciplín) přímo
na pedagogických fakultách ani nemluvě.
Nižší počet pedagogických zaměstnanců na pracovišti znesnadňuje učitelům
přístup k DVPP a může tak být příčinou určité izolovanosti a neschopnosti až nechuti
sledovat další vývoj a výzkum probíhající v pedagogice. Všeobecné rozšíření a
dostupnost internetu a telekomunikačních sítí ale toto riziko v současné době
minimalizuje.
Z amerických studií také vyplývá, že v důsledku spojování ročníků do jedné třídy
není vždy možno důkladně a detailně probrat a procvičit učivo. V tomto případě
ovlivňují výsledky výuky schopnosti jednotlivých žáků a rovněž dovednost učitele
naučit žáky samostatné práci a zodpovědnosti za vlastní výkony. Na druhou stranu
uvádějí někteří autoři, že snížení počtu žáků v jednotlivých ročnících dokáží naopak
využít vyučující ve svůj prospěch a individuálně se věnovat jednotlivým žáků. Roli
hraje rovněž schopnost ředitele zajistit na náročnější předměty rozdělení třídy do
jednotlivých ročníků alespoň na několik vyučovacích hodin v týdnu.
Komplikace pro žáky může představovat přechod z prostředí malé školy, v níž se
všichni navzájem znali a v níž byli vedeni ke vzájemné spolupráci, do prostředí plně
organizované školy, které se vyznačuje větší mírou anonymity a soutěživosti.
Problémy vyplývající z přechodu mají většinou přechodný charakter, přesto by je
měl mít učitel na paměti a žáky na tuto změnu pokud možno připravovat.
Rodinné prostředí v malotřídní škole může představovat problém pro ty žáky,
kteří mají v rámci školního kolektivu horší postavení, protože vzájemná znalost a
blízkost všech spolužáků jim znesnadňuje se z tohoto frustrujícího postavení
vymanit.
Ve spojitosti s menšími školami opět narážíme na otázky ekonomické. Provoz
těchto škol si žádá vyšší náklady, což bylo v minulosti i v současné době příčinou
zrušení řady škol malotřídního typu. Stávající praxe, kdy se množství státních
finančních prostředků určených na provoz školy odvíjí od počtu žáků ve škole, není
pro malé školy vyhovující.
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5.2 Pozitiva malotřídních škol
Jak již bylo uvedeno v kapitole věnované negativům malotřídních škol,
domnívají se někteří autoři, že učitel malotřídní školy má větší možnost věnovat se
jednotlivým žákům. Žáci dostávají více příležitostí k tomu, aby se mohli věnovat
individuální práci, styl učení těchto žáků také bývá flexibilnější a žáci se dříve a
důkladněji naučí větší samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci.
Svojí formou a organizací přispívají malotřídní školy k větší sociální kooperaci
mezi žáky. Sociální kooperace se však neomezuje pouze na spolupráci a komunikaci
mezi žáky, k užším vzájemným vztahům dochází i ve vztahu učitel – žák, žák –
nepedagogický personál školy, členové obce, v níž je škola umístěna – členové školy,
učitel a ředitel/ka – rodičovská veřejnost. Organizace výuky umožňuje, aby se mladší
žáci učili od starších přirozeně nápodobou. Prostředí a klima ve třídě bývá
nakloněno spíše ke spolupráci než k soutěživosti.
Malotřídní školy jsou menší jak z hlediska celkového počtu žáků, kteří je
navštěvují, tak pochopitelně i z hlediska prostor, v nichž se škola nachází. Oba výše
uvedené faktory snižují anonymitu mezi všemi osobami vyskytujícími se ve škole
a současně přispívají k větší přehlednosti a snadnější orientaci ve školní budově, což
snižuje obavy zejména nejmenších žáčků.
Menší kolektiv i menší prostor usnadňují vzájemnou komunikaci, z čehož mohou
těžit zejména vyučující, kteří mají lepší přehled o žácích během přestávek
a mohou snadněji a pružněji reagovat na případné kázeňské problémy a snadněji
zachytit negativní jevy vznikající mezi žáky. Rovněž vzájemná domluva mezi
vyučujícími je vzhledem k velikosti pedagogického sboru ve většině případů
jednodušší.
Absence anonymity je zřejmá rovněž ve vztahu učitel – rodič. Vyučující je
většinou dobře obeznámen s rodinnou situací svých žáků. Na druhou stranu je
potřeba zmínit, že vzájemné neshody mezi rodiči a učiteli jsou řešeny otevřeněji.
Funkce malotřídní školy a proces i výsledek výchovně-vzdělávacího procesu
těchto škol nekončí ani nezačíná u vstupní brány školy. Působnost školy zejména ve
vesnickém prostředí je výrazně širší, než je tomu u škol městských. Škola v menších
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obcí neplní pouze funkci vzdělávací, výchovnou či sociální, ale stává se rovněž
významným, často jediným, kulturním činitelem. Jedním z důležitých poslání
primární školy vždy bylo a je uchovávat tradice a zvyky kraje, v němž se škola
nachází.
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6 Malotřídní škola a její vliv na život obce
Vzhledem k tématu práce by se mohlo zdát, že je tato kapitola již nadbytečná.
Nicméně má i ona své opodstatnění, protože právě přesah působení školy na života
obce je faktor, který dnes významně odlišuje malotřídku od klasické a plně
organizované školy působící ve větších sídlech.

Výchově a vzdělání není

v malotřídce vyhrazen jen pevně ohraničený časový rámec, který je udáván
rozvrhem hodin, a výchovně-vzdělávacímu procesu se zde do cesty nestaví ani
hranice určené budovou školy.
Umístění škol malotřídního typu v obcích odlehlých či v obcích s nižším počtem
obyvatel činí z těchto škol centrum pro veškeré kulturní aktivity. Školy se tak stávají
pořadateli a organizátory kulturního života, udržovateli místních tradic
a zvyků, které se zachovávají a předávají mezi generacemi. Pomáhají vytvářet vztah
obyvatel k místu, kde žijí a kde se cítí být doma. Zcela zásadní je v tomto ohledu
angažovanost a ochota zaměstnanců školy, bez nichž by malotřídka nebyla schopna
naplnit všechny níže uvedené funkce. Nemalý vliv má ale i zřizovatel školy, v jehož
zájmu je poskytnout svým občanům možnosti kulturního vyžití.
Školy často také zajišťují smysluplnou činnost pro vyplnění volného času svých
žáků. Po vyučování se děti mohou věnovat svým zájmovým činnostem, ať již během
družiny, nebo během kroužků, k jejichž konání poskytuje škola své prostory.
Jak uvádí Dana Knotová a Kateřina Trnková, plní malotřídka v rámci místní
komunity ještě několik dalších důležitých funkcí. Patří mezi ně funkce:
 socializační a formativní – díky společenské aktivitě dochází
k navazování mezilidských vztahů, děti se zcela přirozeně a ve svém prostředí
učí základním pravidlům chování, přebírají místní normy a hodnoty,
 kompenzační – dochází k vyrovnání pracovního a školního zatížení,
 seberealizační – školní aktivity pomáhají naplnit potřeby, zájmy a
aktivity obyvatel obce,
 preventivní – školy mohou svými aktivitami přispět k ochraně před
negativními společenskými jevy.
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S trochou nadsázky by se dalo říci, že škola je tepajícím srdcem řady menších
obcí v České republice, stává se jejich jednotícím a stmelujícím prvkem a hybatelem
veškerého dění. Mnoho zastupitelů, starostů i občanů si tuto její nenahraditelnou
roli pro život obce uvědomuje a snaží se i přes vysoké náklady, které musí
z rozpočtu obce na její fungování vynaložit, školy v obci udržet a zajistit tak svým
obyvatelům nejen vzdělání, ale i řadu dalších lidských a občanských hodnot.
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Závěr
Základním cílem předložené závěrečné práce bylo poznat a popsat odlišnosti,
kterými

se

vyznačuje

výchovně-vzdělávací

proces

probíhající

v prostředí

malotřídních škol od výchovně-vzdělávacího procesu uskutečňovaného na plně
organizované škole, a tento cíl byl naplněn.
Vzhledem k omezenému rozsahu stran se jedná o text čistě teoretický, který
zachycuje především běžné i méně obvyklé způsoby práce užívané v kombinovaných
třídách a ve stručnosti je shrnuje. Nutno dodat, že se nejedná o úplný výčet všech
dostupných metod a forem výuky, ale o výběr buď nejčastěji využívaných, nebo
neobvyklých, ale inspirujících.
Malotřídní školství prošlo během své existence řadou proměn, v určitých
etapách dokonce muselo svoje bytí obhajovat a bojovat o záchranu. Nejčastější
výtkou namířenou proti vzdělávání v kombinovaných třídách byla otázka kvality
výuky. Tento problém není dodnes uspokojivě vyřešen, nicméně se zdá, že někteří
odborníci i rodičovská veřejnost vnímají malotřídky jako vítanou alternativu ke
klasické výuce. Výuka spojených ročníků totiž přímo pobízí k využití netradičních
forem a metod výuky, rovněž struktura vyučovací hodiny je odlišná. Nelze však
zastírat, že výchovně-vzdělávací proces v prostředí malotřídní školy je náročný pro
všechny zúčastněné.
Velký význam má zejména osobnost pedagoga, který musí být ve všech směrech
zdatným odborníkem. Své žáky musí dobře znát, musí být schopen kvalitně
zorganizovat průběh vyučovací hodiny a zařadit vhodné formy i metody práci.
Důkladnost a pečlivost věnovaná přípravě hodiny je podmínkou pro hladký průběh
hodiny, během níž již není prostor na řešení různých nedodělků.
Zvýšené úsilí musí vyvinout i samotní žáci, kteří se od počátku školní docházky
učí samostatnosti, protože nepřímá výuka zaujímá významnou část vyučovací
hodiny. Nutný je i vzájemný respekt a ohleduplnost ke spolužákům, což ale naopak
utužuje vzájemné vztahy ve třídním kolektivu. K většímu pocitu sounáležitosti
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přispívá i nižší počet žáků a pedagogů ve škole a mnohdy také velmi úzká spolupráce
mezi školou - rodinou a mezi školou - obcí.
V průběhu vzniku této práce se ukázalo, jak je příprava učitelů, kteří se chystají
působit na malotřídních školách, nedostatečně zajištěna, a to i přesto, že práce na
tomto typu školy je pro pedagoga velmi náročná (zejména jedná-li se o absolventa).
Budoucí malotřídní učitel nemá mnoho možností, jak se na svoji roli teoreticky
připravit. Až na výjimky tuto problematiku pedagogické fakulty přehlížejí a moderní
publikace věnované výchovně-vzdělávacímu procesu na malotřídkách se takřka
nevyskytují. Celou situaci dokresluje i fakt, že česká legislativa pojem malotřídní
škola zcela opustila. Tento stav je o to víc udivující, že malotřídní školy jsou stále
běžnou, nedílnou, nepostradatelnou a nenahraditelnou součástí našeho školství.
Navzdory tomu se zdá, že stojí na okraji zájmu nejen odborné veřejnosti. Vzhledem
k nedostatku soudobých publikací věnujících se průběhu výuky na malotřídních
školách jsem byla nucena sáhnout k materiálům staršího data, zejména k textům
vydaným před rokem 1989. I když si jsem vědoma toho, že primární pedagogika se
od této doby proměnila a vytyčila si nové cíle (klíčové kompetence), domnívám se,
že mnoho poznatků je platných a funkčních i v současnosti.
Doufám, že tato práce alespoň nepatrně přispěje k zacelení trhliny a současně
umožní vnímat malotřídky jako zdroj inspirace obohacující výchovně-vzdělávací
proces probíhající v plně organizovaných školách.
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