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V
e škole mě to neba-
ví. Systém je nasta-
vený špatně. Škola
mi nic nedává.
Přesně takové frá-

ze někdy slyším od svých kama-
rádů nejen na naší škole, ve své
třídě, ale i od přátel z jiných
škol. Říkám si, jestli to tak sku-
tečně je a mají pravdu, nebo si
jen už ze zvyku stěžují a omlou-
vají tak své studijní neúspěchy.
V některých ohledech jim mu-

sím dát za pravdu. To bezpochy-
by. O tom, jak je špatný vzděláva-
cí systém, napsala spousta jiných
studentů nesčetně komentářů
a například Česká středoškolská
unie se touto problematikou in-
tenzivně zabývá. Užitečnější než
přemýšlet o reálných problé-
mech českého školství mi proto
připadá zamyslet se nad tím, co
naši každodenní školní rutinu
ovlivňuje nejvíce – a to je osobní
přístup každého studenta.

Francouze nudná škola baví
Měl jsem skvělou možnost studo-
vat na střední škole ve Francii. Po-
kud bych porovnal úroveň znalos-
tí českých a francouzských středo-
školáků, vyšli bychom z tohoto

souboje lépe. Český vzdělávací
systém není tak špatný, jak se
může mnohým zdát. Zatímco já
jsem však byl od nás zvyklý, že
do školy musím a z většiny mě to
nebude bavit, moji francouzští
spolužáci to takhle nastavené ne-
měli. Říkal jsem si, že to bude pro-
bíranou látkou, že je ve francouz-
ských školách jistě zajímavější
a lákavější než ta, kterou znám od
nás. Ale tak to nebylo.

Hodina ekonomie a sociálních

věd byla plná definic, a tedy zába-
vou neoplývala ani pro mě, ani
pro mé francouzské kolegy. Oni
ji však brali jako příležitost po-
znat nějakou novou věc. Každá
hodina pro ně měla význam, pro-
tože se naučili něco nového, a těši-
li se na ni. A v tu chvíli mi došlo,
v čem je náš zásadní problém.

Zatímco my chodíme do školy
každý den z povinnosti, Francou-
zi se do ní těšili a chtěli v ní zažít
další den. Nebylo to ale jiným ob-

sahem hodin nebo drasticky od-
lišným systémem. Tím kouzlem
byl jejich vlastní přístup. To se
mi neskutečně zalíbilo, ta jejich
touha po vzdělání a poznávání
nových věcí, to nadšení! Rozho-
dl jsem se zkusit změnit svůj po-
stoj i po návratu do své české do-
movské školy.

Změnu hledejme v sobě
Věřte nevěřte, skutečně to něco
změnilo. Škola mě začala alespoň
o trochu víc bavit, protože jsem
zkusil projevit zájem a najít na
každé hodině něco, co mě bude
alespoň trochu motivovat. Samo-
zřejmě ne vždy je to možné, ale
ve většině situací to skutečně jde.

Pokud mě tedy na našem systé-

mu něco trochu štve, je to přístup
jak studentů, tak bohužel někdy
i učitelů, což může být z velké
části zapříčiněno i jejich nízkým
platovým ohodnocením. Podstat-
né však je položit si otázku, zda
jsme skutečně bezchybní a může
za vše systém, nebo přece jenom
i my máme na tom, že nás škola
nebaví, nějakou „zásluhu“. Jsem
přesvědčen o tom, že máme –
a velkou. Svůj přístup však doká-
žeme změnit skoro hned, bude-
me-li o to stát. Až půjdeme zase
zítra do školy, můžeme se nad
tím trochu zamyslet a zkusit ško-
lu zažít jinak. Třeba to nakonec
náš názor na české školství po-
opraví a budeme spokojení, nebo
alespoň spokojenější.

DAVID ULVR
Gymnázium Elišky
Krásnohorské, P4
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P
ro pedagogy je to mož-
nost, jak vidět děti v ji-
ném světle. Žáci se
zase dozvědí o sobě sa-
mých i spolužácích to,

co zatím netušili. Navíc se naučí
asertivně jednat, uznat názory dru-
hých a hlavně komunikovat. Ví-
tejte ve světě etické výchovy.

„Představte si, že letíte balo-
nem, místo sáčků s pískem před-
stavují ale závaží práva. Třeba
právo na vlastní postel, na odpoči-
nek, na chybu, na to, být jiný než
ostatní nebo být vyslechnut. Ba-
lon začíná klesat, musíte se roz-
hodnout, kterých práv jste ochot-
ni se vzdát, abyste nespadli,“ zní
zadání pro osmáky v pražské zá-
kladní škole Campanus při občan-
ské výchově.

Kantorka Romana Zemanová
do tohoto předmětu zařazuje akti-
vity etické výchovy. Nejde při-
tom vyloženě o hry, i když ty
mají děti nejraději. „Aktivita je za-
končená reflexí, nějakým závěreč-
ným vyhodnocením. Nejen kon-
statováním, ty jsi vyhrál, ty pro-
hrál. Společně se zamýšlíme,
proč je to tak, jestli to mohlo být
jinak. Je to spíš ponoukání k pře-
mýšlení,“ konstatuje pedagožka.

Osmáci vybírali práva, která
pro ně jsou nejdůležitější, nejdřív
sami, pak ve dvojicích, čtyřčlen-
ných skupinách a nakonec se roz-
hodli pro pět práv, o která nechtě-
jí přijít, za celou třídu. Romana
Zemanová pomáhala ve chvílích,
kdy bylo skóre pro jednotlivé hod-
noty nerozhodné, ukazovala ces-
tu k dohodě.

Na konci hodiny děti debatova-
ly o tom, jak se jim pracovalo ve
skupině, co mělo vliv na jejich
rozhodování a proč. Jaký je závěr
z aktivity? Každý máme svůj ná-
zor a žádný není špatný. A na kte-
rá práva si žáci 8. A nedají sáh-
nout? Právo na vodu a jídlo, být
vyslechnut, právo udělat chybu,
nebýt stále někým usměrňován
a být jiný než ostatní.

Na této hodině pozorovatel ne-
měl pocit, že by se školáci nudili.
Potvrdili to i v krátkém dotazní-
ku, který vyplnili. Etická výcho-
va je baví, své učitelce důvěřují,
vědí, že se jí mohou svěřit. Tyto
děti už zdolaly díky své třídní, kte-
rá jim do občanky etiku „propašo-
vala“, mnoho schůdků z dese-
tistupňového programu. Zákla-
dem všeho je komunikace, spadá
sem ale i pozitivní hodnocení
sebe i druhých, empatie a kreativi-
ta. Jedním z hlavních cílů je vést
děti k prosociálnímu chování.

Romana Zemanová implemen-
tuje etiku nejen do občanské vý-
chovy, ale i do matematiky nebo
angličtiny. Zase skrze práci ve
skupinách, kdy žáci vyhodnocují
svou práci. Vedení školy je výuce
etické výchovy nakloněné. Celý
pedagogický sbor prošel kvůli je-

jímu zařazení do výuky čtyřiceti-
hodinovým kurzem. „Vidím ji
jako potřebnou nejen pro žáky.
Etická výchova je něco jako sluš-
né chování a to bychom měli
všichni respektovat, učit se tak
a pracovat,“ myslí si ředitelka ško-
ly Campanus Lenka Derková.

Etika jako samostatný
předmět
Etická výchova je zařazena v rám-
covém vzdělávacím programu od
roku 2009 jako doplňující před-
mět. Školy se tak mohou samy
rozhodnout, jestli ji budou učit,
nebo ne. Jsou ale školy, které eti-
kou žijí a věnují se jí nejen for-
mou aktivit zařazených do růz-
ných předmětů (nejčastěji občan-
ské výchovy), ale učí ji i jako sa-
mostatný předmět. Třeba v Jílo-
vém u Prahy se pro tuto možnost
rozhodla ředitelka zdejší základní
školy Květa Trčková, která spolu
s pražskou učitelkou Romanou
Zemanovou spolupracovala na
jednom z dílů učebnice etické vý-
chovy a spolu také lektorují kur-
zy pro další učitele.

Žáci jílovské školy mají etic-
kou výchovu samostatně zatím
v šestém a sedmém ročníku. „Pře-
chod z prvního na druhý stupeň je
náročný. Pro šesťáky děláme i po-
znávací výjezd Ladění. Jsou to tři
dny nadupané aktivitami,“ říká

Květa Trčková. Celý její učitel-
ský sbor prošel čtyřicetihodino-
vým kurzem etické výchovy, ně-
kolik učitelek stejně jako ona ab-
solvovalo rozsáhlejší kurz dvoule-
tý. „Vždycky když jsem přijela
z kurzu, vyzkoušela jsem si da-
nou aktivitu na dětech i učitelích
a zjistila, že to funguje,“ říká nad-
šeně.

Kurzy jsou postavené na tom,
že učitel si všechny aktivity, které
bude absolvovat s dětmi, nejdřív
sám vyzkouší, prožije. „Některé
prožitky jsou nepříjemné, jsme
někdy hodně překvapeni, co to
s námi udělá,“ přiznává. Do více
ročníků zatím etiku nezavádí pře-
devším proto, že nemá dostatek

pedagogů, kteří by absolvovali
dvouletý kurz.

Jak se cítíš, když se řekne...
V ročnících, kde etická výchova
není jako samostatný předmět, se
ale děti s aktivitami setkávají
také. Třeba když se řeší nějaký
problém ve třídě nebo jen jako
ukázka, jaký nový předmět děti
v budoucnu čeká. Takovou ukáz-
kovou hodinu představila Trčko-
vá čtvrťákům.

Na začátku děti na tabuli uděla-
ly čárku k emotikonu na tabuli po-
dle toho, jak se aktuálně cítí. Vět-
šina jich přibyla k neutrálnímu
„smajlíkovi“. Pak začal velký pře-
sun – lavice do stran, židle do-
prostřed třídy do kruhu, aby kaž-
dý na každého viděl. V kruhu pla-
tí pevná pravidla – nechat druhé-
ho mluvit, neodsuzovat jeho názo-
ry i právo nemluvit, nemá-li dítě
chuť. Co se v kruhu probírá, má
tam také zůstat.

Nejdříve žáci jeden na druhém
ukazují jeho pozitivní stránky.
Honza je dobrý ve vybíjené, Ton-
da je dobrý kamarád, jiný zase
hraje pěkně na kytaru. „Zkuste
říct, jaké jste měli při povídání po-
city,“ vyzývá Květa Trčková děti.
Pro někoho to bylo legrační, pro
jiného napínavé i zvláštní. Jirka
měl divný pocit z toho, že nikdo
nevěděl, co dělá. Chodí na krou-

žek potápění a myslí, že právě
v tom je dobrý. „To je perfektní,
o tom si můžete někdy popoví-
dat,“ povzbuzuje ho Květa Trčko-
vá. „Vidíte, že i když spolu chodí-
te více než tři roky do školy, jsou
věci, které o sobě nevíte,“ uzavírá
první aktivitu s tím, že ve stejné si-
tuaci se různí lidé mohou cítit pří-
jemně i nepříjemně a že je fajn, že
jsme každý jiný.

V další aktivitě použije pexeso
k rozdělení dětí do dvojic. Děti se
ale hledají beze slov, mohou jen
vydávat zvuky jako zvířata na ob-
rázku pexesa a tak najít spolužá-
ka do páru. Dvojice pak dostanou
úkol náročný na jejich pozornost
a soustředění. Jeden maluje na
záda vánoční symboly, druhý je
přemaluje na papír. Někdo uhád-
ne všechny tři, někdo žádný. Po
aktivitě opět následuje zhodnoce-
ní a návrat k tabuli s emotikony.
Děti mohou znovu napsat čárku
pod symbol, který vyjadřuje je-
jich pocity. Většina se jich přemís-
tila od neutrálního ke smějícímu
se. „Byli jste dobří, můžete si za
svou práci zatleskat,“ končí hodi-
nu Trčková.

Děti některé momenty v hodi-
ně překvapily. „Zaujalo mě, že
ostatní vědí, že chodím na hasi-
če,“ řekl Petr. Klára se zase při ak-
tivitách zasmála, Ondřej si po-
chvaloval, že se o ostatních víc

dozvěděl. Na jednom se ale děti
shodly – bylo fajn, že se nemuse-
ly učit. To je ale omyl, právě tím-
to způsobem se učí nejvíc, učí se
sociálním dovednostem prožit-
kem. „V programu etické výcho-
vy je komunikace, sebepoznání
a poznání druhých. Učí se vní-
mat, co se v nich odehrává, a zjiš-
ťovat pozitivní věci o druhých.
Ty negativní o sobě vesměs vědí,
o těch se ve škole bohužel mluví
víc,“ říká ředitelka základní školy
v Jílovém u Prahy.

Čtvrťáci spolupracovali, i když
pro ně bylo obtížné vydržet v ně-
kterých okamžicích potichu. Ně-
kdy se ale stane, že děti spolupra-
covat nechtějí. V takových přípa-
dech je podle Květy Trčkové nej-
lepší nechat je v tom, nezasaho-
vat. Což bývá pro učitele těžké.
„Na výjezdu Ladění máme aktivi-
tu nazvanou němý obraz. Děti
beze slov malují ve skupině spo-
lečný obraz. V jedné ze skupin na-
maloval každý žák ve svém rohu
svůj obrázek. Stalo se to jen jed-
nou, nedokázali se domluvit,“
vzpomíná ředitelka na minulé
roky. „Nemusíte jim říkat, že se-
lhali, oni to vidí. To je ten proži-
tek, který je pak učíme pojmeno-
vat, poznávají, v čem byla chyba.
Je to pro ně účinnější,“ míní peda-
gožka.

Výuka etiky a vedení aktivit
klade na učitele nemalé nároky.
„V určitých chvílích jsme parťáci,
v jiných musejí děti uznávat mou
autoritu,“ říká učitelka ze školy
Campanus Romana Zemanová.
Žáci s učitelem se vzájemně dopl-
ňují, nejde nic řešit po zlém. Důle-
žitá je podle ní otevřenost učitele
i žáků, svou roli hraje také intui-
ce. Pokud se třída s učitelem nala-
dí, nic nebrání tomu, aby děti na-
šly cestu k sebepoznání, aby pro-
blémům neuhýbaly, ale řešily je
a měly vyšší úroveň sociálních do-
vedností. „Etická výchova dětem
zvyšuje emoční inteligenci, na ní
se dá pracovat stále,“ říká Květa
Trčková.

Autorka je spolupracovnice Akademie LN.

Etická výchova je
zařazena od roku
2009 jako doplňující
předmět. Školy se tak
mohou samy

rozhodnout, jestli ji
budou učit, nebo ne.

V kruhu to jde lépe. Asertivně komunikovat a neodsuzovat odlišné názory se snaží čtvrťáci na Základní škole Jílové u Prahy. FOTO MAFRA – TOMÁŠ KRIST

Co je etická škola
■ Škola praktikující etickou
výchovu a splňující určitá
kritériamůže získat označení
etická škola bronzové, stříbrné
nebo zlaté úrovně, které platí po
dobu dvou let.

■ Ocenění uděluje obecně
prospěšná společnost Etická
výchova pod záštitou ministerstva
školství.

■ V současné době je v Česku
šedesát šest etických škol.

■ Odhadem se etická výchova
aplikuje na pěti stech školách.

Českým studentům chybí nadšení
OČIMA STUDENTŮ

Studujete a nejste spokojeni s výukou na své škole? Vidíte nedostatky ve
vzdělávacím systému? Chtěli byste v českém školství něco změnit? Napište
na adresu barbora.cihelkova@lidovky.cz. Vybrané příspěvky zveřejníme
na stránkách Akademie LN.

Etická výchova se osvědčila
Děti se učí lépe komunikovat, dbát na pocity druhých a respektovat je. Výuku etiky zařadilo do rozvrhu kolem pěti set škol


