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DEJME DĚTEM PŘÍLEŽITOST BÝT SAMOSTATNÉ
„Nejdřív jsem měl radost, že je škola zavřená a můžu
zůstat doma. Hrál jsem si hry na počítači, díval se
na Youtube a když mi naši přečetli mail od paní
učitelky, měl jsem zajímavější věci na práci. Mamka
s tátou se zlobili, že zapomínám na školu. Říkali, že
učení je jako moje práce, moje odpovědnost. A že
mám nejdřív udělat úkoly a potom to, co mě baví.
Tak jsem začal matikou, kterou mám rád, ale do
češtiny se mi ani trochu nechtělo.

Mám svůj
plán!

Pak se s námi paní učitelka spojila přes Google
Classroom. Bylo to fajn, zase vidět a slyšet kamarády
ze třídy. Ale ukázalo se, že někteří stihli udělat
všechny úkoly a já ne. Tak jsem se do toho pustil a
zjistil, že těch úkolů zas tolik není. Spočítal jsem si, že
když je budu dělat každý den, vychází mi to na tři
úkoly denně. A to je celkem v pohodě. Na příštím
třídním chatu už nebudu pozadu”.
Zpověď Jonáše, žáka 4. třídy

V našem seriálu jsme se už věnovali tomu, jak dětem zajistit vhodné podmínky pro
distanční vzdělávání a jak důležitá je opora v rodinách. Spolupráce s rodinami
při učení online nám ukazuje další velkou příležitost, a tou je podpora dětí v jejich
samostatnosti a odpovědnosti za vlastní učení.
Téma vlastní odpovědnosti je jedním z pilířů, o který se program
Začít spolu opírá. Děti se učí plánovat, řídit svoji práci a přebírat za ni
zodpovědnost. Největší váhu klademe na sebehodnocení dětí.

www.zacitspolu.eu
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Škola je ekosystém, v němž je důležitá rovnováha sil všech aktérů – dětí, rodičů a
vyučujících. Pro zajištění této rovnováhy je důležité vědět, jaké jsou jejich role.
Jana Schierlová ze ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově popisuje:
„Běžně ve škole pracujeme s týdenními plány, vedeme děti k plánování
vlastní práce a snažíme se o jejich samostatnost. Teď se teprve ukazuje,
jak samostatně žáci k učení přistupují, jak plánují a hodnotí svou práci.
Mnozí rodiče tuto příležitost využili a přenechali zodpovědnost na svých
dětech. Někteří rodiče ale mají stále tendenci přebírat zodpovědnost
za děti a plnění úkolů jim co nejvíce usnadnit. Rodiče někdy z dobré
vůle a ve snaze dětem pomoci zasahují do online lekcí nebo chtějí
řešit problémy, které přímo nesouvisí s právě probíhající výukou. Tyto
okolnosti nás přivedly k tomu, že jsme pravidla pro online vzdělávání
doplnili také o popis role rodičů.”

Ukázka týdenního plánu:
Týdenní plán: 4. 5. – 8. 5. 2020
Téma: MAMINKA
Druhou květnovou neděli, 10. 5. se slaví Den matek.
Je to den, kdy se vzdává pocta všem maminkám.V tento den dávají děti svým matkám květiny
nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Pokud se rozhodneš pro svou maminku vyrobit
nějaký dárek, nechám to na tobě. Výzvou pro tebe a dárkem pro maminku by mělo být, dopřát
mamince čas pro odpočinek a relaxaci.
• Oslav svátek maminek svou zodpovědností.
• Zvládni svůj týdenní plán sám/a bez přičinění maminky.
• Svou práci si naplánuj, rozlož si ji na celý týden, pracuj samostatně a dojdi do cíle.
Zde je ukázka, jak si můžeš zapisovat své úkoly do tabulky. Na závěr své výsledky zhodnoť.
Hodně zdaru. Učitelka Kamila
PŘEDMĚT

MOJE CÍLE:

PRACUJI:

DEN, KDY
SPLNÍM:

Český jazyk

Doplním správné tvary
podstatného jména s předložkou.

v pracovním sešitu:
Str. 30/ cv. 2
Str. 32/ cv. 1

pondělí

Matematika

Zpaměti odříkám násobky
2, 3 a 4.

v pracovním sešitu:
str. 31/ cv. 2
str. 32/ cv. 6 a 7

středa

INVENTURA

Sebehodnotím své výsledky.

Ve formuláři společně
s rodiči: Zrcátko

www.zacitspolu.eu
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Jaká je role žáka?
•
•
•
•
•
•
•
•

prostudovat zadaný týdenní plán
rozvrhnout si práci a tempo plnění zadání
pravidelně komunikovat s vyučujícími
účastnit se online výuky
dodržet zadané termíny
vyhodnocovat kvalitu své práce dle
zadaných kritérií
požádat spolužáky a vyučující o pomoc,
radu, vysvětlení
respektovat domluvené konzultace s
vyučujícími

Ukázka
sebehodnocení

Jaká je role rodiče?
•
•
•

pomoci s připojením k online výuce a dále nechat žáka komunikovat
samostatně
konzultovat s vyučujícími způsob spolupráce a míru podpory, kterou žák ze
strany rodičů potřebuje
komunikovat s vyučujícími v určený čas mimo výuku

Na co se ptát, když podporuji dítě v
jeho samostatnosti a zodpovědnosti
během výuky?

Co platí doma i ve škole:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Naučíš mě také to, co ses dnes
naučil/a?
Co ti udělalo radost, co ti šlo
dobře?
S čím jsi měl/a největší potíže?
Jak sis s nimi poradil/a?
Pomohl ti s prací někdo?
Pomohl/a jsi ty někomu dalšímu?
Co uděláš pro to, aby ses
naučil/a…?
Jaký máš plán, jaké uděláš další
kroky?
Potřebuješ pomoci? Komu o
pomoc řekneš?

www.zacitspolu.eu

•

•
•

•
•

3

Přemýšlejte, co je pro dítě důležité,
nepodstatné věci neřešte.
Předávání odpovědnosti dělejte
postupně.
Nechte proběhnout situace, kdy dítě
zažije i mírné nepohodlí nebo selhání.
Pokud je dokáže zvládnout samo,
udělá velký krok k samostatnosti.
S předáním zodpovědnosti přichází i
důvěra v to, že to dítě zvládne.
Dejte dítěti prostor - rozvíjejte jeho
vlastní iniciativu a kreativitu. Pokud
dítě projeví zájem zkusit to samo,
podpořte ho.
Nechte dítě rozhodovat a jeho
rozhodnutí respektujte.
Odpovědnost znamená pro dítě i
přijetí důsledků, které jeho jednání
způsobí.
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K sebehodnocení práce dětí můžeme používat jednoduché nástroje:

Semafor

Jolanka:

je nástroj sebehodnocení,
jímž děti vyjádří, jak se jim
učení dařilo. Vyučujícímu
metoda slouží jako podklad
k vyhodnocení efektivity
výuky.

“Jak jsem splnila svůj dnešní plán.“

Nerozumím, potřebuji vysvětlit.
Ještě mi není zcela jasné,
potřebuji sdílet, prodiskutovat,
doptat se.
Je mi jasné, zvládám, mohu
pomoci.

Více o metodě se můžete dozvědět
v publikaci: 12 ověřených metod pro
rozvoj kolegiální spolupráce (Mgr. Anna
Babanová, str. 102)

Foto: Archiv Anny Babanové
a Jany Zelené

Další zdroje a odkazy:
• Kniha Líný rodič: Lenošením a nečinností k lepšímu rodičovství (Tom Hodgkinson)
• eduScrum - program, který nabízí velkou míru odpovědnosti dětí na 2. stupni a
navazuje na program Začít spolu
• 8 jednoduchých kroků, jak využít Google Classroom

Děkujeme autorce fontu Comenia Script, MgA.
Radaně Lencové, Ph.D., za poskytnutí moderního
psacího písma.
www.zacitspolu.eu

Tento projekt vznikl za
podpory Nadace České
spořitelny. Děkujeme.
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