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     Program Začít spolu vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Jeho 

metodika zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, 

spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy. 

 

     Prostředí třídy je uspořádáno do učebních koutů, tzv. center aktivit, která jsou vybavena 

encyklopediemi, knihami, učebnicemi a pomůckami vhodnými k výuce určitého předmětu. 

Poskytují tak dostatek možností pro individuální i skupinovou práci. V centrech aktivit nám 

pomáhá asistentka (většinou vychovatelka školní družiny), často i sami rodiče, abychom se 

individuálně mohli věnovat dětem. 

 

     Učební proces je odlišný pouze jeho průběhem. Obsah učiva zůstává úplně stejný, jako 

v ostatních běžných třídách, plníme stejné osnovy výuky. Učivo je zpracováno do projektů. 

Využíváme metod kooperativního učení, kdy děti pracují při řešení úkolů ve skupinách a 

posilují pocity sounáležitosti, partnerství a budování týmu. 

 

     Ke klasickému hodnocení známkami přidáváme hodnocení slovní a často vedeme děti 

sebehodnocení. 

 

     Za velice důležitou považujeme spolupráci školy s rodinou, vítáme přítomnost rodičů ve 

výuce a pořádáme řadu společných akcí. 

 

     Program Začít spolu se nám ve všech zmiňovaných akceptech osvědčuje, i když vyžaduje 

složitější a časově náročnější přípravu, naší odměnou je pohotovější, daleko motivovanější a 

zaujatější atmosféra ve třídě a pozitivní naladění dětí ke škole. 

 

 

 

 

 



1. Základní cíle Začít spolu 
 

 

Program Začít spolu si klade za cíl dosažení čtyř základních bodů: 

 

 Rozvíjet u žáků schopnost pro celoživotní vzdělávání. 

 

 Vytvořit výukové prostředí založené na vzájemném respektování a 

demokratických principech. 

 

 Zajistit stále rozvíjející spojení s praxí. 

 

 Zajistit, aby všechny děti získaly teoretické, umělecké, etické a praktické 

dovednosti k tomu, aby se mohly úspěšně zapojit do demokratické společnosti. 

 

 

 

 

2. Typickými znaky metodologie programu Začít spolu jsou: 
 

 

 Individualizace. 

 

 Centra aktivity a podnětné prostředí. 

 

 Integrovaná tematická výuka a vyučování v projektech. 

 

 Ranní setkávání v komunitním kruhu a hodnotící kruh. 

 

 Hodnocení, portfolio. 

 

 Otevřené vyučování – účast rodiny. 

 

 Skupinové, kooperativní a činnostní učení. 

 

 

2.1. Individualizace 
 

     Individualizaci chápeme jako jednu z metod pomáhající zvyšovat efektivitu učení. Dítě 

získává možnost uplatnit své individuální možnosti a předpoklady. Každé dítě se učí a pracuje 

svým způsobem. Snažíme se nejen reagovat na individuální potřeby, dosahovat osobního 

maxima, ale i umožnit dětem zažívat při vzdělávání úspěch. K tomu nám slouží Individuální 

smlouvy, které sepisujeme na konzultacích, jichž se účastní rodič spolu s dítětem a třídní 

učitel. Individuální smlouvy jsou součástí hodnotícího portfolia každého žáka.  

     Na společných setkáních děti prezentují svoji práci, pojmenovávají oblasti vzdělávání, v 

nichž si důvěřují a společně docházíme k dohodě, které oblasti potřebují posílit a co pro to 



dítě udělá. Děti se učí přijímat odpovědnost za svoje vzdělávání a za pomoci rodičů a učitele 

ji i řídit. 

     Program Začít spolu nám umožňuje zejména při práci v centrech aktivit volit alternativní 

přístup k dětem se specifickými vývojovými poruchami učení i k dětem talentovaným. Úkoly 

v centrech jsou diferencovány podle obtížnosti, děti si mohou vybírat úkoly se stupňováním 

náročnosti. Pokud je dítě s prací hotovo, může pracovat na dalších úkolech podle svého 

individuálního tempa. Velice přínosné, jak pro děti talentované, tak i pro děti se specifickými 

poruchami učení nebo méně talentované, je vzájemné učení. 

     Důležitým znakem individualizace je propojování osnov s individuálními potřebami a 

zájmy dítěte. Vycházejí z nich náměty, témata výuky a zejména projekty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Centra aktivity a podnětné prostředí 

     Prostředí třídy je uspořádáno do učebních koutů, které jsou ohraničeny policemi, 

skříňkami, regály, aby každá skupina měla svoje soukromí. Jsou různě tematicky zaměřeny a 

vybaveny k podněcování dětí k učení, najdeme v nich různé materiály (encyklopedie, knihy, 

pomůcky, učebnice, pracovní sešity, výtvarné potřeby, hry, atd…). Poskytují prostor pro 

samostatnou práci i pro práci ve skupinách. Děti se v nich učí od sebe navzájem, nápodobou a 

pozorováním. Tím, že pracují v malých skupinách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit 

problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti apod. 

 

 

 

 



V našich třídách jsou centra pro:  

- čtení,  

- psaní,  

- matematiku,  

- pokusy a objevy (přírodní vědy),  

- ateliér (výtvarná výchova a pracovní činnosti). 

     Děti se rozcházejí do center aktivit, ve kterých pracují společně v rámci skupiny, 

popřípadě plní samostatné úkoly. Samy se rozhodují, do kterého pracovního kroužku půjdou, 

někdy si mohou zapojení do centra vylosovat. Zapisují se do předem připravených tabulek, 

které nám poskytují přehled o práci dětí během doby celého projektu. Žáci musí projít všemi 

centry. Úkoly v centrech zadáváme tak, aby vedly k opakování probraného učiva, jsou zde 

připraveny i úkoly volitelné a nadstavbové. Všechny úkoly jsou vzájemně propojeny 

jednotným tématem, projektem. V jednu dobu v různých centrech ve třídě probíhají různé 

činnosti. Kromě učitele při práci v centrech pomáhá i asistent a velmi vítáni jsou rodiče. Jejich 

úkolem je pozorovat, usměrňovat a pomáhat. Také je to ideální čas pro individuální pomoc a 

péči dětem, které ji potřebují. Pracovní listy nebo úkoly, které žáci řeší v centrech aktivit si 

zakládají do žákovského portfolia, vytvářejí knihy, tvoří výstupy projektů. 

     Struktura dne ve třídě Začít spolu 

     Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých učebních aktivit záleží na momentálních 

podmínkách třídy, rozvrhu hodin (začlenění tělesné výchovy a cizích jazyků), potřebách dětí a 

tématu, na kterém pracujeme. 

1. Ranní kruh.  

2. První blok – většinou učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, které 

vzájemně propojujeme. Celá třídy pracuje na jednotném zadání. Děti pracují 

samostatně, kooperativně ve dvojicích nebo v malých skupinách. 

3. Práce v centrech aktivit.  

4. Závěrečný hodnotící kruh. 
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2.2.1. Příklad uspořádání třídy do center aktivit ve třídě Začít spolu. 

TABULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Integrovaná tematická výuka a vyučování v projektech 

     
     Na naší škole v programu Začít spolu se snažíme v dětech podporovat zvědavost, údiv, 

pochybování, představivost, kritické myšlení a spontánnost, čímž příznivě ovlivňujeme 

schopnost nápaditého a originálního myšlení. Plánujeme takové úkoly, které rozvíjejí 

přemýšlení a přinášejí dětem pocit uspokojení z vlastních schopností a z očekávání reálného 

úspěchu.  

Prostřednictvím integrovaného přístupu k učení umožňujeme dětem chápání světa 

v souvislostech. Objevování světa přírody a světa lidí nabízíme v rámci práce na tematických 

celcích. Nikoliv výukou v roztříštěných vyučovacích předmětech. 

     Téma projektu volíme společně s dětmi a snažíme se vycházet z jejich zájmů a přání. Poté 

rozpracujeme téma (např. Lidské tělo, Zvířátka v zimě, Moje rodina, …) do úkolů v 

jednotlivých centrech aktivit i tomuto procesu mohou být přítomny děti.  

 

2.4. Ranní setkávání, komunitní a hodnotící kruh 
      

     Každý den zahajujeme ranním kruhem. Jedná se o denní rituál trvající asi 20 minut a 

sloužící k společnému setkání žáků a učitele. Cílem ranního kruhu je plynulý přechod 

z domova do školy, pozitivní naladění, rozvoj komunikace, rozmluvení, zpěv, literární 

chvilka. Vytváří veselou, vnímavou a přátelskou atmosféru pro celý den. Povídáme si o tom, 

co nás těší, někdy trápí, sdělujeme si zážitky z předchozího dne, víkendu. 

     V ranním kruhu jsou děti informovány o tom, co je v daném dni čeká.  

     Na konci vyučování se znovu všichni scházíme v kruhu. Děti hodnotí, co se jim dařilo, 

nedařilo a proč. Učí se tak hodnotit svoji práci. Je zde prostor pro sdílení dojmů a zážitků, 

ocenění práce své i ostatních, vzájemné pochvaly dětí i hodnocení dětí učitelem. 

     Cílem komunitního kruhu na naší škole je rozvoj vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu 

sounáležitosti a přijetí pro každého žáka, rozvoj emocionality, vytváření bezpečného klimatu 

třídy. V komunitním kruhu také tvoříme Třídní pravidla. Děti vedeme k tomu, aby nesly 

odpovědnost za své chování tím, že spolurozhodují o záležitostech třídy. Samy si pravidla 

chování ve třídě formulují a následně potvrzují jejich dodržování podpisem. Jsou mnohem 

více motivovány k jejich respektování. 

 

 

 



2.5. Hodnocení, portfolio 

     V programu Začít spolu usilujeme o efektivní hodnocení. Základem efektivního hodnocení 

chápeme především okamžitou zpětnou vazbu, zaznamenání pokroku a za jeho nedílnou 

součást považujeme pozitivní hodnocení a povzbuzení.  

     Ke shromáždění informací pro hodnocení nám slouží různé metody, zejména: 

- pozorování, na jehož základě zpracováváme písemné záznamy o dítěti; 

- portfolio; 

- individuální smlouvy; 

- různé druhy zkoušek – písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové; 

- sebehodnocení; 

- slovní hodnocení. 

Pozorování 

Pozorování je proces, při kterém sledujeme dítě při jakékoli činnosti, aniž bychom je rušili a 

aniž by vědělo, že je pozorováno. 

Portfolio 

Portfolio je soubor prací a ukázek toho, co žák zvládl. 

Rozlišujeme dva druhy portfolií hodnotící a sběrná. 

Hodnotící portfolio zpravidla obsahuje: 

- individuální smlouvu mezi žákem - rodinou – školou, 

- písemné sebehodnocení, 

- slovní hodnocení, 

- pracovní listy dokládající vývoj psaní, čtení, atd. 

- zprávy z domova, 

- různé dotazníky. 

Sběrné portfolio: 

- pracovní listy, 

- písemné práce, 

- výstupy z projektů, 

- referáty, 

- referáty o knihách, 

- výtvarné práce apod. 

 

 



Sebehodnocení 

     Pomocí sebehodnocení učíme děti posuzovat výslednou kvalitu své práce, vynaložené 

úsilí, osobní možnosti, rezervy a zároveň plánovat si cestu ke zlepšení.  

     K sebehodnocení používáme různé metody: 

- dotazníky sebehodnocení, 

- sebehodnocení na hodnotícím kruhu,  

- osobní rozhovory učitele a žáka, 

- jiné ( hodnocení pomocí „smajlíků“,  polohy těla atd.). 

Slovní hodnocení 

     Vedle běžného známkování jsou žáci většinou hodnoceni slovně – tzv. hodnotícím 

dopisem, který dostává žák k běžnému vysvědčení.  

     Slovní hodnocení je posouzením kvality výsledků a chování žáka. Výsledky jsou popsány 

tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů a jeho osobním předpokladům. 

Učitel popisuje dosaženou míru a úroveň klíčových kompetencí. Slovní hodnocení zahrnuje 

také návod a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

      

2.6. Otevřené vyučování - účast rodiny        

 

     Rodiče pokládáme za důležité konzultanty, kteří mohou učitelům pomoci lépe pochopit 

jednotlivé děti. Rodiče se mohou zapojit do školních aktivit. Rozsah tohoto zapojení je 

nesmírně široký. Zahrnuje tradiční role rodičovské péče i asistenci při výuce nebo organizační 

pomoc či finanční podporu. Dobrovolná spolupráce napomáhá vytváření pozitivních vztahů 

mezi rodinou a školou a vzájemné dobré vůli. 

      Průběžná a pravidelná komunikace prospívá všem členům školní komunity. Pro děti je 

významné vidět dospělé, jak pracují na společném cíli. Vztah mezi rodiči a školou je založen 

na důvěře, kterou vytváří účinná komunikace.       

 

Spolupráce s rodinou: 

- pomoc rodičů ve třídě:  

 rodiče se zapojují do života školy jako asistenti v centrech aktivit, 

 přicházejí do třídy podělit se s dětmi o svoje zkušenosti a zážitky, 

 pomáhají učiteli s různými aktivitami – doprovodem dětí na různé školní akce, 

na přípravě společných aktivit, 



 materiální podpora. 

- společná setkávání rodičů, dětí a pedagogických pracovníků: 

 kromě třídních schůzek probíhají individuální konzultace, kterých se zúčastňují    

      žáci spolu s rodiči a dochází zde k podpisu Individuální smlouvy, 

 společné výlety pro děti a jejich rodiny, 

 slavnostní předávání vysvědčení, 

 besídky (vánoční, na konci školního roku, ke dni matek, …), 

 společné grilování.  

- písemná spolupráce rodiny a školy: 

 zprávy z domova, 

 informační dopisy, 

 hodnotící dopisy. 

 

2.7. Skupinové, kooperativní a činnostní učení. 

     V programu Začít spolu se snažíme vytvořit podnětné prostředí tak, aby děti mohly 

pracovat účinně ve skupinách. V centrech aktivit volíme úkoly, při kterých děti musí 

spolupracovat, přijímají odpovědnost za práci celé skupiny a jejich práce je oceňována jako 

celek.  

     Při skupinové práci jsou pozitivně hodnoceny názory a stanoviska žáků. Práce ve 

skupinách je aktivní. Žáci  si procvičují  metody, pravidla, jimž se učí. Nesmělí žáci, kteří 

nevystoupí před třídou, se obyčejně nechají snadněji přimět k aktivitě ve skupině.  

     V centrech aktivit nebo v první bloku společné, většinou frontální práce, děti využívají 

pomůcky k individuálním pokusům, sestavování, modelování matematických situací, třídění 

atp. Pokud je to možné, dáváme všem k učivu vždy konkrétní názor (pomůcku), aby bylo 

učivo žákům předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu. 

Děti s pomůckami manipulují, pozorují, třídí a rozlišují.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Vliv metod výuky Začít spolu na klima školy 

 

Metody užívané v Začít spolu příznivě ovlivňují klima ve třídě, protože se snažíme 

orientovat na žáka, podporovat jeho samostatnost, odpovědnost, tvořivost, schopnost 

kooperace a kritické myšlení, vytvářet prostor pro vlastní iniciativu a možnost seberealizace,  

propojovat učivo s praktickým životem. Přispívají i k celkovému zlepšování  atmosféry školy. 

Jelikož již některé děti na naší škole přešly na druhý stupeň ZŠ, kde program Začít spolu 

nepokračuje, získáváme i zpětnou vazbu od jejich současných učitelů, kteří mimo jiné 

upozorňují na pozitivní naladění žáků.  

     Je samozřejmé, že žádná metoda není „samospasitelná“ a její vliv může být ovlivněn 

mnoha faktory, hlavně osobností dítěte, ale pokud ji učitel užívá efektivně, jistě přispívá ke 

vzniku pozitivního klimatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


