WELL-BEING JAKO VÝZVA
PRO VZDĚLÁVÁNÍ 21. STOLETÍ
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA ⅼ náměstek ústředního školního inspektora

ŘEDITEL ČESKÉ ŠKOLY

vykonává činnosti
na úrovni vedení firmy
a ještě něco navíc

Finanční
ředitel
Personální
ředitel
Provozní
ředitel

2

Právní
specialista

Specialista
BOZP
Pedagog

V kvalitě výuky se promítá kvalita pedagogického
sboru, která je odrazem kvality pedagogického řízení
Má ředitel v šíři své agendy pro řízení pedagogického procesu prostor?

Provozní ředitel
8

Finanční ředitel

Personální ředitel

Administrativní úkony a schůzky

Úkony a schůzky související
s vedením školy

3 3
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40

Činnosti a porady zaměřené na školní
vzdělávací program a výuku
Jednání se žáky

Právní specialista
Specialista BOZP
PR specialista
Pedagog

Jednání s rodiči nebo zákonnými
zástupci

16

22

Jednání s místní komunitou lidí nebo
představiteli obchodu či průmyslu ze
stejné obce či kraje
Jiné

3

Zdroj: TALIS 2018

Český ředitel má výjimečně vysokou míru autonomie
při rozhodování
Podíl ředitelů, kteří uvedli, že mají klíčovou odpovědnost při rozhodování v uvedených oblastech.
KURIKULUM
A VÝUKA

Jmenování nebo přijímání
učitelů
100
Dočasné či trvalé propouštění
Volba výukových materiálů
80
učitelů ze zaměstnání

LIDSKÉ ZDROJE

60
Určování obsahu předmětu či
semináře, včetně ŠVP a RVP

Stanovení nástupních platů
učitelů

40
20

ROZPOČET

0
Rozhodování o nabídce
předmětů a seminářů

PRAVIDLA
A POSTUPY
VE ŠKOLE

Využívání finančních prostředků
z rozpočtu v rámci školy

Stanovení zásad pro hodnocení
žáků

Přijímání žáků do školy

Stanovení zásad pro hodnocení
chování žáků
a kázeňských opatření

ČR

EU

4

Zdroj: TALIS 2018

ŠKOLY ZŘIZUJEME KVŮLI VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ,
PODSTATOU JE KVALITA VÝUKY
Střídání metod výuky
Poskytování zpětné vazby

Zapojení všech žáků

Spád hodiny

Příjemná atmosféra

Kvalita výuky

Společné zhodnocení
proběhlé hodiny

Aktivity posilující pozitivní
sebepojetí a sebevědomí žáků
5

I slabší žáci zažívají úspěch

Samostatná práce
a „objevování“ nových poznatků

Překážky i rezervy systému
nepedagogická a administrativní zátěž
vedení škol – chybějící metodická podpora

kompetence ředitelů v oblastech
pedagogického vedení

chybějící systém vyhledávání ředitelů
a rezervy v jejich přípravě a vzdělávání

6

Rezervy systému vzdělávání budoucích i stávajících ředitelů
Povinné funkční studium

Kvalifikační studium pro ředitele reaguje na komplexnost agendy ředitele, ALE na řízení
pedagogického procesu, tedy toho, kvůli čemu školy primárně existují, v něm není
dostatek prostoru.
Následný profesní rozvoj ředitelů – další vzdělávání, preferované oblasti

ZŠ
V nejdůležitější oblasti, tj. zaměření
na pedagogické vedení školy, se vzdělávaly
jen necelé 2/3 ředitelů.
Většina ředitelů se věnuje především
vzdělávání v oblasti právních předpisů,
ekonomické a finanční oblasti.
7

SŠ
V oblasti řízení pedagogického procesu
se vzdělávalo 59 % ředitelů, v legislativní
oblasti 76,3 %.
V oblasti profesního rozvoje ředitelů stagnace.

Kvalita pedagogického vedení má vliv na průběh výuky
2.1 Vedení školy aktivně řídí,
pravidelně monitoruje
a vyhodnocuje práci školy
a přijímá účinná opatření.

vyžadující zlepšení

nevyhovující

54 %

8

54 %

64 %

ZŠ
SŠ – GV
SŠ – SOV

2.3 Vedení školy usiluje o zajištění
optimálních personálních podmínek pro
vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění
relevantních potřeb každého pedagoga
a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro
výměnu pedagogických zkušeností
s dalšími školami a účinně podporuje
začínající pedagogy.

33 %

21 %

25 %

ŘEŠENÍ … aktualizovat obsah funkčního studia a vytvořit
systém přípravy kandidátů na pozici ředitele

Podpořit vznik vzdělávacích programů,
které nabídnou osobnostní rozvoj,
porozumění kritériím souvisejících
s pedagogickým procesem (Kvalitní
škola) a rozvoj lídrovských dovedností.
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… redukovat bariéry: Podpora ředitelů v oblastech, které
přímo nesouvisí s pedagogickým procesem
Potřebuji větší podporu ze strany
správních orgánů na jakékoliv
úrovni veřejné správy.

Nemohu ovlivnit rozhodnutí, která
jsou pro mou práci důležitá.

3 ředitelé z 5 souhlasí nebo zcela
souhlasí s tím, že nemohou ovlivnit
rozhodnutí, která jsou
pro jejich práci důležitá.
S podporou poskytovanou
správními orgány je spokojena
necelá 1/4 ředitelů).

72 %

71 %

59 %
37 %

10

ČR

EU
Zdroj: TALIS 2018

… vytvářet podmínky pro síťování a výměnu zkušeností
Posilování vztahů školy ke komunitě a spolupráci s dalšími školami, s řediteli jiných škol

Spolupracoval/a
jsem s řediteli
jiných škol na
obtížných
pracovních
úkolech.

18

38

Doporučení OECD: poskytovat specifickou podporu nejen začínajícím učitelům, ale také začínajícím
ředitelům, například formou mentorování.
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Zdroj: TALIS 2018

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

12

Jeho činnost závisí na rozhodnutí ředitele školy
Je v neustálých sociálních
interakcích, většinou zajišťuje
komunikaci uvnitř s ostatními
pracovníky školy i vně školy
(učitelé, žáci, rodiče, partneři
školy apod.)
12
Zdroj: TROJAN, V., TROJANOVÁ I. a M. PUŠKINOVÁ. Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 136 s.

SLABÁ MÍSTA NAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU
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WELLBEING – JEDNO Z „MODERNÍCH“ TÉMAT, KTERÉ BUDE
ZA ČAS NAHRAZENO DALŠÍM, NEBO KONCEPT OBSAŽENÝ
JIŽ ROKY V KRITÉRIÍCH ČŠI?
15

S expertem na vzdělávání Andym
Hargreavesem o lekcích z pandemie,
inkluzi i pojmu wellbeing

https://www.eduin.cz/clanky/educast-owellbeingu-s-lenkou-felcmanovou/

https://www.respekt.cz/rozhovor/vzdelavani-po-coviduucitele-by-nemeli-zabouchnout-dvere-pred-rodici

15

https://nazory.aktualne.cz/komentare/aby-se-deti-iucitele-tesili-do-skolywellbeing/r~e76700ecd6a511eb8fa20cc47ab5f122/

PRACOVNÍ DEFINICE WELLBEINGU
Obecná definice
Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v
podporujícím a podnětném prostředí plně
rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální,
sociální a duchovní potenciál a žít spolu
s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

WELLBEING
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Definice má pět dimenzí (oblastí)
Fyzická - Souvisí s fyzickým zdravím a bezpečím a je ovlivněný
fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem
a uvědomělou volbou zdravého životního stylu a prostředí.
Kognitivní - Souvisí se schopnostmi kritického myšlení, řešení
problémů a kreativity. Odráží se ve způsobu zpracování informací,
vytváření úsudků a také v motivaci a vytrvalosti k úspěšnému
dosahování stanovených cílů.
Emocionální - Souvisí s kladným vnímáním sebe sama,
rozpoznáváním emocí a seberegulací. Odráží se ve schopnosti
důvěry v sebe i druhé a v odolnosti umožňující zvládat nepříznivé
situace.
Sociální - Souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti,
navazováním a udržováním vztahů a spolupráce s ostatními
a komunikačními dovednostmi.
Duchovní - Souvisí s poznáváním a naplňováním smyslu naší
existence, hodnotami a etickými principy.
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Zdroj: Pracovní skupina Wellbeing Partnerství 2030+

VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY V KRITÉRIÍCH
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17
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SOUNÁLEŽITOST SE ŠKOLOU

Žáci se silným pocitem
sounáležitosti se školou
(v dané škole se cítí dobře,
takzvaně tam zapadají)
dosahují statisticky
významně lepších
výsledků než žáci, kteří
cítí slabší a střední
sounáležitost. Silně
pociťovaná sounáležitost
žáků se školou má rovněž
potenciál kompenzovat
negativní efekty nízkého
SES.

Průměrné skóre čtenářské gramotnosti dle míry sounáležitosti žáka se školou
510
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450

Slabá sounáležitost

Střední sounáležitost

Silná sounáležitost

Pozn.: Červená linie značí průměrnou hodnotu, šedé pruhy 95% konfidenční interval.
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Zdroj: PISA 2018

VYSTAVENÍ ŠIKANĚ

Z grafu je patrný propad skóre žáků
s různým průměrným SES při vystavení šikaně
pravidelně. Bez ohledu na typ nekonformní
situace, které je žák vystaven, a jeho SES, žáci, kteří
pociťují šikanu pravidelně, dosahují v testu
gramotnosti nižšího skóre než žáci, kteří se se
šikanou setkávají jen výjimečně.

19

Průměrné skóre čtenářské gramotnosti dle zkušenosti
se šikanou a dle SES žáka

Vedení škol by mělo usilovat
o vybudování vhodného školního prostředí,
v rámci kterého k šikaně nedochází, nebo alespoň
takového, aby se žáci nebáli s případnými
problémy svěřit učiteli. Případné projevy šikany
je nutné identifikovat v počáteční fázi a
přijmout náležitá opatření, a to jak na straně
oběti, tak i agresora.
Pozn.: Červená linie značí průměrnou hodnotu, šedé pruhy 95% konfidenční interval.
19
Zdroj: PISA 2018

RŮZNÉ FAKTORY WELL-BEINGU

Well-being žáka a výsledky testu z matematiky
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Z grafu je patrné, že žáci, kteří:
-

během dne pociťují hlad nebo únavu;
se stali obětí šikany;
nezapadají do školy, tj. pociťují nízkou
sounáležitost se školou;

dosahují v testech z matematiky nižšího skóre,
a to i po kontrole SES žáka a třídy.
Vztah sounáležitosti žáka se školou k jeho
výsledkům z testu matematiky ukazuje významné
interakce se SES žáka. Jsou to žáci s nízkým SES
a s nízkou sounáležitostí se školou, kteří v testu
dosahují lepších výsledků. Tento vztah není
pozorován pro žáky s vysokým SES. Vysvětlení
může souviset s vystavením úspěšných žáků
tlaku spolužáků ve třídách žáků s nižším SES.
20
Zdroj: TIMSS 2019

VYRUŠOVÁNÍ VE VÝUCE

Ve všech sledovaných
kategoriích žáky
vnímaného vyrušování
výuky matematiky je
jejich skóre z matematiky
nižší, dochází-li
k negativním jevům velmi
často. Nejnižší výsledek
žáků je spojen jednak
s častým výskytem
nekázně, která znemožňuje
žákům dobře pracovat,
jednak s nutností
připomínat žákům pravidla
slušného chování.
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Průměrné skóre z matematiky dle míry vyrušování ve výuce matematiky vnímané žákem

Pozn.: Červená linie značí průměrnou hodnotu, pruhová část konfidenční interval.
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Zdroj: TIMMS 2019

ROLE TŘÍDNÍHO UČITELE JE ZÁSADNÍ
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▪ Spolupráce se školním poradenským pracovištěm
▪ Spolupráce se všemi učiteli vyučujícími ve třídě
▪ Spolupráce s rodiči
TŘÍDNÍ UČITELÉ POTŘEBUJÍ PODPORU
„Nenašel jsem žádný
materiál, který by
shrnoval, o co všechno se
vlastně třídní učitel má
starat – od vztahových
věcí až po ty právní.“

„Třídní učitel by neměl
zapomenout na to, že se
stává třídním dětí, které
mají také rodiče.“

„Na řešení toho všeho
jsem ale v rámci
třídnických hodin neměl
dostatek času.“
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Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/muj-pohled-na-vyuku-dejin-je-hodne-odlisny-od-toho-jak-ji-prezentuji-ceske-ucebnice.a-8038.html

VZTAHY MEZI UČITELI A ŽÁKY SE ZLEPŠUJÍ SE ZVYŠUJÍCÍ
SE SEBEDŮVĚROU UČITELŮ, ALE

Sebedůvěra učitelů – ve
školách, které vzdělávají
více znevýhodněných
žáků, nemusí být lehké ji
budovat, učitelé potřebují
větší podporu.
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KLIMA SBORU – NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ
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S postupujícím věkem učitelů
nedochází k poklesu spokojenosti,
pokud mají učitelé dostatečný
prostor podílet se na chodu
a směřování školy spolu
s vedením školy, rodiči i žáky.
Pokud tento prostor pro zapojení
nevnímají, spokojenost učitelů
s postupujícím věkem klesá.

24
Zdroj: Sekundární analýza TALIS 2018: Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody.
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WELLBEING UČITELŮ PODPORUJE INOVATIVNÍ PROSTŘEDÍ
VE ŠKOLÁCH
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Podpora studijního
úspěchu žáků – využití
jejich vzdělávacího
potenciálu

26

26

NA KAŽDÉ ŠKOLE MŮŽE BÝT ŽÁK, KTERÝ MÁ
NĚJAKÝ PROBLÉM

Nedostatečné
vzdělání rodičů
a nejistota
zaměstnání;
dlouhodobá
nezaměstnanost

27

Špatná
příjmová
situace
rodiny
a vysoký
podíl exekucí

Rozpad
rodiny
a s tím
související
materiální
nouze
a emoční
zatížení žáků

Nezajištěné
bydlení
rodiny
spojené
s častou
migrací po
ubytovnách
nebo
příbuzných

27

Nestálé
a nevyhovující
bytové
podmínky
bez zázemí
pro děti
a jejich domácí
přípravu (psací
stůl, místo na
učení,
počítač…)

KDE NEMŮŽE RODIČ, POMŮŽE ŠKOLA
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EMOČNÍ PODPORA RODIČŮ

28
Zdroj: PISA 2018

VÝUKA
Snažit se pro žáky ze znevýhodněného
prostředí organizovat výuku s jasnou
strukturou, probírat učivo po menších
celcích a vyžadovat bezprostřední
zpětnou vazbu ze strany žáků.

Cílené využití dělených hodin.
Cílené využití tandemové výuky u určitých
předmětů v závislosti na prioritách
rozvoje školy. Využití tandemové výuky
při změně třídních učitelů (budoucí třídní
učitel se se třídou seznamuje formou
tandemové výuky).
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Disponibilní hodiny využívat uvážlivě
na aktivity, které mají potenciál snižovat
deficity žáků plynoucí ze
znevýhodněného prostředí
(rozvoj jazykových a komunikačních dovedností,
podpora čtenářských dovedností a později kritické
práce s textem, rozvoj slovní zásoby apod.).

Nesnižovat nároky na výsledky
vzdělávání.

Sdílet společnou vizi podpory
znevýhodněných žáků a jejího přínosu
s celým pedagogickým sborem.
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Velmi vysoký důraz
Vysoký důraz
Střední důraz

Maďarsko

Slovensko

Nizozemsko

Česká republika

Japonsko

Itálie

Chile

Portugalsko

Turecko (5)

Švédsko

Rusko

Belgie (vlámská)

Kypr

Finsko

Norsko (5)

Bulharsko

Německo

Polsko

Francie

Lotyšsko

Austrálie

USA

Dánsko

Kanada

Rakousko

Chorvatsko

Španělsko

Malta

Nový Zéland

Anglie

Litva

Irsko

Korejská republika

DŮRAZ NA STUDIJNÍ ÚSPĚCH
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100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

ROZVODOVOST
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PRŮMĚRNÉ SKÓRE Z MA, ČJ A AJ – VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 5. A 9. ROČNÍKU – OKRESY

32

EXEKUCE V OKRESECH
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PODÍL NEPROSPÍVAJÍCÍCH ŽÁKŮ
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JSME NA DOBRÉ CESTĚ …
Vedení škol i učitelé jsou zásadním bohatstvím, o které musíme
pečovat a které musíme rozvíjet. Proto je mimo jiné důležité:

Nezůstat
osamoceni

35

Nechat si
vzájemně
dveře
otevřené

Aktivně
sdílet
a setkávat
se (online)

35

Vše dobré!

