MŽE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝZNAMN OVLIVNIT
ŽIVOT SVÝCH ABSOLVENT?
Eva Dobšíková
Anotace: StaĢ se zabývá vlivem þeské základní školy na úspČch jejích absolventĤ v životČ. Definuje, co je úspČšný život. Pokouší se ukázat, v þem spoþívají nČkteré deficity þeské základní školy. Uvádí morální aspekty, jež ve výchovČ nejsou dostateþnČ zdĤrazĖovány. Škola pĜíliš vyuþuje, málo vychovává.
Pokoušíme se definovat, jak by mČl pracovat uþitel (škola) spoleþnČ s rodiþi,
aby mČlo dítČ více pĜedpokladĤ pro prožívání úspČšného života.
Abstract: The paper considers the question how far Czech elementary schools
predispose pupils for succcess in life, what succcess in life in fact means and
what the deficits of our schools in this respec are. Not enough attention is
paid to moral aspects. The question is which methods teachers in cooperation
with parents should use to prepare pupils adequately for successful life.
Co je úspšný (dobrý) život? Jaké jsou jeho pedpoklady? Které vlastnosti a
schopnosti (kompetence) potebuje lovk, aby jej byl s to prožívat?
Kolik lidí – tolik názor. Každý mže za úspšný život pokládat nco jiného. My budeme vycházet z toho, že každý lovk by ml, snad na prvním
míst, optimáln peovat o své tlesné i duševní zdraví. Obojí je základním
pedpokladem, k nmuž škola mže dítti podstatn pispt komplexní výchovou k posilování zdraví, síly, tlesné i duševní harmonie všech svých žák.
Jist k tomu nevede soutživost a známkování výkon ve spolených hodinách tlocviku, což nkterým dtem tyto hodiny znechucuje a budí v nich pocit méncennosti. Takže se jim všemožn vyhýbají. Základní zdravotní a preventivní péi bychom mli vrátit do školy, neponechávat ji pouze v kompetenci rodi, protože dti ze sociáln znevýhodnných rodin ji asto postrádají. Každý uitel by ml být informován o zdravotním stavu a sociálním zázemí svého žáka.
Dít by mlo pstovat dostatek pevné vle k dosahování svých cíl a umt
odhadnout jejich pimenost a posoudit jejich kvalitu z hlediska nejen svého
prospchu, nýbrž i druhých lidí a celé spolenosti. Už od mateské školy by se
mlo uit jednat a spolupracovat s ostatními, a to i s tmi, jejichž názory a postoje jsou odlišné. Neustálé uení, otevenost pro nové by se mla stát jednou
ze základních poteb od školních let až do konce života. Nauit se uit se! Zstat po celý život dychtivý, osvojovat si nové a nové schopnosti. Nikdy neztrácet optimismus, nerezignovat , být stále „in“.

93

ím více akcelerují zmny ve zpsobu života spolenosti i jedince, tím více
platí: kdo chvíli stál, už stojí opodál.
lovk by ml už v rané dosplosti najít pevné zakotvení, to znamená realisticky poznat a hodnotit sám sebe i svoji situaci, umt být sám sebou, nauit
se prožívat úspchy i prohry realisticky, jednat v každé situaci zodpovdn
vi sob i ostatním, být vstícný a altruistický nejen vi pátelm, ale i vi
lidem jiného vzezení a smýšlení a usilovat o pochopení jejich situace i motivace jednání. Usilovat o poznání životních projev a poteb ostatních tvor,
být altruistický ke všem cítícím bytostem, (podobn jako prožívají vztah k
cítícím tvorm buddhisté), k emuž je teba moudrosti a skromnosti. Usilovat
o život cítících tvor bez zbyteného utrpení zaviovaného lidmi, o život,
který by odpovídal co nejlépe jejich pirozenosti.
Toto jsou nkteré pedpoklady pro úspch lidského života. Jist ne všechny. Mám zato, že k nim nepatí výše píjm lovka, jeho materiální blahobyt,
jeho hvzdné úspchy v jakékoliv innosti. Patí k nim však urit pocit, že jej
druzí potebují, že je druhým lidem prospšný, že jim má co nabídnout, a je
již dobrým dlníkem, dobrým uitelem, vdcem nebo politikem.
Do jaké míry základní škola pispívá, i pispla k získání kompetencí
svých absolvent pro prožití úspšného života. To by se dalo zjiš ovat až v
jeho prbhu po jejím absolvování. Existují dílí výzkumy, zabývající se vtšinou profesionální úspšností absolvent rzných škol. Nesetkala jsem se dosud však s výzkumem, který by celostn sledoval prbh života absolvent
škol z hlediska jejich uspní jako lidské osobnosti.
Základní vzdlání – tedy absolvování devíti let na ZŠ nebo ZvŠ, jemuž v
píznivých pípadech pedchází i pedškolní vzdlávání, není pouze pĜípravou
pro život. Pro mladikého lovka je to velmi významná etapa života. Možná
tak významná, jako pro pedpstovanou rostlinu pesazení z paeništ (tím
byla rodina) do zahrady, kde by se mly rozkošatt koeny, vyrst silný rovný
stonek, košaté listy a vyvinout základ budoucího kvtu. To vše uprosted
mnoha jiných rostlin, jež se dlí o slunce i vláhu a usilují s vtším i menším
úspchem o zdárný rst a vývoj. Dravé úsilí jednch mže vést k útlaku
jiných a k jejich deformaci, jestliže vas pelivý zahradník (uitel) nezajistil
každému jedinci dost prostoru a ostatní nezbytné podmínky pro jeho
individuální rozvoj.
Každé pirovnání prý kulhá a tohle hlavn v tom, že pesazením dtí z rodin, i zaízení rodinu nahrazujících, nekoní jejich tsné spojení s prostedím,
které nadále na žáka psobí spolu se školou, asto intenzivnji než škola, a
vštpuje mu hodnotový systém. Proto je úzká spolupráce uitele s rodii tak
nesmírn dležitá. Vždy jde o dít, jehož uspní je jejich spoleným cílem.
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Opomíjená multikulturnost a altruismus
Každá výchova a vzdlávání jsou adresné – lovk se rodí do uritého spoleenství a rodina i škola je produktem tohoto spoleenství, jež pizpsobuje
své mladiké leny k pedpokládanému životu hlavn v nm.
eská škola se jen velmi pozvolna otevírá jiným kulturám a jiným zpsobm myšlení a prožívání, než tm tradin domácím. Je to tak i.pesto, že
dnes je již nepochybné, že na eském území žijí trvale a v budoucnu ješt pibudou lidé jiných etnik s odlišnou kulturou. Tak nap.v Rámcovém vzdlávacím programu není obsaženo poznávání hlavních svtových náboženství, kulturních charakteristik píslušník rzných národ a jejich historických i geografických píin, rozdílnost etnická atd. Docela nedostaten je zmínn
biologický vývoj živoich a vbec ne jejich psychický život, schopnosti, prožívání, z ehož by mladí lidé poznali, že neexistuje ostrá hranice mezi biologií, psychikou a jednáním lidských a jiných cítících bytostí. Vedlo by to také
alespo k ástenému chápání smyslového a duševního života rzných druh
zvíat., k pochopení, že s nimi lovk zachází jako s vcí, s níž ke svému
užitku a zábav jedná i nejkrutjším zpsobem.. To pece musí vést, a také
vede, k pekotnému rozmnožování spoteby „nás vysoce dominantních“ a k
totálnímu niení pírodních podmínek, životních podmínek ostatních druh, k
záboru jejich prostedí pro život.
By v „kultivovanjší“ podob než minulé generace, zato s použitím
vrcholné techniky, obracíme se ke všem tvorm, kteí nejsou lidmi, jako na
pouhou vc, se kterou si mžeme pro náš prospch a potšení nakládat neomezen. Zvíata bez nezbytné poteby zabíjíme, vykois ujeme znehodnocováním a zkracováním jejich života (nap. výroba vajec v klecovém chovu, výroba mléka a telecího masa ve vazných stájích atd.), muíme je, mimo jiné
v pokusných laboratoích, a dokonce mrzaíme i geneticky. Zvíata lze snadno ovládat a manipulovat s nimi. Mají jiný zevnjšek, jiné chování, asto se
jich i bojíme. Nemáme potebu s nimi soucítit a vmýšlet se do nich. Pouze se
chránit ped nebezpeím, které by jejich existence v naší blízkosti mohla pípadn pedstavovat. Nejjednodušší zpsob jak se chránit je jejich odstranní.
Odtud je jen krek, niím neohraniený, k rasismu. Kdo je odlišný vzezením a chováním, vzbuzuje obavy. Pokládáme jej vzhledem k nám za méncenného. Nestojí za to se snažit mu rozumt, mžeme-li ho ovládnout, podle
poteby potlait a, dojde-li k mezní situaci, zniit. Krajním vyústním byl
holocaust vi Židm a Cikánm.
V eské škole, pesto, že dnes už mnoho lidí se snaží o zmnu, jsou takovou odedávna v negativním smyslu vyleovanou skupinou romské dti. Jen
málo uitel jim hloubji rozumí a porozumní upímn hledá. Jak bychom
mohli rozumt prostému Romovi, když ani nevíme, že v jeho kultue má
nesmírný význam rodina, její opora, ale mizivý význam vzdlání. Samostatné
rozhodování, cílená vle, jsou dokonce brány jako nebezpeí, jež by mohlo
oslabit rodinné svazky a nakonec vést k vylouení z nich. Také asto nevíme,
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že dti žijí v rodin jako dosplí, ke všemu se vyjadují, všeho jsou úastny.
Nemají žádnou cílenou výchovu a neznají as mený hodinami a kalendáem, ani tebas zákazy a píkazy, jimiž je limitováno chování stejn starých
vrstevník majority. Nehled k neznalosti eského jazyka, (doma se mluví
etnolektem) a k rznosti nkterých pojm v romštin a eštin atd. Romové
jsou v esku nejpoetnjší menšinou, jejíž populace rychle pibývá. Systematické multikulturní ešení výchovy, integrace, jejich pracovní a spoleenské
uplatnní se stále systémov neeší. Jde zejména o mládež, o základy kvalitní
pedškolní pée a pak úplné základní vzdlání pro všechny. To se stále neuskuteuje. Romská mládež po jakéms takéms absolvování devítileté školní
docházky zstává vtšinou bez pracovního zaazení, bez získání kvalifikace –
bez pocitu, že ji tento svt (svt rádž) potebuje. Programov žít na podpoe
znamená neosvojit si pracovní návyky ani dovednosti, dostat se do „autu“
vi vtšinové spolenosti.
Jist v budoucnu zde budou i nadále žít velmi poetné menšiny asijských
národ, jejichž kultury jsou naprosto jiné než naše. Mén se liší od nás menšiny slovanských národ, a jiných Evropan, ale i oni byli formováni jinak,
než my. Dti všech absolvují eskou základní školu, která o nich málo nebo
skoro nic neví. Neinformovaní jsou uitelé i žáci. Píslušníci jiných kultur do
ní picházejí s rznou znalostí našeho jazyka, s neznalostí naší kultury a my se
k nim obracíme s úplnou neznalostí jejich jazyka, zpsobu života, a všeho,
vetn rodiny,všeho,co je utváelo ped vstupem do eské školy a psobí na
n bhem jejího absolvování.
eská škola by mla rovnocenným zp sobem všem svým žák m usnadovat vlenní do eské spolenosti, jejich plnohodnotné uplatnní a
zdravý rozvoj jejich osobnosti v ní.
Konstatovali jsme, že u nás žije a trvale bude žít nkolik velmi rozdílných
kultur. Vezmme však krom toho i v potaz, že vzhledem k politice našeho
státu po skonení vlády komunismu se spolenost také rychle rozleuje vertikáln na bohaté, tak zvané stední vrstvy, chudé a lidi vyazené na samé dno.
Mlo by být povinností pedevším naší vlády podržet je a pomoci jim k optovnému návratu a uplatnní nebo dstojnému dožití. Jejich situace vznikla
jako rub naší polistopadové cesty k demokracii. Je tedy za n zodpovdná vláda, nikoliv charita neziskových organizací. Sem patí také bezdomovci. Zejména lidé na spoleenském dn tvoí ohranienou, všemi opuštnou skupinu
živoící a asto i umírající na ulicích. Ale i oni jsou leny naší komunity, i oni
jsou tmi (nebo zejména oni?), kterým zejm i škola zstala hodn dlužna.
Po komunistické prosociální politice v dobách komunistického ízení spolenosti, jež poskytovalo záchrannou sít tm nejslabším, v podob pracovní
povinnosti, bydlení, bezplatné zdravotní pée pro každého a jiných poteb, v
nových podmínkách bezohledné dravosti silných, se dostávají nkteí na dno,
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z nhož už vtšinou vlastními silami nevstanou. Spolenost není ochotna z
nkterých svých „poteb“ ubrat a dát tm nejchudším“ zdravotní péi, stechu
nad hlavou a tm, kteí ješt.nejsou tak nemocní, že pracovat nemohou,
poskytnout práci a nadji. Kolik bezohledného sobectví to v nás všech vzí?
Jist nás k tomuto nesoucítícímu chování nevedla jen škola, ba možná ani
hlavn škola, ale bez podílu nezstala. Také možná proto, že píliš uila a
málo vychovávala.
Skupiny jiných kultur a skupiny s ostrou sociální hranicí jsou tvoeny okrajovými lidmi neintegrovanými do eské spolenosti. Stonequist (1937) definuje
okrajového lovka takto: „Je to nČkdo, koho osud odsoudil žít ve dvou spoleþnostech a ve dvou nejen odlišných, ale antagonistických kulturách.“ Okrajoví
lidé zastávají obojetnou pozici mezi dvma kulturními skupinami s opanými
zpsoby. Mají své dvody, aby se pidružili k obma skupinám, ale opravdov
je nepijímá do sebe ani jedna. Rolí vyžadované zpsoby chování v obou skupinách si navzájem protieí. Z toho vznikají tžké konflikty.
eská základní škola stále z stává mnoho dlužna v multikulturní, citové
a altruistické výchov, málo vychovává k soucítní s odlišnými.
Všichni její absolventi, nech už získají další školní druh a stupe vzdlání
jakýkoliv, se stanou tvrci obanské spolenosti. Nevím, jak ji prezident
Havel, který pojmu obanská spolenost užíval, definoval. Ale uvedu definici
profesora Vladimíra Smékala, která se mi zdá jako vize, k níž je teba smovat, výstižná: „ýeská republika jako þlenský stát Evropské unie má pĜed
sebou znaþnČ podceĖovaný, ale politicky i sociálnČ významný úkol stát se obþanskou spoleþností, þemuž dosud není náležitČ rozumČno a co není náležitČ
objasĖováno ani v médiích ani v povinném školním vzdČlávání. Obþanská
spoleþnost – je spoleþenstvím civilizovaných lidí s vyspČlou sociální, mravní a
politickou kulturou osobnosti. Lidí, kteĜí jsou si vČdomi svých práv, ale vČdí,
že s každým právem je spojena urþitá povinnost a snaží se povinnosti odpovČdnČ plnit!“ K tomu podotýkám, že autor rozumí civilizovaností základní
obanskou slušnost. Je opakem sebestednosti, probouzí v lidech zájem o celospoleenská témata, respekt k oprávnným zájmm druhých, rozvíjí prosociální orientaci, jež vede k vytváení spoleenství založenému na vdomí sounáležitosti. Multikulturalita a sociální solidarita se slabými tedy beze zbytku
do Smékalova definování zapadá. Smékal zdrazuje, že k tmto hodnotám je
teba ve škole vychovávat po celou dobu školní docházky. Mají být souástí
kultury školy.
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Realizace ideálu obanské spolenosti ve školství:
• Vztahy ve sboru a ve tĜídách budou založeny na vnášení sounáležitosti a
kooperace.
• Žáci se budou už ve škole uþit, co to je obþanská spoleþnost a co to
znamená žít podle jejích ideálĤ (rovnž Smékal).
Uvedu nyní zdánliv nevýznamné schopnosti, které absolventm základního vzdlání podle mého orientaního przkumu chybí a o nichž se domnívám, že podlamují jejich sebevdomí a také je skuten v praxi bžného života postrádají:
Škola nevypstovala potebu neustále aktualizovat své schopnosti, trvale
se uit.
V prbhu nkolika týdn jsem navštívila hlavní brnnské nádraží a nádraží ve Vranovicích, hlavní brnnskou poštu a poštu . 2 u hlavního nádraží,
Komerní banku a eskou spoitelnu. Hovoila jsem asi s 25 lidmi rzného
vku ped pepážkami a v každém úad se temi úedníky za pepážkou.
Cílem mého przkumu bylo zjistit, jak umí lidé používat služeb tchto institucí, zejména lidé se základním vzdláním. (Vybírala jsem respondenty, u kterých jsem pedpokládala, že mají pravdpodobn jen základní vzdlání.) Ptala
jsem se jich, pi rozhovoru, zda se na základní škole uili tchto služeb používat, i pozdji? Tak jsem nepímo zjistila, zda nkdo z dotazovaných má i
vyšší vzdlání.
Vyplování složenek – 10 umlo, ti kteí neumli, nechali si složenku
nkým doma vyplnit, v 6 pípadech, a byli to mladší lidé, z toho dv Romky a
jeden cizinec, byli bezradní a požádali mne o pomoc. Nikdo nepožádal o pomoc úednici za okénkem. Nemli odvahu, u okének bylo nkolik ekajících,
ostýchali se je zdržovat. Mezi tmi, kteí pišli s vyplnnou složenkou a sami
neumli, byli i dva vyuení mladší muži.Usoudila jsem, že mají špatné pedchozí zkušenosti s neochotou úedník.
Orientace na digitálním panelu volby druhu služeb – v penžních ústavech byla orientace horší než na pošt. Dlala potíže i mladým lidem. V penžních ústavech asi polovina lidí se základním vzdláním nerozumla, jaká
služba se na panelu nabízí a úednice je od okénka vracela. Byli mezi nimi i
dva stedoškoláci. Na poštách si lidé ekající u digitálního panelu navzájem
radili. V penžních ústavech nikoliv.
Orientace v jízdním ádu – oslovovala jsem v nádražní hale lidi rzného
vku s prosbou o pomoc v nalezení odjezdu vlak do rzných stanic.Také
jsem se pitom ptala, zda v ZŠ používali a uili se používat jízdní ád na vlak
i autobusy. Asi polovina si vzpomnla, že nco takového jim ve škole íkali,
ale že už si to nepamatují a neumí si spojení vyhledat. Umli jen dva stedoškoláci. Ostatní íkali, že když nkam cestují a vlak, který potebují, nebo
autobus není na tabuli s odjezdy vyznaen, pak se nkoho musí zeptat. Koho?
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Nkoho doma, protože informaní kancelá už není a na poítai nebo panelu
se nevyznají, takže by je úednice za okénkem asi poslala pry…
Jak asi se orientují lidé se základním vzdláním v pojiš ovnách, spoitelnách, bankách, respektive pi vytrvalých jednáních agent penžních ústav,
když si chtjí uzavít pojistku nebo vzít pjku, založit rzné druhy spoení.
Jak snadné musí být vmanipulovat je do nevýhodných finanních akcí, ve kterých se zadluží, pozbudou naspoené peníze apod.
Jistže základní škola nemže pedvídat, do jakých situací bude v neustále
se vyvíjejícím modernizování služeb lovk postaven, ale mže jej nauit
pedpokládat taková nebezpeí a jak se jim bránit pelivým petením nabízených smluv a zjištním všech následk, které by málo uvážený podpis mohl
mít. Bžn se vyznat ve službách dopravních institucí a pošt, a dnes již pipravit žáky i na jejich digitalizaci, je jist v možnostech ZŠ i škol speciálních.
Jde nejen o praktické využití takových dovedností, ale o sebevdomí lovka, který není v jednoduchých bžných vcech odkázán na druhé.
Tém všechno záleží na uiteli – jak by ml pracovat s díttem?
Zdánliv to, co jsme jako výsledky przkumu uvedli, jsou jen konkrétní malikosti, ale svdí o tom, že absolvent základní školy nezískal potebu se stále
uit, pizpsobovat se rychlým zmnám. Možná, že se mnohý v ZŠ nenauil
plynule s porozumním íst, a to mže po celý život hodn jeho situaci a možnost neustálého uení se i praktickým dovednostem ztžovat. Škola by od samého zaátku v mateské škole mla uit spolupráci, altruismu, vyjadování
svých myšlenek jasn a strun, cílevdomému jednání a férovému prosazování svých zájm. Uitel by ml v každém žákovi podporovat dvru ve vlastní
síly, tedy sebedvru a vdomí, že jej tento svt potebuje. To je jen tehdy
uskutenitelné, jestliže uitel má vztah ke každému dítti založený na opravdovém, trvalém zájmu o n. Aby to mohl realizovat, ml by být stálý. Hlavní uitel – tídní – by ml postupovat se svou tídou. Jen tak mže také vybudovat optimální vztah s rodii, s nimiž má spolený zájem a cíl: optimální rozvoj dítte.
Dít se do školy tší, jestliže se v ní cítí bezpené, jestliže škola mu dává
pocit tepla a domova. Strach je vždy škodlivý a nelze se ve strachu uit. Uitel
má udržovat radost z uení, vzbuzovat zvdavost dtí o svt (uivo). Ptát se
mají dti – není dobré odpovídat na nepoložené otázky, jinak eeno: nesnažit
se pedávat nkomu vdomosti i dovednosti, o které neprojevil zájem.
Nejdív se musí probudit v žákovi zvdavost, motivovat.
Jak zacházet s chybujícím? V Nmecku jsem slyšela pojem „Fehlerkultur“,
což je pravý opak vytýkání chyb, dokonce trestání za n. Tu platí i eské písloví: chybami se lovk uí! A tak, když dlá uící se dít chyby, využijme je!
Dít se postupn, dodáváme-li mu odvahu, uí zodpovdn rozhodovat samo o sob. Vzít svj život do ruky, vyrstat ve zdatného, pevného lovka.
Uitel i rodie je musí povzbuzovat v samostatnosti, nikdy srážet.
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Nejlépe se dti uí vlastní inností, tením a poslechem mnohem he a
mén. To co samy umí, rády pak pedávají druhým, a tím se zase uí. To je
výhoda smíšených integrovaných tíd Není na škodu, když jsou tebas dva
roníky dohromady (pedagogická výhoda málotídních ško). Také rodim na
školních slavnostech dti rády ukazují, emu se nauily.
Smíšená škola pro nadané a mén nadané, kteí jsou spolen v téže tíd,
vychová u všech pod vedením dobrého uitele sociální kompetence.
Vstup dtí do základní školy z mateské školy, která je te podle nového
školského zákona u nás povinná pro všechny dti alespo v posledním pedškolním roce (mnohé dti by potebovaly alespo dva roky), se musí podait.
Pechod z jednoho prostedí do druhého by ml být pozvolný, žádné dít by
nemlo utrpt neúspch a citov strádat. Bezkonfliktní, radostný zaátek pedznamenává úspšnou školní dráhu. Stejn tak i ukonení a pechod do života
práce by ml být pozvolný – dti by se v posledních ronících mly aktivn
zúastovat pracovní innosti na rzných pracovištích a poznat rzné obory
lidské innosti.
Školní docházka, kombinovaná s prací, by mla trvat o nkolik let déle.
Žádný absolvent základní školy by se neml octnout náhle ze školy „vyvržen“, bez dalšího pokraování v jiném odborném i všeobecném vzdlávání
nebo pokraování v praktické pracovní innosti. Jedno z nejhorších neštstí,
které mže mladého lovka potkat, je vdomí, že jej nikdo nepotebuje, že je
ve svt zbytený. Prevence takové situace je i v obtížných pípadech jist
ešitelná ve spolupráci školy, uitele a rodiny, když má uitel opravdový, léta
trvající zájem o dít, které léta provázel.
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