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Úvod
Analytická zpráva ze studie systémů podpory začínajících učitelů vznikla jako podkladový
dokument pro Klíčovou aktivitu Začínající učitel projektu SYPO 1, která v rámci projektu
navrhne a opilotuje systém podpory začínajících učitelů pro různé druhy škol.
Období začátku profesní kariéry učitelů je dlouhodobě považováno za náročné a také citlivé
z hlediska jejího pokračování, a to nejen v českém školství, ale také v zahraničí2.
Neproběhne-li toto období úspěšně, může docházet ke „ztrátám“ přinejmenším v následujících
úrovních: a) na úrovni školství nedochází k přirozené generační obměně učitelů, hrozí
narušení kontinuity pojetí kurikula a vzdělávání dané země, systém se prodražuje (zvyšují se
náklady na platy služebně starších učitelů); b) na úrovni škol může obdobě docházet ke
stárnutí učitelských sborů, zvyšuje se riziko jejich konzervatismu; přechodný nedostatek
učitelů způsobený odchodem učitelů začínajících může nutit ředitele přijímat na volné pozice
nekvalifikované učitele, což lze vnímat jako ohrožení kvality výuky; c) ztráty lze vnímat také na
osobní rovině u samotných začínajících učitelů – neobstojí-li ve školství a odejdou-li pracovat
do jiného sektoru, neuplatní své vzdělání, jehož nabytí věnovali několik let života. Existuje tedy
řada důvodů, proč tomuto období profesní dráhy učitelů věnovat pozornost a podporu.
V českém školství není podpora začínajících učitelů již více než 30 let legislativně
formalizována3 a praxe jednotlivých škol v této oblasti je značně diverzifikovaná, jak mj.
naznačují výzkumy za dané období4. Přestože uvedené výzkumy naznačují, že na řadě škol
přetrvává tradice přidělování tzv. uvádějících učitelů, kteří napomáhají učitelům začínajícím
s adaptací a postupně také se socializací do profese učitele, jde vesměs o data ze základních
škol. Málo je zmapována situace na školách mateřských, středních a na základních
uměleckých školách. To je jeden z podstatných důvodů realizace Studie systémů podpory
začínajících učitelů, jež má tuto mezeru zaplnit a pomoci identifikovat rozdíly v realizaci
podpory začínajících učitelů na těchto školách.
Za účelem získání přehledu o těchto procesech na různých druzích škol bylo realizováno
dotazníkové šetření na školách, ve kterých ve školním roce 2017/18 podle údajů z Výkazu o
ředitelství škol R13-01 pracoval učitel s praxí kratší než jeden rok. Osloveni byli nejen samotní
začínající učitelé, ale také učitelé uvádějící a osoby zodpovědné na školách za proces
uvádění. Tím bylo docíleno komplexního náhledu na dané téma a také možnosti porovnat
vzájemně pohledy jednotlivých skupin aktérů na procesy uvádění.

1

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363.

TRNKOVÁ, K. a S. SÝKORA. Srovnávací analýza systémů uvádění začínajících učitelů; Eurydice. Profese učitele
v Evropě: praxe, názory a přístupy; PÍŠOVÁ, M., a S. Hanušová. Začínající učitelé a drop-out.
2

V letech 1977 – 1985 byla v platnosti Vyhláška č. 79/1977 Sb. ukládající tehdejším národním výborům povinnost
přidělovat začínajícím učitelům na školách učitele uvádějící.
3

ŠIMONÍK, O. Začínající učitel.; PÍŠOVÁ, M. Novice teacher; LAZAROVÁ, B. Mentoring jako forma kolegiální
podpory a strategie dobré školy; VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ. Teacher Professional Induction in the Czech
Republic and Slovakia. KAŠPAROVÁ, V. et al. Národní zpráva šetření TALIS 2013.
4
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Výsledky dotazníkového šetření shrnuje tato zpráva, a to v následující struktuře. Nejprve je
představena metodologie výzkumného šetření (popsán postup tvorby výzkumného nástroje,
výběru vzorku, průběh oslovování a výsledný vzorek).
Následuje kapitola Představení vzorku, ve které jsou detailněji prezentovány
sociodemografické charakteristiky tří uvedených skupin respondentů spolu s jejich
uvažováním o profesní kariéře v nejbližších letech.
Třetí kapitola s názvem Proces uvádění začínajících učitelů do praxe – komplexní náhled
zúčastněných předkládá výsledky šetření z pohledu všech tří skupin respondentů a jejich
vnímání procesu uvádění. Pozornost je soustředěná na způsoby podpory v rámci uvádění
začínajících učitelů do praxe, kritéria přiřazování uvádějících učitelů učitelům začínajícím,
stejně jako na šíři a četnost aktivit, které spolu uvádějící a začínající realizují. Obsahuje také
data o tom, zda školy mají pro proces uvádění začínajících učitelů vytvořený adaptační plán
pro začínající učitele či nikoliv.
Čtvrtá kapitola nazvaná Identifikované potřeby v procesu uvádění začínajících učitelů do praxe
analyzuje oblasti (relevantní pro proces uvádění), ve kterých naši respondenti dostávají
podporu, jejich četnost a spokojenost či nespokojenost s její frekvencí. Na tomto základě lze
pak usuzovat o potřebách, které naši respondenti v procesu uvádění pociťují.
Pátá kapitola s názvem Další vzdělávání v kontextu uvádění začínajících učitelů představuje
výsledky šetření, které poukazují na to, ve kterých oblastech by respondenti měli zájem se
vzdělávat/ve kterých potřebují podporu. Dále jakou formu podpory respondenti preferují,
v jakém prostředí, a v jakém časovém rozsahu.
Poslední kapitola Proces uvádění začínajících učitelů v základních uměleckých školách byla
pro specifičnost prostředí základních uměleckých škol vyčleněna do zvláštní kapitoly5, ve které
jsou prezentovány výsledky šetření, a to včetně jeho metodologie a limitů.
Zprávu uzavírá závěrečné shrnutí s diskuzí výsledků a sadou doporučení pro plánování
podpory pro aktéry uvádění ve školách.

Dalo by se též uvažovat o vyčlenění mateřských škol pro jejich organizační specifičnost (část dne jsou v jedné
třídě dvě učitelky současně). Protože jsme chtěli docílit mimo jiné možnosti porovnání tří druhů škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
mezi sebou, což předpokládá, že respondenti z těchto druhů škol odpovídají na tentýž dotazník, rozhodli jsme se
mateřské školy zvlášť nevyčleňovat. Při prezentaci dat však jejich jistou specifičnost oproti ZŠ a SŠ máme na
paměti a v případech, kde usuzujeme, že výsledky mohou být zkresleny právě specifickou organizací v MŠ, na tuto
skutečnost upozorňujeme.
5
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1. Metodologie šetření
1.1.

Cíle šetření

Cílem šetření je komplexně zmapovat proces uvádění začínajících učitelů do praxe na českých
školách, a to včetně zjištění základních sociodemografických údajů o jednotlivých skupinách
aktérů, kteří se do procesu uvádění začínajících učitelů zapojují. Účelem šetření je pak
především získat aktuální informace o uvádění začínajících učitelů na českých školách, což
umožní přesnější plánování v rámci klíčové aktivity Začínající učitel.
Jelikož je v projektu SYPO 6 v souvislosti s procesem uvádění plánována podpora pro tři různé
skupiny aktérů (tj. pro začínající učitelé, pro uvádějící učitelé a pro osoby odpovědné za proces
uvádění začínajících učitelů do praxe), bylo i cílem šetření získat pohled všech tří skupin. Navíc
o uvádějících učitelích a osobách odpovědných za proces uvádění nejsou zatím v České
republice (ČR) k dispozici téměř žádné informace. To byl rovněž jeden z důvodů, proč je
věnována pozornost také těmto aktérům. Co se pak týče druhů škol, bylo šetření zaměřeno
na mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), střední školy (SŠ) 7, a to na celém území ČR.

1.2.

Nástroj pro sběr dat

Vzhledem k cíli studie byl zvolen kvantitativní přístup v získávání dat a dotazník jako metoda
jejich sběru. Použitý dotazník byl vytvořen přímo pro účely této studie. Položky v dotazníku
byly vytvořeny na základě dostupné literatury z českého a slovenského prostředí. Použité byly
převážně zdroje uvedené v Analýze stávajícího prostředí v části týkající se uvádění
začínajících učitelů do praxe, která byla vytvořena v rámci projektu SYPO8.
Dotazník se skládal z úvodní (instruktážní 9) strany a části se samotnými položkami, které byly
zaměřeny na pět oblastí. První tvořily demografické údaje respondentů, druhá oblast byla
věnovaná procesu uvádění a také potřebám s ním spojenými z pohledu začínajících učitelů,
třetí oblast se věnovala stejnému tématu, ale tentokrát z pohledu uvádějících učitelů, čtvrtá
oblast z pohledu osob odpovědných za uvádění začínajících učitelů do praxe a poslední pátá
část mapovala zájem všech respondentů o další vzdělávání v kontextu uvádění začínajících
učitelů do praxe.
Dotazník prošel komentáři členů týmu Evaluace projektu SYPO a poté členů týmu Začínající
učitel. Po zapracování komentářů proběhla sada kognitivních rozhovorů se zástupci
potenciálních respondentů na vybraných školách v Brně a okolí. Zastoupeny byly dvě
mateřské školy (rozhovor s ředitelkou, uvádějící učitelkou a začínající učitelkou), dvě základní
školy (rozhovor se dvěma řediteli, uvádějícími učiteli a začínajícími učiteli) a jedna střední
6

Pro více informací viz http://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/1222-o-projektu.

Mimo výše uvedené druhy škol nás zajímaly i základní umělecké školy (ZUŠ). Ty však byly v rámci realizovaného
šetření řešeny separátně (tj. jiný způsob výběru, jiný nástroj pro sběr dat apod.), proto je jim i v této zprávě věnována
zvláštní kapitola (viz kapitola 6).
7

8

FRÖDOVÁ, J. et al. Vstupní analýza stavu prostředí.

Úvodní strana dotazníku obeznámila respondenty s cílem výzkumu, přibližnou délkou dotazníku, anonymitou,
možností dotazník opustit a opět se k němu vrátit a také s možností získat závěrečnou zprávu jako poděkování za
účast na šetření.
9
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odborná škola (rozhovor s ředitelem a uvádějícím učitelem). Rozhovory sloužily k testování
srozumitelnosti a jednoznačného významu jednotlivých položek dotazníku. Po zpětné vazbě
od respondentů byl dotazník upraven. Nejzásadnější úpravy se týkaly zjednodušení některých
položek a doplnění možností odpovědí tak, aby byly vhodné pro všechny druhy škol.
Výsledný dotazník byl vytvořen s využitím nástroje pro tvorbu online dotazníků Click4Survey,
který dovoloval využít požadované funkcionality vhodné pro potřeby plánovaného sběru dat
(nastavení logiky otázek, distribuce dotazníku aj.).

1.3.

Výběr vzorku a oslovování respondentů

Při výběru vzorku bylo přistoupeno ke dvěma kolům oslovování. Východiskem byl seznam
škol, které uvedly10, že na jejich škole působí alespoň jeden začínající učitel s praxí kratší než
jeden rok 11. Dále postup při výběru vzorku vycházel z doporučení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, které poskytlo v souvislosti se schvalováním dotazníkového šetření.
V prvním kole oslovování respondentů se při konstrukci vzorku pracovalo celkem se čtyřmi
skupinami škol12 (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ) s tím, že na každé škole měl působit
alespoň jeden začínající učitel, jedna osoba zodpovídající za proces uvádění začínajících
učitelů do praxe a případně uvádějící učitel 13:
Tabulka 1: Počty škol se začínajícími učiteli a počty začínajících učitelů v populaci dle jednotlivých druhů
škol (dle výkazu R13-01 a Statistické ročenka školství za rok 2017/18).

Počet škol s alespoň
jedním ZU

% škol s alespoň
jedním ZU 14

Počet ZU

1050

19,9

1408

% ZU z celkového
počtu učitelů
4,4

1. stupeň ZŠ

930

22,5

1320

3,4

2. stupeň ZŠ

872

32

1322

3,6

SŠ

487

37,2

910

2

Skupina
(druh školy)
MŠ

Velikost výsledného vzorku za každou skupinu škol byla podle doporučení MŠMT stanovena
na 150 škol. Očekávaná návratnost byla stanovena na 30 %. Za každou skupinu mělo být tedy
osloveno 500 škol. Vzhledem k tomu, že u středních škol nedosahuje počet škol se
začínajícími učiteli stanovené hodnoty, byly v tomto případě vybrány k oslovení všechny školy.
Seznam byl vytvořen na základě informací z výkazu R13-01 (sběr září 2017) a byl poskytnut Odborem školské
statistiky, analýz a informační strategie MŠMT.
10

Zde je však nutno upozornit, že data mohla být částečně zkreslena důsledkem chybného pochopení kategorie
„Začínající učitel“ ze strany ředitelů. I když výkaz vyzýval k vyplnění ZU do jednoho roku praxe, ředitelé mohli za
začínající učitele označit všechny nové učitelé na škole, nebo ZU do dvou či víc let praxe. Toto zkreslení se ukázalo
i při přeposílání dotazníků, kdy dotazníky v některých případech vyplňovali i ZU s více než jedním rokem praxe (ti
však byly pro účely analýzy vyloučeni).
11

Tyto skupiny jsme volili vzhledem k dostupnosti dat a tomu, že na 1. a 2. stupni ZŠ může být situace ohledně
uvádění, ale také potřeb začínajících učitelů výrazně jiná.
12

V textu jsou dále používány následující zkratky pro jednotlivé skupiny respondentů: ZU (začínající učitel), UU
(uvádějící učitel) a OO (osoba odpovědná za proces uvádění).
13

14

Jde o % škol uvedeného druhu, např. v 32 % 2. stupně ZŠ pracuje alespoň jeden začínající učitel.
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U ostatních skupin (druhů škol) byl proveden náhodný výběr 500 škol tak, aby bylo
respektováno proporcionální zastoupení jednotlivých druhů škol v jednotlivých krajích.
Některé školy mohly být náhodně vybrány ve více skupinách, jelikož jedna škola jako celek
může mít začínajícího učitele na více druzích zařízení, která pod ní spadají (např. na 1. i 2.
stupni ZŠ či na MŠ i 1. stupni ZŠ apod.). Po sloučení náhodně vybraných škol za jednotlivé
skupiny (druhy škol) a odstranění duplicit bylo vybráno celkem 1797 škol, které byly osloveny
v první polovině května 2018.
Tabulka 2: Přehled procentuálního zastoupení vybraných škol v jednotlivých krajích ve srovnání s
procentuálním zastoupením všech škol v krajích (v %). Parametry, podle jednotlivých druhů škol jsou
dostupné v příloze A.

Školy s alespoň jedním ZU

Vybrané školy k oslovení (1. kolo)

Hlavní město Praha

11,8

12,8

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj

6
10,4
2,8
4,7
5,2

5,8
10,1
2,7
4,6
5,3

Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj

3,5
10,5
6,4
6
5,5
14,8

3,7
10,7
6,6
5,8
5,1
14,8

7,3
5,2

7
5

Ústecký kraj
Zlínský kraj

Protože nebylo zaznamenáno mnoho odpovědí, přistoupilo se k druhému kolu oslovování.
V rámci něho byly osloveny zbylé mateřské a základní školy. Celkem tak v šetření bylo
osloveno 2786 škol 15.
Opětovné obesílání škol se řídilo vývojem návratnosti dotazníků, přičemž byly selektivně
oslovovány ty skupiny, které byly nadále nedostatečně zastoupené. Při opětovném oslovování
byl vždy odpovídajícím způsobem přizpůsoben text oslovovacího e-mailu.
Oslovování bylo ukončeno po dosažení vrchní hranice doporučeného počtu 50 jednotek 16 u
všech skupin respondentů (ZU, UU a OO) v rámci jednotlivých druhů škol (MŠ, 1. stupeň ZŠ,
2. stupeň ZŠ a SŠ).
Zbývá doplnit, že na základě dostupných dat bylo možné získat pouze kontaktní emailovou
adresu na školu jakožto celek (obvykle kontakt na ředitele školy), a tudíž nebylo možné

Jinými slovy byly osloveny všechny školy z poskytnutého seznamu škol, které uvedly, že mají alespoň jednoho
začínajícího učitele do jednoho roku praxe.
16
Tuto hranici stanovuje Soukup a Rabušic na 30-50 respondentů, pro vyšší kvalitu na 80-100. Viz SOUKUP, P.
a L. RABUŠIC. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti.
15
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distribuovat dotazník přímo konkrétním respondentům. Ředitelé proto byli v rámci oslovení
požádáni o přeposlání zprávy s odkazem na dotazník odpovídajícím osobám na škole.

1.4.

Základní popis vzorku

Tato kapitola se věnuje základnímu kvantifikovanému popisu vzorku, a to z hlediska počtu
oslovených škol, návratnosti odpovědí, reprezentativnosti vzorku a jeho výsledné podobě.
Z celkového počtu oslovených škol (N = 2786) byla získána alespoň jedna odpověď ze 727
škol, čili ze 727 různých škol odpověděl alespoň jeden začínající učitel, jeden uvádějící učitel
nebo jedna osoba odpovědná za proces uvádění začínajících učitelů do praxe. Celková míra
návratnosti tak dosáhla 26 % a průměrný počet odpovědí na školu byl 1,8.
Reprezentativnost vzorku je prezentována vzhledem k území, které je definováno jednotlivými
kraji. V níže uvedené tabulce (viz Tabulka 3) je vidět porovnání oslovených škol s výsledným
vzorkem. Čísla jsou udána v procentech. Porovnání v následné tabulce (tj. Tabulka 4) je pak
na úrovni jednotlivých druhů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Za oslovené školy jsou považovány všechny,
které ve výkazu R13-01 v září 2017 uvedly, že mají alespoň jednoho začínajícího učitele (byly
tedy osloveny v jednom z oslovovacích kol). Ve výsledném vzorku jsou uvedeny školy, ze
kterých přišla odpověď alespoň od jednoho respondenta, přičemž se rozlišuje, zda se jednalo
o začínajícího učitele, uvádějícího učitele či osobu odpovědnou za proces uvádění.
Tabulka 3: Popis vzorku z hlediska reprezentativnosti vzhledem k jednotlivým krajům (v %).

Oslovené školy
11,8
6,0
10,4
2,8
4,7
5,2
3,5
10,5
6,4
6,0
5,5
14,8
7,3
5,2

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Výsledný vzorek
11,7
7,1
9,2
3,4
5,0
4,8
3,3
11,0
6,0
7,0
5,8
12,4
7,0
5,6

Výsledný vzorek přibližně odpovídá rozložení oslovených škol v jednotlivých krajích. Poněkud
méně zastoupen je Středočeský kraj a vyšší výsledný vzorek byl zaznamenán naopak v
Pardubickém a Jihočeském kraji.
Tabulka 4: Popis vzorku z hlediska reprezentativnosti vzhledem k jednotlivým krajům a druhům škol (v %).

Hlavní město Praha

Oslovené
MŠ

Výsledný
vzorek
MŠ

Oslovené
ZŠ

Výsledný
vzorek
ZŠ

Oslovené
SŠ

Výsledný
vzorek
SŠ

11,0

13,8

11,25

8,0

17,3

18,0
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Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

6,4
10,8
2,2
4,7
5,0
3,3
9,2
6,4
6,8
6,5
15,5
7,3
4,9

7,9
8,8
1,7
5,4
4,2
2,9
8,8
4,2
10,9
5,4
11,3
8,4
5,9

6,03
10,44
3,13
4,52
4,87
4,29
11,02
7,54
4,87
5,1
15,43
6,96
4,52

8,0
10,0
4,1
5,6
5,6
3,5
11,8
7,1
5,0
6,5
13,6
5,9
5,0

5,5
9,0
3,5
4,1
6,4
2,9
11,5
5,3
5,8
3,9
12,7
7,0
5,1

4,8
7,8
4,2
4,8
4,2
3,0
12,0
6,0
4,8
4,8
12,0
6,6
6,6

Z hlediska jednotlivých druhů škol jsou o něco více zastoupeny mateřské školy v Praze a
Pardubickém kraji. Méně zastoupeny jsou naopak: mateřské školy v Středočeském,
Jihomoravském a Olomouckém kraji; základní školy v Středočeském kraji a Praze; střední
školy v Královéhradeckém kraji.
Výsledný vzorek tvoří tři skupiny respondentů: začínající učitelé do jednoho roku praxe
(N=306), uvádějící učitelé (N = 367) a osoby zodpovídající za uvádění začínajících učitelů do
praxe (N=517), viz Tabulka 5.
Tabulka 5: Základní přehled výsledného vzorku.
Mateřská
škola
Začínající učitelé do jednoho
85
roku praxe

Základní
škola

Střední
škola

149

72

306

Celkem

Uvádějící učitelé

98

168

101

367

Osoby odpovědné uvádění
začínajících učitelů do praxe

164

232

121

517

Celkem

347

549

294

1190

Na základě údajů z tabulky lze tvrdit, že se podařilo získat dostatečný počet respondentů pro
všechny druhy škol17. Nejobtížnější bylo naplnit vzorek začínajících učitelů, a to především
proto, že část dotazníků (N = 136 z celkem vyplněných 442) vyplnili začínající učitelé s praxí
delší než jeden rok (viz Tabulka 6). Vzhledem k tomu, že oslovování počítalo se vzorkem
začínajících učitelů do jednoho roku praxe a nebyl k dispozici seznam škol se začínajícími
učiteli s delší praxí, byly odpovědi od těchto respondentů z analýzy vyloučeny. Podrobnější
představení vzorku je k dispozici v kapitole 2.

17

Pro vzorek uvádějících učitelů a vzorek osob odpovědných za proces uvádění, se dle Soukupa a Rabušice (viz
výše) povedlo získat vzorek vyšší kvality. Pro začínající učitele je vzorek dostačující pro zvolenou deskriptivní
analýzu dat.
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Tabulka 6: Podrobný přehled výsledného vzorku.
Druh školy
Mateřská škola

Funkce
Začínající učitel

1. stupeň ZŠ
Do 1 roku
Do 1
Celkem
praxe Celkem roku
praxe
131

85

Uvádějící
učitel/mentor

98

Osoba, která má
na starosti uvádění
začínajících učitelů
do praxe

164

1.5.

Základní škola

70

53
70

2. stupeň ZŠ
Do 1
Celkem roku
praxe
89

64
76

232

Střední škola
Oba stupně ZŠ
Celkem

Celkem

Do 1
roku
praxe

Do 1
roku
praxe

44

32

108

72

22

101

121

Limity realizovaného šetření

Za limit šetření lze považovat nepřímý přístup ke všem cílových skupinám (ZU, UU, OO).
V databázi, která byla pro účely šetření k dispozici, jsou uvedeny počty ZU v jednotlivých
školách, ale konkrétní údaje o daných začínajících učitelích se nevyplňují. Stejně tak nebylo
možné se dostat přímo k uvádějícím učitelům, protože o nich neexistují žádné databáze. Byl
proto zvolen jediný možný způsob oslovování respondentů, a to rozesílání emailu (s odkazem
na dotazník) na dostupné emailové adresy jednotlivých škol.
Tento způsob získávání respondentů mohl mírně zkreslit vzorek. Lze se domnívat, že
dotazníky byly přeposílány odpovídajícím osobám například pouze na školách s
„motivovanými“ řediteli. Část emailů byla sice doručena, ale nebyla vůbec otevřena. Proto lze
usuzovat, že poskytnuté kontakty mohly být neaktuální nebo zřídka používané. Údaje
v obrázku 1 a tabulce 13 mohou naznačovat, že vzorek tvoří zejména lidé motivovaní, kteří
chtějí ve školství setrvat, což by mohlo být zdrojem zkreslení výsledků.
Za jistý limit lze považovat i to, že výsledné vzorky jednotlivých cílových skupin (ZU, UU, OO)
jsou (co se týče zahrnutých škol) odlišné, a tudíž je nutné je považovat za vzájemně nezávislé
(tzn., že za každou školu nejsou k dispozici odpovědi od všech skupin respondentů, nýbrž za
některou může být např. k dispozici odpověď pouze od OO, za jinou od OO i ZU apod.). Ačkoli
v rámci prezentace výsledků u některých otázek srovnáváme pohledy jednotlivých skupin,
striktně vzato nejde vždy o respondenty ze stejných škol, což může způsobit, že prezentované
srovnání bude zkreslené.
Limitem byl také současný stav dotazníkových šetření na školách, kdy jsou učitelé obecně
oblíbenou cílovou skupinou různých výzkumných šetření, a tak můžeme tuto populaci
považovat za „přetestovanou“.
Za úvahu stojí také fakt, že dotazník obsahoval mezi prvky povinné grafické identity loga
MŠMT a NIDV, tedy organizací, které školy financují nebo jim poskytují další vzdělávání. Tyto
organizace tak mohou svojí autoritou vybízet ke konformnímu odpovídání na položky
dotazníku, což může ohrozit validitu šetření. Toto zkreslení jsme se snažili eliminovat
zdůrazňováním anonymní povahy šetření.
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Naopak silnou stránkou výzkumu je, že se šetření zúčastnily nejenom školy, které uvedly, že
mají zavedený funkční proces uvádění začínajících učitelů do praxe (45,4 % všech škol), ale
také školy, které uvedly, že takový proces zavedený nemají (54,6 % všech škol).
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2. Představení vzorku
V této kapitole jsou prezentovány základní popisné charakteristiky o jednotlivých skupinách
respondentů (začínající učitelé, uvádějící učitelé, osoby odpovědné za proces uvádění),
kterým byla v rámci šetření věnována pozornost. Nejprve jsou představeny základní informace
o začínajících učitelích. U otázek, kde to je relevantní, jsou uváděna data i za uvádějící učitele
a osoby zodpovědné za proces uvádění. V závěru kapitoly je navíc pozornost zaměřena na
úvahy respondentů o jejich profesní kariéře v nejbližších letech.
Začínajícím učitelům je v průměru 28 let, přičemž existují mírné rozdíly mezi jednotlivými druhy
škol. Na MŠ je průměrný věk ZU 26,5 let, na ZŠ 27,5 let a na SŠ 31 let. Uvádějící učitelé mají
v průměru 48 let a podobně jako u začínajících učitelů jsou zde patrné mírné rozdíly na různých
druzích škol. Osobám odpovědným za uvádění začínajících učitelů je v průměru 52 let,
přičemž zde vesměs neexistují rozdíly mezi různými druhy škol.
Co se týče pohlaví, převládají podle očekávání ženy. Ve srovnání s uvádějícími učiteli je však
mezi začínajícími učiteli větší zastoupení můžu (viz Tabulka 7). Nejvyšší zastoupení mužů
v poměru k ženám je pak mezi osobami zodpovědnými za proces uvádění. 18
Tabulka 7: Pohlaví respondentů (v %).

Začínající učitelé
Uvádějící učitelé
Osoby odpovědné za proces uvádění

Muži

Ženy

15,7
10
24,5

84,3
90
75,5

Následující tabulka (Tabulka 8) uvádí pohlaví ZU dle jednotlivých druhů škol. Zde platí obecný
trend, kdy se muži vyskytují spíše na vyšších stupních vzdělávání. V případě MŠ nebyl ve
vzorku ani jeden začínající učitel mužského pohlaví, kdežto na středních školách mezi ZU
působí cca třetina mužů (34,7 %). Pro srovnání lze doplnit, že v populaci ZU je dle Statistické
ročenky školství za rok 2017/2018 zastoupení žen následující: MŠ 98,8 %, ZŠ 1. stupeň
88,9 %, ZŠ 2. stupeň 72,5 %, SŠ 56,2 %. V analyzovaném vzorku začínajících učitelů jsou
taktéž na všech druzích škol poněkud nadměrně zastoupeny ženy.
Tabulka 8: Pohlaví začínajících učitelů dle druhu (resp. stupně) školy, na které působí (v %).

Muži

Ženy

0

100

ZŠ (1. stupeň)

5,7

94,3

ZŠ (2. stupeň)

25

75

ZŠ (oba stupně)

12,5

87,5

SŠ

34,7

65,3

MŠ

Zároveň lze doplnit, že obdobný trend (tj. čím vyšší stupeň vzdělávání, tím více mužů je
zastoupeno) platí i v případě uvádějících učitelů a osob zodpovědných za proces uvádění.
Lze doplnit, že dle dat z výkazu R13-01, která byly v rámci šetření k dispozici, tvoři populaci ZU celkem 81,5 %
žen. V populaci UU je pak 87,1 % žen. Data o populaci osob odpovědných za proces uvádění nejsou k dispozici.
18
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Např. v kategorii OO na SŠ je dokonce více mužů než žen (52,5 %). Ve všech ostatních
kategoriích (dle očekávání) převládají ženy.
Celkem 74 % začínajících učitelů uvedlo, že již mají dokončené vzdělání, které se váže k jejich
profesi učitele, kdežto 26 % ještě studuje. 78 % ZU má vystudovaný učitelský obor či směr
(u uvádějících učitelů je to 81 %, u OO 83 %). Výrazně specifická je situace na SŠ, kde pouze
54 % začínajících učitelů má vystudovaný učitelský obor. Co se týče nejvyššího dosaženého
vzdělání, podává podrobné informace včetně rozdělení dle působnosti na jednotlivých druzích
škol následující Tabulka 9.
Tabulka 9: Nejvyšší dosažené vzdělání dle jednotlivých skupin respondentů (ZU, UU, OO) a druhu školy, na
které působí (MŠ, ZŠ, SŠ), (v %).

Role

Působnost

Nejvyšší dosažené vzdělání
SŠ

VOŠ

VŠ

ZU

MŠ
ZŠ
SŠ

51,5
0
9,8

11,8
0
0

36,8
100
90,2

UU

MŠ

71,1

7,2

21,6

ZŠ

0,6

0,6

98,8

SŠ

7,1

0

92,9

MŠ
ZŠ
SŠ

45,3
0
5,9

3,1
0,4
0,8

51,6
99,6
93,3

OO

Pouze 72 % začínajících učitelů uvedlo, že na škole učí (výhradně) předměty podle své
aprobace19 resp. svého zaměření (u uvádějících učitelů je to 90 %). 20 % začínajících učitelů
(8 % UU) učí předměty částečně podle své aprobace, ale vyučují předměty i mimo své
zaměření. 8 % začínajících učitelů (2 % UU) uvedlo, že na škole neučí (žádné) předměty podle
své aprobace.
Tabulka níže (Tabulka 10) shrnuje, nakolik dotazovaní (ZU, UU a OO) působí v roli třídního
učitele. Jak je vidět, jsou zde značné rozdíly v druhu školy, ale i co se týče stupně na ZŠ.
Zatímco v případě MŠ uvedla cca polovina (51,2 %) začínajících učitelů, že fungují jako třídní
učitel, u SŠ je to jen 13,9 %. Ještě větší rozdíl je mezi první a druhým stupněm ZŠ. Na prvním
stupni ZŠ funguje 84,9 % ZU jako třídní učitel, kdežto na druhém stupni je to pouze 19 %.
Výsledky jsou očekávatelné vzhledem k organizaci vzdělávání v MŠ a prvním stupni ZŠ, kdy
třída dětí tráví většinu času s jedním učitelem. Naopak nízké zastoupení třídních učitelů z řad
dotazovaných ZU na druhém stupni ZŠ a SŠ svědčí o jisté citlivosti vedení škol vůči čerstvým
absolventům pedagogických fakult, když jim hned nepřidělí třídnictví. Uvádějící učitelé pak

Jsme si vědomi, že od roku 2005 došlo ke změně školské legislativy (novela zákona 563/2004 Sb.), kdy se
upustilo od termínu aprobace a přešlo se k sousloví vzdělávací obory. Nicméně pojem aprobace je stále hojně
rozšířen a využíván ve školském terénu a je rychle učitelům srozumitelný. Proto jsme se, i po zkušenosti
z kognitivních rozhovorů, rozhodli pro jeho použití v dotazníku a tedy i v analytické zprávě.
19
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obecně v roli třídního učitele působí častěji. Osoby zodpovědné za proces uvádění naopak
podle očekávání v roli třídního učitele obvykle nepůsobí (s určitou výjimkou u MŠ).
Tabulka 10: Působení ZU, UU a OO v roli třídního učitele (v %).

Role
ZU

UU

OO

Působnost

Třídní učitel

MŠ
ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)
SŠ
MŠ
ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)
SŠ
MŠ
ZŠ
SŠ

Ano

Ne

51,2
84,9
19
43,8
13,9
84
94,2
68,4
77,3
74
32,1
11
9,2

48,8
15,1
81
56,3
86,1
16
5,8
31,6
22,7
26
67,9
89
90,8

U uvádějících učitelů byla v úvodní části dotazníku věnována pozornost také tomu, zda
absolvovali nějaké další vzdělávání na podporu kompetencí v oblasti uvádění začínajících
učitelů do praxe. Výsledky naznačují, že absolvování specifického vzdělávání s tímto
zaměřením není u uvádějících učitelů časté. Pouze cca 12 % uvádějících učitelů uvedlo, že
nějaké vzdělávání uvedeného zaměření absolvovalo. Rozdělení dle druhů škol uvádí tabulka
níže.
Tabulka 11: Absolvování dalšího vzdělávání na podporu uvádění začínajících učitelů do praxe (v %).

MŠ
ZŠ
SŠ

Ano

Ne

8,3
17,5
6

91,7
82,5
94

Lze vidět, že nejčastěji absolvují nějaké další vzdělávání na podporu uvádění učitelů uvádějící
učitelé na ZŠ (17,5 %), naopak nejméně často na SŠ (6 %), přičemž i v případě MŠ je tato
hodnota celkově nízká (pouze 8,3 %). V rámci ZŠ se přitom účastní takového dalšího
vzdělávání častěji UU působící na prvním stupni.
Z uvádějících učitelů, kteří uvedli, že nějaké vzdělávání daného zaměření absolvovali, pak cca
polovina (46,5 %) uvedla, že absolvovala ucelené vzdělávání či výcvik. Čtvrtina (25,6 %)
uvedla, že absolvovala více samostatných několikahodinových kurzů v rozsahu nad 16 hodin,
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a zbývající cca čtvrtina (27,9 %) pak absolvovala pouze jednorázový několikahodinový kurz v
rozsahu do 16 hodin20.
U osob zodpovědných za proces uvádění začínajících učitelů do praxe bylo v rámci dotazníku
zjišťováno, jakou pozici tyto osoby ve škole zastávají. Podle předpokladů šlo téměř ve všech
případech o ředitele školy či zástupce ředitele školy. Panují zde ovšem rozdíly napříč různými
druhy škol. V případě SŠ je za proces uvádění zodpovědný ředitel školy pouze přibližně
v polovině případů (51,7 %), kdežto na ZŠ jde o více jak tři čtvrtiny případů (77,5 %) a u MŠ
až o 82,8 %. Zde to může být dáno velikostí organizace, kdy MŠ jsou často dvoutřídní a mají
celkově nízký počet zaměstnanců. U mateřských škol byla také nejčastěji vybírána kategorie
Jiné, přičemž respondenti zde obvykle uváděli, že na MŠ pracují v roli vedoucí učitelky21.
Tabulka 12: Role osob zodpovědných za proces uvádění na škole (v %).

MŠ
ZŠ
SŠ

Ředitel školy

Zástupce ředitele

Jiné

82,8
77,5
51,7

9,8
22
46,7

7,4
0,4
1,7

Je možné doplnit, že přibližně ve 22 % všech případů funguje osoba zodpovědná za proces
uvádění zároveň jako uvádějící učitel. Toto procento je přitom nejvyšší u MŠ (29,6 %) a naopak
nejnižší u SŠ (13,4 %). ZŠ se v tomto ohledu pohybují v průměru (20,9 %).

2.1.

Úvahy o profesní kariéře v nejbližších letech

Pozornost je v závěru kapitoly zaměřena na to, jak účastníci výzkumu uvažují o své profesní
kariéře v nejbližších letech. Jedna z otázek dotazníku se totiž zaměřovala právě na tyto úvahy
a zjišťovala, zda respondenti plánují zůstávat na aktuální škole, uvažují o změně školy, anebo
chtějí úplně oblast školství opustit. Základní přehled konkrétních kategorií, které volili začínající
učitele, uvádějící učitele i osoby odpovědné za proces uvádění nabízí obrázek níže (viz
Obrázek 1).

Šetření TALIS 2013 věnovalo pozornost kromě zaškolovacích aktivit ještě tak zvanému systému mentorování.
Výsledky tohoto šetření ukázaly, že třetina učitelů v ČR se s praxí mentora nikdy nesetkala a oproti průměru
zahraniční praxe je v ČR mentorování méně běžné. Z oslovených učitelů pouze 4 % uvedla, že mají přiděleného
mentora (průměr ostatních zemí TALISU 2013 je 13 %). LOPEZ-REAL, F. a T. KWAN (Mentors´perceptions of their
own professional development during mentoring) uvádí, že mentor jako takový může mít několik rolí: poskytovatel
zpětné vazby, poradce, pozorovatel, model (sám je dobrým příkladem), rovnoprávný partner, kritický přítel, kontrolor
kvality, hodnotitel, manažer. Mentory dnes navíc připravuje řada mentorských programů zaměřená na budování a
rozvoj vztahu; reflexi potřeb učitele; naslouchání; teorie vzdělávání dospělých; principy učení dospělých;
komunikaci; vedení rozhovoru v podobě supervize a koučování; začínající učitele a jejich tradiční problémy;
plánování profesního rozvoje; řešení konfliktů a podobně (viz LAZAROVÁ, B. Mentoring jako forma kolegiální
podpory a strategie dobré školy). Vzhledem k tomu, že praxe mentoringu jako takového (a výcvik učitelů v této
oblasti) není v českém prostředí stále zcela běžný, námi provedené šetření s pojmem mentor detailněji nepracuje
a soustředí se na osobu uvádějícího učitele.
21
V případě sloučených subjektů, typicky MŠ a ZŠ, se používá pro označení vedoucího pracovníka v MŠ vedoucí
učitel/ka. Součástí jeho práce je vedení pedagogického procesu a také pracovníků MŠ.
20
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Úvahy o profesní kariéře v nejbližších letech – základní přehled
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Začínající učitelé do 1 roku praxe

Uvádějící učitelé
Osoby odpovědné za proces uvádění
Pravděpodobně zůstanu na této škole
Pravděpodobně zůstanu ve školství, ale uvažuji o změně školy
Pravděpodobně ze školství odejdu, pokud dostanu lepší nabídku
Pravděpodobně ze školství odejdu, aktivně si hledám/budu hledat jinou práci
Obrázek 1: Úvahy o profesní kariéře v nejbližších letech – základní přehled.

Jak je z grafu patrné, nejvíce uvažují o změně své profesní kariéry začínající učitelé. Přesto
velká část z nich (79,9 %) uvedla, že plánuje zůstat na aktuální škole 22. Naopak uvádějící
učitelé i osoby odpovědné za proces uvádění se ve více jak 90 % (90,1 % resp. 91,7%) cítí
být stabilizovaní ve své profesi a na své škole. Většina ZU uvažujících o změně plánuje ve
školství zůstat, chtějí pouze změnit školu (14,1 %). Možná trochu překvapivě také 6,1 % UU
by rádo změnilo školu. Z těch, co plánují opustit oblast školství, však v případě ZU větší část
pouze čeká na lepší nabídku (4,3 %), a jen 1,6 % si aktivně hledá práci (či to má v plánu). Za
zajímavé lze také označit skutečnost, že skupina učitelů, kteří chtějí odejít ze školství a aktivně
si hledají práci je u všech tří skupin respondentů zastoupena podobně.
Tabulka níže (viz Tabulka 13) doplňuje podrobnější přehled rozlišující druh školy (resp. stupně
v případě ZŠ), na kterém daná osoba pracuje. Jak je vidět, nejméně o změně v nejbližších
letech uvažují ZU působící na SŠ, kdežto nejvíce ZU působící na 2. stupni příp. obou stupních
ZŠ.
Velmi specifickou kategorií se ukázali být uvádějící učitelé působící současně na obou
stupních ZŠ. Zde totiž pouze 68,2 % učitelů plánuje zůstat na aktuální škole a 22,7 % by rádo
změnilo školu. Naopak nejméně UU uvažujících o změně se nachází v kategorii těch, kteří
působí pouze na 1. stupni ZŠ. Zde celých 97,1 % plánuje zůstat na aktuální škole. Je však
třeba upozornit, že respondentů v této skupině (tj. UU působící na obou stupních ZŠ) je ve
vzorku poměrně málo (pouze 22).

Pro srovnání lze doplnit výsledky výzkumu začínajících učitelů Hanušové et al. prezentované na konferenci ČAPV
2017 (viz HANUŠOVÁ, S. et al. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi?), podle kterých
cca 71 % ZU chce zůstat na stávající škole, asi 20 % ZU plánuje zůstat ve školství, ale změnit školu, a cca 9 % ZU
chce odejít ze školství. Nutno však zároveň doplnit, že Hanušová et al. chápou ZU jako učitele do 40 měsíců praxe
a zaměřují se pouze na ZŠ v pěti krajích ČR (konkrétně: Pardubický, Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký
a Praha).
22
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Tabulka 13: Úvahy o profesní kariéře – podrobný přehled (v %).

Role

Úvahy o profesní kariéře v nejbližších letech

Působnost

Pravděpodobně
zůstanu na této
škole

Pravděpodobně
Pravděpodobně ze
zůstanu ve
školství odejdu,
školství, ale uvažuji
pokud dostanu
o změně školy
lepší nabídku

Pravděpodobně ze
školství odejdu,
aktivně si
hledám/budu
hledat jinou práci

ZU

MŠ
ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)
SŠ

81,9
79,2
76,6
71,9
84,7

16,9
13,2
17,2
18,8
6,9

1,2
5,7
3,1
9,4
5,6

0
1,9
3,1
0
2,8

UU

MŠ
ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)
SŠ

90,7
97,1
89,3
68,2
89,9

6,2
2,9
5,3
22,7
5,1

2,1
0
2,7
4,5
3

1
0
2,7
4,5
2

OO

MŠ
ZŠ
SŠ

91,2
91,7
92,4

3,8
3,9
0

3,1
2,2
5

1,9
2,2
2,5
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3. Proces uvádění začínajících učitelů do praxe – komplexní náhled
zúčastněných
Jednou z hlavních oblastí, na kterou se zaměřovalo dotazníkové šetření, bylo zmapování
procesu uvádění začínajících učitelů do praxe. Proces uvádění byl přitom zkoumán z pohledu
začínajících učitelů (ZU), i z pohledu uvádějících učitelů (UU) a osob odpovědných za proces
uvádění (OO). Výsledky šetření prezentované v této části jsou představeny zvlášť podle
jednotlivých aktérů procesu uvádění začínajících učitelů do praxe.

3.1.

Proces uvádění z pohledu začínajících učitelů

V první části zaměříme pozornost na začínající učitele. Nejprve byla mapována situace ZU po
nástupu na školu, přičemž byla věnována pozornost tomu, kdo seznamuje začínající učitele
se základními informacemi o škole a jejím chodu. Obrázek 2 prezentuje první sadu oblastí, se
kterými jsou začínající učitelé po nástupu do školy seznamováni. Vidíme, že seznámení
s vedením školy a s dalšími kolegy má nejčastěji v kompetenci ředitel školy. I v případě
seznamování s prostorami školy byl jako nejčastější možnost zmiňován ředitel, jen o něco
méně často však byli zmiňováni i začínající učitelé či jiní kolegové na škole. Uvádějící učitelé
jsou pak zmiňování jako nejčastější možnost v případě představování adaptačního plánu,
poskytování orientačního balíčku a seznamování s ročním plánem školy. K seznámení
začínajícího učitele s žáky23 obvykle nedochází (47,5 % případů).

Osoby, které seznamují ZU po jeho nástupu se základními
informacemi o škole a jejím chodu (část 1)
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
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Seznámení s
prostorami
školy

Seznámení s
kolegy

Ředitel školy

Seznámení s
vedením školy

Zástupce ředitele

Seznámení s
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Uvádějící učitel
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adaptačního
plánu

Poskytnutí
Seznámení s
orientačního ročním plánem
balíčku
školy

Jiný kolega/jiní kolegové

Nikdo

Obrázek 2: Osoby, které seznamují ZU po jeho nástupu se základními informacemi o škole a jejím chodu
(část 1).

Obrázek 3 zobrazuje druhou sadu oblastí, se kterými jsou začínající učitelé seznamováni.
Zatímco v předchozím případě šlo o oblasti, se kterými se začínající učitel seznamuje vesměs
okamžitě po nástupu do školy, zde je věnována pozornost oblastem, s kterými začínající
Seznámením začínajícího učitele s žáky je myšlena situace, kdy dřívější vyučující ve třídě seznamuje nového
začínajícího učitele s historií třídy, specifiky žáků apod.
23
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učitelé seznamují až následně. Vidíme, že zde již sehrává větší roli uvádějící učitel oproti
řediteli školy. Přesto v případě seznamování se školní legislativou a s možnostmi dalšího
vzdělávání zmiňují začínající učitele ředitele jakožto osobu, která je s těmito oblastmi
seznamuje nejčastěji.

Osoby, které seznamují ZU po jeho nástupu se základními
informacemi o škole a jejím chodu (část 2)
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pedagogické vzdělávání (kurzy,
pomůcky pro žáky,
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Obrázek 3: Osoby, které seznamují ZU po jeho nástupu se základními informacemi o škole a jejím chodu
(část 2).

Ve zbývajících oblastech je již nejčastěji zmiňován uvádějící učitel, jakožto osoba provádějící
seznamování nejčastěji. Především v oblasti vedení pedagogické dokumentace a
seznamování s chodem školy sehrává UU stěžejní roli. Nutno však upozornit, že oba výše
uvedené grafy (tj. Obrázek 2 a Obrázek 3) představují obecný pohled napříč všemi druhy a
stupni škol. Panují zde poměrně zásadní rozdíly, co se týče působení začínajících učitelů,
proto do přílohy přidáváme podrobnou tabulku (viz Příloha B), kde jsou tyto informace
prezentované zvlášť dle působení ZU.
V rámci seznamování začínajících učitelů po nástupu na školu byla zaměřena pozornost i na
spolupráci s vybranými kolegy na škole. Podrobný přehled podává graf níže (Obrázek 4). Ve
všech oblastech přitom patří mezi nejčastější možnosti Nikdo, Představil se sám a Na naší
škole nepůsobí. Je tedy patrné, že na školách obecně příliš často neprobíhá řízené
seznamování zaměřené na spolupráci s vybranými kolegy, jako jsou výchovní poradci,
metodici prevence, koordinátoři ICT, asistenti pedagoga vychovatelé apod.
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Osoby, které seznamují ZU s tím, jak spolupracovat s
vybranými kolegy na škole
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Obrázek 4: Osoby, které seznamují ZU s tím, jak spolupracovat s vybranými kolegy na škole.

V souvislosti s procesem uvádění byli ZU následně dotazování, zda se jejich uvádění do praxe
řídí adaptačním plánem, případně zda se nějakým způsobem podíleli na jeho formulování. Jak
je patrné z obrázku níže (Obrázek 5), rozdílná situace panuje především mezi MŠ a ostatními
druhy škol. Zatímco na MŠ cca dvě třetiny (66,1 %) ZU uvádějí, že škola má adaptační plán,
u ostatních druhů škol je to pouze cca čtvrtina (v případě 1. stupně ZŠ dokonce jen 16,7 %).
Na ostatních druzích škol tak 60,7 % (v případě 2. stupně ZŠ) až 76,2 % (v případě 1. stupně
ZŠ) začínajících učitelů uvádí, že škola, na níž působí, nemá žádní adaptační plán a jejich
uvádění není řízeno žádným plánem.
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Existence adaptačního plánu v procesu uvádění (z pohledu ZU)
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ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)

ZŠ (oba stup.)
SŠ
Ano, škola má hotový adaptační plán, který spolu s uvádějícím učitelem následujeme
Ano, škola má adaptační plán, který se mnou byl prodiskutován a teď ho následujeme
Ne, škola nemá adaptační plán, ale byl mi nějaký dodatečně vytvořen (bez mého zapojení)
Ne, škola nemá adaptační plán, ale nějaký jsme si vytvořili (tj. podílel jsem se na jeho tvorbě)
Ne, škola nemá adaptační plán a nevím o tom, že by se moje uvádění řídilo nějakým plánem
Jiné
Obrázek 5: Existence adaptačního plánu v procesu uvádění (z pohledu ZU).

Následně byla v rámci šetření zaměřena podrobnější pozornost na roli uvádějícího učitele
v procesu uvádění ZU. Celkově necelých 80 % začínajících učitelů uvedlo, že jim byl oficiálně
přidělen uvádějící učitel24. Existují zde však určité rozdíly dle působnosti ZU na jednotlivých
druzích resp. stupních škol, jak naznačuje tabulka níže (viz Tabulka 14). Z těch začínajících
učitelů, kteří reportovali oficiální přidělení uvádějícího učitele, zároveň většina (93,4 %)
uváděla, že mají přiděleného jen jednoho UU. Na 2. stupni ZŠ a na SŠ však cca v 10 až 11 %
případů ZU reportovali přidělení dvou uvádějících učitelů. V případě nepřidělení UU pak v 87
% případů tito začínající učitelé zmiňovali, že mají k dispozici někoho jiného, kdo jim pomáhá
jakožto začínajícím učitelům. Nejčastěji přitom uvádějí, že jim pomáhá více kolegů naráz (37
%), anebo se jich dobrovolně ujme jeden z kolegů (35,2 %). Ve zbývajících případech pak roli
UU zastává ředitel (14,8 %) či zástupce ředitele (13 %). Celkově pouze 2,6 % začínajících
učitelů uvedlo, že nemá vůbec nikoho, kdo by jim jakožto začínajícím učitelům na škole
pomáhal.

Pro srovnání, dle výsledků dotazníkového šetření Vítečkové a Gadušové (viz VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ.
Vysokoškolské studium učitelství z pohledu začínajícího učitele a identifikace jeho problematických oblastí) pouze
71,6 % začínajících učitelů uvedlo, že má k dispozici uvádějícího učitele, a dokonce jen v 61,5 % případech jde o
oficiálně přiděleného uvádějícího učitele ředitelem školy.
24
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Tabulka 14: Četnost oficiálního přidělování uvádějícího učitele dle působení ZU (v %).

Ano
70,6
83
90,6
84,4
76,4

MŠ
ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)
SŠ

Ne
29,4
17
9,4
15,6
23,6

Začínající učitelé nejčastěji uváděli, že jim oficiálního uvádějícího učitele přidělil ředitel školy
(68,2 %), případně pak jeho zástupce (24 %). Opět zde však existují rozdíly dle působení ZU
(viz Tabulka 15). Kategorie Jiné pak ve většině případů znamená situaci, kdy se k uvádění
začínajícího učitele přihlásí sám uvádějící učitel.
Tabulka 15: Osoby přidělující začínajícím učitelům uvádějícího učitele (z pohledu ZU). (v %)

Ředitel školy
84,7
72,7
75,4
70,4
38,2

MŠ
ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)
SŠ

Zástupce ředitele
5,1
20,5
22,8
25,9
47,3

Jiné
10,2
6,8
1,8
3,7
14,5

Mezi nejčastější faktory, na základě kterých byl začínajícím učitelům přidělen uvádějící učitel,
patří (z pohledu ZU) stejná či blízká aprobace (54,6 %), zkušenosti uvádějícího učitele (40,8
%) a výuka ve stejných třídách (31,5 %). I zde panují značné rozdíly dle působení ZU (viz
Tabulka 16). Zatímco např. blízká aprobace je nejčastěji uváděným faktorem na 2. stupni ZŠ
a na SŠ. V rámci MŠ jednoznačně vede výuka ve stejných třídách. To samozřejmě nelze
považovat za příliš překvapivé, jelikož je to dáno organizací vzdělávacího procesu.
Tabulka 16: Faktory, které (podle ZU) hrají roli při přidělování uvádějícího učitele (dle působnosti ZU). (v %)

MŠ

Stejná
Výuka ve
(blízká)
Sdílení
stejných
aprobace kabinetu
třídách
5,2
5,2
53,5

Zkušeno
sti UU
24,1

Sympatie Daný UU
mezi UU je zrovna
a ZU
„na řadě“
1,7
5,2

Zájem
UU o
uvádění
6,9

Jiná
kritéria
20,7

ZŠ (1. stupeň)

55,8

23,3

51,2

53,5

7

4,7

9,3

9,3

ZŠ (2. stupeň)

86

31,6

14

35,1

3,5

1,8

3,5

8,8

ZŠ (oba stup.)

50

34,6

23,1

53,9

7,7

3,9

11,5

3,9

SŠ

75,9

37

14,8

48,2

3,7

1,9

9,3

1,9

Celkově

54,6

25,2

31,5

40,8

4,2

3,4

7,6

9,7

Co se týče frekvence setkávání s uvádějícím učitelem, většina začínajících učitelů zmiňuje, že
se setkávají každý den (65,1 %) či alespoň jednou týdně (19,3 %). Opět zde ale existují určité
rozdíly dle působení ZU, jak naznačuje graf níže (Obrázek 6). Zatímco v případě MŠ se
začínající a uvádějící učitelé setkávání každý den v devadesáti procentech, na 1. stupni ZŠ
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dochází ke každodennímu setkávání pouze asi v polovině případů. Přesto, i na ZŠ a SŠ uvádí
cca 80 % začínajících učitelů, že se se svým uvádějícím učitelem setkávání buď každý den,
anebo alespoň jednou za týden. Celkově je pak většina (88,1 %) začínajících učitelů spokojena
s frekvencí setkávání se svým uvádějícím učitelem, přičemž rozdíly mezi jednotlivými druhy
škol jsou minimální. V jednotkách procent pak začínající učitelé uváděli, že by se potřebovali
scházet častěji (3,4 až 7,7 % dle druhu resp. stupně školy), nebo naopak se nepotřebují
scházet tak často, jak se scházejí (0 až 6,5 %).

Frekvence setkávání ZU s UU (z pohledu ZU)
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Alespoň jednou za týden

Alespoň jednou za měsíc

Alespoň jednou za čtvrt roku

Alespoň jednou za půl roku

Nepotkáváme se

Obrázek 6: Frekvence setkávání začínajících učitelů s uvádějícími učiteli (z pohledu ZU).

Poslední oblastí, která byla sledována v souvislosti s uvádějícím učitelem a jeho spoluprací se
ZU, byl pohled začínajících učitelů na to, jak vnímají svůj vztah a spolupráci s uvádějícím
učitelem. Respondenti zde odpovídali na sérii osmi tvrzení, přičemž vyjadřovali svůj souhlas
s tvrzením na čtyřbodové škále (od souhlasím po nesouhlasím). Odpovědi začínajících učitelů
v této části sumarizuje následující graf (viz Obrázek 7). Zároveň je nutné zmínit, že zde nebyly
zaznamenány výrazné rozdíly dle působení ZU na různých druzích a stupních škol.
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Názory ZU na vztah a spolupráci s UU
Jeho pomoc je důležitá pro moji práci
Dostatečně kontroluje moji práci
Dává mi dostatečnou zpětnou vazbu
Čeká spíš na aktivitu/podněty z mojí strany
Aktivně mi poskytuje pomoc
Je mi k ruce, když ho potřebuji

Náš vztah je spíše formální
Máme dobrý vztah
0%
Souhlasím

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím

Obrázek 7: Názory ZU na vztah a spolupráci s UU.

Z grafu můžeme vidět, že začínající učitelé v naprosté většině případů (97,6 %) považují svůj
vztah s uvádějícím učitelem za dobrý. Zároveň více jak třetina (37,5 %) uvádí, že jde o vztah
spíše formální. Většina začínajících učitelů rovněž uvádí, že jim je UU k ruce, když jej potřebují
(96,1 %), že jim aktivně poskytuje pomoc (88,2 %), a že je pomoc UU důležitá pro jejich práci
(87,1 %). Ve více jak polovině případů (56,3 %) však ZU uváděli, že uvádějící učitel spíše čeká
na podněty ze strany začínajícího učitele25. Nezanedbatelné množství začínajících učitelů
(27,4 %) také uvádí, že UU nekontroluje dostatečně jejich práci. V 17,3 % případů by pak
začínající učitelé ocenili větší zpětnou vazbu.

3.2.

Proces uvádění z pohledu uvádějících učitelů

Obdobně jako v případě začínajících učitelů bylo i u uvádějících učitelů zjišťováno, kdo jim
přiděluje začínající učitele k uvádění a na základě jakých faktorů. Nejčastěji UU zmiňují, že jim
začínajícího učitele přidělil ředitel (71,1 %), případně jeho zástupce (21,8 %). Tyto hodnoty se
přitom mírně liší na různých druzích škol, jak naznačuje následující tabulka (Tabulka 17).
Poněkud překvapivě se pak v této oblasti poměrně výrazně liší odpovědi od začínajících
učitelů (viz Tabulka 15). Např. pouze 38,2 % začínajících učitelů na SŠ uvádělo, že jim
uvádějícího učitele přiděluje ředitel, kdežto až 60,2 % uvádějících učitelů na SŠ reportuje, že
jim začínajícího učitele přiděluje ředitel.
Tabulka 17: Osoby přidělující uvádějícím učitelům začínajícího učitele (z pohledu UU). (v %)

Ředitel školy

Zástupce Přihlásil/a jsem
ředitele
se sám/sama

Vybral si mě
sám ZU

Jiné

Zde je otázkou, nakolik respondenti chápali položky „Čeká spíš na aktivitu/podněty z mojí strany“ a „Aktivně mi
poskytuje pomoc“ jako opozitní. Podle výsledků se zdá, že řada respondentů tyto položky jako opozitní nechápala.
Položka „Aktivně mi poskytuje pomoc“ tak zřejmě byla v řadě případů chápana spíše jako „Ochotně mi poskytuje
pomoc“.
25
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MŠ
ZŠ
SŠ

76,3
74,4
60,2

12,4
20,2
33,7

5,2
3
1

4,1
1,8
3,1

2,1
0,6
2

Co se týče faktorů, na základě kterých byl (z pohledu UU) uvádějícím učitelům přidělen
začínající učitel, patří mezi nejčastější stejná či blízká aprobace (58,9 %), zkušenosti
uvádějícího učitele (42,2 %) a výuka ve stejných třídách (27,7 %), což jsou velmi podobná
čísla, jako uváděli začínající učitelé (viz Tabulka 16). A podobně jako ZU i uvádějící učitelé
zde reportují určité rozdíly na různých druzích/stupních škol (viz Tabulka 18). Opět je zde však
patrný především rozdíl mezi mateřskými školami a ostatními druhy škol.
Tabulka 18: Faktory, které (dle UU) hrají roli při přidělování začínajícího učitele (dle působnosti UU), (v %).

MŠ

Daný UU
Stejná
Výuka ve
Sympatie je zrovna
(blízká)
Sdílení
stejných Zkušeno mezi UU
„na
aprobace kabinetu
třídách
sti UU
a ZU
řadě“
13,8
0
45,7
33
3,2
5,3

Zájem
UU o
uvádění
5,3

Jiná
kritéria
21,3

ZŠ (1. stupeň)

69,6

20,3

34,8

53,6

7,3

0

4,4

11,6

ZŠ (2. stupeň)

79

32,9

15,8

34,2

1,3

1,3

4

5,3

ZŠ (oba stup.)

63,6

22,7

31,8

31,8

4,6

0

9,1

9,1

SŠ

78,4

36,1

13,4

51,6

6,2

1

4,1

5,2

Celkem

58,9

22,1

27,7

42,2

4,5

2

4,8

10,9

Dále bylo zjišťováno, zda mají uvádějící učitele za uvádění ZU nějaké výhody. V necelé
polovině případů (48 %) uvádějící učitelé zmiňovali, že za uvádění žádné výhody nemají.
Nejčastější výhodou je pak buď příplatek či odměna (obojí cca ve 23,5 % případů). Naopak
téměř vůbec není využíváno snížení povinnosti přímé pedagogické práce (1,4 %). V kategorii
Jiné se pak nejčastěji objevovaly případy, kdy šlo o jednorázovou odměnu (příp. odměnu 2x
za rok)26, anebo uvádějící učitelé zmiňovali, že o žádné výhodě neví.
Tabulka 19: Výhody poskytované uvádějícím učitelů za uvádění ZU (dle UU). (v %)

Příplatek
21,1

Snížená povinnost přímé
pedagogické práce
1,1

Odměna
22,1

Žádná výhoda
53,7

Jiné
4,2

ZŠ (1. stupeň)

33,3

4,4

23,2

33,3

7,3

ZŠ (2. stupeň)

22,7

1,3

24

48

5,3

ZŠ (oba stup.)

13,6

0

22,7

59,1

4,6

SŠ

21,7

0

24,7

50,5

3,1

MŠ

Co se týče předchozích zkušeností s uváděním, v průměru mají uvádějící učitelé zkušenost
s uváděním 3 až 4 začínajících učitelů. Najdou se ale i jedinci, kteří již vedli deset či více ZU.
Aktuálně pak většina uvádějících učitelů uvádí jednoho začínajícího učitele. V MŠ to je 86,6
%, na ZŠ 72,6 % a na SŠ 72,7 %. V některých případech dochází k uvádění dvou ZU naráz,
což je nejobvyklejší v rámci ZŠ (16,1 %) a naopak nejméně častě v MŠ (4,1 %). Část
26

Přestože variantu „odměna“ položka nabízela, respondenti uvedli tuto odpověď sami v otevřené variantě „jiné“.
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uvádějících učitelů, kteří vyplňovali dotazník, v současnosti žádného ZU neuvádí (přestože
jinak jako uvádějící učitelé působí) – týká se 12,4 % respondentů.
Stejně jako začínající učitelé byli i uvádějící učitelé dotazování na to, zda se v jejich případě
uvádění ZU řídí nějakým plán (tzv. adaptační plán). Zde (viz Obrázek 8) se však situace
poměrně výrazně liší oproti tomu, co u této otázky uváděli začínající učitelé (viz Obrázek 5).
Výrazně méně je zde zastoupena kategorie, že by se uvádění ZU neřídilo vůbec žádným
plánem. Zároveň se výrazně častěji objevují kategorie, kdy sice škola nemá stanoven
adaptační plán, ale přesto byl nějaký pro dané účely ad hoc vytvořen (ať už se zapojením
samotného učitele či bez něj). Oproti pohledu začínajících učitelů pak v případě UU také
neexistují tak velké rozdíly mezi MŠ a ostatními druhy (resp. stupni) škol.

Existence adaptačního plánu v procesu uvádění (z pohledu UU)
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ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)
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Ano, škola má hotový adaptační plán, který spolu se začínajícím učitelem následujeme
Ano, škola má adaptační plán, který jsme prodiskutovali se začínajícím učitelem a teď ho následujeme
Ne, škola nemá adaptační plán, vytvořili jsme nějaký ad hoc (bez zapojení začínajícího učitele)
Ne, škola nemá adaptační plán, vytvořili jsme nějaký ad hoc (začínající učitel se podílel na jeho tvorbě)
Ne, škola nemá adaptační plán a nevím o tom, že by se uvádění začínajícího učitele řídilo nějakým plánem
Jiné
Obrázek 8: Existence adaptačního plánu v procesu uvádění (z pohledu UU).

Dále se uvádějící učitelé vyjadřovali k frekvenci setkávání se ZU, a jak jsou s četností
setkávání spokojeni. Zde nejsou výrazné rozdíly oproti tomu, co uváděli začínající učitelé.
Přesto však můžeme vidět, že uvádějící učitelé reportují o trochu častější setkávání než
začínající učitelé. V průměru probíhá dle UU setkávání každý den v 72,2 % (dle ZU je to 65,1
%) a alespoň jednou týdně v 22,2 % (dle ZU je to 19,3 %). Podrobněji ukazuje frekvenci setkání
UU se ZU (z pohledu UU) následující obrázek (Obrázek 9). Podobně jako u začínajících učitelů
je pak většina (91,3 %) UU spokojena s frekvencí setkávání se ZU. Pouze v jednotkách
procent pak uvádějící učitelé uváděli, že by bylo třeba scházet častěji (1,5 % až 7,3 % dle
druhu resp. stupně školy). Názor, že by scházení UU se ZU bylo příliš časté, nedosáhl ani
jednotek procent.
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Frekvence setkávání UU se ZU (z pohledu UU)
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Obrázek 9: Frekvence setkávání uvádějících učitelů se začínajícími učiteli (z pohledu UU).

Podobně jako začínající učitelé se nakonec i uvádějící učitelé vyjadřovali ke vztahu a
spolupráci se ZU. Výsledky prezentuje následující graf (Obrázek 10). Vidíme, že většina (97
%) UU uvádí, že se začínajícím učitelem mají dobrý vztah, který považují spíše za neformální
(88,5 %). Většina UU také považuje začínajícího učitele za aktivního a přicházejícího
s vlastními podněty. Celkově si pak podle cca 95 % uvádějících učitelů ZU svědomitě plní své
povinnosti. Uvádějící učitelé pak z větší části (78,6 %) považují spolupráci se ZU za inspirující
a tvrdí, že je uvádění začínajících učitelů spíše naplňuje (68,3 %).

Názory UU na vztah a spolupráci se ZU

ZU čeká spíše na aktivitu/podněty z mojí strany
ZU je aktivní, sám se zajímá o různá témata
Práce se ZU mě inspiruje

Uvádění ZU mě naplňuje
Vztah se ZU je spíše formální
Se ZU si rozumím, máme dobrý vztah
ZU si svědomitě plní svoje povinnosti
0%
Souhlasím

Spíše souhlasím

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Nedokážu posoudit

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím

Obrázek 10: Názory UU na vztah a spolupráci se ZU.
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3.3.

Proces uvádění z pohledu osob odpovědných za proces uvádění

Z oslovených osob zodpovědných za proces uvádění ZU jich cca 45 % odpovědělo, že působí
na škole, která má zavedený funkční proces uvádění začínajících učitelů do praxe. Panují zde
však značné rozdíly, co se týče druhu školy. V případě ZŠ jde o průměrnou hodnotu (46 %),
ovšem v MŠ pouze 38 % odpovědných osob uvádělo, že jejich škola má zaveden funkční
proces uvádění. Naopak na SŠ více jak polovina OO (53 %) reportovala funkční proces
uvádění na své škole.
Osoby odpovědné za proces uvádění byly v rámci šetření následně dotazovány, zda na škole
mají k dispozici plán uvádění pro začínající učitele (tzv. adaptační plán). V rámci MŠ necelá
polovina (48,4 %) OO uváděla, že adaptační plán na škole mají, zatímco v případě ZŠ a SŠ
šlo pouze o cca čtvrtinu (26 % ZŠ a 27,6 % SŠ). Existence adaptačního plánu na škole se
však na všech druzích škol výrazně liší podle toho, zda má škola zavedený funkční proces
uvádění začínajících učitelů (viz Tabulka 20). Např. v případě MŠ s funkčním procesem
uvádění až 70 % odpovědných osob zmiňuje, že na škole využívají adaptační plán. Naopak u
MŠ bez funkčního procesu uvádění má adaptační plán pouze 34,7 % škol.

Tabulka 20: Zastoupení škol s adaptačním plánem na základě existence funkčního procesu uvádění na
škole (v %).

Je k dispozici plán uvádění?
Ano

Ne

MŠ s funkčním procesem uvádění

70

30

MŠ bez funkčního procesu uvádění

34,7

65,3

ZŠ s funkčním procesem uvádění

39,8

60,2

ZŠ bez funkčního procesu uvádění

12,5

87,5

SŠ s funkčním procesem uvádění

38,7

61,3

SŠ bez funkčního procesu uvádění

15,1

84,9

Na hodnocení procesu uvádění začínajícího učitele do praxe se (dle OO) podílí především
uvádějící učitelé (v průměru 57,5 %) a osoby odpovědné za proces uvádění (51,2 %). Situace
se však částečně liší na jednotlivých druzích škol a i dle toho, zda jde o školu se zavedeným
funkčním procesem uvádění. Z následující tabulky (viz Tabulka 21) je zřejmé především to, že
na všech druzích škol to byly školy bez funkčního procesu uvádění, kde odpovědné osoby
častěji uváděly, že proces uvádění u nich není hodnocen. Na školách s funkčním procesem
uvádění se pak do hodnocení častěji zapojuje uvádějící učitel. V průměru na 13,4 % škol se
pak do procesu hodnocení zapojují i další osoby.
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Tabulka 21: Hodnocení procesu uvádění ZU do praxe dle druhu školy a fungujícího procesu uvádění (v %).

Kdo hodnotí proces uvádění ZU do praxe?
OO

UU

Proces není
hodnocen

MŠ s funkčním procesem uvádění

46,7

76,7

6,7

15

MŠ bez funkčního procesu uvádění

65,7

58,6

13,1

8,1

ZŠ s funkčním procesem uvádění

48,1

61,5

10,6

17,3

ZŠ bez funkčního procesu uvádění

45,8

51,7

23,3

10,8

SŠ s funkčním procesem uvádění

55,6

61,9

14,3

14,3

SŠ bez funkčního procesu uvádění

46,3

31,5

29,6

16,7

Někdo jiný

Celkem 87,5 % osob odpovědných za proces uvádění uvedlo, že na jejich škole je začínajícím
učitelům přidělován uvádějící učitel či mentor. Na těch školách, kde uvádějící učitelé nejsou
přidělováni, byly pak nečastější uváděny kapacitní důvody ve smyslu nedostatku učitelů (55
%) a časové důvody (50 %), kterými bylo myšleno to, že učitelé na škole jsou natolik časově
vytížení, že již nemají další kapacitu na vedení začínajících učitelů. Dále pak byly zmiňovány
finanční (26,7 %) a jiné důvody (21,7 %), přičemž mezi jinými důvody se často objevovaly
zmínky, že jde o malou školu (např. jednotřídní MŠ).
Uvádějící učitelé jsou nejčastěji přidělováni na jeden rok (61,5 %), případně na dva roky (18,1
%), ve výrazně méně případech pak na tři roky (3,8 %). Nezanedbatelné procento osob
odpovědných za proces uvádění pak uvádělo, že není stanovena konkrétní doba, nýbrž záleží
na konkrétní situaci (10,6 %). Jsou zde ovšem patrné rozdíly mezi jednotlivými druhy škol. ZŠ
se zde pohybují spíše v průměrných hodnotách. U MŠ je častější situace, kdy je UU přidělován
na dva roky (23 %) či na tři roky (7,4 %) a rovněž zde častěji není stanovena konkrétní doba
(14,1 %). V případě SŠ jsou naopak UU nejčastěji přidělováni pouze na jeden rok (74,3) a
výrazně méně často na dva (12,4 %) či dokonce tři roky (1 %). Dokonce až 5,6 % SŠ uvádí,
že přidělují UU pouze na půl roku (4,5 % u ZŠ a 2,2 % u MŠ).
Graf níže (Obrázek 11) zachycuje, jaká kritéria odpovědné osoby nejčastěji uváděly
v souvislosti s přiřazováním uvádějícího učitele začínajícímu. Vidíme, že na všech druzích škol
jsou jedním z nejčastěji zmiňovaných kritérií zkušenosti uvádějícího učitele jakožto pedagoga.
Na ZŠ a SŠ je pak důležitým kritériem i stejná či blízká aprobace. To však neplatí u MŠ,
v jejichž případě je poměrně důležitým kritériem vyučování ve stejných třídách (vzhledem
k organizaci na MŠ). Toto kritérium naopak poměrně očekávatelně neplatí v případě SŠ. Na
všech druzích škol je pak relativně důležitým kritériem i schopnost uvádějícího učitele
poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu. Poměrně málo jsou jako kritérium pro přiřazování
uváděny sympatie mezi začínajícím a uvádějícím učitelem či zájem uvádějícího učitele o
uvádění ZU.
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Kritéria přiřazování uvádějícího učitele k začínajícímu učiteli
(dle OO)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

MŠ

ZŠ

SŠ

Obrázek 11: Kritéria přiřazování uvádějícího učitele k začínajícímu (dle osoby odpovědné za proces
uvádění).

Podobně jako v případě uvádějících učitelů byl i osobám odpovědným za proces uvádění
položen dotaz, zda jsou učitelům za uvádění poskytovány nějaké výhody. Poněkud překvapivě
zde však panují poměrně značné rozdíly v odpovědích. Zatímco uvádějící učitelé v necelé
polovině případů (48 %) zmiňovali, že nemají žádné výhody, dle osob odpovědných za proces
uvádění je to jen 21,3 % případů, kdy uvádějící učitel nemá za uvádění žádné výhody. Naopak
až v 57,2 % případů uvádějící učitel dle OO dostává za uvádění odměnu, kdežto uvádějící
učitelé zmiňovali, že dostávají odměnu jen ve 23,5 % případů. V četnosti výskytu příplatků či
snížené povinnosti přímé pedagogické práce se uvádějící učitelé a odpovědné osoby vesměs
shodují.
Tabulka 22: Výhody poskytované uvádějícím učitelů za uvádění ZU (dle OO). (v %)

MŠ
ZŠ
SŠ

Příplatek
17,8
26
26,2

Snížená povinnost přímé
pedagogické práce
0
2
0
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Odměna
61,5
57,8
50,5

Žádná výhoda
22,2
17,2
28,2

Jiné
3
2,5
0
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Dále bylo zjišťováno, jak často osoby odpovědné za proces uvádění vstupují do tohoto procesu
a jak často v průběhu uvádění dochází k setkávání odpovědných osob se začínajícími a
uvádějícími učiteli. Pětina (20,3 %) odpovědných osob uvedla, že do procesu uvádění vstupuje
jednou, a to na začátku, kdy zajistí přidělení uvádějícího učitele. Cca 10 % odpovědných osob
uvedlo, že do procesu uvádění vstupuje alespoň jednou za týden. Přibližně čtvrtina (23,9 %)
OO pak vstupuje do procesu uvádění alespoň jednou za měsíc a další cca čtvrtina (23,9 %)
alespoň jednou za čtvrt roku. Necelých deset procent pak do procesu uvádění vstupuje
alespoň jednou za půl roku. Až 45 % osob odpovědných za uvádění však zároveň uvedlo, že
do procesu uvádění vstupují na vyžádání a podle potřeby.
Co se týče setkávání, s dvojicí začínající a uvádějící učitel (tj. společně) se osoby zodpovědné
za proces uvádění setkávají celkově v 74,4 %. Jsou zde ovšem rozdíly dle druhu škol. Nejvíce
odpovědné osoby uváděly, že se setkávají s dvojicí začínající a uvádějící učitel na MŠ (86,7
%), naopak nejméně často v ZŠ (66,8 %). Střední školy se pohybovaly na úrovni 72,8 %, co
se týče četnosti setkávání OO s dvojicí začínající a uvádějící učitel. Se začínajícím učitelem
zvlášť se odpovědné osoby setkávají přibližně v 94 %, s uvádějícím učitelem (zvlášť) pak cca
v 83 %. Zde přitom nejsou patrné výrazné rozdíly, co se týče druhu školy. Zároveň byla
zjišťována frekvence setkávání odpovědných osob se začínajícími a uvádějícími učiteli.
Výsledky prezentují následující tři grafy.

Frekvence setkávání odpovědné osoby se začínajícím a
uvádějícím učitelem (tj. společně)
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

MŠ
ZŠ

SŠ
Alespoň jednou za týden

Alespoň jednou za měsíc

Alespoň jednou za půl roku

Jiné prosím uveďte

Alespoň jednou za čtvrt roku

Obrázek 12: Frekvence setkávání odpovědné osoby se začínajícím a uvádějícím učitelem (tj. společně).
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Frekvence setkávání odpovědné osoby se začínajícím učitelem
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Obrázek 13: Četnost setkávání odpovědné osoby se začínajícím učitelem.

Frekvence setkávání odpovědné osoby s uvádějícím učitelem
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Obrázek 14: Četnost setkávání odpovědné osoby s uvádějícím učitelem.

Následně byly osoby odpovědné za proces uvádění dotazovány, zda na školách poskytují
začínajícím a uvádějícím učitelům nějakou formu podpory. V případě začínajících učitelů je
nejčastěji poskytováno setkávání s kolegy ve škole (89,1 %), přiřazení uvádějícího učitele či
mentora (87,5 %), rozhovor s ředitelem (79,5 %) či další vzdělávání (78,3 %). V dílčích
oblastech jsou přitom jisté rozdíly dle druhu škol, jak ukazuje následující tabulka (Tabulka 23).
Např. setkávání s kolegy z jiných škol a další vzdělávání jsou poskytovány častěji v MŠ a méně
často na SŠ ve srovnání s průměrem.27
Tabulka 23: Podpora poskytovaná na školách začínajícím učitelům (dle OO). (v %)

Přiřazení UU

Rozhovor s
ředitelem

Rozhovor
s OO (mimo
ředitele)

Setkávání s
kolegy ve
škole

Setkávání s
kolegy z jiných
škol

Další
vzdělávání

Pro srovnání, dle výroční zprávy ČŠI (viz ZATLOUKAL, T. et al. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací
soustavy ve školním roce 2016/2017) patří k nejčastějším formám podpory ZU konzultace s ředitelem či vedením
školy (MŠ 90 %, ZŠ 91 %), přidělení mentora či uvádějícího učitele (MŠ 81%, ZŠ 83%), konzultace s vyučujícími
téhož předmětu (ZŠ 82 %) a vzájemné hospitace/náslechy (MŠ 74%, ZŠ 69%).
27
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MŠ

85,3

74,2

29,5

86,5

29,5

84,1

ZŠ

89,1

82,1

33,6

90,8

15,7

79,5

SŠ

87,5

81,7

46,7

89,2

9,2

68,3

Uvádějícím učitelům je na školách podle OO poskytována nějaká forma podpory v průměru
57,5 %, přičemž v MŠ je poskytování podpory UU častější (62,4 %) a na SŠ naopak méně
časté (52,9 %) s ohledem na průměr. Mezi nejčastější formy podpory pro UU patří podobně
jako u začínajících učitelů další vzdělávání (77,2 %), rozhovor s ředitelem (75,6 %) a setkávání
s kolegy ve škole (74 %). A stejně jako u začínajících učitelů i v případě podpory pro uvádějící
učitele existují dílčí rozdíly dle druhu školy, na které UU působí (viz Tabulka 24).
Tabulka 24: Podpora poskytovaná na školách uvádějícím učitelům (dle OO). (v %)

Mentoring
24,1

Setkávání s
kolegy ve
škole
80,7

Setkávání s
kolegy z jiných
škol
37,4

Další
vzdělávání
88

37,7

23,7

71,1

21,1

73,7

50,9

18,9

69,8

13,2

67,9

MŠ

Rozhovor s
ředitelem
77,1

Rozhovor
s OO (mimo
ředitele)
43,4

ZŠ

77,2

SŠ

69,8
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3.4.

Shrnutí

➢ K přidělování uvádějícího učitele začínajícím učitelům dochází na většině škol. U všech druhů škol
je to jedna z nejčastěji využívaných forem podpory pro začínající učitele. Poněkud se však liší
odpovědi začínajících učitelů a osob odpovědných za proces uvádění, jelikož ZU reportují přidělení
uvádějícího učitele méně často než OO.
➢ Na všech druzích škol dochází ve většině případů k setkávání začínajícího učitele s uvádějícím
učitelem denně či alespoň jednou do týdne. Začínající učitelé však reportují mírně menší četnost
setkávání než uvádějící učitelé.
➢ Začínající učitelé ve velké většině považují pomoc, kterou jim poskytují uvádějící učitelé, za
důležitou pro svou vlastní práci. Stejně tak uvádějící učitelé z velké části považují spolupráci se
začínajícími učiteli za přínosnou a inspirující.
➢ Kritéria pro přiřazování uvádějícího učitele k začínajícím se liší dle druhu školy, na všech jsou však
jedním z nejdůležitějších kritérií zkušenosti uvádějícího učitele jakožto pedagoga. V ZŠ a SŠ je
velmi často uváděným kritériem rovněž stejná či blízká aprobace. Na všech druzích škol je dále
poměrně důležitým kritériem schopnost uvádějícího učitele podávat konstruktivní zpětnou vazbu.
➢ Celkem zásadně se liší pohled začínajících a uvádějících učitelů na to, zda je proces uvádění řízen
nějakým plánem. Zatímco podle většiny ZU, není jejich uvádění řízeno žádným plánem, dle UU
následuje uvádění ZU nějaký plán (přestože v řadě případů jde o plán vytvořený ad hoc). To může
naznačovat, že v řadě případů ZU neví, že jejich uvádění do praxe probíhá na základě nějakého
plánu.
➢ Odpovědnými osobami za proces uvádění ZU na školách jsou nejčastěji ředitelé, v menší míře pak
zástupci ředitele. Situace se však výrazně liší podle druhu školy, kdy v případě SŠ mají proces
uvádění poměrně často na starosti právě zástupci ředitele.
➢ Odpovědné osoby v necelé polovině případů uváděli, že působí na škole, která má zavedený
funkční proces uvádění začínajících učitelů do praxe. V případě MŠ je výskyt funkčního procesu
uvádění méně častý, u SŠ naopak mírně častější. To, zda OO považují proces uvádění ZU do praxe
na své škole za funkční, přitom na všech druzích škol výrazně souvisí s tím, zda je na škole k
dispozici plán uvádění (adaptační plán) a zda je proces uvádění ZU nějakým způsobem hodnocen.
Na školách bez funkčního procesu uvádění je adaptační plán k dispozici méně často a naopak ve
větším množství případů v těchto školách vůbec nedochází k hodnocení procesu uvádění.
➢ V rámci procesu uvádění je poskytována častěji podpora začínajícím učitelům spíše než
uvádějícím. V téměř polovině případů osoby odpovědné za proces uvádění reportovaly, že na jejich
škole není uvádějícím učitelů poskytována žádná forma podpory související s procesem uvádění.
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4. Identifikované potřeby v procesu uvádění začínajících učitelů do
praxe
Další oblastí, kterou dotazníkové šetření zkoumalo, byly potřeby dotazovaných v procesu
uvádění začínajících učitelů do praxe. Výsledky jsou prezentovány opět ve třech podkapitolách
určených jednotlivým aktérům procesu uvádění začínajících učitelů do praxe (ZU, UU, OO).

4.1.

Identifikované potřeby z pohledu začínajících učitelů

Na začátku této podkapitoly budou nejprve uvedeny oblasti (související s uváděním ZU do
praxe), ve kterých dotazovaní začínající učitelé potřebovali v posledním čtvrt roce pomoc. Jak
ukazuje následující Obrázek 15, nejčastěji potřebovali pomoc s kázeňskými problémy
(53,5 %), vedením školní dokumentace (52,8 %), hodnocením žáků (40,1 %), prací se žáky se
SVP (37,5 %) a komunikací s rodiči (33,8 %).

Oblasti, ve kterých ZU potřebovali pomoc v
posledních 3 měsících
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Obrázek 15: Oblasti, ve kterých ZU potřebovali pomoc v posledních 3 měsících.

Oblasti, ve kterých začínající učitelé potřebovali za uplynulé tři měsíce pomoc, se lišily podle
druhu školy, na kterých působí. Detailní přehled uvádí následující Obrázek 16 a 17).
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Oblasti, ve kterých ZU potřebovali pomoc v posledních 3
měsících podle druhu školy (část 1)
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Obrázek 16: Oblasti, ve kterých ZU potřebovali pomoc v posledních 3 měsících podle druhu školy (část 1).

Oblasti, ve kterých ZU potřebovali pomoc v posledních 3
měsících podle druhu školy (část 2)
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Obrázek 17: Oblasti, ve kterých ZU potřebovali pomoc v posledních 3 měsících podle druhu školy (část 2).
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Zajímavým zjištěním je, že všechny oblasti označovali především začínající učitelé na
základních školách. Pomoc s kázeňskými problémy potřebují především začínající učitelé
působící na obou stupních (72 %), 69 % na 1. stupni, 65 % na 2. stupni. Oproti tomu pouze
33 % začínajících učitelů působících v mateřských školách pociťují potřebu pomoci
s kázeňskými problémy a 48 % začínajících učitelů působících na středních školách.
S vedením školní dokumentace potřebují pomoc především začínající učitelé na 1. stupni
(65 %). Hodnocení žáků je další oblastí, ve které potřebují pomoc především učitelé
základních škol (58 % na 1. stupni, 38 % na 2. stupni a 56 % začínajících učitelů působících
na obou stupních základní školy). Pouze 31 % učitelů mateřských a 32 % učitelů středních
škol označili potřebu pomoci s hodnocením žáků.
Pomoc při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadání, poruchy učení,
poruchy autistického spektra, žáci cizinci atd.) potřebují nejvíce začínající učitelé na 1. stupni
základní školy (58 %) a nejméně začínající učitelé na středních školách (22 %).
V komunikaci s rodiči pociťují potřebu nejvíce začínající učitelé v mateřských (36 %) a
základních (40 % na 1. stupni, 35 % na 2. stupni, 44 % působících na obou stupních současně)
školách a pouze 20 % začínajících učitelů na školách středních.
Podpora začínajících učitelů ve zmíněných oblastech práce učitele probíhá na školách různými
způsoby, a to buď formou společných aktivit s uvádějícím učitelem, nebo formou aktivit
nabízených školou jako takovou.
Pozornost bude nyní nejprve obrácena k frekvencím vybraných aktivit realizovaných
s uvádějícím učitelem a spokojenosti s touto frekvencí28. Právě na základě spokojenosti
s frekvencemi jednotlivých aktivit lze usuzovat o oblastech, které je žádoucí posílit ve vztahu
začínající a uvádějící učitel.
Následně bude pozornost zaměřena na způsoby podpory, které jsou začínajícím učitelům
nabízené nad rámec kontaktu se uvádějícím učitelem. Konečně na konci kapitoly budou
představeny způsoby podpory, které by začínající učitelé na škole uvítali nad rámec těch, které
již mají k dispozici.
Frekvenci nejčastějších aktivit, které začínající učitelé uskutečňují se svými uvádějícími učiteli,
uvádí Obrázek 18. Z grafu vyplývá, že nejčastěji začínající učitelé (nehledě na druh školy)
s uvádějícím učitelem probírají témata vztahující se k administrativě (každý den: 9 %; alespoň
jednou za týden: 37,1 %; alespoň jednou za měsíc: 26,6 %) a k výuce (každý den: 14,5 %;
alespoň jednou za týden: 35,5 %; alespoň jednou za měsíc: 23,6 %). Dále nejčastěji uvádějící
učitelé podle odpovědí ZU hodnotí jejich práci (5,8 % každý den; 18,8 % alespoň jednou za
týden; 22,7 % alespoň jednou za měsíc) a poskytují začínajícím učitelům zpětnou vazbu
k přípravě na hodiny (8,4 % každá den; 16,7 % alespoň jednou za týden; 18,5 % alespoň
jednou za měsíc). Nejméně začínající učitelé zažívají s uvádějícím učitelem párovou výuku či
výuku v tandemu (71,7 % nikdy).

Vybrány byly ty aktivity, které začínající učitelé označovali obecně jako nejméně/nejvíce využívané, nebo ty, ve
kterých byl znatelný rozdíl v různých druzích škol.
28
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Frekvence aktivit začínajícího učitele s učitelem uvádějícím
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Obrázek 18: Frekvence aktivit začínajícího učitele s uvádějícím nehledě na druh školy.
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Největší rozdíly ve výsledcích s ohledem na druh školy, ve které začínající učitel působí, byly
detekovány v oblastech: hospitace29, náslechy30, párová výuka a zpětná vazba začínajícímu
učiteli. Jednotlivé výsledky jsou proto představeny níže.
Z Obrázek 19 lze vyčíst, že hospitace uvádějících učitelů v hodinách začínajících probíhají
nejčastěji v mateřských školách, kdy 38 % dotazovaných uvedlo, že k hospitacím dochází
každý den. V ostatních stupních škol k takto pravidelným hospitacím dochází jen zřídka či
vůbec. Na základních a středních školách učitelé nejvíce uváděli, že k hospitacím od
uvádějícího učitele nedochází nikdy (1. stupeň ZŠ: 37,3 %; 2. stupeň ZŠ: 25,8 %; 1. a 2. stupeň
současně: 41,4 %; SŠ: 25,4 %).

Hospitace uvádějícího učitele na hodinách začínajícího učitele
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Obrázek 19: Hospitace uvádějícího učitele na hodinách začínajícího učitele.

S frekvencí hospitací jsou dotazovaní převážně spokojeni, pouze čtvrtina z nich by si je přála
častější. S ohledem na ne/pravidelnost aktivit se ukázalo, že nejvíce by si přáli hospitace (od
svých uvádějících učitelů) zařadit do své školní praxe častěji začínající učitelé na základních
a středních školách (28 % 1. stupeň ZŠ; 21,3 % na 2. stupni ZŠ; 14,7 % SŠ), jak dokládá
Hospitace je návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznat stav a úroveň výchovné a vzdělávací
práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají školní inspektoři a ředitelé škol (PRŮCHA, J. et al. Pedagogický slovník).
Pro účely tohoto šetření se hospitací rozumí pozorování výuky začínajícího učitele učitelem zkušenějším. Jde o
způsob získávání informací o pracovních postupech a výsledcích začínajících učitelů (o vyučovacích metodách, o
organizaci práce, vztahu učitele k žákům, klimatu třídy apod.). Hospitující učitel si v průběhu hospitace zapisuje
poznámky, které se ZU učitelem probírá v rámci po-hospitačního rozhovoru (PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze
školského managementu pro pedagogické pracovníky).
30 Náslech lze chápat jako jednu z forem hospitace, kdy PRŮCHA, J. et al. (Pedagogický slovník) uvádí, že
hospitace za účelem studijním a poznávacím provádí studující a mladší učitelé. Aby se pojem hospitace UU v textu
nepletl a nezaměňoval s aktivitou ZU, používáme pro pozorování ZU v hodinách zkušenějších kolegů pojem
náslech. Náslechem se tedy rozumí pozorování výuky zkušenějšího učitele učitelem začínajícím s cílem inspirovat
se tím, jak výuka může/má probíhat. Dotyčný se může soustředit na různé prvky realizace výuky (time-management
učitele, výukové metody, způsob komunikace s žáky apod.).
29
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Obrázek 20. Naopak pouze něco málo přes 12 % začínajících učitelů si přeje více této aktivity.
Začínající učitelé v mateřských školách byli jedinou skupinou, která využila možnosti označit
políčko chtěl/a bych méně této aktivity (1,2 %).

Spokojenost ZU s frekvencí hospitací uvádějícího učitele
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Obrázek 20: Spokojenost ZU s frekvencí hospitací uvádějícího učitele.

Rozdíly ve frekvencích náslechů začínajících učitelů v hodinách uvádějících jsou obdobné
výsledkům frekvencí hospitací na jednotlivých druzích škol, jak uvádí Obrázek 21.

Náslechy začínajícího učitele v hodinách uvádějícího učitele
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

MŠ
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
ZŠ 1. a 2. stupeň současně
SŠ

Každý den

Alespoň jednou za týden

Alespoň jednou za měsíc

Alespoň jednou za čtvrt roku

Alespoň jednou za půl roku

Méně než jednou za půl roku

Nikdy
Obrázek 21: Náslechy začínajícího učitele v hodinách uvádějícího učitele.
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Stejně jako u hospitací, i u náslechů je patrné, že začínající učitelé zažívají nejčastěji náslechy
v mateřských školách (38,2 % dokonce každý den, 17,1 % alespoň jednou za týden).
V ostatních druzích škol dochází k náslechům méně často (alespoň jednou za čtvrt roku: 1.
stupeň ZŠ: 12,2 %; 2. stupeň ZŠ: 18,0 %; 1. a 2. stupeň současně: 17,9 % SŠ: 18,2 %) až
nikdy (1. stupeň ZŠ: 46,9 %; 2. stupeň ZŠ: 37,7 %; 1. a 2. stupeň současně: 42,9 % SŠ: 47 %).
Celkem 36,4 % dotazovaných napříč všemi druhy škol na žádné náslechy nedochází.
Snad i proto následující Obrázek 22 ukazuje, že více než polovina dotazovaných začínajících
učitelů na prvním stupni (54 %) by ocenila více této aktivity. Na prvním stupni dokonce
převažuje požadavek více náslechů nad spokojeností se současnou situací (46 %). Dále 35 %
dotazovaných na 2. stupni a 30,3 % začínajících učitelů na střední škole by si přála více
možností náslechů. Nejvíce jsou spokojeni začínající učitelé mateřských škol (77,5 %), kteří
také uváděli, že dochází na náslechy nejčastěji ze všech učitelů z ostatních stupňů škol,
22,5 % začínajících učitelů na MŠ by přesto chtěla více náslechů.

Spokojenost začínajících učitelů s frekvencí náslechů
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

MŠ

ZŠ 1. stupeň

ZŠ 2. stupeň

ZŠ 1. a 2. stupeň současně

SŠ

Vyhovuje mi, jak je to v současné době nastavené

Chtěl/a bych více této aktivity

Chtěl/a bych méně této aktivity
Obrázek 22: Spokojenost začínajících učitelů s frekvencí náslechů.

Šetření ukázalo, že k párové výuce začínajících učitelů s učiteli uvádějícími téměř nedochází.
I v této oblasti jsou výjimkou mateřské školy31, za které uvedlo 33,8 % začínajících učitelů, že
spolu s uvádějícím učitelem párově vyučují každý den a 12,2 % alespoň jednou za týden (viz
Obrázek 23).

Zde musíme mít opět na paměti specifickou organizaci mateřských škol, kdy se po část dne probíhá souběžná
výuka dvou učitelek. Je možné, že část respondentů za párovou výuku považuje právě toto organizační uspořádání.
31
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Párová výuka, výuka v tandemu
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Obrázek 23: Párová výuka, výuka v tandemu.

Ačkoli většina učitelů uváděla, že k párové výuce na jejich škole nedochází, převažuje u všech
dotazovaných spokojenost se současným stavem (viz Obrázek 24). Více párové výuky by si
přáli především začínající učitelé na základních školách (1. stupeň: 27,5 %; 2. stupeň: 32,2 %;
1. a 2. stupeň současně: 24,1 %).

Spokojenost ZU s frekvencí párové výuky
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

MŠ
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
ZŠ 1. a 2. stupeň současně
SŠ

Vyhovuje mi, jak je to v současné době nastavené

Chtěl/a bych více této aktivity

Chtěl/a bych méně této aktivity
Obrázek 24: Spokojenost ZU s frekvencí párové výuky.
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V otázce pravidelnosti poskytování zpětné vazby začínajícímu učiteli k přípravě na hodiny opět
odpovídali nejčastěji začínající učitelé z mateřských škol, že k této aktivitě s uvádějícím
učitelem dochází denně (22,5 %) či alespoň jednou do týdne (38 %), jak uvádí Obrázek 25.
V ostatních stupních školy vždy do 4 % učitelů potvrdilo, že dostávají zpětnou vazbu každý
den. Na prvním stupni ZŠ k poskytování zpětné vazby nejčastěji nedochází vůbec (34 %),
anebo alespoň jednou za měsíc (26 %). Stejně tak na druhém stupni ZŠ nejvíce začínajících
učitelů (26,2 %) odpovídalo, že zpětnou vazbu k přípravě na hodiny od uvádějících učitelů
nedostávají vůbec a 13,1 % alespoň jednou za čtvrt roku. Také na středních školách začínající
učitelé uváděli nejčastěji, že zpětnou vazbu k přípravě na hodiny nedostávají (32,3 %) a ti,
kteří ano, potom nejčastěji alespoň jednou za měsíc (23,1 %) či jednou za čtvrt roku (20 %).

Zpětná vazba začínajícímu učiteli k přípravě na hodiny
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Obrázek 25: Zpětná vazba začínajícímu učiteli k přípravě na hodiny.

Kromě případů MŠ ke zpětné vazbě dochází spíše výjimečně. Za zajímavé lze proto považovat
zjištění, že většina začínajících učitelů vyjádřila spokojenost s frekvencí zpětné vazby ke svým
přípravám na hodiny (spokojených je 79,7 % začínajících učitelů na MŠ; 72 % na 1. stupni ZŠ;
73,3 % na 2. stupni ZŠ; 75,9 % ZU na obou stupních ZŠ a 78,8 % začínajících učitelů na SŠ).
Více této aktivity by si přáli učitelé na ZŠ (28,0 % na 1. stupni ZŠ; 25,0 % na 2. stupni ZŠ;
24,1 % ZU na obou stupních ZŠ), dále 19,7 % začínajících učitelů na SŠ a také 20,3 %
začínajících učitelů v MŠ (viz Obrázek 26).
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Spokojenost ZU s frekvencí zpětné vazby k přípravě na hodiny
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Obrázek 26: Spokojenost ZU s frekvencí zpětné vazby k přípravě na hodiny.

Celkovou spokojenost začínajících učitelů s frekvencí aktivit realizovaných s uvádějícími
učiteli nehledě na druh školy udává Obrázek 27. Z grafu lze vyčíst, že největší zájem je mezi
začínajícími učiteli o více hodin náslechů v hodinách uvádějících učitelů. Více této aktivity by
si přálo 33,7 % dotazovaných začínajících učitelů. Zhruba čtvrtina dotazovaných by si přálo od
uvádějících učitelů více hodnocení své práce (25,3 %), stejně jako více párové výuky
s uvádějícím učitelem (25,1 %). Současně ale 3,9 % dotazovaných uvádělo, že by si párové
výuky přálo méně. Více zpětné vazby k přípravě na hodiny si přeje 22,9 % dotazovaných. Více
hodin hospitací by ocenilo 19,4 % začínajících učitelů a častější probírání témat vztahujících
se k výuce by ocenilo 17,2 % dotazovaných a témat vztahujících se k administrativě 15,4 %.
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Spokojenost začínajících učitelů s frekvencí společných aktivit
s uvádějícím učitelem
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Obrázek 27: Spokojenost začínajících učitelů s frekvencí společných aktivit s uvádějícím učitelem.

Kromě podpory od uvádějících učitelů nabízejí školy ZU další podpůrné aktivity. Přehled těch
nejčastější spolu s frekvencí, se kterou se ZU daných aktivit účastní, uvádí Obrázek 28.
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Podpůrné aktivity pro ZU nad rámec kontaktu s UU
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Obrázek 28: Podpůrné aktivity pro ZU nad rámec kontaktu s UU.

Nejčastěji (alespoň jednou do týdne) se začínající učitelé setkávají v užší skupině kolegů
(7,9 %), se kterými řeší věci vztahující se k potřebám začínajících učitelů. Téměř polovina
dotazovaných začínajících učitelů (47,6 %) taková setkávání nezažívá vůbec.
Alespoň jednou do měsíce se 44,1 % začínajících učitelů (a 38,8 % alespoň jednou za čtvrt
roku) účastní porad učitelského sboru, na kterých mohou přinášet vlastní témata, která
potřebují prodiskutovat.
Za zajímavé zjištění lze považovat, že 32,4 % začínajících učitelů nechodí na náslechy ke
svým kolegům vůbec, za to hospitace ostatních kolegů (včetně ředitele školy či jeho zástupce)
na hodinách ZU jsou poměrně častou záležitostí (30,1 % začínajících učitelů je zažívají
alespoň jednou za čtvrt roku a 27,7 % alespoň jednou za půl roku).
Výsledky u několika oblastí se značně lišily podle druhu školy. První z nich je frekvence
pravidelných setkávání začínajících učitelů v užší skupině kolegů, která jsou věnována
primárně začínajícím učitelům. Výsledky uvádí Obrázek 29.
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Pravidelná setkávání v užší skupině kolegů věnovaná ZU
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Obrázek 29: Pravidelná setkávání v užší skupině kolegů věnovaná ZU.

Z grafu vyplývá, že nejčastěji se s ostatními kolegy setkávají začínající učitelé v mateřské
škole (21 % alespoň jednou do týdne) a nejméně začínající učitelé na základních školách
(nikdy 48 % na 1. stupni, 60,3 % na 2. stupni a 59,4 % působících na obou stupních).
Druhou výraznou oblastí se ukázaly být hospitace zkušenějších kolegů na hodinách učitelů
začínajících. Jejich frekvenci podle druhu školy uvádí Obrázek 30.

Frekvence hospitací kolegů na hodinách ZU
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Obrázek 30: Frekvence hospitací kolegů na hodinách ZU.
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V mateřských školách dochází k hospitacím ostatních kolegů v hodinách ZU nejčastěji (6,2 %
alespoň jednou za týden), současně ale začínající učitelé v mateřských školách uváděli
nejčastěji, že k hospitacím nedochází nikdy (18,5 %)32. Na všech stupních školy začínající
učitelé zažívají nejčastěji hospitaci svých kolegů jednou za čtvrt (MŠ: 27,2 %; 1. stupeň: 34 %;
2. stupeň: 33,3 %; 21,9 % učitelů působících na obou stupních; SŠ: 31,4 %) či za půl roku
(MŠ: 22,2 %; 1. stupeň: 22 %; 2. stupeň: 28,6 %; 37,5 % učitelů působících na obou stupních;
SŠ: 32,9 %).
Třetí oblastí byly náslechy začínajících učitelů na hodinách zkušenějších kolegů. Frekvenci
této aktivity podle druhu škol uvádí Obrázek 31.

Frekvence náslechů začínajících učitelů na hodinách kolegů
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Obrázek 31: Frekvence náslechů začínajících učitelů na hodinách kolegů.

Velká část respondentů nechodí na náslechy ke zkušenějším kolegům vůbec. Nejméně však
začínající učitelé působící na obou stupních (37,5 %) a prvním stupni (36,7 %) ZŠ. Nejčastěji
na náslechy dochází začínající učitelé v mateřských školách (7,3 % alespoň jednou za týden
a 19,5 % alespoň jednu za měsíc). Co se týče středních škol, 35,7 % začínajících učitelů
uvádělo, že na náslechy nechodí vůbec, alespoň jednou týdně žádný z nich, 5,7 % alespoň
jednou za měsíc a 22,9 % podstupuje náslechy alespoň jednou za čtvrt či za půl roku 33.
Data naznačují, že k hospitacím na MŠ dochází mnohem častěji než na ostatních druzích a stupních škol.
Můžeme proto uvažovat o různém chápání termínu hospitace u dotazovaných ZU, zejména právě v MŠ. Někteří
mohou považovat za hospitaci oficiální návštěvu druhé kolegyně na vlastní hodině, kdy kolegyně sleduje předem
stanovená kritéria a posléze ZU hodnotí v rámci po-hospitačního rozhovoru. Zatímco někteří za hospitaci mohou
považovat už jen samotnou přítomnost kolegyně ve třídě, která souvisí s organizací vzdělávání v MŠ, kdy část
výuky realizují dvě učitelky ve třídě společně.
32

Nízká frekvence náslechů může souviset s náročností organizace vyučování. V případě náslechů začínajících
učitelů v hodinách kolegů je obtížné do jejich hodin shánět suplujícího učitele.
33
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Poslední oblast, která bude představena, je frekvence zpětné vazby, kterou dotazovaní
začínající učitelé dostávají na svou práci od ostatních kolegů. Výsledky podle druhu škol uvádí
Obrázek 32.

Frekvence zpětné vazby na práci začínajících učitelů
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Obrázek 32: Frekvence zpětné vazby na práci začínajících učitelů.

Zpětnou vazbu dostávají nejčastěji opět začínající učitelé v mateřských školách (32,9 %
alespoň jednou za týden; 26,6 % alespoň jednou za měsíc). Většina začínajících učitelů
základních škol dostává zpětnou vazbu alespoň jednou za půl roku (26,5 % na 1. stupni ZŠ;
31,7 % na 2. stupni ZŠ a 25 % začínajících učitelů působících na obou stupních). Začínající
učitelé na středních školách dostávají zpětnou vazbu nejčastěji alespoň jednou za čtvrt roku
(26,6 %).

Následující položka zjišťovala, jaké další formy podpory by začínající učitelé uvítali nad rámec
té, kterou ve škole již dostávají. Výsledky uvádí Obrázek 33.
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Forma podpory, kterou by ZU uvítali nad rámec té dosavadní
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Žádnou, podpora kterou momentálně na škole
dostávám, je dostačující
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Hodnotící rozhovor od nadřízeného
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Obrázek 33: Formy podpory, kterou by začínající učitelé uvítali nad rámec dosavadní.

Jak je patrné, nejvíce začínající učitelé označovali potřebu více náslechů na hodinách svých
kolegů (42 %), což odráží nastíněnou situaci, kdy k náslechům dochází (kromě MŠ) velmi
zřídka. Druhou nesilnější oblast tvoří potřeba sdílení zkušeností s ostatními kolegy (38,3 %).
Třetí nejčastější odpověď dotazovaných začínajících učitelů byla, že nepotřebují žádnou další
podporu a tu, kterou dostávají na své škole, označili za dostačující (33 %). 20 % respondentů
by ocenilo více hodin hospitací od zkušenějších kolegů. Hodnotící rozhovor s nadřízeným a
individuální vedení zkušenějším kolegou shodně označilo 18 % dotázaných začínajících
učitelů. V oblasti párové výuky si podporu přeje pouze 16,7 % dotazovaných začínajících
učitelů. Stejné procento začínajících učitelů má zájem o další vzdělávání v tématech, která by
sami navrhli (16,7 %).
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4.2.

Identifikované potřeby z pohledu uvádějících učitelů

Druhou skupinu dotazovaných respondentů tvořili uvádějící učitelé. Šetření zjišťovalo, jak se
uvádějící učitelé snaží naplnit potřeby začínajících učitelů při jejich adaptaci na školu (v jakých
oblastech poskytli v posledním čtvrtletí začínajícím učitelům nejčastěji podporu; jaká je
frekvence jednotlivých podpůrných aktivit se ZU). Baterie dotazů byla zaměřena na to, jaké
potřeby mají v tomto procesu samotní uvádějící učitelé a zda také je někdo na škole podporuje.
Obrázek 34 představuje přehled oblastí, ve kterých uvádějící učitelé poskytli začínajícím
učitelům pomoc v uplynulých třech měsících.

Oblasti, ve kterých uvádějící učitel poskytl podporu
začínajícímu učiteli během posledních tří měsíců
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Kázeňské problémy
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Obrázek 34: Oblasti, ve kterých uvádějící učitel poskytl podporu začínajícímu učiteli během posledních 3
měsíců.
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Oblasti poskytnuté podpory se liší podle druhu škol. V mateřských školách uvádějící učitelé
poskytli podporu začínajícím učitelům nejčastěji v otázkách školní dokumentace (69,5 %); dále
v otázkách vztahujících se ke znalostem kurikula. Shodně po 61 % uvádějících učitelů v MŠ
uvedlo, že svým začínajícím učitelům pomohli s konkrétními přípravami na hodiny a v oblasti
přizpůsobení školských vzdělávacích programů žákům. V mateřských školách se jako důležitá
oblast, ve které uvádějící učitelé poskytují začínajícím podporu, ukázala být také bezpečnost
dětí (56,8 %).
V základních školách šlo nejčastěji o poskytnutí pomoci ze strany uvádějících učitelů
v oblastech: vedení školní dokumentace (75,3 %); kázeňských problémů (64,5 %); hodnocení
žáků (63,3 %) a komunikace s rodiči (60,2 %).
Na středních školách se jako nejvýraznější oblasti, ve kterých uvádějící učitelé podporují
začínající, ukázaly být vedení školní dokumentace (69,8 %) a hodnocení žáků (63,5 %).
Uvádějící učitelé sdělili formu a frekvenci aktivit, jakými poskytují podporu svěřeným
začínajícím učitelům. Výsledky napříč stupni škol uvádí Obrázek 35.
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Obrázek 35: Frekvence aktivit uvádějících učitelů se začínajícím učitelem.
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70 %

Jak je z obrázku patrné, nejčastější forma podpory ze strany uvádějících učitelů k učitelům
začínajícím jsou rozhovory vztahující se k výuce (50 % dotazovaných takovou podporu
začínajícím učitelům poskytuje alespoň jednou do týdně, 21,8 % dokonce denně) a rozhovory
týkající se administrativy spojené s každodenním chodem školy (takovou podporu poskytuje
začínajícím učitelům 40,9 % alespoň jednou do týdne a 16,2 % denně). Třetí nejčastější forma
podpory vůči začínajícím učitelům je poskytnutí zpětné vazby k jejich přípravě na hodinu
(takovou podporu poskytuje 37,4 % uvádějících učitelů alespoň jednou do týdne a 9,7 %
denně). Alespoň jednou do měsíce 32,6 % uvádějících učitelů hodnotí celkovou práci
začínajících učitelů; 22 % z nich dochází na hospitace do hodin začínajících učitelů a 20,2 %
uvádějících učitelů má alespoň jednou do měsíce ve svých hodinách začínajícího učitele na
násleších. Nejméně uvádějící učitelé realizují spolu s uvádějícími učiteli párovou výuku
(58,5 % dotazovaných nikdy).
Stejně jako u odpovědí začínajících učitelů, také u uvádějících učitelů byly znatelně častější
některé aktivity v mateřských školách oproti ostatním stupňům škol. Na příklad k hospitacím
(viz Obrázek 36) uvádějících učitelů v hodinách začínajících učitelů dochází v mateřských
školách u 36,6 % dotazovaných každý den 34, na základních školách ke každodenním
hospitacím dochází pouze u 2,6 % dotazovaných a na středních školách u 3,1 %. Na středních
školách dochází k hospitacím dotazovaných uvádějících učitelů nejčastěji alespoň jednou za
čtvrt roku (27,1 %) stejně tak jako u uvádějících učitelů působících na základní škole (23,8 %).

Frekvence hospitací uvádějících učitelů v hodinách
začínajících učitelů podle druhu školy
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Obrázek 36: Frekvence hospitací uvádějících učitelů v hodinách začínajících učitelů podle druhu školy.

Zde může být důvodem poměrně vysokého procenta opět specifikum organizace výuky v MŠ, kdy jsou často ve
třídě dvě učitelky současně a respondenti mohli vnímat hospitaci různě, někteří již jako pouhou přítomnost
kolegy/ně.
34
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Obdobné výsledky se ukázaly u frekvencí náslechů začínajících učitelů u dotazovaných
uvádějících učitelů, jak ilustruje Obrázek 37. V mateřských školách dochází k náslechům u
35,8 % dotazovaných uvádějících učitelů denně, zatímco pouze u 3,8 % na ZŠ a u 3,3 %
uvádějících učitelů na střední škole. Alespoň jednou za čtvrt roku dochází nejčastěji
k náslechům u uvádějících učitelů na 1. stupni ZŠ (32,2 %) a střední škole (27,2 %), zatímco
na druhém stupni ZŠ dochází k náslechům u dotazovaných uvádějících učitelů nejčastěji
alespoň jednou za měsíc (25,7 %). Uvádějící učitelé působící na obou stupních základní školy
současně mívají náslechy nejčastěji alespoň jednou za půl roku (28,6 %).

Frekvence náslechů začínajících učitelů v hodinách uvádějících
učitelů podle druhu školy
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Obrázek 37: Frekvence náslechů začínajících učitelů v hodinách uvádějících učitelů podle druhu školy.

Rozdíly v jednotlivých stupních škol se projevily také u párové výuky z pohledu uvádějících
učitelů, stejně jako tomu bylo u prezentace výsledků začínajících učitelů. Z Obrázek 38 lze
vyčíst, že nejčastěji uvádějící učitel provádí párovou výuku v mateřských školách (46,1 %
každý den) a nejméně často dochází k párové výuce na 2. stupni ZŠ (80,3 % nikdy).
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Frekvence párové výuky z pohledu UU
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Obrázek 38: Frekvence párové výuky z pohledu UU.

Témata týkající se administrativy spojené s každodenním chodem školy (viz Obrázek 39)
nejčastěji uvádějící učitelé probírají se začínajícími učiteli v MŠ (26,8 % každý den, 42,7 %
alespoň jednou do týdne). Toto téma je také časté pro uvádějící učitele na základních školách,
alespoň jednou za týden se začínajícími učitele administrativní otázky řeší 65 % uvádějících
učitelů působících na obou stupních ZŠ, 42,4 % na 1. stupni a 37,8 % na 2. stupni.
Středoškolští uvádějící učitelé se se začínajícími učiteli věnují administrativním otázkám
nejčastěji alespoň jednou do měsíce (39,8 %) anebo alespoň jednou za týden (35,5 %).

Frekvence probírání témat vztahujících se k administrativě, které
potřebuje řešit začínající učitel z pohledu UU
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Obrázek 39: Frekvence probírání témat vztahujících se k administrativě, které potřebuje řešit začínající
učitel z pohledu UU.
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Také zpětnou vazbu k přípravě na hodiny začínajících učitelů poskytuje nejvíce uvádějících
učitelů v mateřských školách (22,2 % denně, 51,9 % alespoň jednou za týden). Zatímco na ZŠ
tuto podporu poskytuje denně pouze 5,3 % a 5,4 % na SŠ, jak ilustruje Obrázek 40. Na
základních školách uvádějící učitelé poskytují zpětnou vazbu nejčastěji alespoň jednou do
měsíce (průměrně 34,3 % napříč 1. a 2. stupněm ZŠ) a na středních školách uvádějící učitelé
poskytují zpětnou vazbu začínajícím učitelům nejčastěji alespoň jednou týdne (34,8 %).

Frekvence zpětné vazby začínajícímu učiteli k přípravě na hodiny z
pohledu UU
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Obrázek 40: Frekvence zpětné vazby začínajícímu učiteli k přípravě na hodiny z pohledu UU.

Další sada položek zkoumala, zda samotní uvádějící učitelé mají dostatek informací a
dostatečnou podporu v procesu uvádění začínajících učitelů do praxe. Nejprve se proto
zjišťovalo, zda respondenti z řad uvádějících učitelů mají ve škole někoho, kdo jim je
nápomocný v procesu uvádění ZU do praxe. Výsledky uvádí Tabulka 25, ze které nelze vyčíst
jednoznačnou tendenci, jelikož ve všech stupních škol se kladné i záporné odpovědi pohybují
okolo 50 %. Přesto lze říci, že nejméně deklarovali přítomnost podpůrné osoby uvádějící
učitelé v mateřských školách (58,5 % nemá k dispozici nikoho, kdo by jim pomáhal v procesu
uvádění začínajících učitelů). Naopak nejvíce takovou osobu detekovali uvádějící učitelé na
školách základních (48,2 %). Je zapotřebí brát v potaz, že se jedná opravdu o velmi malé
rozdíly.
Tabulka 25: Přítomnost osoby, která ve škole poskytuje pomoc uvádějícím učitelům (v %).
Ano
Ne
MŠ
41,5
58,5
ZŠ

48,2

51,8

SŠ

46,9

53,1

Osoby, které ve školách uvádějícím učitelům poskytují podporu v procesu uvádění
začínajících učitelů do praxe, jsou z velké většiny zástupci ředitele školy, jak uvádí Tabulka
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
Reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Strana 57

26. Zatímco na MŠ a ZŠ je onou podpůrnou osobou pro uvádějící učitele především ředitel
školy (59,7 % na MŠ; 66,3 % na ZŠ), na středních školách uvádějící učitele podporuje
především zástupce ředitele školy (82,2 %).
Tabulka 26: Osoby poskytující podporu/pomoc uvádějícím učitelům v procesu uvádění začínajících učitelů
(v %).
Zástupce
Jeden
Ředitel
ředitele
konkrétní
Víc
Podporu
školy
školy
kolega
kolegů
nepotřebuji
MŠ
59,5
40,5
21,6
18,9
8,1
ZŠ

66,3

63,8

15

36,3

7,5

SŠ

46,7

82,2

13,3

28,9

4,4

Následující Tabulka 27 uvádí, jak často je uvádějícím učitelům poskytována podpora
v procesu uvádění začínajících učitelů do praxe od výše zmíněných osob.
Tabulka 27: Frekvence poskytování podpory uvádějícím učitelům (v %).
Alespoň
Alespoň
Alespoň
Alespoň
jednou
jednou
jednou
jednou
Podle
za týden
za měsíc
za čtvrt roku
za půl roku
potřeby
MŠ

5,3

7,9

10,5

2,6

71,1

ZŠ

3,8

14,1

5,1

2,6

71,8

SŠ

0

28,9

15,6

2,2

48,9

Z tabulky je možné vyčíst, že většině UU není podpora v procesu uvádění začínajících učitelů
do praxe poskytována pravidelně, ale především podle aktuální potřeby. Tak odpovědělo
71,1% uvádějících učitelů z MŠ, 71,8 % ze ZŠ a 48,9 % ze SŠ.
Důležité je ptát se, zda vůbec uvádějící učitelé potřebují pomoc v procesu uvádění začínajících
učitelů do praxe. Výsledky ukázaly (viz Tabulka 28), že většina uvádějících učitelů nepociťuje
potřebu podpory v procesu uvádění začínajících učitelů do praxe. Nejméně potřebují pomoc
UU na střední škole (15,5 % pociťuje tuto potřebu, zatímco 84,5 % nikoliv), nejvíce naopak
uvádějící učitelé v MŠ, i když i mezi nimi většina z nich uvedla, že potřebu nepotřebuje
(68,4 %; 31,6 % potřebuje). 81,1 % uvádějících učitelů základních škol uvedlo, že žádnou
pomoc nepotřebují a 18,9 % vyjádřili potřebu jisté podpory.
Tabulka 28: Potřebují uvádějící učitelé pomoc v procesu uvádění začínajících učitelů do praxe? (v %).

Ano

Ne

MŠ

31,6

68,4

ZŠ

18,9

81,1

SŠ

15,5

84,5

Níže (viz Obrázek 41) jsou uvedeny oblasti, které uvádějící učitelé označili za ty, ve kterých by
podporu/pomoc uvítali. Nejčastěji uváděli potřebu dozvědět se a naučit se, jak správně a
efektivně provádět hospitace (31,1 % všech UU); dále to, jak identifikovat potřeby začínajících
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učitelů (29,9 %), jak vést rozhovor po hospitaci (29,34 %) či jak plánovat rozvoj začínajícího
učitele (29,34 %).

Oblasti, ve kterých uvádějící učitelé pociťují potřebu
pomoci/podpory
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Obrázek 41: Oblasti, ve kterých uvádějící učitelé pociťují potřebu pomoci/podpory.

Následující Tabulka 29 uvádí potřeby uvádějících učitelů podle druhů škol. Povšimnout si lze
zajímavého výsledku, kdy největší potřebu posílit všechny oblasti (kromě párové výuky)
deklarovali uvádějící učitelé v mateřských školách, i když (možná právě proto) jsou to oni, kteří
zároveň uváděli, že se začínajícími učiteli provádějí nejčastěji řadu aktivit oproti dalším druhům
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škol. Uvádějící učitelé v dalších druzích škol uváděli větší potřebu dozvědět se, jak vést
párovou výuku (32,3 % na ZŠ; 33 % na SŠ). Výsledek, že učitelé nevědí, jak párovou výuku
vést, může být jedním z vysvětlení, proč na ZŠ ani na SŠ k párové výuce příliš nedochází (viz
Obrázek 23).
Tabulka 29: Oblasti podpory, ve kterých UU pociťují potřebu (podle druhu školy), (v %).
MŠ

ZŠ

SŠ

Jak komunikovat se začínajícím učitelem

11,8

6,2

7,2

Jak identifikovat potřeby začínajícího učitele

39,8

26,7

25,8

Jak podpořit začínajícího učitele
v tématech vztahujících se k výuce

16,1

11,2

15,5

Jak podpořit začínajícího učitele
v tématech vztahujících se
k administrativě

19,4

11,2

13,4

Jak provádět hospitace

38,7

26,1

32

Jak vést rozhovor po hospitaci

34,4

27,3

27,8

Jak provádět náslechy

18,3

14,9

13,4

Jak vést rozhovor po náslechu

20,4

16,2

11,3

Jak vést párovou výuku – výuku v tandemu

15,1

32,3

33

Jak plánovat rozvoj začínajícího učitele

38,7

25,5

26,8

Jak hodnotit práci začínajícího učitele

33,3

23,6

28,9

Jak poskytnout zpětnou vazbu začínajícímu
učiteli v přípravě na hodinu

24,7

18,6

20,6

Podporu nepotřebuji

16,1

24,8

25,8
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4.3.

Identifikované potřeby z pohledu osob odpovědných za proces uvádění

Třetí zkoumanou skupinou respondentů byly osoby odpovědné za proces uvádění začínajících
učitelů do praxe. Odpovědné osoby měly samy možnost označit svou školu za tu, která má
nebo nemá zavedený funkční proces uvádění začínajících učitelů. V následující kapitole bude
dále uvedeno, jak se liší procentuální zastoupení přidělování či nepřidělování uvádějících
učitelů učitelům začínajícím podle toho, zda dotazovaní považují svou školu jako tu „s“ nebo
„bez“ funkčního procesu uvádění začínajících učitelů do praxe. V závěru jsou uvedeny oblasti,
ve kterých samy odpovědné osoby pociťují potřebu dalšího vzdělávání či další podpory
v otázce uvádění začínajících učitelů do praxe.
Obrázek 42 uvádí oblasti, ve kterých školy (z pohledu osob zodpovědných za proces uvádění
začínajících učitelů ve škole) nabízejí svým učitelům podporu v jejich profesním rozvoji.

Oblasti podpory profesního rozvoje využívané na školách
Neformální setkávání iniciovaná učiteli

Neformální setkávání iniciovaná školou

Individuální vedení zkušenějším kolegou (mentoring)

Sdílení zkušeností mezi kolegy navzájem

Párová výuka (výuka v tandemu)

Vzájemné náslechy na hodinách

Vzájemné hospitace kolegů

Přidělení uvádějícího učitele/mentora
Porady učitelského sboru, kde může každý přinést svá
témata a své dotazy
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Pro začínající učitele bez předchozí praxe
Pro všechny nové učitele na škole (zahrnuje i začínající učitele)
Pro všechny učitele na škole bez ohledu na délku praxe (zahrnuje i začínající a nové učitele)
Obrázek 42: Oblasti podpory profesního rozvoje využívané na školách nehledě na druh školy.
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Většina OO uvedla, že na jejich škole pořádají pravidelné porady učitelského sboru, kde může
každý přinést svá témata a své dotazy (92,5 %), druhou nejčastější formou podpory profesního
rozvoje se ukázalo být sdílení zkušeností mezi kolegy (91,2 %), vzájemné náslechy na
vyučovacích hodinách (67,6 %) a neformální setkávání iniciované učiteli (65,5 %). Zmíněné
oblasti podpory školy nabízejí všem učitelům bez ohledu na délku jejich učitelské praxe.
Speciálně pro začínající učitele 40,5 % odpovědných osob uvádělo, že jejich podpora spočívá
především v přidělení uvádějícího učitele a 32 % uvedlo, že dochází k individuálnímu vedení
zkušenějším kolegou (mentoring). Párová výuka se opět ukázala nejméně využívanou oblastí,
kdy 61,8 % dotazovaných OO uvedlo, že tato forma podpory na jejich škole není využívána.
Tabulka 30 uvádí, v jaké míře školy přidělují začínajícím učitelům uvádějícího v jednotlivých
druzích školy. Z tabulky je patrné, že nejméně je výhradně začínajícím učitelům přidělován
uvádějící učitel v mateřských (36,6 %), zatímco nejčastěji na středních školách (44,9 %).
Tabulka současně ukazuje, že řada škol přiděluje uvádějícího učitele všem novým učitelům
(tzn. i těm, kteří již mají předchozí pedagogickou praxi). Pro všechny nové učitele poskytují
uvádějícího učitele nejvíce základní školy (44,6 %) a nejméně střední školy (35,6 %).
Tabulka 30: Probíhá na škole přidělování uvádějícího učitele? (v %).

MŠ
ZŠ
SŠ

Pro začínající učitele
bez předchozí praxe

Pro Všechny nové
učitele na škole
(zahrnuje i začínající
učitele)

Pro všechny učitele
na škole bez ohledu
na délku praxe
(zahrnuje i začínající
a nové učitele)

Tato forma podpory
není na naší škole
využívána

36,6
40,6
44,9

37,9
44,6
35,6

14,5
5,8
11

11
8,9
8,5

Tabulka 31 uvádí procento škol, které místo oficiálního přidělení začínajícího učitele přiřazuje
začínajícím jednoho zkušenějšího kolegu. V této otázce naopak pozitivně odpovídaly
nejčastěji OO v mateřských školách (39,6 % dotazovaných OO v MŠ takovou podporu nabízí),
zatímco nejméně je tento způsob podpory realizován na základních školách (25,6 %).
Nejčastěji opět mateřské školy nabízejí individuální vedení zkušeným kolegou všem svým
novým učitelům (26,6 %), zatímco na středních školách pouze 17 %. Zajímavé je zjištění, že
častěji je učitelům nabízen uvádějící učitel spíše než individuální vedení zkušenějším kolegou.
Tabulka 31: Probíhá na škole vedení individuálně zkušenějším kolegou (mentoring)? (v %).

MŠ
ZŠ
SŠ

Pro začínající učitele
bez předchozí praxe

Pro Všechny nové
učitele na škole
(zahrnuje i začínající
učitele)

Pro všechny učitele
na škole bez ohledu
na délku praxe
(zahrnuje i začínající
a nové učitele)

Tato forma podpory
není na naší škole
využívána

39,6
25,6
34,8

26,6
22,8
17

21,6
19,1
14,3

12,2
32,6
33,9

Tabulka 32 ukazuje, že uvádějící učitel je častěji přidělován výhradně začínajícím učitelům na
školách, které nemají zavedený funkční proces uvádění začínajících učitelů (38,6 % v MŠ;
46,2 % v ZŠ a 52,8 % na SŠ) než na školách, ve kterých OO deklarovaly, že mají zavedený
funkční proces uvádění ZU (33,9 % v MŠ; 33,7 % na ZŠ; 38,1 % na SŠ).
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Tabulka 32: Přidělení uvádějícího učitele podle druhu školy a (ne)zavedenosti funkčního procesu uvádění
začínajících učitelů na škole (v %).
Uvádí učitele na vaší škole uvádějící učitel?

MŠ s funkčním procesem
uvádění
MŠ bez funkčního procesu
uvádění
ZŠ s funkčním procesem
uvádění
ZŠ bez funkčního procesu
uvádění
SŠ s funkčním procesem
uvádění
SŠ bez funkčního procesu
uvádění

Jen začínající
učitele bez
předchozí
praxe

Všechny nové
učitele na škole
(zahrnuje začínající
učitele)

Všechny učitele na
škole bez ohledu na
délku praxe
(zahrnuje začínající i
nové učitele)

Tato forma
podpory není
využívána

33,9

41,1

25

0

38,6

36,4

8

17

33,7

52,9

7,7

5,8

46,2

37,6

4,3

12

38,1

41,3

15,9

4,8

52,8

30,2

3,8

13,2

K zajímavým výsledkům došlo také v otázce individuálního vedení zkušeným kolegou
s ohledem na zavedenost či nezavedenost funkčního procesu uvádění začínajících učitelů do
praxe. Jak naznačuje Tabulka 33, základní a střední školy se zavedeným funkčním procesem
uvádění začínajících učitelů, poskytují častěji individuální vedení výhradně začínajícím
učitelům zkušeným kolegou (26 % ZŠ; 37,3 % SŠ). Pouze v mateřských školách je opačná
tendence, sice že 35,2 % odpovědných osob uvedlo, že mají zavedený funkční proces uvádění
začínajících učitelů a současně neposkytují výhradně jim individuální vedení zkušeným
kolegou. Naopak 42,4 % v mateřských školách bez funkčního procesu uvádění začínajících
učitelů uvedlo, že poskytují individuální vedení zkušeným kolegou výhradně začínajícím
učitelům. MŠ jsou současně druhem školy, které individuální vedení zkušeným kolegou
praktikují nejčastěji, pouze 5,6 % MŠ s funkčním procesem uvádění odpovědělo, že k i
individuálnímu vedení zkušeným kolegou nedochází vůbec (a stejně tak odpovědělo pouze
16,5 % OO z MŠ bez funkčního procesu uvádění). Nejméně časté je tato podpora
poskytována na středních a základních školách bez funkčního procesu uvádění (49 %
takových SŠ a 41,1 % takových ZŠ uvedlo, že k individuální podpoře zkušeným kolegou
nedochází vůbec).

Tabulka 33: Individuální vedení zkušeným kolegou podle druhu školy a (ne)zavedenosti funkčního procesu
uvádění začínajících učitelů na škole (v %).
Vede učitele na Vaší škole individuálně zkušenější kolega?
Jen
začínající
učitele bez
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učitele na škole
(zahrnuje i
začínající učitele)

Všechny učitele
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ohledu na délku
praxe (zahrnuje i

Tato forma
podpory není
využívána
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předchozí
praxe
MŠ s funkčním procesem
uvádění
MŠ bez funkčního procesu
uvádění
ZŠ s funkčním procesem
uvádění
ZŠ bez funkčního procesu
uvádění
SŠ s funkčním procesem
uvádění
SŠ bez funkčního procesu
uvádění

začínající a nové
učitele)

35,2

25,9

33,3

5,6

42,4

27,1

14,1

16,5

26

28

23

23

25

18,8

15,2

41,1

37,3

18,6

22

22

33,3

13,7

3,9

49

Také OO byly vyzvány, aby označily oblasti, v jakých sami pociťují potřebu podpory v procesu
uvádění ZU. Výsledky uvádí Obrázek 43, na jehož základě je možné tvrdit, že existují tři
oblasti, ve kterých osoby odpovědné za proces uvádění začínajících učitelů pociťují potřebu
podpory nehledě na druh školy. Jedná se o 1) oblast plánování rozvoje začínajícího učitele; 2)
identifikaci potřeb začínajících učitelů a 3) podávání konstruktivní zpětné vazby začínajícímu
učiteli.
V oblasti komunikace se začínajícím učitelem potřebují nejvíce poradit OO v MŠ (22,8 %).
Naopak nejméně vyjádřily tuto potřebu OO na ZŠ (16 %). S tím, jak identifikovat potřeby
začínajícího učitele, chce pomoc nejvíce OO na SŠ (59,6 %), nejméně s touto oblastí potřebují
pomoc OO na ZŠ (55 %). S plánováním rozvoje začínajících učitelů potřebují poradit nejvíce
OO v MŠ (65 %). Odpovědné osoby na SŠ tuto oblast označovaly nejméně (51,4 %).
Potřebu podpory v otázce hodnocení práce začínajících učitelů označilo nejvíce OO v MŠ
(43,7 %) a nejméně na ZŠ a SŠ (shodně po 38,5 %). Oblast podávání konstruktivní zpětné
vazby začínajícímu učiteli označovaly nejčastěji OO v MŠ (62 %). Naopak nejméně pociťují
potřebu podpory v této oblasti OO na středních školách (52,3 %).
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Oblasti, ve kterých by OO uvítaly podporu ve vztahu
k ZU a UU (dle druhu školy)
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0%

Jak
Jak
Jak plánovat Jak hodnotit Jak podávat
Jak
Jak
Jak plánovat Jak hodnotit Jak podávat
komunikovat identifikovat rozvoj ZU
práci ZU konstruktivní komunikovat identifikovat rozvoj UU
práci UU konstruktivní
se ZU
potřeby ZU
zpětnou
s UU
potřeby UU
zpětnou
vazbu ZU
vazbu UU

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola

Obrázek 43: Oblasti, ve kterých by OO uvítaly podporu ve vztahu k ZU a UU (dle druhu školy).

Procentuální zastoupení OO, které identifkuje zmíněné potřeby se lehce liší podle toho, zda
dotyční působí na škole se zavedeným funkčním systémem podpory uvádění začínajících
učitelů. Obecně se dá říci, že OO, které pracují na školách s funkčním procesem uvádění
začínajících učitelů, vykazují menší procento potřeb ve všech oblastech. Šetření také ukázalo,
že OO se soustředí především na nutnost podpory začínajících učitelů (a to nejvíce na školách
bez funkčního procesu uvádění) a potřebu podpory uvádějícím učitelům OO pociťují mnohem
méně, jak ostatně nastiňuje již obrázek 43 a jak přehledněji dokládá Obrázek 44.
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Oblasti, ve kterých by OO uvítaly podporu ve vztahu
k ZU a UU (dle funkčnosti procesu uvádění)
0%
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30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Jak komunikovat

ZU

Jak identifikovat potřeby

Jak plánovat rozvoj
Jak hodnotit práci
Jak podávat konstruktivní zpětnou vazbu

Jak komunikovat

UU

Jak identifikovat potřeby
Jak plánovat rozvoj

Jak hodnotit práci
Jak podávat konstruktivní zpětnou vazbu

Školy s funkčním procesem uvádění

Školy bez funkčního procesu uvádění

Obrázek 44: Oblasti, ve kterých by OO uvítaly podporu ve vztahu k ZU a UU (dle funkčnosti procesu
uvádění).

Z grafu je patrné, že OO nehledě na druh školy pociťují nejmenší potřebu podpory v oblasti
komunikace s uvádějícím učitelem (pouze 10,7 % OO na školách s funkčním procesem
uvádění a 14,2 % na školách bez funkčního procesu uvádění).
Nejvíce s ohledem na UU uváděly OO potřebu podpory ve způsobu, jak uvádějícím učitelům
podávat konstruktivní zpětnou vazbu (36,7 % na školách bez funkčního procesu uvádění). To
lze považovat za zajímavé zjištění, vezmeme-li v potaz, že ve vztahu k ZU ve stejné oblasti
deklaruje potřebu další podpory 65,2 % OO.
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4.4

Shrnutí

➢ Ve sledovaných oblastech potřebovali během posledního čtvrt roku nejvíce pomoc začínající učitelé
na ZŠ. A to především v oblastech: vedení školní dokumentace 35; hodnocení žáků; práce se žáky
se SVP; komunikace s rodiči. Nejméně ve sledovaných oblastech potřebovali pomoc začínající
učitelé v MŠ. Uvádějící učitelé uvedli, že nejvíce podpory poskytli za poslední čtvrt rok začínajícím
učitelům v oblasti vedení školní dokumentace, otázek vztahujících se ke znalosti kurikula, ŠVP a
přípravám na hodiny. Další oblasti se lišili podle druhu školy. V MŠ šlo o bezpečnost dětí, zatímco
na ZŠ o kázeňské problémy; komunikaci s rodiči a hodnocení žáků, stejně jako tomu bylo na SŠ.
➢ ZU (nehledě na druh školy) by ocenili častější náslechy a sdílení zkušeností s ostatními kolegy.
➢ S uvádějícími učiteli ZU probírají nejčastěji témata vztahující se k administrativě a výuce. Dále
uvádějící učitelé nejčastěji hodnotí práci ZU a poskytují jim zpětnou vazbu k přípravě na hodiny.
Párová výuka byla většinou ZU označena jako aktivita, kterou s uvádějícím učitelem neprovádějí
vůbec36. UU na ZŠ a SŠ deklarovali největší potřebu podpory v oblasti párové výuky. Lze se
domnívat, že UU nemají dostatek znalostí a zkušeností s párovou výukou, a proto k ní dochází jen
velmi zřídka. Dalším důvodem může být nelehká organizace takové výuky a nejednoznačnost
přínosu takového typu vyučovacího uspořádání. V párové výuce může vyniknout kvalitativní rozdíl
mezi učiteli, čímž může dojít mj. k oslabení autority ZU.
➢ Zhruba polovina UU uváděla, že sami nemají na škole nikoho, kdo by jim pomáhal v procesu
uvádění ZU. Pokud někdo takový je, jedná se nejčastěji o ředitele škol na MŠ a ZŠ, zatímco u SŠ
o zástupce ředitele školy. K žádné pravidelné a systematické podpoře UU ve školách nedochází.
Převažuje nárazová podpora, která se odvíjí od aktuální potřeby daného uvádějícího učitele.
➢ Obecně většina UU uvedla, že v otázce uvádění ZU nepotřebuje žádnou podporu. Nicméně se
objevilo několik oblastí, ve kterých by podporu uvítali, jedná se o: správnost a efektivnost provádění
hospitací; identifikaci potřeb ZU; vedení rozhovorů po hospitaci a plánování rozvoje začínajícího
učitele.
➢ Uvádějící učitelé v MŠ provádějí se ZU nejčastěji většinu sledovaných aktivit, jsou to ale zároveň
oni, kteří projevili největší potřebu další podpory v oblasti uvádění ZU do praxe.
➢ Osoby odpovědné za proces uvádění ZU uváděly porady učitelského sboru a sdílení zkušeností
mezi kolegy jako nejčastější způsoby, jak podpořit své pedagogy v profesním rozvoji. Nejčastější
podpora nabízená speciálně začínajícím učitelům je přiřazení UU. Uvádějící učitel je častěji
přiřazován začínajícím učitelům na školách bez zavedeného funkčního procesu uvádění
začínajících učitelů. Současně lze tvrdit, že OO na školách, které mají zavedený funkční proces
podpory ZU, pociťují ve všech oblastech nižší potřebu další podpory.
➢ Odpovědné osoby uváděly nejčastěji tyto tři oblasti, ve kterých sami potřebují podporu: plánování
rozvoje ZU; identifikace potřeb ZU; zásady konstruktivní zpětné vazby ZU.

Tento výsledek se ukázal již v rámci šetření TALIS, lze ho proto považovat za dlouholetý problém (KAŠPAROVÁ,
V. et al. Národní zpráva šetření TALIS 2013).
35

36

Stejně tak se ukázalo v šetření TALIS (KAŠPAROVÁ, V. et al. Národní zpráva šetření TALIS 2013).
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5. Další vzdělávání v kontextu procesu uvádění začínajících učitelů
Posledním tematickým okruhem, na který se dotazníkové šetření zaměřilo, bylo další
vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v oblasti uvádění začínajících učitelů.
Dotazovaní (ZU, UU, OO) nejprve odpovídali na to, jakou formu podpory v procesu uvádění
začínajících učitelů do praxe preferují. Výsledky uvádí

Tabulka 34. Z ní je patrné, že nejžádanější formy DVPP jsou praktické workshopy (49,7 % ZU;
31,7 % UU; 41,4 % OO), ale i teoretické semináře (42 % ZU; 32,5 % UU; 46,3 % OO).
Naopak nejméně preferované formy DVPP u začínajících učitelů byly online sdílení (25,7 %)
a individuální mentoring (26,4 %) stejně tak jako individuální konzultace (29,7 %).
Upřednostňují osobní kontakt ve formě skupinových workshopů či seminářů. Online sdílení je
nejméně žádoucí také u uvádějících učitelů (12,6 %) a odpovědných osob (16,2 %).
Pouze 8 % dotazovaných začínajících učitelů, 12,3 % uvádějících učitelů a 3,5 %
odpovědných osob uvedlo, že nepotřebují v oblasti uvádění začínajících učitelů žádnou
podporu.
Lze se tedy domnívat, že učitelé nehledě na svou pozici postrádají patřičné znalosti
v analyzované oblasti. Zajímavé je, že nejvíce pociťují potřebu dalšího vzdělání osoby
odpovědné za celkový proces uvádění (pouze 3,5 % dotazovaných OO nepotřebuje žádnou
další podporu).
Tabulka 34: Forma podpory, kterou by ZU, UU, OO využili (v %).
ZU

UU

OO

Prakticky zaměřený workshop

49,7

31,7

41,4

Informačně zaměřený seminář

42

32,5

46,3

Informačně zaměřená individuální podpora
(konzultace s odborníkem)

29,7

16,3

25,3

Prakticky zaměřený individuální mentoring

26,4

19,9

30

Dlouhodobější podpora dostupná online (e-learning)

36,1

29,7

39,8

Jednorázová podpora dostupná online (webinář)

27,3

26,1

24,1

Online sdílení (diskuse s kolegy)

25,7

12,6

16,3

Samostudium poskytnutých tištěných materiálů

26,7

27,5

37,8

Exkurze

32,7

16,8

25,3

8

12,3

3,5

Žádná, nepotřebuji další podporu
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Detailněji preference jednotlivých forem podpory podle druhu školy a role učitele uvádí Tabulka
35.
Prakticky zaměřený
individuální mentoring

Dlouhodobější podpora
dostupná online
(e-learning)

Jednorázová podpora
dostupná online
(webinář)

Online sdílení (diskuse
s kolegy)

Samostudium
poskytnutých tištěných
materiálů

Exkurze

Žádná, nepotřebuji
další podporu

SŠ

Informačně zaměřená
individuální podpora
(konzultace)

ZŠ

Informačně zaměřený
seminář

MŠ

Prakticky zaměřený
workshop

Tabulka 35: Forma podpory, kterou by ZU, UU, OO využili podle druhu škol (v %).

ZU

48,2

44,4

26

23,5

33,3

24,7

24,7

22,2

34,6

3,7

UU

29,8

42,6

22,3

22,3

34,0

23,4

17,0

31,9

19,2

6,4

OO

48,2

56,2

26,5

32,7

35,8

25,9

21,0

42

37,7

2,5

ZU 1. stupeň

59,6

50,0

19,2

26,9

36,5

28,9

28,9

28,9

25,0

7,7

ZU 2. stupeň

54

36,5

38,1

36,5

47,6

28,6

38,1

33,3

36,5

9,5

ZU oba stupně

62,5

34,4

34,4

43,8

31,3

34,4

18,8

34,4

31,3

12,5

UU

35,2

24,9

11,5

21,2

26,1

22,4

13,3

26,7

16,4

12,7

OO

40,4

43

24,6

32,1

39,9

22,8

17,5

39,9

21,5

3,1

ZU

34,7

41,7

32

43,8

31,3

25,0

16,7

20,8

33,3

9,7

UU

27,6

35,7

18,4

15,3

31,6

34,7

7,1

24,5

15,3

17,4

OO

34,2

39,2

25,0

22,5

45,0

24,2

7,5

28,3

15,8

5,8

Další položka dotazníku se zajímala o to, kolik času jsou dotazovaní ochotni věnovat další
podpoře v oblasti uvádění začínajících učitelů do praxe. Výsledek uvádí Tabulka 36. Z ní je
patrné, že nejvíce chtějí další podpoře věnovat začínající učitelé, kdy nejvíce z nich (30,8 %)
uvedlo, že během pololetí jsou na ni ochotni věnovat až 16 hodin. Uvádějící učitelé (46 %)
spolu s odpovědnými osobami (42,3 %) uvedli, že by podpoře věnovali maximálně 8 hodin
svého času (jinými slovy jeden pracovní den) 37. Mezi těmi, kteří uvádí, že nemají časovou
kapacitu na další podporu, jsou nejčastěji zastoupeni uvádějící učitelé (6 %) a hned za nimi
osoby odpovědné za proces uvádění (5,7 %). Detailnější výsledky časové kapacity na další
podporu podle druhu škol uvádí příloha C.
Tabulka 36: Časová dotace, kterou by dotazovaní věnovali DVPP za pololetí v oblasti uvádění začínajících
učitelů do praxe (v %).
Nemám časovou
kapacitu na další
Do 8 hodin
Do 16 hodin
Do 24 hodin
Víc než 24 hodin
podporu
ZU

21,4

30,8

26,1

17,4

3,3

UU

46

26

11,7

6,3

6

OO

42,3

30,7

12,5

5,5

5,7

Ochota věnovat čas dalšímu vzdělávání či jiné podpoře ve zkoumané oblasti se dále projevila
v odpovědích na otázku, jak častou podporu by učitelé preferovali. Jak je vidět z Tabulka 37,
Detailnější popis toho, kolik jsou respondenti ochotni podpoře věnovat na jednotlivých stupních školy, je uvedeno
v příloze E.
37
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uvádějící učitelé spolu s odpovědnými osobami si nejvíce přejí jednorázovou podporu (45,4 %
UU; 40,6 % OO), zatímco většina začínajících učitelů si dovede představit, že přijmou
podporu, která bude rozdělena do několika dní v roce (66 %). Nejmenší zájem mezi všemi
dotazovanými byl o podporu probíhající několik dní po sobě (9,2 % ZU; 4,6 % UU; 3,9 % OO).
Tabulka 37: Intenzita podpory, kterou si ZU, UU a OO představují v oblasti uvádění začínajících učitelů do
praxe.
Jednorázová
podpora

Navazující podpora rozdělená
do více dní v roce

Navazující podpora trvající
několik dní po sobě

Žádná, nepotřebuji
další podporu

ZU

29,1

66

9,2

1

UU

45,4

37,2

4,6

3,5

OO

40,6

54

3,9

2,5

Od dotazovaných se také zjišťovalo, v jakém prostředí by nejraději absolvovali žádoucí
podporu a DVPP v oblasti uvádění začínajících učitelů do praxe škol. Výsledek uvádí Tabulka
38. Z ní je patrné, že většina respondentů nehledě na jejich roli ve škole preferuje realizaci
případné podpory na své kmenové škole (76,2 % ZU; 57,1 % UU; 60,5 % OO). Nejmenší
zájem mezi dotazovanými byl o školy v zahraničí (25,6 % ZU; 9 % UU; 16,7 % OO).
Ostatní položky označila pokaždé zhruba polovina respondentů. Druhou nejčastější volbou se
tak u ZU stala spřátelená škola (59,9 %), zatímco UU a OO by raději uvítali podporu ve
školicím středisku (49,7 % UU; 58,9 % OO). Online podporu by také využila téměř polovina
respondentů, především potom začínající učitelé (54,2 % ZU; 40,7 % UU; 41,6 % OO). Ze
zmíněného lze usuzovat, že kromě podpory na kmenové škole, která je u většiny respondentů
nejžádanější, jsou další možnosti (kromě vycestování na školu v zahraničí) více méně
vyrovnané.
Tabulka 38: Prostředí, ve kterém by učitelé preferovali uskutečnit podporu v procesu uvádění začínajících
učitelů do praxe.
Na jiné
Nikde,
Na naší
(spřátelené)
Na škole v
Ve školicím Online – na nepotřebuji
škole
škole
zahraničí
středisku
internetu
další podporu
ZU

76,2

59,9

25,6

54,9

54,2

1,1

UU

57,1

44,6

9

49,7

40,7

2,6

OO

60,5

47,7

16,7

58,8

41,6

0,6

Dotazovaní respondenti na závěr v otevřené otázce navrhovali spontánně vlastní témata38
(relevantní k procesu uvádění začínajících učitelů do praxe), ve kterých by uvítali podporu.
Začínající učitelé by nejvíce uvítali pomoc s vedením školní dokumentace, kázeňskými
problémy, komunikaci s rodiči, hodnocením žáků a práci se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Detailnější popis navrhovaných témat ze strany začínajících učitelů podle druhu
škol uvádí

Respondenti tato témata vypisovali do volného okénka. Témata jsou však v řadě případů blízká těm, které jsme
v šetření sledovali. Lze se domnívat, že jde o témata opravdu žádoucí, ale je také možné domnívat se, že
respondenti mohli být námi nabízenými tématy ovlivněni.
38
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Tabulka 39.
Tabulka 39: Témata vztahující se k procesu uvádění začínajících učitelů do praxe (z pohledu ZU).
Začínající učitel
MŠ

ZŠ 1. stupeň

ZŠ 2. stupeň

SŠ

Vedení školní dokumentace

Kázeňské problémy

Kázeňské problémy

Vedení školní dokumentace
+ ICT

Komunikace s rodiči

Vedení školní dokumentace

Práce se žáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami

Kázeňské problémy

Kázeňské problémy

Hodnocení žáků

Vedení školní dokumentace

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků

Práce se žáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami

Hodnocení žáků

Reflexe vlastní práce

Inkluze + práce se žáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami

Komunikace s rodiči

Komunikace s rodiči

Zvládání diverzity ve třídách

Znalost kurikula/ŠVP a
umění přizpůsobit jej žákům

Práce s třídním kolektivem

Motivace a hodnocení žáků

Práce se skupinou

Konkrétní příprava na
hodiny

Skupinová práce

Specifika třídního učitele

Inovativní didaktické
prostředky

Logopedie

Podpora kritického myšlení

Klima třídy

Kyberšikana

Styly výuky

Styly výuky

Styly výuky

Uvádějící učitelé nejčastěji zmiňovali témata týkající se hodnocení začínajících učitelů, jak je
vhodně motivovat jak s nimi efektivně komunikovat, jak hodnotit práci začínajících učitelů, jak
je naučit vést školní dokumentaci, jak provádět hospitace a následné rozhovory se začínajícím
učitelem. Uvádějící učitelé by také ocenili příklady dobré praxe při uvádění ZU. Detailněji
nejčastěji zmiňovaná témata uvádí Tabulka 40.
Tabulka 40: Témata vztahující se k procesu uvádění začínajících učitelů do praxe (z pohledu UU).
Uvádějící učitel
MŠ

ZŠ

SŠ

Hodnocení ZU

Tvorba adaptačního plánu

Motivace ZU

Komunikace se ZU

Hodnocení ZU

Práce se studenty s SPU

Motivace ZU

Plánování rozvoje ZU

Vedení školní dokumentace

Příklady dobré praxe při uvádění ZU

Formy hospitace

Formy hospitace a následné reflexe

Formy hospitace

Vedení školní dokumentace

Motivace ZU

Zásady a praktické rady pohospitačního rozhovoru

Párová výuka

Mentoring, coaching

Jak řešit nespolupráci ZU

Budování autority

Poznat potřeby ZU

Jak vhodně předávat zkušenosti ZU

Motivace ZU

Komunikace s ostatními kolegy;
týmová spolupráce

Vedení školní dokumentace

Kvalitní metodické příručky s náměty a
možnostmi výuky učiva

Hodnocení začínajícího učitele
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Témata, ve kterých by ocenili podporu osoby odpovědné za proces uvádění začínajících
učitelů do praxe, uvádí Tabulka 41. Nejčastěji zmiňovali potřebu ukázek dobré praxe při
uvádění začínajících učitelů, hodnocení ZU a poznání potřeb ZU i UU.
Tabulka 41: Témata vztahující se k procesu uvádění začínajících učitelů do praxe (z pohledu OO).
Odpovědná osoba
MŠ

ZŠ

SŠ

Analýza vzdělávacích potřeb ZU a UU s
návazností na potřeby školy

Vedení školní dokumentace

Další profesní rozvoj začínajícího učitele

Celkové nastavení procesu zavádění ZU,
praktické tipy, příklady dobré praxe

Hospitace

Příklady dobré praxe s ohledem na reálné
možnosti současných českých škol

Evaluace, plánování činností, propojení
témat se ŠVP

Prezentace školy, spolupráce s
veřejností

Organizace práce učitele

Hodnocení ZU uvádějící učitelkou

Týmová spolupráce

Legislativní záležitosti - co učitel může,
nemůže

Jak ZU plnohodnotně zapojit do chodu
školy

Náplň práce UU

Osobnost učitele - jak pracovat s
teenagery

Komunikace ZU s dětmi, kolegy a učiteli

Mapování zvládnutí jednotlivých
oblastí ZU při adaptaci na školu

Lépe poznat potřeby ZU i UU

5.1

Shrnutí

➢ Většina dotazovaných pociťuje nějakou míru potřeby dalšího vzdělávání či další podpory ve
zkoumaném tématu a jen minimum dotazovaných uvedlo, že se v dané oblasti nepotřebuje či
nechce dále vzdělávat. Největší chuť podstoupit nějakou formu DVPP či podpory projevily OO.
➢ Nejžádanější formu podpory se ukázaly být praktické workshopy a informačně zaměřené semináře.
Šetření tak ukázalo, že dotazovaní si přejí osobní kontakt s lektory i ostatními učiteli, naopak online
sdílení, individuální konzultace a mentoring deklarovali jako nejméně žádoucí.
➢ Nejvíce se chtějí dále vzdělávat ZU, kteří jsou ochotni na další vzdělávání vyčlenit i několik dní
v průběhu roku. Zatímco UU spolu s OO nejčastěji uváděli, že jsou ochotni přijmout jednorázovou
podporu, která zabere nanejvýš jeden pracovní den.
➢ Dotazovaní jsou nehledě na svou roli ve škole přesvědčení, že k další podpoře by mělo docházet
na jejich kmenových školách. Jsou ochotni docházet také do školicího střediska či na spřátelenou
školu. Zájem o vycestování do zahraničních škol projevilo malé procento dotazovaných, a z nich
především začínající učitelé.
➢ Mezi tématy, která dotazovaní považují za stěžejní při jejich další podpoře, se u začínajících učitelů
nejčastěji objevovala pomoc s: vedením školní dokumentace, kázeňskými problémy, komunikací
s rodiči, hodnocení žáků a prací s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. U uvádějících
učitelů a osob odpovědných za proces uvádění začínajících učitelů do praxe se nejčastěji shodně
objevovala potřeba ukázek dobré praxe při uvádění začínajících učitelů či způsoby a formy
hodnocení práce začínajících učitelů.
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6. Proces uvádění začínajících učitelů v základních uměleckých
školách
Účelem této kapitoly je představit metodologii a základní nálezy z dílčího dotazníkového
šetření, které se zaměřovalo specificky na prostředí základních uměleckých škol (ZUŠ). Stejně
jako v hlavním dotazníkovém šetření, jemuž se věnovaly předchozí kapitoly této analytické
zprávy, a které se zaměřovalo na mateřské, základní a střední školy, bylo i zde hlavním cílem
šetření zmapování procesu uvádění začínajících učitelů do praxe pohledem tří zúčastněných
aktérů (začínající učitelé, uvádějící učitelé a osoby odpovědné za proces uvádění).
Původním záměrem bylo realizovat jedno společné dotazníkové šetření, které by se věnovalo
všem uvedeným druhům škol. V průběhu přípravy šetření se však ukázalo být prostředí ZUŠ
natolik specifickým, že bylo vyhodnoceno jako nezbytné věnovat se základním uměleckým
školám zvlášť v rámci samostatného dílčího šetření, které by využívalo verzi dotazníku
specificky přizpůsobenou kontextu ZUŠ. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo několik, rozhodující
však byly především následující: a) prostředí ZUŠ má řadu specifik39, které by bylo možné jen
velmi obtížně zachytit v rámci jednoho obecného nástroje pro sběr dat; b) při realizaci
kognitivních rozhovorů s obecnou verzí dotazníku na ZUŠ se ukázalo, že řada položek je pro
respondenty ze ZUŠ nesrozumitelná či nerelevantní, což potvrdilo potřebu vytvořit pro ZUŠ
speciální verzi dotazníku; c) základních uměleckých škol je v porovnání s ostatními druhy škol
relativně málo a od počátku tak panovaly obavy, že bude obtížné získat odpovědi od
dostatečného množství respondentů a nebude možné provést srovnání s ostatními druhy škol.
Obavy z nízké návratnosti se následně ukázaly jako oprávněné, dlužno však zároveň dodat,
že jistou roli mohlo sehrát i pozdější spuštění šetření pro ZUŠ a s tím související nemožnost
stejného množství opakovaného oslovování jako u ostatních druhů škol v rámci hlavního
šetření. Připravování speciální verze dotazníku pro ZUŠ, jakož i realizování dalších úprav
v metodologii šetření, si však vyžádalo jistý čas a nebylo tak možné distribuovat dotazník dříve.
S ohledem na realizaci separátního šetření zaměřeného na prostředí ZUŠ a vzhledem
k následné nízké návratnosti neumožňující prezentaci výsledků spolu s ostatními druhy škol,
bylo rozhodnuto se i v této analytické zprávě věnovat ZUŠ zvlášť v samostatné kapitole. Tato
kapitola přitom obsahuje dvě základní podkapitoly. V první podkapitole je nejprve popsána
metodologie šetření zaměřeného na ZUŠ a v druhé podkapitole jsou pak prezentovány
výsledky šetření.

6.1.

Metodologie šetření na základních uměleckých školách

6.1.1. Nástroj pro sběr dat
Jak bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, po realizaci kognitivních rozhovorů s původní verzí
dotazníku (tj. verzí určenou pro všechny druhy škol, neupravenou specificky pro ZUŠ, viz
Např. začínající učitelé (ale relativně často i ostatní učitelé) mají na ZUŠ nezřídka částečné úvazky. S tím dále
souvisí to, že není neobvyklé fungování učitele na několika ZUŠ současně, případně kombinování práce ve školství
s prací v uměleckém prostředí. I samotná výuka probíhá v ZUŠ často výrazně jinak než na ostatních druzích škol
(velmi často individuálně nebo v malých skupinách). Dalo se tudíž očekávat, že i proces uvádění začínajících učitelů
do praxe bude mít v kontextu ZUŠ do jisté míry jinou podobu, než na ostatních druzích škol.
39
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kapitola 1.2.) na vybraných ZUŠ v Brně se potvrdilo jako nezbytné připravit pro ZUŠ
samostatný dotazník. Finální verze nástroje použitého v rámci šetření zaměřujícího se na ZUŠ
tak sice vycházela z dotazníku, který byl použit pro ostatní druhy škol, některé z použitých
položek však byly upraveny tak, aby lépe odpovídali prostředí ZUŠ. Přesto základní struktura
dotazníku zůstala zachována a dotazník pro ZUŠ tak rovněž obsahoval nejprve část zjišťující
základní demografické údaje, následně části podrobněji se věnující jednotlivým skupinám
respondentů a jejich pohledu na proces uvádění (tj. ZU, UU a OO) a na závěr část mapující
zájem o další vzdělávání v souvislosti s procesem uvádění začínajících učitelů do praxe.
V průběhu tvorby dotazníku určeného specificky pro prostředí ZUŠ procházely průběžné verze
dotazníku opakovaně komentáři členů týmů Evaluace a Začínající učitel v rámci projektu
SYPO. Dotazník byl rovněž několikrát konzultován s odborníky působícími v prostředí ZUŠ,
se kterými NIDV dlouhodobě spolupracuje. Finální verze dotazníku pro ZUŠ pak byla (stejně
jako v případě dotazníku pro ostatní druhy škol) zpracována a distribuována s pomocí jednoho
z nástrojů pro tvorbu online dotazníků.
6.1.2. Výběr vzorku a oslovování respondentů
Při tvorbě vzorku jsme měli možnost pracovat se seznamem uměleckých škol, které uvedly 40,
že na jejich škole působí alespoň jeden začínající učitel s praxí kratší než jeden rok. Podle
těchto dat je v ČR celkem 493 ZUŠ, přičemž na 188 z nich (tj. 38,1 %) působí alespoň jeden
začínající učitel do jednoho roku praxe.
Pokud bychom počítali s návratností 30 % podobně jako v případě hlavního šetření, bylo by
možné očekávat odpovědi od cca 56 škol. Po zkušenostech s dosavadním vývojem
návratnosti v hlavním šetření a s ohledem na to, že jsme se pohybovali v kontextu uměleckých
škol, očekávali jsme obecně výrazně nižší návratnost. Už při očekávané návratnosti 20 % by
však byl výsledný vzorek příliš malý41. Proto jsme se rozhodli v případě ZUŠ rozšířit vymezení
začínajícího učitele tak, že jsme za začínajícího učitele považovali každého učitele do dvou let
praxe42. V návaznosti na toto rozhodnutí jsme tak přistoupili k oslovení všech ZUŠ, přičemž
jsme při oslovování zdůrazňovali, že se v rámci šetření zaměřujeme na začínající učitele do
dvou let praxe.43

Seznam byl vytvořen na základě informací z výkazu S24-01 (sběr září 2017) a byl poskytnut Odborem školské
statistiky, analýz a informační strategie MŠMT.
40

Při očekávané návratnosti 20 % by bylo možné počítat s odpověďmi z cca 37 škol, což by pravděpodobně
nestačilo na to, aby v každé ze skupin ZU, UU a OO byly odpovědi alespoň od 30 respondentů (v hlavním šetření
bylo třeba odpovědí ze 727 škol, aby bylo dosaženo 50 respondentů pro každou ze skupin ZU, UU a OO
v jednotlivých druzích škol). Přitom 30 respondentů pro každou z analyzovaných skupin lze považovat za minimální
potřebnou hodnotu, viz doporučení Soukupa & Rabušice zmiňované výše.
41

Pro rozšíření definice začínajícího učitele v kontextu ZUŠ hovoří i to, že na ZUŠ mají učitelé častěji menší úvazky
než na ostatních druzích škol, a tudíž může proces adaptace začínajících učitelů probíhat pomaleji a vyžadovat
delší časové období.
42

Samotné oslovování pak probíhalo ve třech vlnách. K prvnímu oslovení došlo 8. 6. 2018, k druhému oslovení 13.
6. 2018 a k poslednímu oslovení 20. 6. 2018. V druhé vlně byly osloveny jen ty školy, od kterých zatím nebyla
získána žádná odpověď. Ve třetí vlně pak byly osloveny opět všechny ZUŠ, přičemž jsme explicitně žádali o
přeposlání začínajícím a uvádějícím učitelům, od kterých stále bylo velmi málo odpovědí.
43
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6.1.3. Základní popis vzorku
Co se týče návratnosti, z celkového počtu oslovených škol (N = 493) jsme získali alespoň
jednu odpověď z 89 škol. To znamená, že z 89 škol odpověděl alespoň jeden začínající učitel,
jeden uvádějící učitel nebo jedna osoba odpovědná za proces uvádění začínajících učitelů do
praxe. Celková míra návratnosti tak dosáhla 18,1 %, přičemž průměrný počet odpovědí na
školu byl 1,25.
Reprezentativnost vzorku vzhledem k území, které je definováno jednotlivými kraji, prezentuje
tabulka níže (viz Tabulka 42).
Tabulka 42: Popis vzorku ZUŠ z hlediska reprezentativnosti vzhledem k jednotlivým krajům (v %).

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Oslovené školy
7,3
7,3
13
4,1
4,9
6,5
4,1
10,1
5,7
6,1
7,1
11,8
6,3
5,9

Výsledný vzorek
5,6
3,4
18
9
3,4
4,5
3,4
12,4
7,9
5,6
5,6
9
5,6
6,7

Z tabulky výše je patrné, že co se týče reprezentativnosti vzorku vzhledem k jednotlivým
krajům, není výsledný vzorek příliš reprezentativní. Např. Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj,
Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj jsou zastoupeny nadměrně a naopak např. Jihočeský
kraj, Královéhradecký kraj a Středočeský kraj jsou zastoupeny nedostatečně.
Z hlediska jednotlivých odpovědí obsahuje vzorek data od celkem 111 respondentů.
Podíváme-li se však na počty odpovědí dle jednotlivých skupin, na které se šetření zaměřovalo
(tj. ZU, UU a OO), zjistíme, že většina odpovědí (75, tj. 67,6 %) pochází od osob odpovědných
za proces uvádění. Naopak pro skupinu začínajících učitelů ani pro skupinu uvádějících učitelů
se nepodařilo dosáhnout ani minimální hodnoty 30 respondentů (za každou z těchto skupiny
je k dispozici pouze 18 odpovědí, tj. 16,2 %).
6.1.4. Limity realizovaného šetření
Mimo obecně platné limity zmíněné již v kapitole 1.5. lze za hlavní limit v kontextu šetření ZUŠ
považovat nedostatek odpovědí od začínajících a uvádějících učitelů. Pro tyto dvě skupiny
nebylo dosaženo ani minimálního potřebného počtu odpovědí, který by umožňoval
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kvantitativní analýzu. Výsledky prezentované níže se tak zaměřují pouze na skupinu osob
odpovědných za proces uvádění začínajících učitelů do praxe.
Naopak za silnou stránku výzkumu je možné považovat to, že byl použit dotazník specificky
upraven pro kontext základních uměleckých škol. Tím by mělo být zajištěno, že získané
odpovědi budou mnohem relevantnější, než kdyby byl použit jeden obecný dotazník pro
všechny druhy škol.

6.2.

Výsledky šetření

V první podkapitole jsou nejprve představeny základní informace o osobách odpovědných za
proces uvádění v ZUŠ. Následující podkapitola se zaměřuje na proces uvádění ZU v ZUŠ z
pohledu osob odpovědných za proces uvádění a třetí kapitola pak prezentuje výsledky týkající
se oblastí podpory v kontextu uvádění ZU. Závěrečná podkapitola se věnuje zájmu o další
vzdělávání a tomu, jakou formu podpory respondenti preferují.
6.2.1. Základní informace o osobách odpovědných za proces uvádění v ZUŠ
Co se týče role, jakou osoby odpovědné za proces uvádění v ZUŠ zastávají, pak v 86,7 % jde
o ředitele a ve zbývajících 13,3 % o zástupce ředitele školy. Z hlediska pohlaví u odpovědných
osob jen velmi mírně převažují muži (52 %). Průměrný věk odpovědných osob je cca 48 let.
Zaměříme-li se dále na nejvyšší dosažené vzdělání osob odpovědných za proces uvádění,
pak 37,3 % uvedlo možnost konzervatoř s absolutoriem. Přibližně stejné množství (36 %) má
vystudovanou vysokou školu s uměleckým zaměřením. Zbývajících 26,7 % respondentů
zvolilo možnost Jiné, přičemž nejčastěji se zde objevovaly možnosti VŠ s pedagogickým
zaměření a VŠ se zaměřením školský management či management obecně.
Až v 77,3 % případů jsou osoby odpovědné za proces uvádění zároveň třídní učitelé resp.
učitelé hlavního nástroje. V 30,7 % pak odpovědné osoby na ZUŠ zároveň fungují v roli
uvádějícího učitele a v současnosti tak uvádějí minimálně jednoho začínajícího učitele.
Podobně jako u ostatních druhů škol byly i odpovědné osoby v ZUŠ dotazovány, jak uvažují o
své profesní kariéře v nejbližších letech. Zde celkem 94,7 % odpovědných osob uvedlo, že
pravděpodobně zůstane na škole, na které právě působí. Jen 2,7 % osob odpovědných za
proces uvádění zmiňovalo, že uvažují o změně školy, a pouze jeden z respondentů uvedl, že
by v případě lepší nabídky odešel ze školství. Přestože dat od začínajících a uvádějících
učitelů je k dispozici příliš málo na obecné závěry, lze alespoň zmínit, že v těchto skupinách
se zdá být patrný obdobný trend, kdy naprostá většina respondentů uvádí, že pravděpodobně
zůstanou na škole, kde právě působí.
6.2.2. Proces uvádění v ZUŠ z pohledu osob odpovědných za proces uvádění
V této podkapitole bude věnována pozornost samotnému procesu uvádění, a to primárně
z pohledu osob zodpovědných za proces uvádění začínajících učitelů. Obrázek 45 prezentuje,
nakolik osoby odpovědné za proces uvádění považují proces uvádění začínajících učitelů na
vlastní škole za funkční. Vidíme, že oproti ostatním druhům škol (v průměru 45 %, viz kap.
3.3.) uvádějí odpovědné osoby v ZUŠ méně často (40 %), že na jejich škole mají zavedený
funkční proces uvádění. Co se pak týče existence plánu uvádění pro začínající učitele (tzv.
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adaptačního plánu) na škole, je rozdíl mezi ZUŠ a ostatními druhy škol ještě výraznější.
V rámci ZUŠ totiž pouze 16,4 % odpovědných osob uvedlo, že na jejich škole mají k dispozici
adaptační plán (u MŠ je to 48,4 %, ZŠ 26 % a SŠ 27,6 %).

Považujete se za školu, která má zavedený funkční
proces uvádění začínajících učitelů do praxe?

40 %
60 %

Ne

Ano

Obrázek 45: Pohled osob odpovědných za proces uvádění na to, zda je na jejich škole zaveden funkční
proces uvádění začínajících učitelů do praxe.

Co se týče podpory poskytované začínajícím učitelům v ZUŠ, nejčastěji jde o rozhovor
s ředitelem (88 %), další vzdělávání (85,3 %) a setkávání s kolegy ve škole (80 %)44. Až na
čtvrtém místě je přiřazení uvádějícího učitele či mentora, k čemuž dle odpovědných osob
dochází v 72 % případů, což je výrazně méně než u ostatních druhů škol (87,5 %). Mezi
nejčastějšími důvody pro nepřiřazování uvádějícího učitele se objevoval nedostatek času resp.
nedostatečná kapacita učitelů na vedení začínajících učitelů. Méně často pak kapacitní důvody
(nedostatek učitelů), či jiné důvody (zde bylo uváděno, že jde o zbytečně formální proces a že
začínající učitel má možnost se poradit s kýmkoli v učitelském kolektivu).

Tyto tři formy podpory jsou nejčastěji zmiňovány i v rámci podpory poskytované uvádějícími učitelům v rámci
jejich uvádění začínajících učitelů. Doplňme zároveň, že k poskytování podpory uvádějícím učitelům dochází dle
OO v 55,6 % případů (z těch škol, na kterých dochází k formálnímu přiřazení uvádějícího učitele).
44
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Formy podpory poskytované začínajícím učitelům v ZUŠ
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Rozhovor s
ředitelem

Další
vzdělávání

Setkávání s
kolegy ve
škole

Přiřazení
Setkávání s Rozhovor s OO
UU/mentora kolegy z jiných
(mimo
škol
ředitele)

Jiné

Obrázek 46: Formy podpory poskytované začínajícím učitelům v ZUŠ (dle osob odpovědných za proces
uvádění).

Z těch škol, na kterých dochází k formálnímu přiřazení uvádějícího učitele, cca v polovině
případů (51,9 %) dochází k přidělení UU na dobu jednoho roku a v 16,7 % na dobu dvou let.
Až ve 29,6 % případů zvolily u této otázky odpovědné osoby kategorii Jiné bez další
specifikace45. Co se pak týče toho, zda jsou uvádějícím učitelům za uvádění poskytovány
nějaké výhody, podle necelé poloviny (46,3 %) odpovědných osob dostávají uvádějící učitelé
odměnu. Ve 38,9 % případů odpovědné osoby uvedli, že uvádějícím učitelům nejsou
poskytované žádné výhody. Ve 16,7 % případech byla pak zmíněna výhoda v podobě
příplatku.
Kritéria, na základě kterých odpovědné osoby přidělují začínajícím učitelům uvádějícího
učitele, jsou prezentována na grafu níže (viz Obrázek 47). Nejčastěji uváděnými kritérii jsou
zkušenosti uvádějícího pedagoga (87 %) a stejná či blízká aprobace (79,6 %). Naopak
kategorie Sdílení pracovního místa, pod kterou zde spadalo např. sdílení kabinetu či výuka ve
stejné třídě, byla vybírána méně často, než u v případě ostatních druhů škol (srov. Obrázek
11).

Mimo již zmíněné kategorie byly v otázce na výběr možnosti: Na půl roku, Na víc než dva roky, Záleží na konkrétní
situaci, nemáme stanovenou dobu a Jiné prosím uveďte.
45
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Kritéria přiřazování uvádějícího učitele k začínajícímu učiteli
v ZUŠ (dle OO)
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Obrázek 47: Kritéria přiřazování uvádějícího učitele k začínajícímu v ZUŠ dle osob odpovědných za proces
uvádění.

Ke vstupování odpovědné osoby do procesu uvádění dochází nejčastěji na vyžádání podle
potřeby začínajícího či uvádějícího učitele (48,2 %). Třetina odpovědných osob do procesu
uvádění vstupuje alespoň jednou do měsíce. 22,2 % odpovědných osob pak uvedlo, že do
procesu uvádění vstupuje pouze jednou na začátku, kdy zabezpečí přiřazení uvádějícího
učitele. Celkem 96 % ze všech osob odpovědných za proces uvádění odpovědělo, že se
setkávají se začínajícími učiteli. Z těch škol, na kterých dochází k formálnímu přiřazení
uvádějícího učitele, uvedlo 92,6 % odpovědných osob, že se setkává s uvádějícími učiteli, 64,8
% odpovědných osob pak reportovalo, že se setkává s dvojicí uvádějící a začínající učitel (tj.
společně). Frekvenci setkávání odpovědných osob se začínajícími a uvádějícími učiteli pak
podrobněji prezentuje následující graf.

Frekvence setkávání odpovědných osob se začínajícími a
uvádějícími učiteli v ZUŠ
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Setkávání s dvojcí ZU + UU
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Alespoň jednou za čtvrt roku

Obrázek 48: Frekvence setkávání osob odpovědných za proces uvádění se začínajícími a uvádějícími učiteli
v ZUŠ.
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Závěrem této části doplňme, že hodnocení procesu uvádění mají v ZUŠ nejčastěji
v kompetenci osoby zodpovědné za proces uvádění (64 %) či uvádějící učitelé (40 %). V pětině
případů osoby zodpovědné za proces uvádění zmiňovali, že proces uvádění není hodnocen.
6.2.3. Identifikované potřeby v procesu uvádění začínajících učitelů v ZUŠ dle
odpovědných osob
Obrázek níže (viz Obrázek 49) prezentuje oblasti, ve kterých odpovědné osoby na ZUŠ
pociťují potřebu dalšího vzdělávání či další podpory v oblasti uvádění začínajících učitelů do
praxe. Jak je z grafu patrné, větší potřebu pociťují OO vzhledem k začínajícím učitelům spíše
než k uvádějícím učitelům. Např. co se týče identifikace potřeb, pak v souvislosti se
začínajícími učiteli pociťuje potřebu dalšího vzdělávání 57,3 % odpovědných osob, kdežto
v souvislosti s uvádějícími učiteli je to jen 26,7 % osob. Podobně je tomu i v oblasti podávání
konstruktivní zpětné vazby či plánování rozvoje, které jsou také zmiňovány relativně často.

Oblasti, ve kterých by OO na ZUŠ uvítali podporu v procesu
uvádění začínajících učitelů do praxe
70 %
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40 %

30 %
20 %
10 %
0%

Obrázek 49: Oblasti, ve kterých by OO na ZUŠ uvítali podporu v procesu uvádění začínajících učitelů do
praxe.

Osoby odpovědné za proces uvádění v ZUŠ byly zároveň dotazovány na oblasti, ve kterých
jejich školy nabízejí svým učitelům podporu v jejich profesním rozvoji. Pro všechny učitele na
škole bez ohledu na délku praxe jsou nejčastěji pořádány pravidelné porady učitelského sboru,
kde může každý přinést svá témata a své dotazy (91,6 %) a je podporováno sdílení zkušeností
mezi kolegy navzájem (83,1 %). Relativně často dochází také k neformálnímu setkávání, které
je iniciované školou (72,1 %) či samotnými učiteli (66,7 %). Začínajícím učitelům je nejčastěji
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poskytována podpora v podobě individuálního vedení zkušenějším kolegou (34,9 %) a v
podobě oficiálního přidělení uvádějícího učitele (38,5 %). Poměrně často (35,4 %) pak
odpovědné osoby uváděly, že uvádějící učitel je na jejich škole přidělován i všem novým
učitelům na škole (tj. nejen začínajícím učitelům bez předchozí praxe). Celkově nejméně
využívaná je pak párová výuka, u které celých 82 % dotazovaných OO uvedlo, že tato forma
podpory na jejich škole není využívána.

Oblasti podpory profesního rozvoje využívané na ZUŠ
Neformální setkávání iniciované učiteli
Neformální setkávání iniciované školou
Individuální vedení zkušenějším kolegou

Sdílení zkušeností mezi kolegy navzájem
Párová výuka (výuka v tandemu)
Vzájemné náslechy na hodinách
Vzájemné hospitace kolegů
Přidělení uvádějícího učitele
Porady učitelského sboru (kde může každý přinést svá
témata či dotazy)

0%
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80 %

100 %

Tato forma podpory není na naší škole využívána
Pro začínající učitele bez předchozí praxe
Pro všechny nové učitele na škole (zahrnuje i začínající učitele)
Pro všechny učitele na škole bez ohledu na délku praxe (zahrnuje i začínající a nové učitele)
Obrázek 50: Oblasti podpory profesního rozvoje využívané na ZUŠ (dle osob odpovědných za proces
uvádění).

6.2.4. Další vzdělávání v kontextu procesu uvádění začínajících učitelů v ZUŠ
V závěru dotazníku byla věnována pozornost otázkám dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti uvádění začínajících učitelů. Respondenti odpovídali na to, jakou formu
podpory v procesu uvádění začínajících učitelů preferují, kolik času jsou ochotni podpoře
věnovat a v jakém prostředí by nejraději podporu absolvovali. V této podkapitole jsou
prezentovány výsledky této části dotazníku. Vzhledem k nízkému počtu odpovědí ve
skupinách ZU a UU jsou zde přitom výsledky prezentovány souhrnně za všechny skupiny (tj.
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ZU, UU a OO) dohromady, a lze je tudíž chápat tak, že se týkají obecně účastníků procesu
uvádění na ZUŠ.
Obrázek 51 ukazuje, že mezi nejvíce preferované formy podpory patří prakticky zaměřený
workshop (54,1 %), informačně zaměřený seminář (43,2 %) a prakticky zaměřený individuální
mentoring (37,8 %). Při srovnání s ostatními druhy škol (viz Tabulka 35) je patrné, že
v kontextu ZUŠ jsou poněkud více akcentovány prakticky orientované formy podpory.

Formy podpory, kterou by využili účastníci procesu uvádění
na ZUŠ
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0%

Obrázek 51: Formy podpory, kterou by využili účastníci procesu uvádění na ZUŠ.

Necelá polovina (45,1 %) respondentů na ZUŠ pak uvedla, že další podpoře je ochotna
věnovat maximálně 8 hodin za pololetí. Necelá třetina (30,4 %) pak do 16 hodin za pololetí a
12,8 % do 24 hodin. Pouze 5,9 % respondentů na ZUŠ uvedlo, že nemá časovou kapacitu na
další podporu. Srovnání s odpověďmi z ostatních druhů škol (viz Tabulka 36) naznačuje, že
zde zřejmě sehrává roli vysoké zastoupení OO (tj. ředitelů a jejich zástupců), kteří obecně
vnímají vlastní časovou kapacitu na další vzděláván spíše za nižší (ve srovnání např. se
začínajícími učiteli).
Nejčastěji by respondenti na ZUŠ využili navazující podporu rozdělenou do více dní v roce
(55,9 %) či naopak jednorázovou podporu (35,1 %). Z hlediska místa, kde by byli ochotni
podporu absolvovat, pak mezi nejčastěji zmiňované možnosti patří podpora realizovaná na
vlastní škole (60,4 %) či na jiné spřátelené škole (60,4 %). Relativně často je zastoupena i
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možnost podpory realizované ve školicím středisku (54,1 %), méně často pak podpora online
(29,7 %) či na škole v zahraničí (13,5 %).

6.3

Shrnutí

➢ Osobou odpovědnou za proces uvádění začínajících učitelů do praxe na ZUŠ je ve velké většině
případů ředitel školy. Velmi často jsou pak odpovědné osoby zároveň třídními učiteli resp. učiteli
hlavního nástroje. V nezanedbatelném množství případů pak osoby odpovědné za proces uvádění
na ZUŠ figurují rovněž v roli uvádějícího učitele.
➢ Osoby odpovědné za proces uvádění v ZUŠ považují proces uvádění na své škole za funkční pouze
ve dvou pětinách případů, což je méně než na běžných základních školách. Ve srovnání s ostatními
druhy škol je pak na ZUŠ rovněž méně obvyklé využívání školního adaptačního plánu pro začínající
učitele.
➢ Poměrně výrazně méně často než na jiných druzích škol je začínajícím učitelům na ZUŠ přidělován
uvádějící učitel. Mezi častější formy podpory ZU patří rozhovor s ředitelem školy, další vzdělávání
a setkávání s kolegy ve škole.
➢ Z forem podpory, které jsou učitelům v ZUŠ poskytovány v rámci jejich profesního rozvoje, je
specificky začínajícím učitelům nejčastěji určeno přidělování uvádějícího učitel či individuální vedení
zkušenějším kolegou na škole. Uvádějící učitel je přitom obvykle přidělován nejen učitelům bez
předchozí praxe, nýbrž všem novým učitelům na škole. Ostatní formy podpory jsou pak nejčastěji
určeny všem učitelům bez rozdílu. Jen zřídka se však vyskytuje párová výuka resp. výuka
v tandemu.
➢ Odpovědné osoby na ZUŠ by v procesu uvádění uvítaly podporu spíše v souvislosti se začínajícími
učiteli než s uvádějícími. Podobně je tomu přitom i na jiných druzích škol, což může naznačovat, že
podpora směrem k začínajícím učitelům je vnímána jako prioritní. Mezi nejčastější oblasti, ve
kterých by OO na ZUŠ uvítaly podporu, spadá identifikování potřeb začínajících učitelů, podávání
konstruktivní vazby začínajícím učitelům a plánování rozvoje začínajících učitelů.
➢ Co se týče dalšího vzdělávání či podpory v kontextu procesu uvádění začínajících učitelů,
respondenti ze ZUŠ při srovnání s ostatními druhy škol více preferují prakticky orientované formy
podpory. Nejraději pak absolvují podporu na vlastní či spřátelené škole, případně ve školicím
středisku.
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Závěrečné shrnutí hlavních výsledků a jejich diskuze
Uvádění začínajících učitelů do praxe není v České republice nijak legislativně ukotveno.
Z národních strategických dokumentů je patrné, že podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího
klíčového předpokladu je jednou z priorit českého vzdělávání (Strategie vzdělávací politiky
České republiky do roku 2020; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
České republiky na období 2015-2020). Doposud však neexistuje žádný národní dokument,
který by školy zavazoval k určitým způsobům uvádění začínajících učitelů do praxe. Proto
může existovat značné množství způsobů, jakými jednotlivé školy k celému procesu uvádění
začínajících učitelů přistupují.
Provedené šetření nicméně upozornilo na několik opatření a bodů, které jsou více či méně
společné v procesu uvádění začínajících učitelů ve školách různých stupňů vzdělávací
soustavy. Mezi nejběžnější patří:
➢ Existence tzv. adaptačního plánu 46, které školy mohou, ale nemusí mít vypracovaný pro podporu
uvádění začínajících učitelů. V mateřských školách téměř polovina OO uvedla, že na jejich škole
mají vypracovaný adaptační plán pro začínající učitele, zatímco na základních a středních školách
se jednalo pouze o něco málo přes čtvrtinu dotazovaných. Současně šetření ukázalo, že ZU často
neví, že jejich uvádění probíhá na základě daného plánu. Plány tak mohou vznikat bez účasti
začínajících učitelů a bez identifikace jejich potřeb.
➢ Za nejběžnější formu podpory začínajících učitelů lze považovat přidělování jim uvádějícího47
učitele. S ním ZU nejčastěji probírají témata vztahující se k administrativě i výuce. Dále s ním
vykonávají mnohé aktivity, jako jsou hospitace, náslechy, zpětnou vazbu na přípravu na hodiny,
hodnocení práce začínajícího učitele a podobně. Šetření ukázalo, že častěji je uvádějící učitel
přiřazován začínajícímu učiteli na školách, které odpovědné osoby označily jako školy bez
zavedeného funkčního procesu uvádění začínajících učitelů. Lze se tak domnívat, že veškerá
zodpovědnost za adaptaci začínajícího učitele je přenesena do rukou uvádějícího učitele.
➢ Téměř čtvrtina dotazovaných začínajících učitelů vyučuje kromě předmětů, ve kterých jsou
aprobovaní, ještě další předměty. Osm procent dotazovaných ZU neučí předměty podle své
aprobace vůbec.
➢ Není zvykem, že začínající učitelé na druhém stupni ZŠ a SŠ jsou současně třídním učitelem, což
vypovídá o jisté citlivosti vůči začínajícím učitelům ze strany vedení škol. V MŠ a na prvním stupni
ZŠ je naopak třídnictví ZU běžnou praxí, což lze vysvětlit specifickou organizací výchovy a
vzdělávání těchto škol, kdy v těchto stupních má jeden učitel na starost jednu třídu celý (nebo
převážně celý) den.
➢ Plán uvádění začínajících učitelů mají častěji k dispozici školy, které OO označily jako školy se
zavedeným funkčním procesem uvádění začínajících učitelů. Obecně se dá říci, že OO pracující na
školách s funkčním procesem uvádění začínajících učitelů, mají menší potřebu podpory ve všech
sledovaných oblastech.
➢ Většina OO uvedlo, že svým uvádějícím učitelům dávají za vedení ZU finanční odměnu.
Výsledky šetření TALIS ukázaly, že adaptační plán je spolu s orientačními balíčky a párovou výukou používán
ve školách nejméně. (KAŠPAROVÁ, V. et al. Národní zpráva šetření TALIS 2013).
47 Podle VÍTEČKOVÉ, M. a Z. GADUŠOVÉ (Vysokoškolské studium učitelství z pohledu začínajícího učitele a
identifikace jeho problematických oblastí) v roce 2013 mělo 62 % začínajících učitelů (z celkového počtu 148)
oficiálně přiděleného uvádějícího učitele a dalších 10 % učitelů mělo k dispozici „dobrovolné“ uvádějící učitele.
46
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➢ OO obecně pociťují potřebu podpořit spíše ZU než UU. Lze se proto domnívat, že podporu ZU
považují za zásadnější než podporu UU.
➢ Na školách téměř nedochází k párové výuce ZU a UU. Organizace takové výuky nemusí být
jednoduchá. Polemizovat lze též nad přínosem takové výuky, kdy může lehce vyniknout kvalitativní
rozdíl mezi učiteli a tím může dojít k oslabení autority ZU. Toto zjištění je však dobré brát jako podnět
pro kvalitativní studii, která by hloubkově a detailněji zjistila podrobnosti o úskalích a silných
stránkách párové výuky, což nebylo v rámci dotazníkového šetření možné.

Doporučení pro KA Začínající učitel
Šetření ukázalo, že naprostá většina dotazovaných pociťuje určitou míru potřeby dalšího
vzdělávání či jiné podpory v procesu uvádění začínajících učitelů do praxe.
Prvním doporučením je proto zaměřit se (nehledě na druh školy) v nabídce dalšího vzdělávání
na témata:
➢ Pro ZU: vedení školní dokumentace, kázeňské problémy, komunikace s rodiči, hodnocení žáků a
práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
➢ Pro UU: párová výuka, formy hospitace a po hospitační rozhovory, reflexe výuky se začínajícím
učitelem.
➢ Pro UU a OO: ukázky dobré praxe při uvádění začínajících učitelů a způsoby/formy hodnocení práce
začínajících učitelů.

Nejběžnějšími formami podpory ZU jsou na školách podle výsledků šetření: setkávání se
s ostatními kolegy ve škole; přiřazení uvádějícího učitele; rozhovor s ředitelem a nabídka
dalšího vzdělávání. Vzhledem k současné situaci a potřebám dotazovaných, lze nabídnout
několik doporučení v otázce formy podpory:
➢ Nabízená podpora by měla na základě výsledků šetření probíhat ideálně na kmenových školách
dotazovaných učitelů formou praktických workshopů či teoretických přednášek. Za vhodné lze
považovat propojení teorie a praxe v rámci teoreticko-praktického workshopu.
➢ Nezaměřovat se na individuální podporu a podporu on-line. Dotazovaní žádají osobní kontakt ve
skupině s dalšími učiteli (praktické workshopy, teoretické přednášky).
➢ Pro UU a OO by měla být podpora nabízena tak, aby nezabrala více než 8 hodin za pololetí; ZU
jsou ochotni strávit další podporou více dnů rozložených v rámci jednoho pololetí.
➢ ZU by nejvíce ocenili více náslechů, sdílení zkušeností s kolegy, hospitace a hodnocení své práce.

Co dále brát v potaz? V potaz je nutné brát kromě údajů platných pro všechny druhy škol také
specifika jednotlivých stupňů, která rovněž odkrylo dotazníkové šetření:
Mateřské školy
➢ Uvádění dvou třetin začínajících učitelů probíhá podle adaptačního plánu školy.
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➢ S většinou informací seznamuje začínajícího učitele ředitel školy (seznámení s vedením školy,
s kolegy, školní legislativou apod.).
➢ Bezpečnost dětí se na MŠ (oproti ostatním druhům škol) ukázalo být jedno ze stěžejních témat, ve
kterých ZU potřebují pomoc.
➢ UU nejvíce potřebují poradit v tom, jak identifikovat potřeby ZU; jak provádět hospitace; jak plánovat
rozvoj ZU.
➢ Uvádějící učitel je nejčastěji začínajícímu přidělen na základě toho, s kým bude ZU sdílet třídu.
➢ ZU se s UU setkávají nejčastěji právě v mateřských školách (většina denně). Také k frekvenci
sledovaných aktivit mezi ZU a UU dochází nejčastěji v MŠ. Vysvětlení toho, že v MŠ dochází
k jednotlivým aktivitám mezi UU a ZU s větší frekvencí než v ostatních druzích škol, lze hledat ve
specifické organizaci výuky MŠ oproti ZŠ a SŠ.

Základní školy
➢ S informacemi potřebnými pro každodenní pohyb ve škole seznamuje začínající učitele především
zástupce ředitele či uvádějící učitel, minimálně však ředitel.
➢ Uvádění pouze čtvrtiny začínajících učitelů probíhá podle adaptačního plánu.
➢ UU je k začínajícímu učiteli přidělován nejčastěji podle stejné (podobné) aprobace a s ohledem na
zkušenosti UU.
➢ ZU působící na ZŠ uváděli nejčastěji ze všech začínajících učitelů, že potřebují větší podporu ve
všech sledovaných tématech (nejvíce potom ve vedení školní dokumentace, kázeňských
problémech, hodnocení žáků, práci se žáky se SVP, komunikaci s rodiči).
➢ Pouze v jediné položce zkoumající spokojenost s frekvencí jednotlivých aktivit realizovaných s UU
převažovala nespokojenost začínajících učitelů. Jednalo se o ZU 1. stupně ZŠ, kteří nejsou
spokojeni s pravidelností a četností náslechů, na které mají možnost docházet ke zkušenějším
kolegům, přáli by si více této aktivity.
➢ UU nejvíce potřebují poradit v tom, jak vést párovou výuku, jak identifikovat potřeby ZU, jak provádět
hospitace a po-hospitační rozhovor.

Střední školy
➢ Se vším seznamuje začínající učitele UU, ředitel pouze s oblastí vedení školy.
➢ Uvádění pouze čtvrtiny začínajících učitelů probíhá podle adaptačního plánu.
➢ UU je přidělován začínajícím učitelům téměř výhradně na základě společné aprobace.
➢ UU potřebují nejvíce podporu v oblasti: jak vést párovou výuku/výuku v tandemu; jak vést hospitace
a po-hospitační rozhovor; jak hodnotit práci ZU.

Základní umělecké školy
➢ Většina výuky se neděje s naplněnou třídou (častá je individuální výuka nebo výuka malých skupin)
➢ Často je ve škole jen jeden učitel daného oboru – těžko se proto začínajícím učitelům přiděluje UU.
➢ Začínající učitelé mají malé úvazky.

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
Reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Strana 86

➢ Pouze 16,4 % odpovědných osob uvedlo, že na jejich škole mají k dispozici adaptační plán (u MŠ
je to 48,4 %, ZŠ 26 % a SŠ 27,6 %).
➢ Nejčastěji je začínajícím učitelům podpora poskytována: rozhovorem s ředitelem; dalším
vzděláváním a setkáváním s kolegy ve škole. Přiřazení UU je až na čtvrtém místě. Mezi
nejčastějšími důvody pro nepřiřazování uvádějícího učitele je nedostatečná kapacita učitelů pro
vedení začínajících učitelů.
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Přílohy
Příloha A
Přehled procentuálního zastoupení vybraných škol v jednotlivých krajích ve srovnání s
procentuálním zastoupením všech škol v krajích (podle jednotlivých skupin resp. druhů škol).
Mateřské školy
% MŠ s alespoň jedním ZU

% vybraných MŠ k oslovení

10,96
6,43
10,78

10,96
6,37
10,76

Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj

2,17
4,73
5,01
3,31
9,17
6,43

2,19
4,78
4,98
3,39
9,16
6,37

Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

6,81
6,52
15,5
7,28
4,91

6,77
6,57
15,54
7,17
4,98

% ZŠ (1. stupeň)
s alespoň jedním ZU

% vybraných ZŠ (1. stupeň)
k oslovení

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj

12,47
5,05

12,42
5,01

Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina

10,97
2,9
4,09

11,02
3,01
4,01

Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj

4,09
4,19
10,65

4,01
4,21
10,62

Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

6,56
4,73
5,81
16,24
6,56

6,61
4,81
5,81
16,23
6,61

5,7

5,61

Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj

Základní školy – 1. stupeň
Kraj

Zlínský kraj
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Základní školy – 2. stupeň
% ZŠ (2. stupeň)
s alespoň jedním ZU

% vybraných ZŠ (2. stupeň)
k oslovení

Hlavní město Praha

11,24

11,2

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj

6,19
9,86
3,44
4,7
4,93
4,01

6,2
9,8
3,4
4,8
5
4

Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

11,12
7,11
5,05
5,16
13,88
8,26

11,2
7,2
5
5,2
13,8
8,2

5,05

5

% SŠ s alespoň jedním ZU
17,25
5,54
9,03
3,49
4,11
6,37
2,87
11,5
5,34
5,75
3,9
12,73
6,98
5,13

% vybraných SŠ k oslovení
17,25
5,54
9,03
3,49
4,11
6,37
2,87
11,5
5,34
5,75
3,9
12,73
6,98
5,13

Kraj

Zlínský kraj

Střední školy
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
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Příloha B
Podrobný přehled, jak na různých druzích škol jednotlivé osoby seznamují ZU po jeho nástupu
na školu se základními informacemi o škole a jejím fungování (v %).
Ředitel školy

Zástupce
ředitele

Uvádějící Jiný kolega/jiní
učitel
kolegové

Nikdo

Seznámení s prostorami školy
MŠ

71,4

9,5

39,3

22,6

1,2

ZŠ (1. stupeň)

47,2

20,8

41,5

35,9

13,2

ZŠ (2. stupeň)

31,3

15,6

35,9

45,3

10,9

ZŠ (oba stupně)

34,4

40,6

34,4

50

9,4

SŠ

20,8

37,5

38,9

37,5

11,1

Seznámení s kolegy
MŠ

67,1

8,9

29,1

12,7

5,1

ZŠ (1. stupeň)

48

24

24

26

14

ZŠ (2. stupeň)

40,6

15,6

28,1

32,8

25

ZŠ (oba stupně)

54,8

32,3

29

12,9

19,4

SŠ

39,4

32,4

42,3

33,8

12,7

MŠ

75

6,6

15,8

2,6

14,5

ZŠ (1. stupeň)

72

20

6

2

12

ZŠ (2. stupeň)

64,5

29

3,2

8,1

9,7

ZŠ (oba stupně)

62,5

31,3

3,1

3,1

25

SŠ

52,9

42,9

14,3

7,1

11,4

21,5

1,3

63,3

21,5

13,9

22

8

18

20

48

Seznámení s vedením školy

Seznámení s žáky
MŠ
ZŠ (1. stupeň)
ZŠ (2. stupeň)
ZŠ (oba stupně)

9,5

7,9

15,87

12,7

65,1

18,8

15,6

3,1

25

56,3

7

9,9

18,3

11,3

64,8

39

5,2

49,4

7,8

22,1

SŠ
Představení adaptačního plánu
MŠ
ZŠ (1. stupeň)

12,2

8,2

38,8

6,1

49

ZŠ (2. stupeň)

22,6

14,5

41,9

0

38,7

ZŠ (oba stupně)

25,8

16,1

35,5

3,2

35,5

SŠ

11,8

17,7

44,1

4,4

35,3

57,7

9

43,6

12,8

9

Poskytnutí orientačního balíčku
MŠ
ZŠ (1. stupeň)

26

22

36

14

32

ZŠ (2. stupeň)

25,4

20,6

33,3

15,9

31,8

ZŠ (oba stupně)

29

22,6

35,5

12,9

35,5

SŠ

13

27,5

40,6

20,3

27,5

47,4

9

55,1

12,8

7,7

Seznámení s ročním plánem školy
MŠ
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ZŠ (1. stupeň)

38

28

40

10

18

ZŠ (2. stupeň)

41,3

30,2

36,5

17,5

14,3

ZŠ (oba stupně)

32,3

38,7

35,5

22,6

19,4

SŠ

17,1

34,3

41,4

18,6

14,3

Vybavení školy (dostupné pomůcky pro žáky, dostupné technologie pro výuku atd.)
MŠ

34,1

9,4

63,5

35,3

5,9

ZŠ (1. stupeň)

28,3

13,2

52,8

54,7

9,4

ZŠ (2. stupeň)

25

18,8

59,4

46,9

15,6

18,8

28,1

46,9

68,8

3,1

9,7

29,2

58,3

47,2

8,3

ZŠ (oba stupně)
SŠ

Chod školy (dozory, porady atd.)
MŠ

52,4

14,6

53,7

28,1

4,9

ZŠ (1. stupeň)

44

36

60

28

4

ZŠ (2. stupeň)

25,4

31,8

61,9

41,3

3,2

25

40,6

43,8

43,8

3,1

15,49

47,9

47,9

29,6

8,5

ZŠ (oba stupně)
SŠ

Školská legislativa (zákony, směrnice, školní dokumenty – školní řád)
MŠ

63

12,4

43,2

14,8

7,4

ZŠ (1. stupeň)

58

38

28

12

18

ZŠ (2. stupeň)

42,9

33,3

33,3

14,3

22,2

ZŠ (oba stupně)

37,5

28,1

31,3

21,9

21,9

SŠ

25,4

39,4

42,3

15,5

16,9

Předmětové komise (jak fungují; možnosti, jak se zapojit atd.)
MŠ

26,6

3,8

19

6,3

24,05

ZŠ (1. stupeň)

22,9

12,5

35,4

14,6

39,6

ZŠ (2. stupeň)

11,1

9,5

49,2

25,4

28,6

ZŠ (oba stupně)

12,9

19,4

29

19,4

38,7

SŠ

12,7

18,3

50,7

31

16,9

6,1

67,1

28,1

1,2

Vedení základní pedagogické dokumentace
MŠ

32,9

ZŠ (1. stupeň)

24

24

6škol4

36

4

ZŠ (2. stupeň)

20,6

20,6

60,3

41,3

14,3

ZŠ (oba stupně)

12,5

28,1

65,6

37,5

9,4

9,9

32,4

63,4

31%

5,6

SŠ

Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy, dostupná literatura atd.)
MŠ

64,6

17,1

31,7

12,2

8,5

ZŠ (1. stupeň)

48

30

26

8

24

ZŠ (2. stupeň)

42,9

34,9

30,2

23,8

30,2

ZŠ (oba stupně)

40,6

37,5

25

21,9

15,6

SŠ

15,7

45,7

32,9

27,1

28,6
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Příloha C
Počet hodin, které jsou respondenti z jednotlivých druhů škol ochotni věnovat další podpoře (v
%).

MŠ

ZŠ

SŠ

Nemám časovou
kapacitu na další
podporu

Do 8 hodin

Do 16 hodin

Do 24 hodin

Víc než
24 hodin

ZU

20,5

33,3

28,2

15,4

1,3

UU

31,5

36,0

13,5

9,0

5,6

OO

31,0

34,8

17,1

8,9

6,3

ZU 1. stupeň

18,8

31,3

31,3

14,6

2,1

ZU 2. stupeň

21,1

26,3

10,5

35,1

7,0

ZU 1. a 2. stupeň

17,9

32,1

35,7

3,6

7,1

UU

50,0

24,3

12,5

2,1

6,9

OO

46,4

27,3

13,2

4,1

5,5

ZU

26,2

30,8

29,2

12,3

1,5

UU

54,9

18,3

8,5

11,0

4,9

OO

49,6

30,1

7,1

3,5

5,3
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