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Srovnání pedagogické komunikace a interakce na standardní a alternativní 

škole / Nikola Sklenářová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- 

Roč. 140, č. 4 (červen 2016) (2015/16), s. 18-26. 

 

Cílem této studie bylo zjistit, zda rozdílný typ školy má vliv na komunikační a 

interakční děje při výuce na 1. stupni. Na vzorku devíti učitelů ze standardní školy 

a tří učitelů ze školy Montessori bylo zjištěno, že na alternativní škole učitelé 

dávají žákům nejčastěji návrhy, které jim ponechávají samostatnost, často žákům 

poskytují informace, opakují, objasňují, potvrzují. Téměř nikdy neodmítají žákům 

pomoc, nevykazují napětí ani neznehodnocují status jiných. Podrobné výsledky a 

potvrzení či vyvrácení hypotéz v tabulkách a grafech. Hlavní hypotézu, že 

rozdílný typ školy ovlivňuje na 1. stupni komunikaci a interakci ve vztahu učitel-

žák, průzkum potvrdil. 
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Monopol obecné školy končí / Tomáš Pergler -- cze 

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 60, č. 

37 (2016), s. 12-26. 

 

Přesun zájmu rodičů o nestátní základní školy a jeho příčiny: nespokojenost 

rodičů s úrovní veřejného základního školství, s jeho malou efektivitou a 

nepružností. Pět typů českých základních škol: alternativní, elitní soukromé, 

venkovské málotřídní, dědictví po monarchii (běžné základní) a školy integrující 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Představení osobností, které se 

zasloužily o založení škol alternativních k veřejnému školství. Odlišná role učitele 

v kvalitních soukromých školách. 
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Ideologie, nebo nutnost? : ČŠI zjišťovala, jak se vyučují globální a rozvojová 

témata / Lukáš Doubrava -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 119, č. 28 (2016), s. 18-19. 

 

Česká školní inspekce zjišťovala, jak se vyučují globální a rozvojová témata na 

základních a středních školách. Jednalo se o tři oblasti: globální rozvojové 

vzdělávání, environmentální vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ze 

závěrů výzkumu vyplývá, že poměrně vysoký podíl (přibližně pětina ZŠ i SŠ) ve 

svém ŠVP na globální a rozvojová témata pamatuje. Pokud jde o podíl 

jednotlivých témat zařazených do výuky, vedou základní lidská práva, poté 

následuje životní prostředí a aktuální téma migrace. 
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Alternativní nástrahy : proč mají rodičovské školy problémy právě s rodiči? 
/ Markéta Klempířová -- cze 

In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 63, č. 7 (2016), s. 10-11. 

 

Autorka, pedagog v alternativní škole komunitního typu, se zamýšlí nad 

alternativami k tradiční výuce. Poukazuje na výhody alternativní školy - orientace 

na dítě, individuální přístup, věkově smíšené skupiny, svoboda, respekt, větší 

prostor pro rozvíjení klíčových kompetencí, důraz na emoční a sociální výchovu, 

větší interakce mezi dětmi, badatelsky orientované vyučování ... . Tento typ školy 

poskytuje výrazný prostor pro rodinu, ale rodiče často přistupují ke vzdělání v 

jiném typu školy jako k obchodu - za úplatu mohou požadovat servis. Přehled 

typů alternativních škol v ČR a společné znaky alternativních škol. 
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