
Alternativní přístupy k výchově a vzdělávání 

 

1. 
Přírodní škola - cesta jako cíl. Část 5, Projekty / František Tichý – cze 

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 24, č. 

6 (2016), s. 19-49. 

 

V dalším pokračování článků o Přírodní škole ředitel školy podrobněji rozebírá 

hlavní projektové formy, které jsou ve škole realizovány. Nejrozsáhlejším 

projektem je Expedice. Je popsán výběr destinace a témat výzkumů, 

přírodovědecké výzkumy, komplexní výzkumy krajiny (krajinná ekologie), 

historické, dotazníkové a sociologické výzkumy, sběr lidové slovesnosti (vše 

zdokumentováno prostřednictvím studentských dokumentárních filmů). 

Organizace terénní části Expedice. Po skončení probíhají veřejné prezentace 

výsledků (ústní, časopis, výstava, sborníky). Protiváhou expedičních výzkumných 

projektů jsou umělecko-výchovné projekty realizované na týdenním výjezdu - 

divadelní představení, hraný film, hudební pásmo. 

 

gymnázium ; reálné gymnázium ; soukromá škola ; přírodovědné studium ; obsah 

výuky ; projekt ; forma výuky ; experiment ; organizace výuky ; alternativní škola 

; umělecká činnost ; tvůrčí činnosti ; Gymnázium Přírodní škola (Praha, Česko) ; 

expedice 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454369 

 

2. 
Přírodní škola : cesta jako cíl. Část 6 / František Tichý – cze 

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 25, č. 

1-2 (2017), s. 70-87. 

 

V šestém pokračování prezentuje ředitel Přírodní školy další aktivity - letní 

putování, sobotní výlety, kulturní akce. Charakterizuje také učitele a vychovatele, 

na které jsou v Přírodní škole kladeny velké nároky. Důležitá pro fungování školy 

je také spolupráce s rodiči, s nimiž jsou učitelé v pravidelném kontaktu a je 

vyžadováno i jejich zapojení do provozu školy. Ředitel školy vyjmenovává i další 

aktivity, do kterých jsou žáci zapojeni, spolupráci s různými organizacemi a 

závěrem jsou popsány rituály, duchovní a náboženský rozměr života v Přírodní 

škole. 

 

gymnázium ; soukromá škola ; reálné gymnázium ; přírodovědné studium ; 

alternativní škola ; organizace výuky ; obsah výuky ; výchovné působení ; 

http://katalog.npmk.cz/documents/454369


spolupráce ve výchově ; odškolštění vzdělání ; vztah rodiče-škola ; vztah učitel-

žák ; činnosti mimo vyučování ; sociokulturní aktivity ; náboženská výchova ; 

Gymnázium Přírodní škola (Praha, Česko) 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454378 

 

3. 

Přírodní škola : cesta jako cíl. Část 7, Rok v přírodní škole / František Tichý – 

cze 

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 25, č. 

3 (2017), s. 29-49. 

 

Obsahem sedmého pokračování seriálu o životě v Přírodní škole jsou výjezdní 

aktivity, které škola organizuje během celého školního roku včetně prázdnin. 

Organizační náročnost by nebylo možné zvládnout bez kvalitní přípravy a 

plánování. Je připraven roční plán, od kterého se odvíjejí konkrétní plány pro 

jednotlivé měsíce. Podrobně jsou popsány tyto akce: úvodní výjezd (vlastivědně-

poznávací ráz), podzimní výjezd (škola v přírodě), zimní výjezd (lyžařský 

výcvik), zdravotnický kurz, výjezd do tee-pee, Expedice. V navazujícím textu je 

publikován rozhovor s ředitelem Přírodní školy o netradičních metodách a 

formách výuky a také o filozofii školy a jejím vzniku. 

gymnázium ; reálné gymnázium ; přírodovědné studium ; alternativní škola ; 

organizace výuky ; školní rok ; činnosti mimo vyučování ; činnosti v přírodě ; 

činná škola ; experimentální pedagogika ; škola v přírodě 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/457008 

 

 

4. 

Předpisy pro lesní školky / Vít Berka – cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 12 (2017), s. 6. 

 

Od 14. ledna 2016 platí vyhláška č. 465/2016 Sb., která řeší problematiku 

provozu lesních mateřských škol. Požadavky pro lesní školky jsou nově upraveny 

v paragrafu 9. 

 

mateřská škola ; předškolní výchova ; legislativa ; alternativní škola ; vyhláška ; 

lesní školka 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/457587 
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