
Jak na spolupráci
v týmu vzdělavatelů
při realizaci
servisních projektů
Příklady přístupů k servisnímu učení z programů Škola pro udržitelný 
život a Roots & Shoots projektu Educational Leaders in Education 
for Sustainable Development



Motto:

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, 
aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, 
pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

 J. A. Komenský 



Poděkování

Tato příručka vznikla díky podpoře z projektu spolufi  nancovaného z programu 
Evropské unie ERASMUS + “Educational Leaders in Education  for Sustainable 
Development”. Děkujeme všem, kteří se na jejím vzniku podíleli, ať už jde
o konzultanty a metodiky Jane Goodall Institute (Rakousko), Green foundation 
(Slovensko) a Střediska ekologické výchovy SEVER (Česká republika), nebo
o vzdělavatele z organizací zapojených do tohoto projektu.
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Jak pracovat s textem a příručkou?  

Tato příručka je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část
seznamuje s pojmy a problematikou servisního učení a kolegiální podpory, představí čtená-
řům také programy servisního učení v oblasti udržitelného rozvoje.

Praktická část obsahuje vyzkoušené tipy a nástroje, jak pracovat v týmu. Popis nástrojů
a tipů je doplněn o citace vzdělavatelů, kteří tuto metodu v rámci projektu vyzkoušeli a předá-
vají zde své zkušenosti (v textu poznáte citace vzdělavatelů podle uvozovek a jiného formá-
tu). Dalším prvkem, obohacujícím základní text, jsou tzv. doporučení z praxe, tedy upřesnění 
či doplnění k popisovaným metodám, sestavená na základě zpětných vazeb od různých vzdě-
lavatelů. A nechybí ani reálné příklady popisovaných nástrojů (SWOT analýzy, plán spolupráce 
či cíle), které posloužily některým týmům v rámci jejich příprav servisních projektů.

Neméně důležitou součástí praktické části příručky je kapitola věnovaná konkrétním školám
z projektu a jejich vlastnímu představení zkušeností s kolegiální podporou a servisními pro-
jekty.  



Úvod
Od 90. let spolupracujeme s českými školami v oblasti environmentální výchovy se snahou rozvíjet kompetence žáků 
pro udržitelný život, a to zejména skrze vzdělávací program servisního učení, jako je Škola pro udržitelný život 1.
Dvacet let práce a my se ptáme: Jak se nám to daří?  Kde jsou dnes mladí lidé, kteří programem prošli? Skutečně se 
naučili realizovat projekt trvale udržitelného charakteru? Odnáší si každý mladý účastník programu něco pro život 
hodnotného, jako například přesvědčení o tom, že mají ve svých rukou moc ovlivňovat stav svého okolí?  Posiluje 
jejich účast v programu vztah k místním přírodním i kulturním zdrojům? Učí se každý účastník programu tak, jak 
mu nejvíce dovolují jeho dispozice?

Na základě našich pozorování a evaluačních zpráv2 jsme zjistili, že program je v mnoha ohledech závislý na vedení 
jednoho učitele, který prošel jednorázovým školením, dostal do rukou metodiku a naši podporu v podobě konzul-
tací. Jsme si vědomi, že implementace programu vyžaduje náročnější přípravu a plánování, schopnost umět reagovat 
na potřeby účastníků a měnit procesy a postupy dle situací, které projektové vyučování přináší, neboť je z velké části 
v „rukou účastníků“.  A pokud chceme znát odpovědi na otázky výše uvedené, vyžaduje práce na programu také 
refl exi.

Program byl dosud často veden jen jedním člověkem, který se někdy díky své nezkušenosti nebo nedostatečné 
metodické podpoře soustředil spíše na práci technického charakteru, tj. realizaci programu dle metodiky.  To ale 
z našeho pohledu nestačí - pokud se program realizuje v týmu vzdělavatelů, může si každý účastník odnést mnohem 
více znalostí, dovedností i kompetencí směřujících k udržitelnému životu.

Proto nás oslovila metoda kolegiální podpory: více hlav více ví. Jde totiž o partnerskou spolupráci lidí, kteří jsou si 
blízcí tím, co právě řeší, a mohou si nabídnout zajímavé podněty a podporu. Tato systematická forma spolupráce 
lidí při vedení vzdělávacího programu pro mládež navíc zrcadlí to, co mají zakusit v programu servisního učení 
sami účastníci. I oni totiž v rámci práce na svém vlastním projektu jsou vedeni ke spolupráci, společnému plánování 
a mají se umět kriticky ohlížet za svou vlastní prací.

Příručka vznikla v rámci projektu Educational Leaders in Education for Sustainable Development a je primárně 
určena pro skupinu lidí, kteří se rozhodnou realizovat program servisního učení. Mohou to být nejen pedagogové 
nebo volnočasoví pracovníci či komunitní pracovníci, ale jsou tam ideálně zapojeni i odborníci, zástupci mladých 
lidí, místní zastupitelé, rodiče a další správci území, které spojuje zvolené téma v místě  a chtějí SPOLEČNĚ:

• konzultovat, spolupracovat s kolegy a refl ektovat své výukové lekce 
• dlouhodobě pracovat v týmu při realizaci servisních projektů 
• profesně růst, vzájemně si obohacovat výukové lekce a mít tak větší dopad na účastníky programu
• směřovat k principům servisního učení
• vytvořit něco užitečné pro místo, kde žijí; s důrazem na vzdělávání v místě, o místě, pro místo a skrze místo.

1 www.skolaprozivot.cz
2 např. zde: https://www.lipka.cz/soubory/suz_evaluacni_zprava_fi nal--f11588.pdf 
   https://www.lipka.cz/soubory/shrnuti_pozorovanych_barier_fi nal--f11949.pdf
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“Chcete-li vědět, jestli realizace těchto projektů s podporou kolegů byla pro nás snadná, anebo 
obtížná, tak na to vlastně neumím odpovědět. Byla to doba, kdy jsme nemysleli jen na svoje hodiny, 
doba, kdy se hodně mluvilo o škole, o práci a o pokroku žáků, ale i o osobních zkušenostech. Byla 
to doba, kdy jsme poznávali nové lidi, od kterých jsme se mohli učit a které dnes považujeme za své 
přátele. Byla to doba, kdy se učili nejen žáci od učitelů, ale také učitelé od žáků. Byla to doba, kdy 
jsme se snažili co nejlépe sladit nejrůznější povinnosti, a někdy se nám to nedařilo. Ale především to 
byla doba, kdy jsme nebyli sami, ať již jsme potřebovali pomoc nebo bylo co slavit. Kolegiální podpo-
ru lze proto nejlépe popsat slovy: Nejsi sám, děláme na tom společně!“



Teoretická část



1/ Co je servisní učení?
Servisní učení (učení službou, anglicky „service-learning“) je vzdělávací přístup, v němž se účastníci zapojují do 
aktivit zaměřených na komunitní potřeby v místě, a prostřednictvím tohoto zapojení je dosahováno vzdělávacích 
cílů. Vzdělávání je založeno na realizaci aktivit zaměřených na konkrétní pomoc lokalitě. Programy servisního učení 
zpravidla cílí na široké spektrum žákovských kompetencí a specifi cky na posilování jejich vztahu k místu s cílem 
poskytnout pragmatický, progresivní studijní zážitek při uspokojování společenských potřeb. Zapojuje účastníky 
(v našem případě skupiny mladých lidí) do servisních/komunitních projektů tak, aby aplikovali to, co se naučili ve 
škole, na řešení praktických potřeb a problémů komunity.

Příklady servisního učení mohou být např. níže popsané programy (Škola pro udržitelný život, Roots & Shoots), 
v rámci nichž byla využita metoda kolegiální podpory. 

Program Škola pro udržitelný život3

 
Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí 
a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj 
místa a žáci se tak učí dovednostem důležitým pro život.

Žáci zapojených škol spolu s dalšími partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou udělat pro rozvoj své obce nebo 
okolí školy. Spolu pak postupně realizují navržené změny, a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a učí se (naplňují 
místní Agendu 21). Vše se děje s ohledem na udržitelný rozvoj místa i světa a je tak praktickým příkladem naplňo-
vání Cílů udržitelného rozvoje 2015 - 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs) a Strategického rámce České 
republiky 2030 na místní úrovni.

Program ŠUŽ je rozdělen do sedmi kroků a dochází v něm k propojení projektové výuky a místně zakotveného 
učení tak, že projektová výuka využívá místních témat (přírodních, kulturních, historických, ekonomických a socio-
-politických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku. Veškeré aktivity směřují k vytvoření produktu přínos-
ného pro místo.

Program Roots & Shoots4 

Roots & Shoots je globální vzdělávací program britské přírodovědkyně Jane Goodall. V současnosti je do něj zapo-
jeno 130 zemí s více než 8 000 skupinami. Jeho hlavním cílem je podněcovat zájem mladých lidí o problémy svého 
okolí a vést je k tzv. soucitnému vedení, aby mohli svým jednáním vytvářet lepší svět.

Program umožňuje žákům získávat povědomí o aktuálních problémech své obce či města a rozvíjet klíčové kompe-
tence, nezbytné pro jejich řešení (jako např. strategické myšlení, schopnost řešit problémy, schopnost spolupracovat, 
komunikační dovednosti a další).

Roots & Shoots využívá metodiku tzv. komunitního učení (angl. service-learning), která připravuje žáky v rámci 
4 kroků (1. Přijetí výzvy, 2. Komunitní mapování, 3. Akční kroky, 4. Oslava a vyhodnocení) na realizaci vlastního 
projektu pro komunitu.

Prostřednictvím příběhu Dr. Jane Goodall a dalších vybraných osobností veřejného života se žáci postupně dostávají 
do kontextu udržitelného rozvoje. Diskutují o současných výzvách společnosti, mapují problémy lokality a realizují 
dotazníkové průzkumy, na základě kterých vybírají adekvátní témata pro své projekty. Celkový proces výuky probí-
há v rámci týmové spolupráce žáků s podporou učitelů a místní komunity (rodiče, knihovny, kluby důchodců, různé 
spolky, fi rmy apod.). Důležitou součástí přípravy a realizace žákovských projektů představují také místní samosprá-
vy, které žákům poskytují zpětnou vazbu, úřední povolení, ale i materiální nebo fi nanční podporu.

3 www.skolaprozivot.cz
4 https://rootsandshoots.global/
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V obou programech klíčovou roli hrají v programu právě učitelé - tzv. průvodci nebo facilitátoři, kteří doprovázejí 
své týmy na cestě projektem. Vedou se žáky diskuse, ptají se jich na jejich názory, v případě potřeby se je snaží navést 
na správné řešení. Vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém je prostor pro seberealizaci, refl exi i řešení 
individuálních problémů.

2/ Co je kolegiální podpora
Kolegiá lní  podporu chá peme jako př í lež itost pro společ né  uč ení .

Kolegiální podpora je široký pojem.  V našem pojetí jsme se inspirovali zkušeností z projektu Spirála5, jenž pracuje 
s formou  3S: Společné plánování, Společná realizace výuky, Společná refl exe. Tuto metodu jsme pak zkoušeli na 
vybraných školách a hledali vlastní cesty vhodné pro týmové vedení vzdělávacího programu servisního učení.

Pro potřeby vzdělávacích programů založených na principech servisního učení jsme si pojetí kolegiální podpory 
formulovali jako spolupráci dvou a více zapojených vzdělavatelů, které spojuje společný zájem a téma, v našem pří-
padě chuť realizovat program servisního učení v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Společně připravují a plá-
nují program, společně ho realizují a společně refl ektují procesy a výstupy účastníků, které směřují k rozvoji kompe-
tencí k udržitelnému životu.  Kolegiální podpora má 4 fáze, které jsou popsané v další části textu.

Proč kolegiální podpora může pomoci při zavádění vzdělávacího programu založeného na servisním učení?

Programy Škola pro udržitelný život a Roots & Shoots jsou postaveny na interdisciplinárním přístupu a projektovém 
vyučování, který předpokládá vytvoření větších vzdělávacích celků složených ze vzájemně provázaných aktivit. Ve-
dení a realizace projektu překračují hranice jednoho předmětu (oboru), vzájemná spolupráce kolegů je tedy nezbyt-
ná. Lekce připravené principem kolegiální podpory tak poskytnou dostatek času na prozkoumání problému z více 
úhlů pohledu, z více dimenzí, s využitím mezipředmětových/mezioborových přesahů.

5 KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Scénář 3S: forma kolegiální podpory. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín,
   příspěvková organizace, 2015. ISBN 978-80-87744-12-3.

Doporučení z praxe: KP (kolegiální podpora) může probíhat i tak, že např. při učení 
v tandemu, párovém učení, má jeden učitel roli „vedoucího“ (zkušenějšího), lekci 
vede, druhý kolega má roli „vedlejší“ – pomáhá vedoucímu učiteli, pozoruje ho, píše 
připomínky, postřehy, učí se od zkušenějšího. Nejde o vztah nadřízenosti a pod-
řízenosti, ale právě kolegiální podpory, i když vztah může vypadat nesymetricky. 
Jde tak trochu o jednosměrné předávání zkušeností, ale v rámci vzájemné důvěry 
a učení se. I zde jsou zachovány principy 3S.

Doporučení z praxe: Lekce připravené principem KP jsou důležité nejen pro učitele, 
ale také pro žáky. Spolupracující učitelé, společně připravené akce, jejich realizace 
i reflexe jsou dobrým příkladem pro samotné žáky, kteří spolupráci učitelů vnímají. 
Takto postavené lekce přispívají ke zlepšení celkového klima třídy, školy. Spolupráce 
učitelů se jakoby „přenáší“ v pozitivním slova smyslu na žáky, posléze i do života 
celé školy. Jednodušeji řečeno – když žáci pozorují, často vidí a vnímají spolupracu-
jící učitele, kteří se vzájemně respektují a pomáhají si, pak i oni přebírají tyto strate-
gie a napodobují je.
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Jaké kompetence mezioborový přístup v rámci kolegiální podpory rozvíjí?

• schopnost odstoupit od svého profi lového předmětu (oboru)

• schopnost nadhledu
• dovednost hledat a propojovat různé obsahy v rámci realizace vzdělávacích aktivit s obsahem jiných předmětů do 
smysluplných celků

• dávat důraz na refl exi - porozumění souvislostem, diskutovat vzniknuvší nesnáze a problémy, sdílet vzájemně 
zkušenosti a prožitky
• podporuje osobní a osobnostní rozvoj členů týmu. Vzdělavatelé často oceňují, že poznali nové formy výuky a zís-
kali nový pohled na učení jako takové.

Zároveň funguje kolegiální podpora jako prevence proti vyhoření – nové metody a zejména debaty s kolegy půso-
bí motivačně. Kolegiální podpora přináší možnost jakéhosi rozložení tíhy zodpovědnosti, kolegové se podílejí na 
plánování, realizaci, refl exi, hodnocení – rozloží si síly do přípravy (rozdělí si např. úkoly, co kdo zajistí apod., a pak 
je zase spojí.

Co přináší kolegiální podpora účastníkům vzdělávání? 

• umožňuje lépe a komplexněji porozumět tématu, protože nabízí společnou rozmanitou paletu pohledů, dimenzí, 
oborů, předmětů
• může vést ke zkvalitnění výuky, ale také k rozvíjení vzájemné pomoci a podpory
• nové konstruktivistické metody výuky posouvají dopředu i účastníky, kteří poznají jiný přístup, učí se refl ektovat, 
klást otázky atd., díky kolegiální podpoře toto zažije daleko více účastníků. Vzdělavatelé navíc postřehli přínos pro 
účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří tak při použití jiných metod výuky mohou zažít úspěch.

Jak na kolegiální podporu a servisní učení? 

V rámci projektu Leaders vycházíme pro kolegiální podporu z metody 3S – tato zkratka znamená 3x společně: 
společná příprava, společná realizace i společná refl exe výuky dvěma i více vzdělavateli.  Kolegové společně tvoří, 
společně hledají hlavní i dílčí cíle a cesty, které je k nim dovedou. Kolegové se vydávají na cestu, která je společným 
procesem. Společně hledají, nacházejí řešení, překonávají bariéry, vzájemně se podporují, inspirují a učí se.

“Kolegové se rádi zapojili do projektu, žáci projektové dny uvítali. Bylo 
pro nás však náročné připravit a skloubit všechny ročníky dohromady.”

“Pravidelné setkání s ostatními učiteli a našimi mentory bylo 
velkou oporou, protože někdy měli na věci jiný pohled.”

“Často jsme diskutovali o tom, zda bychom 
mohli využít kolegiální podporu pravidelných 
školních témat, aby děti častěji zažívaly souvis-
lost toho, co se učí v různých předmětech.”

“Uplatnění kolegiální podpory v projektové práci je 
skvělý nápad. Není snadnější způsob práce, probere 
se nejrůznější látka a všichni se zapojí do jednoho 
velkého díla. Děti konečně chápou, k čemu potřebují 
matematiku, přírodopis, zeměpis apod.”
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Kolegiální podpora zlepšuje vztahy a přináší změny v organizaci (ve škole, v komunitě 
apod). Vzdělavatelé často uvádějí, že se zlepšily mezilidské vztahy - někdy v rámci 
podporujícího týmu, někdy i obecně, častěji si spolu povídají i o osobních věcech. 
Posiluje se spolupráce, a to jak mezi vzdělavateli, tak mezi účastníky. 



Jak 3S v praxi vypadá? 

Skupinka vzdělavatelů, které spojuje společné téma (v našem případě servisního učení a vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj), uskuteční setkání, na kterém si dohodnou rytmus spolupráce, stanoví si cíle společné i osobní, dlouhodobý 
plán pro zamýšlenou dobu spolupráce (nejlépe na základě analýzy potřeb). Společně plánují lekce, naplánovanou 
lekci/ blok realizují a po realizaci lekce se sejdou k refl exi.

Podmínky pro „3 S“ v praxi

• pravidelnost („raději se setkávat kratší dobu, ale pravidelně a častěji“)
• existence lídra („tahoun, hybatel“) - člověk, který neustále přináší nové podněty, nápady, jež posilují motivaci 
ostatních
• kritický přítel („vnější oko, zrcadlo“) – člověk, který není členem spolupracující skupinky. Vybírají si ho členo-
vé spolupracující skupinky - musí to být někdo, komu důvěřují. Třeba další kolega, jiný vzdělavatel. Často to bývá 
někdo zkušenější v dané oblasti. Jeho úkolem je poskytnout zpětnou vazbu podle toho, oč mu tým řekne (v našem 
projektu role konzultanta/ mentora/ kouče). 
• bezpečné prostředí a jasnost pravidel ve skupině 
• podpora vedení (obce, školy apod.)
• chuť se profesně rozvíjet a aktivně zapojovat účastníky

Doporučení z praxe: Vzdělavatelé mohou společné téma teprve hledat nebo 
mapovat, přinášejí návrhy a diskutují o nich. Stanovení hlavního cíle - čeho 
chtějí účastníci dosáhnout a kam chtějí dojít - je velmi důležitá fáze a může 
trvat docela dlouho. Zvolit si a shodnout se na hlavním cíli, vnímat jeho váž-
nost a potřebu je důležitým prostředkem pro vnitřní motivaci a angažovanost 
každého účastníka. Dlouhodobý plán je dobré vnímat jako živý dokument, se 
kterým se neustále po celou dobu projektu pracuje.
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“S metodou „kolegiální podpory“ jsme se okamžitě ideově ztotožnili. Učitelé jsou často považováni 
za „osamělé bojovníky“ – a v jistém smyslu to je pravda. Obvykle býváme ve třídě sami, k „týmové 
výuce“ dochází výjimečně, na hodinu se připravujeme sami, práce opravujeme sami apod. Již od 
počátku bylo zřejmé, že takto významný projekt se samostatně realizovat nedá. Právě tento „přístup 
osamělého bojovníka“ má však metoda „kolegiální podpory“ za úkol odbourat, a to ve prospěch všech 
zúčastněných: nejen učitelů, kteří spolupracují na dosahování společného cíle a všechny překážky či 
problémy překonávají v týmu, ale především pro žáky, kteří jsou pozitivně a dlouhodobě ovlivněni 
zážitkem práce s různými učiteli, na různých tématech a různými metodami.”



Praktická část
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1. Nástroje kolegiální podpory
V následující kapitole se zaměříme na to, jak probíhá zavádění projektu v týmu. Rozlišujeme čtyři základní fáze, 
kterými tým postupně prochází:
1. fáze záměru 
2. fáze společného plánování
3. fáze společné realizace
4. fáze společné refl exe 

 V rámci daného procesu prochází tým postupně od úvodních technických (administrativních) nastavení projektu, 
přes vstupní analýzu, vizi a formování konkrétních cílů až po samotnou realizaci a závěrečné vyhodnocení.

1.1 Nástroje vhodné pro fázi záměru 

Na začátku kolegiální spolupráce je důležitá přípravná fáze, kdy si tým na základě analýzy vytvoří plán spolupráce 
a stanoví si cíle. Můžete využít níže uvedený postup - jak tým vytvořit, jak o něj pečovat, s jakou frekvencí se schá-
zet, jak na analýzu a cíle. 

Jak vytvářet tým kolegiální spolupráce

K sestavení dobře fungujícího týmu kolegiální spolupráce nám může pomoci několik zásad:
• Klíčovou postavou je vedoucí týmu. Je důležité, aby to byl otevřený člověk schopný komunikace s ostatními, 
se schopností vést, člověk, který si dokáže získat důvěru týmu, je schopen podporujícího nedirektivního přístupu 
k ostatním a je ochoten se rozvíjet v mentorských a koučovacích dovednostech (pokud již tyto kompetence nemá). 
Dobrá osobnost interního mentora je polovina úspěchu. 

• Členy týmu spojuje společný zájem. V týmech dobře fungují vzdělavatelé různých oborů. Záleží nejvíc na tom, 
jestli se sami chcete rozvíjet, zkoušet nové metody, refl ektovat.
• Společné téma je základ. Zvláště pro začínající týmy je společné téma dobrým odrazovým můstkem ke spolupráci 
– ať je to servisní učení nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Péče o tým
 
Interní mentor si průběžně buduje vztahy s týmem a připravuje pro ně prostředí a zázemí, ve kterém bude kolegiální 
spolupráce dobře fungovat (bezpečné prostředí). 

Scházení se - čas a pravidelné opakování
 
U kolegiální spolupráce obecně platí „radši na kratší dobu a častěji“. Ze zkušenosti vyplynulo, že ideální je setkávat 
se 1x za měsíc.
• Zápis na poradu

“Zásadním předpokladem úspěšnosti metody 
kolegiální podpory je, abychom se mohli plně 
spolehnout na ostatní členy týmu.”

Doporučení z praxe: Je dobré, aby si vedoucí týmu 
uvědomil, že má vlastně dvě role - je zároveň lídrem 
a na straně druhé chce být součástí týmu.

Doporučení z praxe: Vyhraďte si dostatek času na mapování 
tématu, aby se jednalo o téma, které je opravdu společné pro 
všechny členy týmu. 
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ZÁPIS ZE SCHŮZKY TÝMU

Datum a čas:

Místo schůzky:

Účastníci:

Cíl setkání:

TÉMA 1:

TÉMA 2:

TÉMA 3:

Úkol                                                           Odpovědná osoba                                 Deadline

PROGRAM A POZNÁMKY ZE SCHŮZKY:

PŘÍPADNÉ ÚKOLY:

TÉMATA PŘÍŠTÍ SCHŮZKY:



Analýza

Analýzu jsme v našem projektu zaměřili na prozkoumání servisního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v orga-
nizaci (ve škole, v obci) a hledání způsobů, kterými servisní učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj můžeme zvýšit.  

Poznámka: během analýzy často vyplynou jiná témata, která tým tíží víc a ke kterým analýza může sklouzávat, zvláště 
u metody SWOT – ale i to může být pro tým učitelů užitečné. 

SWOT analýza

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňují-
cích úspěšnost nějakého konkrétního záměru. Cílem SWOT analýzy je identifi kovat a následně omezit slabé stránky, 
podporovat silné stránky, hledat nové příležitosti a znát hrozby. Organizace by měla využívat příležitosti, které se 
nabízejí, a předcházet hrozbám.
• Zahrnujte především fakta a objektivní faktory, ne domněnky nebo spekulace. Je dobré, pokud to, co do analýzy 
zahrnete, je měřitelné. Zvyšuje se tak relevance celé analýzy.
• Využijte týmovou spolupráci a názory ostatních. Důležitost a objektivnost vám potvrdí kolegové - jen ty věci, na 
kterých se shodnete ve více lidech, mají váhu.
• Rozepište faktory do 4 SWOT kvadrantů
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SILNÉ STRÁNKY

• Síť (ředitel)
• Motivace
• Schopnosti
• Soubor nápadů
• Kontakty / sítě (fi rmy atd.)
• Kreativita
• Týmový duch
• Obětavost

SLABÉ STRÁNKY

• Finance
• Nedostatek trpělivosti
• Příliš mnoho názorů
• Nedostatek času
• Problémy s plánováním
• Studenti ztrácejí zájem

PŘÍLEŽITOSTI

• Být venku se studenty
• Pěkný výhled
• Podpora studentů
• Rostliny vytvářejí přátelštější 
prostory

HROZBY

• Spolupráce ve třídě
• Školní prázdniny
• Finance
• Nedostatek času
• Počasí (projekty venku)
• Implementace nápadu 

Příklad SWOT analýzy z projektu:

Analýza – co chceme změnit a proč
Chcete společně udělat něco potřebného pro místo? Máte tým, který do toho půjde 
s vámi? Pomocí analýzy si nejprve vyjasníte, jak jste na tom, a rozhodnete se, v jakých 
oblastech se chcete vy a vaši účastníci posunout a jaké k tomu máte zdroje a příležitosti.
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Vyhodnoťte, co s tím udělat. Hledejte cesty jak využít vaši situace, případně jak ji zlepšit. K tomu použijte následu-
jící hodnoceni mezi kvadranty - to je klíčem ke správnému stanoveni SWOT analýzy, pomůže totiž stanovit strategii 
realizace dalších opatření.

• Jak pomoci silných stránek využít příležitosti? S - O hodnocení
• Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení našich slabých stránek? W - O hodnocení
• Jak využít silné stránky k odvrácení hrozeb? S - T hodnocení
• Jak snížit hrozby ve vztahu k našim slabým stránkám? W - T hodnocení

Cíle

Tým dává dohromady společný vzdělávací cíl své spolupráce v návaznosti na výsledky analýzy a následně si členové 
sami stanoví osobní cíle svého rozvoje. 

Stanovení SMART(ER) cíle 

SMART/SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná hlavně v projektovém řízení, ale i při seberozvoji, 
vzdělávání apod. Jedná se o způsob, jak si stanovit, čeho chceme dosáhnout, abychom mohli hodnotit, zda jsme toho 
dosáhli. 
Cíle formulujeme tak, aby byly:
• S – Specifi c (specifi cké, konkrétní) – neboť potřebujeme přesně vědět, co chceme změnit a čeho chceme dosáhnout 
(např. vysadit lipovou alej, zklidnit dopravu před školou, obnovit pomník, naučit žáky kriticky zkoumat text, použí-
vat prvky facilitace ve výuce…). 
• M – Measurable (měřitelné) – abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli a mohli dosahování cílů monitorovat 
(např. vysadit dvacet lip, instalovat deset laviček, kriticky zpracovat 5 textů, vyzkoušet ve svých hodinách alespoň 5x 
facilitovat žáky…).
• A – Accepted (akceptované) – tak, aby všechny důležité osoby věděly a s cílem souhlasily (např. se souhlasem 
vedení školy či vedení obce, jako výsledek veřejné ankety, se souhlasem rodičů, žáků…). 
• R – Realistic (reálné, dosažitelné) – je v našich silách cíle dosáhnout (s podporou partnerů, kolegů, při zapojení 
stávajících personálních, fi nančních i dalších kapacit…). 
• T – Timed (časově ohraničené) – u každého cíle je třeba říci, do kdy má být splněn (např. za 12 měsíců, do, během 
tohoto roku…).

Všechny tyto podmínky by měly být ve správně formulovaných cílech splněny současně. 

Příklady společných cílů z projektu:  

• Spolupracovat v týmu při tvorbě, realizaci a refl exi 4 tematických dnů pro žáky, rodiče i veřejnost na školní zahra-
dě. V rámci jednotlivých ročních období vznikne soubor aktivit, činností a úkolů splnitelných do konce školního 
roku. 
• Udělat ze školy zelenější místo během jednoho školního roku. To ukázat prostřednictvím malých akcí, které 
mohou mít však velký účinek, pokud pracujeme společně. Chceme, aby děti začaly chápat složité vztahy mezi nimi, 
jejich vlastní činy a důsledky. Nebo jak říká Jane Goodall: „Každý z nás, a to každý den má příležitost se rozhodnout, 
jaký dopad má naše jednání na tento svět“.
• V květnu otevřeme pro veřejnost ve školu – každé první úterní odpoledne v měsíci – informační centrum zaměře-
né na regionální potraviny. Součástí toho také bude jednou měsíčně realizovat sezónní stánkový prodej regionálních 
potravin a dalších regionálních výrobků. 

Osobní cíle členů týmu
Každý člen týmu se společnou prací s kolegy učí a často se naučí víc než na teoretických kurzech. 
Pojmenujte si, co se chcete naučit, v čem se chcete zlepšit. Pravidelně se zamýšlejte nad tím, zda se 
to děje, reflektujte svůj posun. K tomu vám poslouží portfolio, praktická pomůcka, ve které jsou inspi-
race, výstupy a aktivity a také je obrazem vašeho pokroku.
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“Většinu času jsme dokázali držet vytyčený směr, protože jsme měli společný cíl 
a všichni jsme na něm tvrdě pracovali. Navíc jsme vymysleli řadu dalších témat, 
která jsme chtěli zařadit, nebo workshopů, které by podle nás byly zajímavé, 
pokud by nám na ně v projektu zbyl čas – najednou jsme totiž začali vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj spatřovat ve všem, co děláme.”

Doporučení z praxe: 
• Vyjasněte si s kolegy svá očekávání a řekněte si, co byste si každý z realizace projektu 
chtěli odnést – co byste se chtěli naučit (stanovení společného hlavního cíle i cílů osob-
ních).
• Seznamte se s kompetencemi, které váš společný projekt rozvíjí, a dohodněte se, v čem 
přesně může probíhat vaše mezipředmětová spolupráce, jaká témata je možné učit v ja-
kých lekcích, blocích apod. 
• Představte své záměry vedení a vysvětlete, čím vám servisní učení pomůže, co přinese 
škole, jaké cíle a výstupy chcete u žáků za dobu realizace projektu dosáhnout. Vyjasněte 
si své vzájemné potřeby.  

1.2 Nástroje vhodné pro plánování

Společná příprava, tedy společné plánování lekcí, bloků, akcí apod. probíhá průběžně na pravidelných schůzkách 
týmu. Tvorba společného plánu skupiny optimálně předchází tvorbě plánů osobního rozvoje jednotlivých členů 
týmu. 

Co obsahuje plán? 
• Jména členů týmu
• Zastřešující cíl (týkající se servisního učení) - konkrétní (pokud zvládnete SMART) 
• Aktivity, kterými k cílům dojdete 
• Termíny aktivit a časové odhady 

Příklad osobního cíle:

Chtěla bych, aby žáci pro výuku více využívali školní zahradu a poznali ji ve všech jejích proměnách během ročních 
období. Cílem je i to, aby si na ni nechodili jen rádi hrát, ale aby je lákala i k bádání, pozorování, zkoušení přírod-
ních zákonitostí, apod.

Týmový plán – jak na změnu
Než vyrazíte na cestu, společně ji naplánujte. Určete směr, cíl, zaznamenejte si záchytné body 
a křižovatky. Plán je živý materiál, který budete v průběhu podle potřeby upravovat  a zpřesňovat. 
Důležité je, aby byl pro vás stále smysluplný. A hlavně byl váš!
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PLÁN SPOLUPRÁCE

Název školy:

Vzdělávací program: Ro  s & Sho  s Slovakia

Projekt: Educational Leaders in Education for Sustainable development

Trvání: z  2019 - erven 2020 (z d vodu covidu prodlou eno do prosince 2020)

1. Projektový tým

Vedoucí (koordinátor) skupiny:

Členové týmu:

Konzultant:

2. Naše motto - vize: Vz jemnou spoluprac  koleg  a ž k  podpo it děti v seberozvoji ,

pos len  sebed v ry, aby si uvědomili , e jsou schopn  nezištn  ud lat něco

prospě n ho pro svoji komunitu.

3.  Náš (vzdělávací) cíl (VUR a SMART): Prost ednictv m kolegi ln  podpory vytvo it 

prostor na spolupráci mezi u iteli (uk zat, e se to d ) a mezi u iteli a ž ky t mu 

R&S. Aktivn  zapojit v echny leny t mu do realizace projektu vzd l v n  pro udr i-

teln  rozvoj b hem koln ho roku 2019/2020.

4. Klíčové aktivity (pro dosažení cíle)
● pravideln  spole n  setk n  pedagog  (týdn ), zam en  na kolegi ln  podporu (3 S) 

● pravideln  vyučov n  ž k  (každ  úter  po oběd ), zam en  na tvorbu spole n ho 

R&S projektu - kampan   

● pravideln  setk v n  s konzultantkou (telefonicky/mailem - každ  měsíc; osobn  

každých 6 - 8 týdn ) - mentoring, metodick  podpora, diskuze , evaluace

5.  Měření dopadu (jak zjistíme, zda náš cíl byl naplněn)
● výstupy z v uky (po  folio ž kovských prac , projekty sam  n … ) 

● rozhovory se ž ky    

● rozhovory s pedagogy (evaluace mid term a   nal) 

Příklad plánu spolupráce z projektu: 
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6. Akční plán

Kdy
(měsíc)

listopad
2019

prosinec
2019

Krok R&S/
fáze Leaders

R&S 2019/20 - 
Krok 2:
Mapování 
komunity

R&S 2019/20 - 
Krok 3:
Akční kroky

Co

kurz crowdfundingu

pravidelné setkání týmu kolegů

pravidelné setkání týmu žáků

mapování týmu v Timoradzi

výběr tématu pro projekt

dotazník

konzultace s vedením obce

pravidelné setkání týmu kolegů

pravidelné setkání

s konzultantem

obhlídka vybraného místa pro 

projekt

plánování variant realizace

projektu

vytvořit časový harmonogram

na kampaň

pravidelné setkání týmu žáků

Kdy

15.11.

5.11., 12.11., 
19.11., 26.11.

5.11.,12.11., 
19.11., 26.11.

06.11.2019

12.11.2019

do 19.11.2019

koncem měsíce

3.12.,10.12.,
17.12.

kontakt online

první týden

druhý týden

třetí týden

3.12.,10.12.,
17.12.

Kdo

Katka, Mária, 
Adelka

Katka, Vero-
nika, Mária

všichni

všichni

všichni

Mária, Katka

Mária nebo 
Katka

Katka, Vero-
nika, Mária

Mária

všichni

všichni

všichni

všichni
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1.3 Nástroje vhodné pro fázi realizace

Formy kolegiální podpory pro programy servisního učení:

• Jeden člen týmu realizuje lekci a ostatní pozorují, následně dávají zpětnou vazbu a navrhují, jak mohou na lekci 
v rámci plánovaného projektu navázat sami.

• Tandemové učení. Dva kolegové stejného i rozdílného zaměření, například biolog přizve odborníka na ochranu 
životního prostředí nebo dva kolegové, kteří učí biologii, spolu výuku připravují, vedou a po lekci společně refl ektují. 
• Paralelní výuka. Stejně naplánovanou lekci odučí každý sám se svou skupinou. Poté, co si ji společně připravili, se 
po lekci sejdou a sdílejí například výstupy účastníků a refl ektují, co se jim podařilo, co příště udělat jinak apod. 
• Otevřená hodina - odzkoušenou lekci nabídne vzdělavatel jako ukázkovou i mimo tým. Můžete použít i v případě, 
že byste rádi získali zpětnou vazbu, zda vaše nová lekce či metoda funguje. Nabídněte návštěvu své lekce kolegům 
nebo i osobám mimo tým. Na konci lekce si udělejte čas na vyslechnutí jejich případných podnětů.

• Společná akce - tematická výuka; exkurze; beseda, na níž fi guruje více vzdělavatelů (např. na stanovištích), a často 
také více skupin.  Akce, které povedou k realizaci společného projektu napříč obory. 

Doporučení z praxe:
• Na začátku společně přemýšlejte o místech vhodných pro 
výukové lekce, které vedou k realizaci projektu. 
• Nastavte si pravidla spolupráce a komunikace a stejně tak 
to udělejte i u účastníků, s nimiž program realizujete.

Doporučení z praxe: Jedná se o tzv. zakázky - jeden učitel „vypíše“ požadova-
nou zakázku, druhý učitel respektuje zakázku a poskytuje mu zpětnou vazbu. 
Doporučujeme, aby učitel, který poskytuje zpětnou vazbu, sledoval maximálně 
2 otázky k danému tématu. 

“Metoda kolegiální podpory se skvěle uplatní u přírodovědných badatelských 
projektů. Spolupráce nejen s žáky, ale i s jinými učiteli, ze které vzniká něco 
nového v oblasti trvalé udržitelnosti a šetrného hospodaření, je pro mě výborná 
příležitost něco změnit s ohledem na životní prostředí.”

Doporučení z praxe:
• Pravidelně se potkávejte, dohodněte si dopředu termíny schůzek a čas, který jste 
ochotni věnovat vašemu projektu. 
• Společně plánujte lekce. Cílem je, aby byl plán výuky nejlepší, jakého jste v tu chvíli 
schopni - nikoho už nenapadá vylepšení a prozkoumali jste eventuální pochybnosti.

Otevřená akce - představení projektu komunitě
Je na čase ukázat se ostatním. Předvést, co jste společně dokázali. Otevřenou akci si sami 
vymyslíte, nabídnete a zorganizujete – je otevřená pro další veřejnost z vašeho okolí.
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Portfolio

Portfolio vnímáme jako jednu z možností měření dopadu projektu.

Může sloužit jako: 
• nástroj osobního i týmového rozvoje, profesního růstu, seberefl exe i dalšího učení
• podklad pro společné schůzky a průběžné plánování kolegiální spolupráce
• záruka, že se neztratí vytvořené přípravy a získané „know-how“
• portfolio může být dobrým nástrojem dokumentace a držení linky, aby se v tom tým neztratil 

Příklady otázek, na které je dobré si na začátku odpovědět a vracet se k nim průběžně během práce: 
• Jak si v současné době vedu/vedeme jako tým?
• Co chci/chceme, aby se změnilo?
• Náčrt mého/našeho  postupu
• Jakou potřebuji/potřebujeme podporu?
• Jak doložíme splnění cíle? Jak poznáme, že se cíl naplnil? 
• Jaký bude mít naše práce dopad na účastníky?

Portfolio by mělo obsahovat:

• týmový plán i cíle, kterých chceme dosáhnout v určitém období. 
• společný plán, ke kterému se průběžně vracíme, poznámky a úkoly plynoucí ze schůzek, refl exe kolegovi lekce, ze 
které něco plyne pro kolegu a něco pro mě.
• materiály, které na cestě za cílem vznikají a které dokumentují cestu k cíli - přípravy 
a vyplněné příklady pracovních listů z odvedené lekce, fotky z akcí
• důkazy o dosažení cílů  - kopie účastnických prací, vyplněné pracovní listy či refl exe účastníků lekcí
• seberefl exi - refl exe doplněné po hodinách, komentáře, co podle vás k daným výsledkům účastníků pomohlo a co 
udělat příště jinak, aby výsledky byly lepší nebo aby jich dosáhlo více účastníků

1.4 Nástroje vhodné pro fázi refl exe

Refl exe je proces, který probíhá cíleně. Umění refl exe se musí člověk učit. Při tomto procesu se zpracovávají nové 
zážitky, refl ektují se, usazují se do kontextu, a tím dochází k zefektivnění učení vzhledem k cíli. Refl exe by se měla 
týkat celého období spolupráce.

Doporučení z praxe:
Portfolio může být online, sdílené na disku, papírové, kreslené, 
psané ručně… dle toho, co týmu vyhovuje.

Reflektuji, tedy jsem
Jak se vám pracuje s portfoliem? Využíváte ho k mapování svého růstu? 
A jak se daří naplňovat cíle v plánu? Odráží se ve výuce žáků? Po určitém 
období v projektu je vhodné se zastavit a z odstupu upravit plán tak, aby 
odpovídal skutečnosti. Možná budete měnit, možná škrtat, možná vykročí-
te na boční cestu. Vše je dovoleno, když víte proč.
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Na co se v refl exi soustředíme? 

Refl exe se může vztahovat ke dvěma oblastem – k cílům (tedy k obsahu vzdělávání) a k procesům učení. Refl ektovat 
ale můžeme i pocity.

Když refl ektujeme dosažení cílů, zamýšlíme se například:

• co se účastník naučil a v čem dříve neměl jasno
• k čemu mu to může být dobré, kde to využije
• co mu dále zůstává nejasné, na co by chtěl znát odpověď
• zda musel přehodnotit něco z toho, co si o tématu myslel na začátku aktivity 

Když refl ektujeme procesy učení, zamýšlíme se například:

• co účastníkovi pomohlo dospět k novému poznání
• jaké postupy učení se osvědčily, nebo již opakovaně osvědčují v určitých situacích
• co by příště udělal jinak, protože se to tentokrát neosvědčilo
• zda se v průběhu aktivity vyskytla nějaká situace, se kterou jsme si nevěděli rady apod.

Jak na refl exi v praxi 

Tým se sejde co nejdříve po odučené lekci. Refl ektuje lekci krok za krokem, věnuje se situacím a aktivitám vzhledem 
k cíli, stejně tak i výstupům účastníků. Rozeberte výkony a produkty účastníků vzhledem k cíli. Porovnávejte svoje 
vidění s účastnickým sebehodnocením. Snažte se rozpoznat, jak na tom účastníci v daném cíli jsou, jak přemýšlejí 
a co umějí. 

Základní principy společné refl exe

• Refl exe by měla proběhnout co nejdříve po odučené lekci.
• Cílem refl exe je nejen dospět k závěrům, které je možné hned využít pro další plánování, ale také přispět k dalšímu 
učení (osobnímu rozvoji) a trvalému obohacení účastníkova myšlení.
• Veškeré poznámky a materiály si vzdělavatelé ukládají během celého procesu do portfolia, aby mohli později zhod-
notit svůj postup a rozvoj – zaznamenávat zde i své závěry.

Na co nezapomínat?

• nejde to hned, je třeba ji trénovat
• zabere určitý čas, je potřeba s tím počítat už při plánování, počítat raději více než méně
• na refl exi si musíme zvykat, učit se ji, uvědomovat si její přínosy

Refl exe není: 

• přednáškou na jakékoliv téma
• stereotypním zážitkem
• diskusí mezi sebou
• mělkým rozborem kvalit předchozí aktivity (anketa „líbilo – nelíbilo“)
• hodnocením technického provedení předchozí aktivity
• diskusí vnucující jediné schéma či model vysvětlení určitého jevu nebo chování
• individuální psychoterapií
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Závěrečná refl exe po ukončení vašeho projektu 

Shrnutí toho, co se podařilo a na čem ještě pracovat. Projdete si osobní i skupinové cíle, portfolia, plán i analýzu. Co 
se změnilo, co jste se naučili a co z toho využijete v dalších letech? A co se stane s vaším týmem? Je jen na vás, jestli 
to skončí, nebo vznikne další plán.

“Kolegiální podporu mohu jednoznačně doporučit. Nejenže se všichni účastníci – 
žáci i kantoři – naučí mnohem více, ale navzdory všem okolnostem jsme během 
celého projektu zažívali i zábavu a radost. Velkým plusem této metody je možnost 
lépe poznat žáky i kolegy, a to z úplně jiné stránky než obvykle. Ve všedním životě 
školy bychom se takto intenzivně nikdy nepoznali.”

Doporučení z praxe:
Hlídej 3 věci:
ČAS - na reflexi máte 15 minut
PROSTOR K VYJÁDŘENÍ - pro všechny členy skupiny
TÉMA - vracej skupinu k cíli (hledání úspěšných momentů v komunikaci)

Příklady metod zpětných vazeb: 

1/ Refl ektivní postupka

Užitečnou pomůckou pro refl exi může být refl ektivní postupka. Vyjadřuje doporučený postup všech 
bodů refl exe. Není nutné ji dodržet, vždy se rozhodujeme vzhledem k času, délce aktivity a důvodům, 
proč vlastně refl ektujeme. 

• Popis celé situace: kroky, které máme za sebou
• Pocity (emoce): Jak jste se cítili - kdy dobře, kdy nedobře? Čím to bylo?
• Co jsme se naučili? (A splnili jsme cíle?)
• Co fungovalo a příště uděláme stejně? Co nefungovalo a příště bychom udělali jinak? A jak?
• Popis konkrétního přínosu. Co si odnáším? Jak to využiju?
Pokud je to potřeba, nezapomeňte dát před začátkem postupky prostor na „odvětrání“ emocí. 

2/ Metoda 5 prstů 

• na list papíru A5 nebo A4 obkresli svoji ruku (dlaň s prsty)
• do dlaně napiš své jméno
• do každého prstu zapisuj odpovědi podle toho, jak vidíš dnešní výuku
• piš čitelně, aby ses k textu mohla/a v budoucnu vrátit ty či někdo jiný
• v případě, že tě k některému prstu hned nic nenapadá, pokračuj jiným prstem a k tomuto
   se vrať nakonec
• máš 10 minut na zpracování odpovědí a 10 minut na sdílení (např. v náhodných skupinkách)
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PROSTŘEDNÍČEK - na někoho 
ukázat je dost nelichotivé, proto 
to neděláme, ale i v tomto tématu 
nebo v prezentaci může být něco, 
co tě naštvalo, s čím nejsi v po-
hodě. To napiš do prostředníčku.

PRSTENÍČEK - na ten se dává 
prstýnek třeba při svatebním ob-
řadu a to je místo pro emoce, city. 
Napiš sem, co tě chytlo za srdce, 
co je ti blízké, co rozjitřilo tvoje 
emoce, co je tvoje krevní skupina.

MALÍČEK - ten je nejmenší 
a ani v říkance na něho kaše 
nezbyla, proto sem napiš, co 
by si zasloužilo více pozor-
nosti, co přišlo zkrátka, co 
bylo nedostatečně vysvětleno 
apod.

UKAZOVÁČEK - většinou 
ukazuje na něco, co stojí za 
pozornost či je důležité, proto 
sem napište, co vám přišlo 
v tématu důležité, co je třeba 
si pamatovat.

PALEC - pokud někomu uka-
zuji palec nahoru, bude mu 
jasné, že je to fajn, proto sem 
zapište to, co se vám líbilo, co 
oceňujete.

3/ Metoda KPZ (krabička poslední záchrany) 

Ukažte postupně předměty, možné jsou i fotografi e předmětů – fl ash disk, klíče, guma, svíčka, baterie 
a pokládejte otázky:

       fl ash disk: Co se mi uložilo?

       klíče: Co se mi otevřelo?

       guma: Co bych smazal?

       svíčka: Co na Vás zasvítilo?

       baterie: Co Vás nabíjelo?

Dalšími metodami při refl exi mohou být refl ektivní karty či obrázky. 

Doporučení z praxe: Po odučené lekci (bloku, akci) se sejděte k reflexi. 
Věnujte dostatek času každému kroku na cestě vaším projektem a mějte 
na paměti, v jakém kroku se právě pohybujete a na rozvoj jakých cílů nebo  
kompetencí se krok zaměřuje. Reflexi odvíjejte od toho, jak se v hodině 
dařilo účastníkům, co přispělo k jejich úspěchu, co je brzdilo. 
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2. Případové studie
Tato kapitola stručně představuje aktivity, které byly realizovány v rámci projektu Leaders. Všechny texty sepsali 
samotní vzdělavatelé. Cílem je předat zkušenosti, ukázat, jak konkrétně lze kolegiální podporu a servisní učení re-
alizovat, ale také naznačit možná úskalí a výzvy této metody a možné způsoby jejich řešení. V mezinárodním týmu 
najdete dva příklady z České republiky, dva ze Slovenska a dva z Rakouska. Tímto mezinárodním vzorkem vzniká 
cenná sada zkušeností a přístupů z různých sociálně-politických prostředí, které mohou poskytnout inspiraci širo-
kému spektru uživatelů této publikace. Zároveň se do části realizací promítla nelehká situace související s pandemií 
koronaviru, což vzdělavatelé ve svých textech refl ektují.

“Všem, kteří chtějí vyzkoušet projekt servisního učení, bychom 
chtěli říct ještě jednu věc: Zpočátku jsme viděli jen všechnu 
tu práci, kterou musíme udělat, a pořádně jsme nevěděli, kde 
začít. Bylo toho na nás moc – všechny ty krůčky a dlouhý rok 
před námi. Ale moc nám pomohlo, když jsme si naplánovali, 
kdo převezme kterou část, a postupem od jednoho malého 
úspěchu k dalšímu jsme se neustále posouvali vpřed – i když 
jsme nakonec nestihli všechno. Takže na závěr vám chceme 
říct: Není důležité udělat věci dokonale, důležité je pokusit se 
o ně! Věříme ve vás.”

Bildungscampus Sonnwendviertel (Rakousko)

Melanie Schultmeyer a Desiree Heidenreich

Spolu s našimi mentory a dvěma kolegy jsme dokázali uskutečnit několik projektů. Děti se rozhodly 
postavit na školní zahradě dům pro křečky; potřebné prostředky chtěly získat prodejem upcyklova-
ných výrobků na vánočním trhu. Dále jsme si ze starých palet postavili zahradní nábytek a zahradu 
jsme si také zkrášlili květináči ze starých pneumatik. Díky všem těmto malým úspěchům byli členové 
týmu i žáci velmi motivovaní. Byli jsme rádi, že se nám podařilo ukázat, že všechno v životě je tak či 
onak propojené a že chceme-li my lidé mít dobrý život, musíme se starat i o přírodu a zvířata. Udělali 
jsme skvělou zkušenost s tím, co lidé dokážou vytvořit, když táhnou za jeden provaz. Hodně práce 
jsme samozřejmě měli s plánováním a během projektu jsme narazili na některé překážky, ale vše se 
nám podařilo překonávat díky refl exi a pravidelným týmovým schůzkám. Určitě bychom do toho šli 
znovu. Na výsledky projektu jsme všichni velmi pyšní a těšíme se, že je oslavíme, jakmile to situace 
dovolí.
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BG BRG Purkersdorf (Rakousko)

Sigrid Lichtenwallner a Tatjana Bauer

Na počátku projektu byl nápad žáků zlepšit atmosféru ve škole tím, že ji „ozeleníme“ květinami. S re-
alizací nám naštěstí pomáhali naši dva konzultanti a někteří učitelé. K získání prostředků na pořízení 
materiálu uspořádali žáci z projektové třídy odpoledne, kde se řada mladších žáků zapojila do pečení 
perníčků, které se pak prodávaly na školním vánočním trhu. V několika projektových dnech měli žáci 
možnost sami si postavit paletový nábytek a truhlíky a poté si je osázet rostlinami, které si vypěstovali. 
Náš největší cíl (zelenou vertikální stěnu s živými květinami) se nám bohužel kvůli pandemii splnit 
nepodařilo. Ale zůstáváme optimisty a věříme, že se nám stěnu podaří postavit s pomocí několika 
kolegů, zapojit se má i sdružení rodičů.

Vedle pedagogických výsledků vedl projekt i ke sblížení mezi námi kantory a žáky – byla to velice pěk-
ná a hodně osobní zkušenost. Během jednoho školního roku jsme byli svědky vývoje nejen v projektu, 
ale i v myšlení dětí a v jejich schopnosti řešit problémy.

Realizace takto rozsáhlého projektu závisí na pečlivém plánování a rozsáhlém týmu motivovaných 
lidí. To byl často kámen úrazu, ale nakonec jsme velmi pyšní na to, jakých cílů se nám podařilo dosáh-
nout. Moc se těšíme na dokončení práce a na oslavu, kterou již máme naplánovanou! :-)

“Výsledek díla, respektive celkový pocit, který z něj máme, vy-
plývá z toho, že jsme společně dokázali něco úžasného, dosáhli 
jsme cíle. Jako tým se ohlížíme za tou dlouhou cestou, kterou 
jsme společně ušli, přičemž myšlenky na všechnu tu práci, kterou 
nám to dalo, rychle ustupují do pozadí. S ohledem na to říkáme: 
zkuste to, poučte se z našich chyb, dělejte své vlastní, upadněte, 
zvedněte se, jděte dál! Útrapy vám nebudou vadit, budete-li je 
zažívat v týmu.”
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Škola umeleckého priemyslu Košice (Slovensko)

Zuzana Samčíková

Do projektu jsme se zapojili proto, abychom se stali špičkou v oboru zkvalitňování spolupráce 
mezi učiteli. Náš tým kantorů plánoval většinu projektu na chodbách, protože máme velmi nabité 
rozvrhy a plánování schůzek bylo na celém projektu nejtěžší. Velmi dobře se nám spolupracovalo 
se školní psycholožkou na vedení a motivaci studentského týmu.

Náš studentský tým přišel do projektu se dvěma nápady – zelené stěny do počítačových učeben 
a soubor školních pomůcek pro postižené děti (dětské leporelo, květináč, stojan, osivo a substrát). 
Velmi se nám osvědčila práce s nástěnkou, kterou jsme používali k informování a hlasování o ná-
padech. Žáci si zvolili soubor pomůcek pro postižené. Poté studenti u nástěnky vymysleli název 
leporela – fi nální název zní Plantík.

Podle informací na internetu jsme vytvořili crowdfundingovou kampaň na portálu StartLab. 
V době distanční výuky se museli studenti pokusit spolupracovat s učitelským týmem po sku-
pinkách. Video pro kampaň StartLab vytvořili vyučující spolu s absolventy. U jiných škol jsme 
zjišťovali, zda by o pomůcku měly zájem, a jeden z našich studentů se vypravil pořídit fotodoku-
mentaci do školy pro postižené děti v Liptovském Mikuláši. Některé dobré nápady (např. stojan 
na květiny) jsme nerealizovali, protože studenti neměli možnost učit se a pracovat přímo ve škole.
Crowdfundingový způsob fi nancování, který jsme si v letošním projektu vyzkoušeli, představuje 
cenný praktický příklad hospodaření s penězi. Studentům ve věku 17–18 let se praktická ukázka 
líbila, měli pocit, že by crowdfunding mohli využít v profesním životě umělce. Jsme velmi rádi, že 
se nám podařilo vytvořit velmi pěkný projekt užitečný pro nás i pro děti.

„Objevili jsme, že společně se přinutíme začít a dokončit to, co do-
kážeme. Vystihla to i Diana Ross: „Víte, že potřebujete mentora, 
ale na konci, ve skutečnosti potřebujete věřit v sebe samého.“ A to, 
si myslím, platí pro učitelský i žákovský tým.“
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Základní škola Slatina Nad Bebravou (Slovensko)

Mária Duláková

Jsme malá škola s přibližně sto žáky v menší vesnici Slatina nad Bebravou, do které dochází žáci 
z osmi okolních vesnic. Nadace Green Foundation nás oslovila s možností zapojit se do zahraničního 
projektu Leaders.

V první řadě jsme si sestavili tým učitelů, kteří chceme na projektu spolupracovat – jsme tři učitelky, 
fungujeme na dobrovolné bázi, projekt není součástí vyučování, dohodly jsme se setkávat pravidelně 
jednou týdně po vyučování. Od ředitelky máme podporu pro projekt, ale není v kurikulu školy ani 
žádného předmětu takovýto projektový způsob vyučování, a tak jsme se dohodli na dobrovolném 
setkávání se i se žáky po vyučování ve škole. V týmu máme žáky 7. a 8. ročníku, na začátku jsme 
si na několika setkáních vybrali obec, ve které chceme projekt dělat, poté po návštěvě obce okruh 
nápadů, co by se dalo změnit, vylepšit, a až poté padlo defi nitivní rozhodnutí, který projekt si žáci 
zvolili v tomto školním roce – obnovit obecní knihovnu v Timoradzi. Pomalu jsme se propracovávali 
k plánování postupných kroků – přes návštěvu a měření knihovny, návštěvy starosty obce a informo-
vání občanů na obecním zastupitelstvu. Setkání se žáky vždy předcházelo setkání nás pedagogů. Tato 
přípravná a teoretická část je pro některé žáky příliš abstraktní a nezáživná, ztratili motivaci, zájem, 
někteří postupně odpadli. Když jsme se už po novém roce dobře rozběhli a žáci věděli, co mají dělat, 
přišla v březnu na tři měsíce pauza kvůli koroně. Bylo to náročné, vlastně se vše zastavilo, poté se pře-
šlo rovnou do letních prázdnin, takže jsme se půl roku vůbec neviděli a ani neposunuli vpřed. 

V září roku 2020 jsme projekt postupně rozbíhali a opět před spuštěním kampaně žáci zůstali doma, 
založili jsme si pro komunikaci Whatsapp skupinu a pomalu pokračujeme. 

Pomocí crowdfundingové kampaně se nám podařilo vysbírat cílovou sumu, momentálně se chystáme 
oslovit ještě lokální fi rmy, zda by nám nedokázali pomoct při malování nějakým materiálem apod. 
Chystáme odměny pro podporovatele a čeká nás ta náročná, fyzická a určitě dynamická část projektu.  

“Otevřeli jsme nové téma - projekty jsou pro 
komunitu úspěšnější a atraktivnější, pokud 
jsou součástí vzdělávání.”
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Základní Škola Lukavice (Česká Republika)

Jitka Hájková

Se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov spolupracujeme dlouhodobě. Byly jsme 
osloveny, abychom na škole v rámci projektu pracovaly na nějakém společném projektu jako tým. 
Protože jsme malý kolektiv, pracujeme takto často, přesto to byla pro nás jistá možnost posunout naši 
spolupráci ještě dál.

Sestavit tým bylo velmi jednoduché. Skládá se ze všech třídních učitelek ZŠ a paní vychovatelky ŠD. 
Takto jsme zvyklé spolupracovat. Další výzvou bylo stanovení cílů, ať už osobních, nebo týmových. 
Vzhledem k potřebě začít s dětmi častěji trávit čas venku jsme si zvolily jako hlavní cíl více využívat 
zahradu pro vzdělávání žáků. Doposud byla převážně využívána pro relaxaci, setkávání se při mi-
moškolních akcích, při plnění výstupů ŠVP pro PČ.

Jako téma projektu jsme si zvolily ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ. Čtyři 
tematické dny měly být výstupem celého našeho snažení. Společně jsme tedy začaly plánovat a pláno-
vat a plánovat.

První tematický den – ZIMA na školní zahradě, který jsme společně naplánovaly, nám překazily 
nepříznivé povětrnostní podmínky. Nebyl sníh. Druhý tematický den - JARO na školní zahradě, který 
jsme plánovaly, když se začala vydávat různá protipandemická opatření, jsme nakonec realizovali 
s žáky na dálku formou různých zahradních výzev (výtvarná, badatelská, sportovní, poznávání zahra-
dy všemi smysly). Tato výzva se povedla a nečekaně nás posunula.

BABÍ LÉTO na školní zahradě byl první tematický den, který jsme realizovali všichni společně na 
školní zahradě. Na nic jsme nečekali a hned 8. 9. jsme se rozběhli do zahrady, kde jsme odlévali stopy, 
bádali, opékali jablka, prolézali pavoučí sítí apod. Počasí nám přálo, cíle byly splněny.
Poslední tematický den nám opět překazilo plošné uzavření škol v souvislosti s šířením COVID-19. 
PODZIM na školní zahradě máme připravený. Jen co nám to dovolí počasí, vyrazíme s dětmi na za-
hradu, prozkoumat ji v podzimním čase. 

Svá kolegiální učení, budeme rozvíjet dále,
jak jen to půjde a kam nás to pustí…

“Čím nás naše zapojení do projektu obohatilo? 
Více si umíme v týmu naslouchat, lépe spolu-
pracujeme, což se odráží i na práci s žáky.”
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ZŠ Zbyslavice (Česká Republika)

Iveta Buryanová

V začátku projektu jsme si s kolegyněmi stanovily plán s aktivitami, které bychom rády v průběhu 
roku zvládly. Jedním z úkolů bylo měsíční setkávání s kolegy, diskutování o pedagogickém portfoliu, 
o projektových aktivitách pro děti a vzájemná podpora kolegů u náslechů.

Cílem rozvoje naší školy bylo vytvořit dvě až čtyři projektové aktivity venku, témata zasadit do blízké-
ho okolí žáka, přiblížit žákům povědomí o ekosystémech, seznámit je s historií vesnice a jejím okolím 
a vše začlenit do výuky. Proběhly hned dvě projektové aktivity na téma voda a doprava v obci. Osvěd-
čila se nám spolupráce napříč ročníky a rozdělení žáků do menších skupin. V závěru aktivit probíhalo 
hodnocení a zpětná vazba nejen na úrovní žáků, ale i pedagogů. Projekt nám ukázal jiné možnosti 
plánování a využití témat a cílů z jiného úhlu.

Při setkání u tvorby portfolií jsme si uvědomili, že vedení profesního portfolia je důležitá činnost a je 
úzce spojena se stanovením cílů. S tím je spojená i kolegiální podpora. Naučili jsme se tak oceňovat se 
mezi sebou, klást otevřené otázky a mentorským způsobem upozornit na nedostatky.

V projektu jsme se naučili využívat kolegiální podporu při plánování projektových aktivit, z nichž ně-
které lze využít i ve školní družině. I když byl projekt časově náročný, žáky velmi bavily pokusy, které 
bychom mohli pro ně připravovat častěji. Stanovení cílů bylo díky kolegiální spolupráci jednodušší 
a přijatelnější. Díky společným aktivitám a menším skupinkám žáků jsme měli možnost blíže poznat 
děti.

“Otevřeli jsme nová témata - diskutovali jsme nad 
cíli a vizí celé školy. Jakou kdo má představu, jaký má 
osobní cíl, co by chtěl změnit na fungování provozu 
školy a vzdělávání a co pro to může udělat.”
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