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Asi nejbouřlivěji diskutovaným tématem byl při 
schvalování novely školského zákona návrh in-
dividuální domácí výuky žáků druhého stupně 
základních škol. Poslanci ho nakonec do škol-
ského zákona „nepustili“. Ministr Marcel Chlá-
dek argumentoval zejména tím, že domácí škola 
dětem znemožňuje kontakt s  běžným školním 
kolektivem. Navíc takové vzdělávání podle něj 
může být zneužito extrémními světonázory. Do 
opozice se postavila Asociace domácího vzdělá-
vání, která ministerstvu zaslala otevřený dopis. 
V dopise uvádí, že domácí vzdělávání je v jiných 
vyspělých zemích legální alternativou a v České 
republice bylo odborníky doporučeno.

Toto číslo časopisu Komenský proto oteví-
ráme rozhovorem o  domácím vzdělávání na 
prvním stupni základní školy, neboť na dru-
hém stupni je realizováno jen experimentálně 
a  zatím to tak zřejmě také zůstane. Myšlenka 
individuálního vzdělávání však není nikterak 
nová, naopak prochází napříč dějinami peda-
gogiky. Například v  17. století takto byla poja-
ta výchova a  vzdělávání gentlemana u  Johna 
Locka a v 18.  století se k  individuální výchově 
přiklání Jean-Jacques Rousseau. Kontroverzněji 
přistoupil k  tomuto tématu Ivan Illich v 70. le-
tech 20. století skrze polemický spis Odškolnění 
společnosti, podle nějž je instituce školy nejen 
zbytečná, ale i  škodlivá, neboť nevede jedince 
k zodpovědnosti za sebe sama, ale k tomu, aby 
zodpovědnost přenášel na instituci a nechal se jí 
ovládat. Škola podle Illicha dokonce brání uče-
ní, neboť povinnost navštěvovat školu ve skuteč-
nosti u většiny lidí omezuje právo učit se. V Illi-
chově pojetí by proto škola měla být nahrazena 
jinými způsoby vzdělávání a učení se. 

Radikální koncepce mohou provokovat, ale 
mohou také podněcovat. Stávají se součástí 
mnohosti přístupů ke vzdělávání, které s sebou 
nese současná doba, některými označovaná 
jako doba postmoderní. Tyto alternativy přitom 
nemusejí být v  přímém konfliktu s  tradičním 
vzděláváním, ale naopak: mohou ho doplňovat 

a obohacovat. Mohou nás vést i k proměně škol-
ního vzdělávání ve prospěch vedení žáků k zod-
povědnosti a  k  radosti z  učení. Skrze domácí 
vzdělávání se tak můžeme inspirovat ve školním 
vzdělávání například v  individuálním přístupu 
k žákům, ve spolupráci školy a rodiny, ve způso-
bech hodnocení a sebehodnocení atd.

Nové přístupy nemusejí nutně vytlačit ty 
osvědčené. O  tom pojednává například text 
Františka Tůmy o kladení uzavřených otázek ve 
výuce, které mají dle autora své nezastupitelné 
místo při ověřování znalostí žáků. Neznamená 
to však, že by byl upozaděn význam otevřených 
otázek na různých úrovních kognitivní nároč-
nosti. Doba mnohosti samozřejmě není bez ri-
zika a přináší výzvy například ve vztahu ke kva-
litě vzdělávání, a to jak domácího, tak i školního. 
U  domácího vzdělávání je nezodpovězenou 
otázkou, zda může položit kvalitní vzdělanostní 
základy rodič, který není odborníkem na proces 
didaktické transformace obsahu. Avšak otázka 
kvality je palčivá i pro školu. Jako jeden z pro-
jevů nekvalitního vzdělávání může být chápána 
i nuda ve škole, kterou barvitě popisuje Ingrid 
Čejková. Téma kvality školního vzdělávání dále 
nabízíme skrze výzkum Pavla Zlatníčka a Karo-
líny Peškové věnovaný výuce němčiny i  skrze 
text Tomáše Janka o  zahraničních učebnicích 
zeměpisu. Mnohé prvky dokreslující rozma-
nitost školního vzdělávání v  současnosti obsa-
huje rubrika Do výuky, kde naleznete inspiraci 
k práci s  loutkou ve výuce, k  tvorbě šablon ve 
výtvarné výchově, k podpoře žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, k interpretaci novi-
nových zpráv či k výuce dyslektiků v angličtině. 

Doufáme, že vás poslední číslo 139. ročníku 
časopisu Komenský provede mnohdy nezvyklými 
zákoutími vzdělávání a dá vám chuť ke strávení 
také následujícího školního roku s naším časopi-
sem, jehož předplatné si již nyní můžete objednat 
na webových stránkách časopisu.

Za redakci
Kateřina Lojdová

Editorial Jana Kratochvílová

Doma, nebo ve škole?

Rozhovor s Ivonou Princlíkovou 
o domácím vzdělávání

ČR patří mezi země s povinnou školní docház-
kou. Od 1. 1. 2005 bylo zákonem č. 561/2004 Sb. 
o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů schváleno pro 
žáky prvního stupně také individuální vzdělá-
vání (IV), které je ve světě i u nás spíše známo 
pod pojmem domácí vzdělávání (DV). Z tohoto 
důvodu se k  tomuto pojmenování přikláníme 
také v tomto příspěvku. 

Podle MŠMT ČR se individuální vzdělávání 
za dobu své platnosti na 1. stupni ZŠ osvědči-
lo a nevyskytly se žádné zásadní problémy ani 
v  průběhu pětiletého pokusného ověřování na 
2. stupni ZŠ. I  přes tyto výsledky a  doporuče-
ní sněmovního školského výboru však domácí 
vzdělávání na 2. stupni schváleno nebylo. 

V zákoně je individuální vzdělávání vymezeno 
jako vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidel-
né účasti ve škole. Školský zákon současně řeší or-
ganizaci a upravuje podmínky, za nichž je indivi-
duální vzdělávání umožněno (jakým způsobem 
se rozhoduje o zařazení dítěte do DV; jaké jsou 
cíle DV; financování; způsoby hodnocení; kdo 
je za DV zodpovědný; kdo DV kontroluje). Do-
mácí (individuální) vzdělávání reaguje na indivi-
duální potřeby jedince a umožňuje mu efektivně 
využívat jeho schopností a možností k dosažení 
stanovených cílů. Žáka v domácím vzdělávání na 
1. stupni je možné zapsat do kterékoli školy. 

Bohaté zkušenosti s  domácím vzděláváním 
mají pedagogové ZŠ a MŠ Nížkovice. V součas-
nosti má tato málotřídní škola zapsáno 28 dětí 

v  domácím vzdělávání z  různých koutů naší 
země. Proč tomu tak je a  jaké zkušenosti tato 
forma vzdělávání přináší, jsem se ptala paní ře-
ditelky školy Mgr. et Bc. Ivony Princlíkové.

Ve vaší škole je v současnosti v domácím vzdě-
lávání zapsáno 28 žáků, což je u škol vaší ve-
likosti méně obvyklé. Kdy a z jakého důvodu 
jste se začali domácí vzděláváním zabývat? 

První dva žáky – sourozence – jsem přijala 
v  prosinci 2012. Chlapec nastoupil v  průběhu 
prvního ročníku, dívka ve třetím. Před tím byli 
oba vzděláváni na privátní základní škole, kde 
se vyměnilo vedení, a  proto odešla i  řada kva-
lifikovaných pedagogů. Rodiče hledali pro své 
děti kvalitu, respektující a klidný přístup. Abych 
získala s domácím vzděláváním zkušenosti pod 
odborným vedením, oslovila jsem Asociaci do-
mácího vzdělávání a domluvila jsem se s Hanou 
Tůmovou na spolupráci. Přijela se svojí kolegyní 
Juditou Kapicovou a  pomohly nám s  přezkou-
šením žáků. První přezkoušení vedly samy, my 
jsme jen pozorovaly jeho průběh. Do druhého 
přezkoušení jsem se již také zapojila, další jsme 
zvládly s kolegyněmi samy.

Přezkoušení se zúčastnilo mnoho rodičů 
z různých míst, kteří se na nás postupně začali 
obracet s žádostí o přestup jejich dítěte na naši 
školu, nebo přicházeli s dalšími dětmi k zápisu 
do prvního ročníku. Zřejmě řešili vzdálenost 
svého bydliště a místo školy. Také je oslovila at-
mosféra školy a pohoda mezi pedagogy. 

Jak jste na tuto novou situaci reagovali?
Jsme otevřená, podnětná škola s  respektují-

cím přístupem k rodičům i dětem. Změnu jsme 
přijali velmi pozitivně. Bylo to v době, kdy jsme 


