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1. O ŠKOLE 
 

Právní forma: 

školská právnická osoba ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY 

sídlo: č.p. 108, 281 63 Třebovle 

místo vzdělávání a poskytování služeb: Václavské náměstí 33, 280 02 Nová Ves I. 

obory vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 

délka vzdělávání: 9 roků 

 

IČO: 05 094 518 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Rezortní identifikátor (IZO): 181 079 216 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: Rezortní identifikátor (IZO): 181 082 012 

 

 

Číslo účtu: 2701057586/2010 (Fio banka) 

Identifikátor datové schránky: udn3qs4 

 

E-mailové spojení: skola@skolaprosperity.cz 

Telefon: 604 371 013 (ředitel školy) 

 

Zřizovatelé: 

Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová, Mgr. Magdalena Málková 

 

Ředitel: 

Mgr. Tomáš Ort 

 

Den vzniku školské právnické osoby: 1. 9. 2016 

 

Adresa školy: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY, Třebovle 108, 281 63 Třebovle 

 

Adresa provozovny školy: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY, Václavské nám. 33, 280 02 Nová Ves u Kolína 
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2. ÚVOD 
 

V této případové studii je zpracováno téma Nevrstevnické učení a individualizace výuky – přínos pro 

dosahování kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.  

Zabýváme se i následujícími podtématy:  

• Individualizace výuky v heterogenních i věkově homogenních skupinách – nové formy, 

metody a didaktické postupy ve vzdělávání.  

• Aktivní přístup žáků, vliv vymezení očekávaných kompetencí na reálnou výuku.  

• Tvorba projektů – sdílení dobré praxe, vzájemné učení, spolupráce.  

• Třídnictví, role pedagoga jako mentora či průvodce vzděláváním.  

K výzkumu byly použity následující skupiny žáků: 

1. Učební skupina učitelky DN – ve školním roce 2019/20 šlo o heterogenní skupinu žáků 3. – 5. 

ročníku, ve školním roce 2020/21 o heterogenní skupinu žáků 1., 4. a 5. ročníku 

2. Učební skupina učitelky AB – ve školním roce 2019/20 šlo o heterogenní skupinu žáků 1. a 2. ročníku, 

ve školním roce 2020/21 o heterogenní skupinu žáků 1. – 3. ročníku 

3. Učební skupina učitelky MM – ve školním roce 2019/20 šlo o heterogenní skupinu žáků 6. a 7. 

ročníku, ve školním roce 2020/21 o heterogenní skupinu žáků 6. – 8. ročníku 

 

3. POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ – TÉMA PŘÍPADOVÉ STUDIE 
      

Pokusné ověřování vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 

1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 

Zpracování případových studií na téma 

Nevrstevnické učení a individualizace výuky – přínos pro dosahování kompetencí potřebných pro 

aktivní občanský, profesní i osobní život.  

• Individualizace výuky v heterogenních i věkově homogenních skupinách – nové formy, 

metody a didaktické postupy ve vzdělávání.  

• Aktivní přístup žáků, vliv vymezení očekávaných kompetencí na reálnou výuku.  

• Tvorba projektů – sdílení dobré praxe, vzájemné učení, spolupráce.  

• Třídnictví, role pedagoga jako mentora či průvodce vzděláváním.  
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3.1.  VÝBĚR METODY SBĚRU DAT 
 

Údaje, které k dané případové studii sbíráme, vycházejí z každodenní práce pedagogických pracovníků 

s žáky naší škole. Týkají se práce žáků ve škole, sbíráme žákovské práce, žákovská řešení. Důležité 

zdroje poskytují i učitelé formou pedagogických deníků nebo portfolií, které si v průběhu vzdělávacího 

procesu vedou. V neposlední řadě získáváme cenné podklady z rodinného prostřední našich žáků.  

Záznamová média, která používáme: papírové dokumenty, fotografie, videa, nahrávky. 

3.2. STANOVENÍ VÝZKUMNÉHO VZORKU 
 

V rámci případové studie byli osloveni pedagogičtí pracovníci školy, žáci a jejich rodiny. Do případové 

studie zahrnujeme žáky na 1. stupni ZŠ, zároveň i žáky 6. – 8. ročníku. 

Co se týká počtu případů, vybíráme relevantní situace s ohledem na vysokou míru různosti a pestrosti 

jednotlivých záznamů. 

3.3. ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÉ EVIDENCE 
 

Transkribujeme zásadní situace, transkript se shoduje s nahrávkami. Některé původní zdroje (nahrávky 

– videozáznamy) uvádíme v přílohách tohoto dokumentu. 

3.4. ANALÝZA A HODNOCENÍ ZÍSKANÉ EVIDENCE 
 

Opakující se témata v datech jsou následující: individualizace a diferenciace ve vzdělávání, spolupráce a 

autonomie žáků, role učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Objektivnost kódování je určena iniciálami žáků (počáteční písmeno křestního jména a příjmení). 

3.5. VYVOZENÍ VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ 
 

K zobecnění závěrů analýz došlo. Závěry jsou v souladu se současným stavem poznání, viz závěr této 

případové studie. 
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4. INDIVIDUALIZACE V ZŠ PROSPERITY 

4.1. INOVATIVNÍ PRVKY, KTERÉ JSOU VYUŽÍVÁNY VE VÝUCE 
 

Inovativní prvky, které ZŠ Prosperity využívá, jsou v naší škole zavedeny od samotného začátku 

fungování školy. Nicméně tak, jak získáváme více zkušeností s provozem nestátní školy, upravujeme i 

využití inovativních prvků. Zároveň v rámci kolegiální podpory seznamujeme s těmito prvky i nové 

členy pedagogického sboru. 

4.1.1. INDIVIDUALIZACE SMĚREM K ŽÁKŮM A JEJIM POTŘEBÁM 
 

Individualizujeme dvěma směry: předkládáme činnosti přiměřené věku (s ohledem na věk dítěte) a 

s ohledem na osobní dispozice a možnosti žáka (individuální přiměřenost). 

V návaznosti na heterogenitu učebních skupin volíme činnosti a aktivity tak, aby byly vždy přiměřeně 

náročné – předkládáme přiměřené výzvy. Na základě znalosti charakteristik typických pro mladší školní 

věk vybíráme takové činnosti, aby při nich žáci nebyli frustrování neúspěchem nebo naopak znudění 

jejich jednoduchostí. Využíváme znalostí vývojové psychologie (např. J. Piageta a jeho vývojové stupně 

apod.). 

Víme, že na vývoj každého dítěte působí velké množství faktorů, které ho ovlivňuje (temperament, 

výchovné styly v rodině, typ učení, zájmy, schopnosti, věk, pohlaví, očekávání rodiny apod.). 

Podmínkou, abychom přizpůsobili činnosti a aktivity je to, abychom žáka dobře poznali. K tomu nám 

pomáhá rodinné prostředí naší školy i malý počet žáků v učebních skupinách, ale i další aktivity, které 

jsou určeny nejen žákům, ale i rodinám (domácí úkolníčky, akce pro rodiče, badatelská činnost nebo 

pobyty na zimních nebo letních pobytech v přírodě v rámci školy). 

4.1.2. INDIVIDUALIZACE NA ZÁKLADĚ TYPŮ UČENÍ ŽÁKŮ 
 

Pokud mluvíme o individualizaci, je potřeba zmínit i tzv. typy učení – ty jsou vázány na to, jakým 

způsobem přijímáme a zpracováváme podněty ze svého okolí. Každý z nás využívá všechny typy učení, 

nicméně některé z nich preferujeme. I v naší škole nabízíme různým typům žáků různé podněty tak, 

aby jejich potřeby co nejvíce korespondovaly s nabídkou učebních materiálů. 

VIZUÁLNÍ TYPY – žáci, kterým vyhovuje přijímat informace prostřednictvím obrazů, map, schémat, 

dalších vizuálních stimulantů. 

Jako ukázku uvádíme tematickou výukovou lekci KRTEK, se kterou pracovali žáci třetího ročníku. Fáze 

evokace začala brainstormingem a zapsáním důležitých informací do myšlenkové mapy tak, aby 

vizuální typy žáků měli přehledně před sebou všechny údaje tak, aby s nimi mohli následně pracovat. 

Ve fázi uvědomění zpracovávali žáci informace z dalších zdrojů a za úkol dostali zpracovat plakát 

s důležitými informacemi o krtkovi. I ten byl vizualizován, tzn. že žáci měli zrakovou oporu při 

prezentaci své práce. 
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KOMUNIKATIVNÍ (AUDITIVNÍ, VERBÁLNÍ) TYPY – žáci, kteří raději hovoří nebo naslouchají, než čtou a 

píšou. Těmto žákům vyhovují poslechy, diskuse, vyprávění nebo i výklad spolužáků nebo učitele. Dobře 

si pamatují příběhy, obtížněji si pamatují psaný text. 

Jako ukázku, jak pracujeme s těmito typy žáků, vybíráme zadání úlohy při distanční výuce. Žáci ze 

skupiny 1., 4. a 5. ročníku dostali za úkol poslechnout si audiovyprávění Zdeňka Svěráka (dostupné na 

https://decko.ceskatelevize.cz/vypraveni-zdenka-sveraka). Následně pak měli ostatním vyprávět vtip. 

Žáci prvního ročníku své vyprávění nahráli a poslali své učitelce (video je k dispozici zde: 

www.youtube.com/watch?v=y_VV1yZ04d4): 
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HAPTICKÉ A KINESTETICKÉ TYPY – žáci, kteří se mohou při práci dotýkat předmětů nebo s nimi 

manipulovat. Potřebují kontakt s realitou, dobře si pamatují situace, které se opravdu staly a odehrály. 

Vyhovuje jim badatelská výuka, exkurze, pokusy, praktická výuka. Tito žáci se učí v pohybu, 

v činnostech, vše si potřebují osahat. 

Jako ukázku práce s těmito typy žáků uvádíme příklad z distanční výuky, kdy žáci 4. a 5. ročníku měli za 

úkol připravit dýňovou polévku. Nejprve napsali popis pracovního postupu (český jazyk – sloh), 

následně sami polévku uvařili a servírovali: 

              

 

http://www.skolaprosperity.cz/
mailto:facebook.com/skolaprosperity
mailto:skola@skolaprosperity.cz


 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY se sídlem Třebovle 108, 281 63 Třebovle 
Místo vzdělávání a poskytování služeb: Václavské náměstí 33, 280 02 Nová Ves I.  

IČO: 05 094 518              IZO: 181 079 216                REDIZO: 691 009 481 
Web: www.skolaprosperity.cz    FB: facebook.com/skolaprosperity   E-mail: skola@skolaprosperity.cz  
  Strana 10 

4.1.3. INDIVIDUALIZACE NA ZÁKLADĚ TEORIE MNOHOČETNÝCH 
INTELIGENCÍ H. GARDNERA 

 

Pro školní praxi vnímáme jako velmi přínosnou a podnětnou teorii mnohočetných inteligencí H. 

Gardnera. I s ní pracujeme, když připravujeme aktivity pro naše žáky. Vycházíme z toho, že podle 

tohoto amerického výzkumníka má každý člověk minimálně osm typů schopností (inteligencí), které 

uplatňuje při řešení nejrůznějších situací v každodenním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvádíme zde konkrétní příklady pomůcek, úloh a výzev pro jednotlivé typy žáků: 

VERBÁLNÍ INTELIGENCE – pomůcky pro vyprávění příběhů, čtenářské kostky, aktivity tvůrčího psaní, 

slovní hry, metody rozhovorů, diskusí 

MATEMATICKO-LOGICKÁ INTELIGENCE – logické hry, pomůcky pro rozvoj logického myšlení, deskové 

hry, úlohy Hejného metody, hlavolamy, pokusy, skládačky 

PROSTOROVÁ INTELIGENCE – pomůcky pro návrhářství, aktivity na školní zahradě, modely, ilustrované 

3D knihy, tvarové pomůcky, návštěvy muzeí, badatelské výpravy, výtvarné umění 

HUDEBNÍ INTELIGENCE – Orffův instrumentář, zpěv, rytmické hry a cvičení, poslech hudby, hra na 

hudební nástroj (flétna v hodinách hudební výchovy) 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ INTELIGENCE – dramatizace, herectví, pohyb při tělesné výchově, pobyt venku, 

venkovní družina, tanec, sportovní hry 

Zdroj: https://hunterswritings.com/2016/03/16/how-to-write-better-using-our-multiple-intelligences/ 
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INTERPERSONÁLNÍ INTELIGENCE – etická výchova od 1. ročníku, návštěva společenských akcí, 

kolektivní hry, spolupráce, skupinová a kooperativní výuka a učení, školní parlament, týmová práce, 

diskuse v rámci problémových aktivit 

INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE – klid a individuální práce na samostatném zadání úlohy, nezávislost, 

budování autonomie, etická výchova, vnímání prožitků, rozvoj empatie, porozumění vlastnímu já 

PŘÍRODNÍ INTELIGENCE – pobyty v přírodě, chov zvířat ve třídě, pěstování rostlin, sledování 

dokumentů s přírodovědnou tematikou, badatelství, práce na školním pozemku, práce ve venkovní 

učebně, pozorování přírody, místně zakotvené učení. 

 

4.1.4. KONSTRUKTIVISMUS VE VÝUCE, VYUŽITÍ TŘÍFÁZOVÉHO MODELU 
UČENÍ 

 

V ZŠ Prosperity využíváme konstruktivistický přístup ve výuce. Naši učitelé promyšleně volí rozmanité a 

různorodé strategie, které uplatňují ve výchovně-vzdělávacím procesu. Podněcují tak rozvoj každého 

žáka na maximální možnou úroveň, podporují spolupráci a volbu vlastního učebního přístupu každého 

žáka. Akceptují odlišnosti každého žáka a přizpůsobují jim výuku. 

Učební bloky (90 min) respektují toto konstruktivistické pojetí výuky, učitelé využívají tzv. metod 

aktivního učení. Tento typ výuky pracuje s předchozími zkušenostmi a znalostmi žáků, navazuje na ně, 

staví nové poznatky na těchto základech. Žáci si vybavují prekoncepty a na jejich základech pak 

vyslovují své názory, tvoří své předpovědi, proměňují je na základě dalších informací a poznatků, ty 

zvnitřňují a přijímají je za své, orientují se lépe v tématu a ověřují své předpovědi a upravují je. Tímto 

způsobem se učí, nikoliv formálně, pouze paměťově, učením se pro školu, pro známky apod. 

Třífázový model učení E-U-R (prezentován u nás hlavně programem RWCT – Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení) na tomto konstruktivismu staví. Naši pedagogové v třífázovém modelu učení 

plánují své aktivity pro žáky: 

1. fáze – EVOKACE – žáci si vybaví, co o daném problému vědí, co znají, pomocí některých technik a 

aktivit se aktivizují pro další práci (brainstorming, myšlenková mapa, Vennovy diagramy, kostka, klíčová 

slova, tabulka V-CH-D, zpřeházené věty apod.). 

2. fáze – UVĚDOMĚNÍ – žáci se setkávají s novým učivem, dozvídají se nové informace, hledají, nalézají 

a objevují nové poznatky prostřednictvím prožitku a různorodých metod nejen kritického myšlení 

(práce s textem, I.N.S.E.R.T., volné psaní, práce s internetem, řízené čtení, čtení s předvídáním, tabulka 

V-CH-D, skládankové učení, pracovní listy, učebnice, párové čtení, podvojný deník apod.). 

3. fáze – REFLEXE – žáci systematizují a třídí vše, co se dozvěděli a naučili, reflektují svou práci, 

upevňují původní schémata a prekoncepty. I zde jsou k dispozici metody a aktivity, které žákům 

pomáhají (pětilístek, tabulka V-CH-D, Vennův diagram, myšlenková mapa, plakát apod.). 
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4.1.5. PROSTŘEDÍ UČEBNÍHO MÍSTA A KLIMA ŠKOLY JAKO PODPORA 
INDIVIDUALIZACE 

 

Za velmi důležité považujeme nastavení a zavedení podnětného prostředí pro to, abychom mohli žáky 

co nejlépe vzdělávat. Pozitivní klima školy a učební skupiny je pro nás velmi důležitá. Chceme, aby naši 

žáci vnímali zájem o svou osobu nejen prostřednictvím pedagoga, ale i třídní skupiny. Prostředí naší 

školy je vnímáno jako rodinné, rodiče mluví o tom, že pedagogové mají zájem o děti, znají je nejen jako 

žáky, ale jako celistvé osobnosti, a právě tak je vnímají. Rodiny se cítí jako partneři školy, ne jako 

nepřátelé. 

Pro ZŠ je zcela zásadní spolupráce – a to nejen 

v rámci rodiny a školy, ale i uvnitř učební skupiny, 

napříč ročníky. Spolupráce mezi žáky, mezi 

učitelem a žákem, mezi heterogenními skupinami 

(školní parlament, celoškolní projekty, 

každotýdenní celoškolní assembly apod.).  

Každý den začíná tzv. ranním kruhem, kdy se žáci 

učí dovednostem jako je naslouchání, trpělivost, 

vyjádření vlastního názoru, nesouhlasu i 

souhlasu, podpory apod. V rámci každého dne 

dbáme na pohodové prožívání vlastního 

učebního procesu, dbáme na individuální posun každého 

žáka, neporovnáváme žáky mezi sebou. Akceptujeme osobní tempo každého žáka, vycházíme z jeho 

temperamentu, osobního nastavení. Podporujeme spolupráci, vrstevnické učení, konstruktivismus. 

V některých učebnách máme prosklené dveře a plánujeme je zavést v celé škole – jednotlivé skupiny 

se nezavírají do svého světa, naopak jsou ochotny spolupracovat, vzájemně se učit, podporovat se – a 

to nejen na bází žáků, ale i učitelů. V naší škole probíhá kolegiální podpora, vzájemně si pomáháme, 

vycházíme si vstříc a sdělujeme si dobré i špatné zkušenosti nejen ve výuce, ale i v aplikaci 

nejrůznějších metod a aktivit při naší práci. 

Pracujeme s pravidly, které jsou ve škole nastaveny, jsou viditelné a každý den přenositelné do praxe. 

Jsou vytvořeny samotnými žáky a důsledně se s nimi pracuje. 

I materiální a věcné prostředí ZŠ Prosperity je na vysoké úrovni. V každé třídě jsou lavice uspořádány 

do skupin po třech, odděleny policemi s pomůckami, které jsou žákům kdykoliv dostupné. V každé 

třídě je rozsáhlá třídní knihovna, koberec, tabule s dataprojektorem, v některých třídách jsou chována 

zvířata. Žáci mají k dispozici svá vlastní pracovní místa, mají svá portfolia, boxy pro materiály. V každé 

třídě je vybavený ateliér s výtvarnými potřebami, ale i celá řada pomůcek, výukových materiálů 

(matematika, český jazyk apod.), k dispozici jsou encyklopedie, notebooky nebo tablety. Třídy jsou 

vymalovány bílou a šedou barvou tak, aby přemíra barev a podnětů negativně neovlivňovala 

soustředění žáků. 

Slavnost šerpování prvňáčků – září 2020 
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Učebna 8. ročníku                                                                                  Učebna 1., 4. a 5. ročníku 

 

Učebna 1. - 3. ročníku 

4.2. CÍLE ZAVÁDĚNÍ INOVATIVNÍCH PRVKŮ DO VÝUKY 
 

Cílem zavádění inovativních prvků do výuky je pro nás hlavně to, aby naši žáci dosahovali kompetencí 

potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.  

Základní čtyři pilíře ZŠ Prosperity jsou tyto: 

1) Učit se poznávat 

-osvojování jednotlivých strategií učení; celoživotní vzdělávání; poznávání a rozvíjení vlastních 

schopností v souladu s reálnými možnostmi; životní a profesní orientace 

-tvořivé myšlení, logické uvažování; využívání nástrojů poznávání; rozvíjení koncentrace, paměti a 

myšlení 

2) Učit se jednat 

- vytváření praktických dovedností 

 - respektování rozlišných sociálních prostředí 

 - smysluplné trávení volného času 

 - aktivní rozvíjení a ochrana fyzického, duševního a sociálního zdraví 

 - aktivní přístup v rámci různých svépomocných skupin při sociálních činnostech 

Učebna 6. a 7. ročníku 
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 - profesní kompetentnost 

 - způsobilost v rámci práce v týmu 

 - iniciativa a zodpovědný přístup 

 - všestranná a účinná komunikace a tvořivé řešení problémových situací 

 - jednání v podmínkách různých sociálních a pracovních činností 

3) Učit se žít společně 

- rozvoj sociální dovednosti žáků. Naším cílem je, aby naši žáci řešili praktické problémy jakou součást 

každodenního života. Zakládáme si i na tom, aby děti byly tolerantní a ohleduplné k jiným lidem, jejich 

kulturám a duchovním hodnotám. 

- dbáme na úctu a solidaritu 

- pozitivní vztahy nejen k lidem, ale i k prostředí, které je obklopuje nebo k přírodě 

- cestou postupného objevování a zprostředkování zkušenosti společně sdílených a dosahovaných cílů 

- respektování práce a úspěchů vlastních a druhých. 

 

4) Učit se být 

 - chceme, aby se děti projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti. 

 - chceme, aby chápaly svoji jedinečnost. 

 - chceme, aby rozvíjely samostatné osobnosti 

 

4.3. VÝSLEDKY PŘI DOSAHOVÁNÍ DANÝCH CÍLŮ 
 

Výsledky naší práce můžeme vidět při zápisech žáků na další školní rok. Vzhledem k tomu, že o našich 

učebních metodách a postupech informujeme nejen rodiče, ale i veřejnost prostřednictvím webových 

stránek, bulletinů, zprávách v novinách, ale i na sociálních sítích, vidíme, že tento způsob práce má svůj 

smysl. Rok od roku se zvyšuje poptávka a do naší školy se hlásí čím dál více žáků. 

Na podzim roku 2020 jsme i díky zařazování inovativních prvků do výuky získali titul Fakultní škole 

Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty. 

4.4. NÁROČNOST PŘI ZAVÁDĚNÍ INOVATIVNÍCH PRVKŮ DO VÝUKY 
 

Náročnost při zavádění inovativních prvků do výuky je poměrně vysoká. Klade nároky především na 

odbornost jednotlivých pedagogů. Potřeba neustálého vzdělávání je nezbytná. I proto se pedagogové 

naší školy pravidelně účastní nejrůznějšího vzdělávání – ať už v oborových didaktikách, ale i 

osobnostně-sociálním rozvoji nebo výchově. Někteří pedagogové ZŠ Prosperity jsou sami lektory a 

mentory, vzdělávají další pedagogy (metody čtení, RWCT, program Začít spolu, Hejného metoda 

v matematice apod.). 

Při pohovorech s potenciálními zájemci o práci v ZŠ Prosperity se často setkáváme s názorem: „Učit 

tady nedokážu, je to příliš složité a náročné na čas, ale své dítě bych sem s chutí dala.“ To asi přesně 

vyjadřuje to, s čím se potýkáme. Problémy sehnat pedagoga, který by byl ochoten se neustále učit, 
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vzdělávat, vnímat potřeby každého žáka a rodiny, ale zároveň uměl nastavit přátelské klima a 

prostředí, znal výukové metody a uměl je dobře používat. 

 

5. INDIVIDUALIZACE VÝUKY V HETEROGENNÍCH SKUPINÁCH – NOVÉ FORMY, 
METODY A DIDAKTICKÉ POSTUPY VE VZDĚLÁVÁNÍ  

5.1. VYMEZENÍ POJMŮ 
Abychom mohli pracovat s pojmy jako individualizace, heterogenní skupina, formy a metody práce, 

didaktické postupy, vymezujeme je stručně pro pozdější porozumění v rámci případové studie: 

5.1.1. INDIVIDUALIZACE 
Individualizace je způsob diferenciace výuky, při níž se zachovávají heterogenní třídy dětí jako základní 

sociální jednotka a provádí se diferenciace vnitřní, obsahová i metodická, respektující individuální 

zvláštnosti dětí (Průcha, Walterová, Mareš 1995).  

Individualizaci jako princip práce s dětmi uplatňujeme v naší škole od počátku. Podporujeme společné 

vzdělávání dětí, které mají rozdílné úrovně schopností. Tyto odlišnosti beze zbytku respektujeme a 

reagujeme na ně – ať už při plánování výuky, tak při realizaci a v neposlední řadě i při hodnocení. 

Výuku uzpůsobujeme tak, abychom tyto individuální odlišnosti mezi žáky respektovali a abychom 

posouvali každého podle jeho předpokladů. Přiměřeně volíme výzvy a úlohy tak, aby se posouval každý 

žák. 

5.1.2. HETEROGENNÍ SKUPINA 
Heterogenní skupinou jmenujeme věkově různorodé učební skupiny žáků. V naší škole v současné 

době pracujeme s následujícími heterogenními skupinami: 

a) 1. – 3. ročník  b) 1., 4. a 5. ročník  c) 6. – 8. ročník 

5.1.3. FORMY A METODY PRÁCE 
Formy výuky (didaktické postupy), které v naší škole využíváme – a o kterých bude dále hovořeno 

v rámci případové studie: 

• skupinová (kooperativní) výuka – důraz je kladen na spolupráci žáků mezi sebou, na 

komunikaci, žáci si uvědomují svou dílčí zodpovědnost, řeší složitější problémy, vzájemně si 

pomáhají  

• samostatná práce žáků a individualizovaná výuka – vychází se z individuálních potřeb žáků, 

diferencujeme cíle i postupy 

• distanční výuka – prostřednictvím online platforem (Skype, Google Meet, sdílená prostředí) 

V ZŠ Prosperity probíhá výukový blok v délce 90 minut. Pracujeme ve třídách, ale i ve venkovní učebně, 

venku/v terénu, využíváme exkurzí, žáci pracují na dlouhodobějších domácích pracích  
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Metody práce, které využíváme: 

• slovní metody – práce s textem, rozhovory, vysvětlování 

• názorně demonstrační – pozorování, předvádění, práce s obrazovým materiálem, instruktáž 

• praktické metody – nápodoba, vytváření dovedností, experimentování, badatelská činnost, 

produkce   

 

5.2. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY INDIVIDUALIZACE VÝUKY V RÁMCI PŘÍPADOVÉ 
STUDIE 

5.2.1. INDIVIDUALIZACE V MATEMATICE – GRADOVANÉ ÚLOHY NA TÉMA 
„MYSLÍM SI ČÍSLO“ – 3. ROČNÍK 

5.2.1.1. Příprava na výukovou jednotku: 
Téma: Myslím si číslo: 

Pomůcky: tabulky, fixy, psací potřeby, lepidlo, nůžky 

EVOKACE: skupinová práce v kruhu – společná úloha pro všechny – úroveň 1 (nejjednodušší pro 

navození motivace a chuti do dalších úloh). Žáci pracují se stíracími tabulkami a fixy: 

Ú1: MYSLÍM SI ČÍSLO. KDYŽ K NĚMU PŘIČTU 3, DOSTANU ČÍSLO 8. JAKÉ ČÍSLO SI MYSLÍM? Učitel počítá 

do tří, pak žáci ukážou výsledek na prstech. 

Ú2: MYSLÍM SI ČÍSLO. KDYŽ K SOUČTU 2+3 PŘIČTU 4, DOSTANU… Žáci zapisují výsledky na tabulku. 

Ú3: MYSLÍM SI ČÍSLO. KDYŽ OD SOUČTU 4+5 ODEČTU 5, DOSTANU… Žáci zapisují výsledky na tabulku. 

 

UVĚDOMĚNÍ: individuální práce na gradovaných úlohách, které jsou uspořádány od nejjednodušší 

k nejsložitější tak, aby si žák zvolil svou na úrovni svých schopností a pracoval na přiměřené úloze.  

Učitel připraví vizuální oporu, aby i žáci, kteří ji potřebují, měli možnost úlohy vyřešit. Texty úloh jsou 

napsané na kartách a umístěny po třídě. Žáci mají za úkol na své lístky zapsat řešení úloh, které 

zvládnou. 

Společně pak nalepí své výsledky na společný papír k jednotlivým zadáním. 

Ú1: Myslím si číslo. Když k němu přičtu čtyři, dostanu číslo dvacet tři (psáno slovy) 

Ú2: Myslím si číslo. Když k rozdílu 8–5 přičtu 5, dostanu … 

Ú3: Když od mého čísla odečtu 16, dostanu 1. 

Ú4: Dvojnásobek mého čísla je 12. Mé číslo je … 
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Ú5: Polovina mého čísla je 9. Mé číslo je … 

Úloha pro žáky, kteří budou potřebovat další úroveň: Sestav podobnou úlohu pro svého spolužáka. 

REFLEXE: Společná diskuse nad řešeními, řešitelské postupy a strategie. Zhodnocení. Reflektivní 

otázka: Co ti dnes pomohlo?  

 

Obrázek 1: Ukázka části přípravy pedagoga na výukovou jednotku 

 

5.2.1.2. Průběh výukové jednotky: 
 

ÚLOHA 1: Myslím si číslo. Když k němu přičtu 3, dostanu číslo 8. Jaké číslo si myslím? 

 
Ukázka práce žákyně TK: 
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Ukázka práce žáků ŠH, EH: 

 
ÚLOHA 2: Myslím si číslo. Když k součtu 2 + 3 přičtu 4, dostanu … Úloha byla zopakována dvakrát. 

 
Ukázka práce žákyně EH: 

 
 

 
ÚLOHA 3: Myslím si číslo. Když od součtu 4 + 5 odečtu 5, dostanu … 

 
Po slovním zadání říká J. P., že tomu nerozumí. E. H.: “To si sečteš čtyři plus pět, pak odečteš pět a pak 

si už musíš napsat ten výsledek.” 

Učitel znovu opakuje zadání úlohy. 

Ukázka práce J. H.: 

 
 
ÚLOHY S VIZUÁLNÍ OPOROU 
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Úloha č. 1 - shrnutí výsledků: 
Myslím si číslo. Když k němu přičtu čtyři, dostanu číslo dvacet tři (psáno slovy) 
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Žákovská řešení. 
 
Popis strategií: ŠH: 23 - 4 = 19 
LB:: 4 + 16 = 20, výsledek je 16. LB nedočetla číslo dvacet tři, 
přečetla jen slovo DVACET - pokud by úloha byla zapsaná čísly, 
neměla by zřejmě potíž. 
 
Je to těžší? 
EH (přepis videa): Je, protože když tam vidím čísla, tak to hned 
vidím, ale když tam vidím slova, tak nevidím, která slova to 
jsou. 
JH.: Docela to trvá, než se v tom vyznám. 
 
 

 

 

Úloha č. 2 - shrnutí výsledků: Myslím si číslo. Když k rozdílu 
8 - 5 přičtu 5, dostanu … 

Výpočty: 
MG: 8 - 5 + 5 = 8   JP.: 8 - 5 = 8 
TK: 8 - 5 + 5 = 8    EH: 8 - 5 + 5 = 13 
ŠH: 8 - 5 = 3 + 5 = 8   JH.: 8 - 5 + = 8 
LS: 8 - 5 + 5 = 8     LV: 8 - 5 = 8 
     KK: 8 + 5 = 13 
LB: 8 - 5 + 5 = 8  
 
 
 
LV: Odečteme a přičteme stejné číslo. 
KK: Nechápu, co je to rozdíl. 
JH: Když máš větší číslo a menší číslo, tak mezi nimi je rozdíl (ukazuje váhy 
na rukách) 
EH: Je to něco jako antonymum.  
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Úloha č. 3 - shrnutí výsledků: 
Když od mého čísla odečtu 16, dostanu 1. 
 

 
 
Při diskusi se objevila dvě řešení: 15 a 17. (přepis videa) 
EH: 15 - 16 = 1 
MG: To nedává smysl. To by vyšlo -1. Asi myslí, asi se spletla, že 
16 - 15, ne 15 - 16 
 
LV: 17 - 16 = 1 
EH: Jsou tam dvě řešení. Protože ono jde 16 - 15 = 1 a pak jde i 16 
- 1 = 15. 
 
 
 
 
 
 

Úloha č. 4 - shrnutí výsledků: 

Dvojnásobek mého čísla je 12. Mé číslo je … 
 

 
Přepis videonahrávky: 
JP.: Jsem to nepochopila. 
EH: Já jsem nějak nepochopila ten dvojnásobek, tak jsem to 
nějak zkusila vypočítat. Když tam byl dvojnásobek, tak jsem to 
zkusila vynásobit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úloha č. 5 - shrnutí výsledků: 
Polovina mého čísla je 9. Mé číslo je … 
 
Jak je to s polovinou? 
LV: Neumím to vysvětlit, ale umím to napsat. Devět je polovina 
osmnácti (video). 
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REFLEXE: 

Co mi dneska pomohlo? 
• mozek 
• to, že jsem to viděla 
• tabulka - že jsem si to mohla zapisovat, že jsem to nemusela mít v hlavě 
• papírky 

 
TVORBA VLASTNÍCH ÚLOH 
Příprava úlohy MYSLÍM SI ČÍSLO na další hodinu: 
 

KK: Mislím si číslo, když od něj odečtu dvacet čtiři dostanu třicet. 
Které číslo si mislím… 
LB: Když mám 8 a dostanu 2 mislím si číslo je … 
LV: Mislím si číslo, když od něj odečtu 5 dostanu 45. jaké číslo si 
mislím. 
TK: Myslím si číslo když k němu přičtu 8 dostanu 45. 
MG: Mislím si číslo když k němu přičtu 750 dostanu 100026 
mislím si číslo… 
JH.: Mislím si číslo když ktomu přietu 7 vídemi 25 
ŠH: Mislím si číslo když k němu přičtu 23 vijde mi 30. 
JP.: Mislím si číslo. Dvojnásobek číslo je 10 mislím si číslo. 
LS: Mislím si číslo. Jeho dvojnásobek je 20. 

EH: Mislím si číslo když k němu přičtu 8 dostanu 12. 
 

Tabulka - řešení vizuálních úloh 1 - 5: 

 

Jméno Úloha č. 1 Úloha č. 2 Úloha č. 3 Úloha 
č. 4 

Úloha 
č. 5 

Výsledek 

ŠH ANO ANO ANO ANO ANO 5/5 

JP ANO ANO (špatný 
výpočet, 
výsledek OK) 

NE NE NE 2/5 

LB NE ANO NE NE NE 1/5 

LS NE ANO NE NE NE 1/5 

KK ANO NE NE NE NE 1/5 

MG ANO (špatný 
výpočet, 
výsledek OK) 

ANO ANO (špatný 
výpočet, 
výsledek OK) 

ANO ANO 5/5 

TK ANO ANO NE ANO ANO 4/5 

EH ANO NE NE NE ANO 2/5 
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LV ANO ANO (špatný 
výpočet, 
výsledek OK) 

ANO NE ANO 4/5 

JH ANO (špatný 
výpočet, 
výsledek OK) 

ANO (špatný 
výpočet, 
výsledek OK) 

NE NE ANO 3/5 

 

5.2.1.3. Důkazy o individualizaci v této výukové jednotce 
O individualizaci v tomto výzkumném úkolu můžeme mluvit hned v několika rovinách: 

1) Zadání gradovaných úloh – dle principů Hejného metody (www.h-mat.cz) jsou žákům zadávány tzv. 

gradované úlohy, tzn. úlohy na míru jednotlivým žákům. Postupuje se od nejjednodušších ke 

složitějším. V tomto konkrétním případě byly aktivity zahájeny jednoduchou úlohou, žáci řešili zpaměti. 

Postupně náročnost narůstá až po složité matematické pojmy (dvojnásobek, polovina). Z tabulky je 

znát, že úlohu s dvojnásobkem vyřešili jen tři žáci ze třídy, zatímco nejjednodušší úlohu vyřešili kromě 

dvou všichni žáci. 

2) Způsob zadávání úloh – na počátku jsou některé úlohy zadávány pouze slovně, tzn. bez vizuální 

opory. Jde o jednoduché úlohy a úspěch zde mohou zaznamenat žáci sluchově orientovaní. Následující 

úlohy jsou zadány s vizuální oporou pro žáky, kteří jsou vizuálními typy a zadání na papíře jim pomáhá 

úlohu vyřešit. Pro kinesteticky orientované žáky jsou úlohy zadány tak, aby v průběhu výukové lekce 

docházelo k pohybu. Jednotlivé příklady jsou umístěny po třídě, žáci tak mohou přecházet po místnosti 

a úlohy řešit. 

3) Diskuse – vrstevnické učení. Jak na počátku lekce, tak na jejím konci jsou žáci přiměni k tomu, aby o 

svých řešeních diskutovali. Dochází tak k důležitým rozhovorům a diskusím, nadanější žáci zdůvodňují a 

vysvětlují své postupy, tím pomáhají spolužákům, kteří měli s řešením potíže. Uplatňujeme zde princip 

Hejného metody Podpora spolupráce (https://www.h-mat.cz/principy/spoluprace).  

4) Role učitele – učitel je v této výukové lekci spíše průvodcem a moderátorem diskusí. Pozoruje žáky 

při práci, sleduje, na jaké jsou úrovni a které úlohy jsou pro kterého žáka přiměřenou výzvou. Na 

základě výsledků této hodiny je pak schopen přizpůsobit další učení na míru jednotlivým žákům, podle 

principu Hejného metody (https://www.h-mat.cz/principy/role-ucitele).  

 

5.2.2. TVORBA PROJEKTU „17. LISTOPADU – OSLAVA SVOBODY“ – SDÍLENÍ 
DOBRÉ PRAXE, VZÁJEMNÉ UČENÍ, SPOLUPRÁCE  

 

Týdenní blok – distanční výuka – listopad 2020, 6. – 8. ročník  

Platforma: Google Meet, sdílené Google dokumenty, úniková hra, WhatsApp skupiny 

Pomůcky: videa na ČT edu (www.ctedu.cz), sdílená tabule 
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5.2.2.1. Příprava na výukovou jednotku: 
 

EVOKACE – Proč nejdeme 17. listopadu do školy? Brainstorming – společný Google Meet 

 

– představení únikovky, rozdělení do skupin pomocí automatického generátoru 

https://wheelofnames.com/  

Zdroj únikovky (autorka: Tereza Podholová) : https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vRQ5c1qek6YNKBz-

rE8vKjFpAcmETGSgpX_4SjEuzxbO6aN_bHEw9CT2NimztGs2Sx1ktfH5_ix60Ki/pub?start=false&loop=fals

e&delayms=3000&slide=id.g9f65dc4c6a_0_6  

 

UVĚDOMĚNÍ 

Zdroje, ze kterých mohou žáci čerpat (k dispozici ve sdíleném Google dokumentu): 

• http://www.89.usd.cas.cz/index.php  

• https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/  

• https://www.obcankari.cz/system/files/prilohy/sablona_-_co_chceme.pdf 

• Dějiny udatného českého národa: 

https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo&ab_channel=PetrJaro%C5%A1 

• Toto století: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRCMCFB1R7E&ab_channel=Totostolet%C3%AD 

 

REFLEXE 

Sdílení – společně po práci ve skupinách – na konci výukové jednotky (90 minut) 

a. procesu 

b. výsledku 

Následný úkol – zadání: Zpracujte téma SVOBODA, případně události 17. listopadu 1989 ve skupinách, 

ve který jste pracovali – a vytvořte prezentaci, video nebo nahrávky. Podmínkou je, že se každý člen 

skupiny musí nějakým způsobem práce zúčastnit. 

 

 

5.2.2.2. Průběh výukové jednotky: 
 

EVOKACE – žáci se sešli na distanční výuce na platformě Google Meet. V brainstormingu (otázka Proč 

nejdeme do školy 17. listopadu?) mluvili o těchto heslech: 

- slavíme den svobody 

- výročí revoluce 
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- Havel 

- konec války 

- konec komunismu 

- nějaké výročí 

- nějaká revoluce 

apod. 

Byla nastavena pravidla pro práci. Žáci se rozdělí do tří skupin (pomocí náhodného generátoru), ve 

kterých budou na tématu pracovat celý týden. Stejně tak i v této lekci budou pracovat ve skupinách. 

Každá skupina se přihlásí na připravený Google Meet, kde budou pracovat. Pedagog prochází 

jednotlivými místnostmi a může žáky sledovat. Žáci dostali odkaz na únikovku, byla vysvětlena pravidla 

(odemknout všechny zámečky a získat heslo). Byly představeny zdroje, se kterými mohou žáci 

pracovat. 

 

UVĚDOMĚNÍ 

- práce ve skupinách  

Žáci se přesunuli do jednotlivých linků 

Google Meet a začali pracovat na 

úkolech z únikové hry. Strategii volili 

podle toho, jak byla skupina nastavená. 

Některé skupiny začaly společně číst 

texty, jiné si práci rozdělili podle toho, 

co kterému členu skupiny vyhovovalo 

(někdo se díval na videa, někdo četl 

texty, jiný vyhledával informace 

v různých zdrojích). 

 

 

Úkoly v únikové hře byly rozmanité, zaměřené na více typů učebních stylů, interaktivní. V jednom 

z úkolů měli žáci přiřadit jména osobností k totalitě, nebo svobodě. Žáci vyhledávali neznámá jména a 

posouvali je na správnou stranu. 
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U některých úkolů nebylo snadné vyhledat 

odpověď ve vyhledávačích, bylo zajímavé 

sledovat strategie, jakými žáci postupují. Ke slovu 

se dostávali žáci, kteří měli informace z domova 

nebo z jiných zdrojů než z internetu: 

 

 

 

 

 

Všem skupinám se podařilo v daném 

časovém limitu splnit všechny úkoly. 

 

REFLEXE: 

Po daném časovém limitu se žáci sešli v domovském Google Meet a sdíleli své zážitky a informace. 

Každá skupina prostřednictvím svého mluvčího sdělovala odpovědi na následující otázky: 

a) Co vás překvapilo? 

b) Co nejzajímavějšího jste se dozvěděli? 

c) V čem vidíte výhody práce v této skupině? 

d) Nastaly v průběhu práce nějaké potíže? Pokud ano, jaké a jak jste je řešili? 

e) Jak jednotliví členové přispívali svým dílem do společné práce skupiny? 

Individuální reflexe: Co ses dneska naučil(a)? Příklady odpovědí: 

- psát slovo vítězství 

- najít na klávesnici dlouhé Ó 

- domluvit se 
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- pracovat online 

- rozdělit si práci 

- zjistit plno zajímavostí 

- poznat, proč 17. listopadu nejdeme do školy 

 

TÝDENNÍ PRÁCE – SKUPINOVÁ PRÁCE NA TÉMA SVOBODA, 17. LISTOPAD: 

Ve skupinách se žáci scházeli online v průběhu celého týdne. 

Výsledkem byly práce, které žáci následně prezentovali: prezentace, video, společný plakát: 
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Vyjádření členů skupiny, co pro ně znamená SVOBODA: 

 

 

Video: https://drive.google.com/file/d/1gHsTSgvD1eIyBOb3xSaqh3AbcO8OI6by/view?usp=sharing  
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Prezentace: 

 

5.2.2.3. Důkazy o individualizaci v této výukové jednotce, reflexe 
 

O individualizaci v tomto úkolu můžeme mluvit hned v několika rovinách: žáci pracovali ve skupinách i 

při distanční výuce. Sami si zvolili role ve skupinách, každý využil svých silných stránek. Při prezentaci se 

aktivně všichni účastnili. Vybrali si svou vlastní realizaci (plakát, video, prezentace). Bylo vidět, že si 

práci užili s radostí a během činnostního učení se vědomostně velmi posunuli každý podle své úrovně. 
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5.2.3. ZAHRADNÍ BOMBA – BADATELSKÁ VÝUKA V HETEROGENNÍ SKUPINĚ 
 

Cílem výukové jednotky heterogenní skupiny žáků 3. – 5. ročníku byl průzkum biodiverzity na školní 

zahradě (byliny – vzácné, běžné, invazní; bezobratlí živočichové), zpracování mapy školní zahrady a 

okolí školy. Časová dotace – 90 minut, září 2020 

5.2.3.1. Příprava na výukovou jednotku 
 

Pomůcky: pracovní listy, obrázky zahrad, mapka školní zahrady, pomůcky na odchyt, informační 

přehledy a tabulky k biodiverzitě. 

Evokace – práce ve skupinách, skupinový úkol, zjišťování aktuálního stavu zahrady, otázky 

Uvědomění – stanovení hypotéz, skupinový úkol, práce s rolemi 

Reflexe – formulování závěrů, prezentace, další otázky 

5.2.3.2. Průběh výukové jednotky: 
 

EVOKACE – žáci se rozdělili do skupin pomocí kousků obrázků. Na těch jsou zobrazeny části zahrad. Ve 

skupině následně skládají celý obrázek a diskutují o druhu zahrady, který mají k dispozici. Prezentují 

svůj obrázek ostatním skupinám, hledají shody a rozdíly. 
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Žáci pozorovali zahradu, zjišťovali, jaký je její aktuální stav. Pokračovali v kladení otázek. Společně 

zapsali všechny informace, které by se mohly hodit zahradnímu architektovi.  

UVĚDOMĚNÍ – žáci pracovali s mapkou školní zahrady a vyznačovali biotopy do mapky. Rozdělili si ji na 

sektory. Odchytli bezobratlé živočichy, nastražili pasti, zmapovali, jaký je výskyt lezoucích živočichů. 
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REFLEXE – žáci ve skupině formulovali závěry, vraceli se k hypotéze. Otázky směřovaly jak na proces, 

tak i na práci v rolích, i na věcný obsah.  

Ukázky otázek:  
- Jak se ti pracovalo? Co pro tebe bylo inspirující? Co tě překvapilo? Ocenil/a bys někoho za 

práci? Pomohl ti někdo? Pokud ano tak kdy a proč?  
 

- Jak se ti dařilo naplňovat základní principy pro plnění konkrétní role? Co ti pomáhalo nebo 
naopak, co ti hodně práci komplikovalo? Co bys možná příště udělal/a jinak? Co bys ostatním 
doporučil/a? 

 
- Na co jsem při mapování školní zahrady přišel/přišla? Jaké bylo mé zjištění a bylo něco, v čem 

mě to překvapilo? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3. Důkazy o individualizaci v této výukové jednotce, reflexe 
 

Velmi překvapivé a velmi podnětné pro dané aktivity byl především zájem žáků o zapojení se do 

reálného budování školní zahrady. Vnitřní motivace u některých žáků byla znatelná. Mapování 

prostoru školní zahrady a využití motivace „architekta“ bylo vhodné zvolené. 

Využili jsme i rozlišovacích štítku s jednotlivými rolemi, na které jsou žáci zvyklí. Při reflexi jednotlivých 

skupinových rolí bylo velmi zajímavé, jak o všem žáci přemýšlí, jak sdíleli své vlastní pocity a zamýšleli 

se nad možnými doporučeními pro ostatní, pokud se v takové situaci objeví. 
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Možná bychom se příště více zastavili u biodiverzity nebo si aspoň připravili nejen více vhodnějších 

podkladů k vyvození pojmu a s jeho následnou prací nebo bychom se na dané téma zaměřili dříve, než 

bychom se pustili do práce venku na školní zahradě. 

6. ZÁVĚR 
 

Individualizace v ZŠ Prosperity je jedním z pilířů, na kterých škola staví. Uvědomujeme si důležitost 

rozmanitosti nejen našich žáků, ale i jejich rodin – a na základě této rozmanitosti využíváme použití 

pestrých výukových metod a forem. 

Vzhledem k tomu, že v naší škole se žáci vzdělávají v heterogenním skupinách, považujeme za 

nezbytné tyto metody a formy práce dále využívat. 

Jak jsou aplikovány, je alespoň zčásti zřejmé z této případové studie. 

 

 

V Nové Vsi, 12. prosince 2020 
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