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Úvod
Manuál aktivity Podpora spolupráce učitelů a umělců pro Vás vytvořila Společnost pro kreativitu
ve vzdělávání jako jeden z výstupů projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.
Je shrnutím informací o struktuře, cílech a postupech aktivity Podpora spolupráce učitelů a umělců
a zároveň zachycuje i fotografické podklady z výstupů práce zapojených umělců a učitelů během
přípravných workshopů, tzv. minikonferencí.
Cílem aktivity Podpora spolupráce učitelů a umělců je propojovat experty ze základních škol a základních
uměleckých škol, propojovat oblast umění a vzdělávání, a prostřednictvím toho zavádět do výuky
základních škol umělecké techniky, aktivity a přístupy jako integrální součást výuky. Tím dojde k obohacení
výuky na základních i základních uměleckých školách a k podpoře mezioborové spolupráce, která bude
rozvíjet vzdělávání současně s poznáním uměleckých disciplín, a k nastavení postupů podporujících
individuální práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Umění přináší do škol mnohé další benefity
pro žáky. Dokáže:
– podpořit motivaci žáků ke vzdělávání, zvýšit jejich zájem o vyučovaná témata,
– napomoci zlepšovat vztahy mezi žáky i vztahy mezi žáky a učitelem, zlepšovat sociální klima tříd,
– zvyšovat vzdělávací aspirace žáků, objevovat jejich talenty,
– rozvíjet kreativní aspekty myšlení a klíčové kompetence žáků,
– podpořit efektivní začlenění a individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přínosy umění ve vzdělávání byly opakovaně potvrzené v České republice například během realizace
programu Kreativní partnerství, který na školách v ČR realizuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.
Právě ze zkušeností s programem Kreativní partnerství vychází i aktivita Podpora spolupráce učitelů
a umělců. Důležitým přínosem této aktivity však je, že prozkoumává potenciál přímého propojení
základních škol a základních uměleckých škol jako jedné z alternativ pro větší propojení umění se
vzděláváním.
Manuál nabízí několik kapitol, které popisují průběh aktivity a vymezení rolí jednotlivých aktérů.
Jeho účelem je podpořit učitele a umělce, kteří prošli přípravnými workshopy, během realizace aktivity.
Lze jej ale využít rovněž pro bližší seznámení se s aktivitou Podpora spolupráce učitelů a umělců, pro
vyhodnocení potenciálních benefitů této aktivity pro Vaši školu, případně uměleckou praxi a rovněž
přínosů pro žáky a edukační proces.
Manuál je rozdělen do čtyř hlavních částí, se kterými lze pracovat samostatně:
1. Popis aktivity Podpora spolupráce učitelů a umělců, kapitoly 1 až 3 – jedná se o vymezení aktérů aktivity,
popis průběhu aktivity.
2. Informace o pozici koordinátora spolupráce učitelů a umělců, kapitola 4 – detailní vymezení pozice a její
role v aktivitě.
3. Informace o pozici umělce, kapitola 5 – detailní vymezení pozice a její role v aktivitě.
4. Informace pro školy, kapitola 6 – detailní informace pro školy ohledně nároků a požadavků pro zapojení
do programu, popis programu krok po kroku.
Věříme, že manuál bude přehledným nástrojem jak pro seznámení se s aktivitou Podpora spolupráce
učitelů a umělců, tak pro realizaci aktivity na školách.

Fotografie ze školení:
Cvičení „Kloubouky”
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1. KLÍČOVÍ AKTÉŘI
PROJEKTU
Projekt Podpora učitelů a umělců spočívá ve strukturované spolupráci umělců s učiteli na specifickém
zadání, které formuluje sám učitel. S učiteli na způsobu řešení „zakázky“ spolupracují umělci, kteří působí
na základních uměleckých školách a prošli školicím procesem zaměřeným na efektivní spolupráci se
školami.
Aktéři projektu:
Koordinátor spolupráce učitele a umělce – tj. umělec, jehož úkolem je příprava školení,
působení na něm, koordinace jednotlivých týmů třídních projektů, podpora plánování ve všech třídních
projektech. Dále konzultuje nastavení cílů ve školních projektech, mentoruje zapojené umělce a dohlíží
na plnění cílů. Koordinátor konzultuje s učiteli ZŠ, vedením školy a umělci průběh aktivit, podporuje jejich
spolupráci i evaluaci dopadů.
Umělec, učitel ZUŠ – tj. umělec, který zároveň učí na ZUŠ. Umělec přímo ve spolupráci s učitelem
připravuje a zajišťuje třídní projekt, tj. pracuje přímo s žáky a učitelem ve výuce.
Za třídu a vedení školy se do realizace programu zapojují:
Školní koordinátor – tj. osoba pověřená ředitelem školy (může se jednat o ředitele, zástupce ředitele
nebo pověřeného učitele), která zajišťuje provázanost programu a třídních projektů se vzdělávacími
prioritami školy, se školním vzdělávacím programem a strategickým směřováním školy. Zajišťuje
organizační podporu třídním projektům (např. přizpůsobení rozvrhu, umožnění výjezdů mimo školu apod.)
a podporuje trvalé začlenění programu do chodu školy.
Učitel ZŠ – tj. učitel konkrétního vyučovacího předmětu nebo třídní učitel třídy, která se do programu
zapojuje. Učitel zodpovídá za provázanost programu se vzdělávacími cíli dané třídy, aktivně se účastní
spolupráce s koordinátorem a umělcem na přípravách a na realizaci třídního projektu. Podporuje umělce
při práci s dětmi během projektu a účastní se hodnocení dopadů projektu.
Dalšími klíčovými aktéry programu jsou:
Žáci – vzhledem k tomu, že podpora samostatnosti, převzetí zodpovědnosti za své vlastní učení a rozvoj
motivace žáků patří mezi zásadní aspekty programu, jsou žáci aktivně zapojováni nejen do aktivit třídních
projektů, ale také do rozhodování o jejich aspektech. Míra zapojení a otázky, ve kterých žáci mají svůj hlas,
závisí samozřejmě na jejich věku. V rámci programu jsou však vedeni k partnerské spolupráci na realizaci
třídních projektů, ať už se jedná o výběr uměleckého oboru a jeho prostředků, výběr umělce, rozhodnutí
o důležitých momentech projektu, rozhodování o průběžných aspektech aktivit, či pravidelné reflexe toho,
co se jim na projektu líbí a nelíbí, případně jak by to chtěli změnit. Žáci se zapojují do plánování, realizace,
ale také do společné reflexe celého projektu i svého vlastního pokroku.
Aktivita počítá se zapojením žáků se SVP. Hlavně však musíme pracovat se zapojením žáků ve třídách
a toto ve zprávách učitelů dostatečně zdůraznit.

Fotografie ze školení:
Konceptuální kresba / Stíny

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY
PROGRAMU
Mezi základní principy programu patří princip partnerství. Všichni zapojení aktéři vstupují do programu
jako rovnocenní partneři, kteří se podílejí na společné tvorbě třídních projektů a na dosahování jejich cílů.
Partnery jsou i zapojení žáci, kteří mají prostor se podílet na rozhodování o projektu a na jeho směřování.
Program vytváří prostor i struktury pro zpětnou vazbu a vyjádření všech aktérů k procesům i dopadům
projektu, a umožňuje jim tak třídní projekty spoluvytvářet.
Dalším důležitým principem je princip vzájemného učení. Každý aktér do programu vstupuje se svým
specifickým penzem znalostí, schopností i dovedností a profesních zkušeností. Cílem programu je, aby se
aktéři naučili navzájem využívat svých profesních postupů, přístupů, znalostí a odborných dovedností.
Společnou otevřenou spoluprací hledají způsoby, jak inovovat výuku ve prospěch žáků, jak vytvářet nové
a pro žáky zajímavé a tvořivé formy výuky, které motivují nejen žáky, ale také učitele a umělce.
Třetím principem programu je důsledné zaměření projektů na podporu a rozvoj žáků. Kreativní aktivity
a třídní projekty musí vždy směřovat ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům a naplňovat
je. Umělecké obory a z nich vycházející tvůrčí činnosti jsou jedním z prostředků pro výuku, což musí
respektovat každý ze zapojených aktérů. Specifický důraz je kladen na efektivní začlenění žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby se mohlo zapojit každé dítě,
mohlo se rozvíjet a projevit svůj talent.
Čtvrtým principem programu je kontinuální hodnocení projektů, které zajistí sledování stanovených cílů
a podporuje průběžnou reflexi všech aktivit programu a práce ve třídě. Tím je podporováno nastavení
systému reflexe ve třídě.
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Fotografie ze školení:
Cvičení: Jak proměnit učivo uměním?
Geometrie a tanec

3. STRUKTURA PRŮBĚHU
REALIZACE PROJEKTU
Třídní projekty probíhají během školních dnů jako součást běžné školní výuky. Samotné práci ve třídách
však předchází strukturovaná příprava, plánování třídního projektu a následuje ji vyhodnocování
aktivit. Díky této struktuře je možné zajistit, že projekty jsou skutečně zacílené na požadované oblasti,
jsou odsouhlasené všemi zapojenými aktéry, efektivně využívají prostředky, čas i lidské zdroje a mají
očekávané dopady.
Samotný program je rozdělen do tří základních fází: plánovací, realizační a hodnoticí.

3.1 PLÁNOVACÍ FÁZE
Schéma plánovací fáze

Vytvoření
pracovních
týmů
ZŠ a ZUŠ.

Vymezení
vzdělávacího
obsahu.

První
vymezení
zákazky
třídního
projektu.

Nastavení cílů.

Výběr klíčových
kompetencí
a tzv. aspektů
kreativity.

Výběr klíčových
kompetencí
a tzv. aspektů
kreativity.

Fotografie ze školení:
Kresba stínu předmětu. Lektor: Jan Pfeiffer

Vytvoření konceptu
projektu. Vyplnění
formuláře

Oponování v rámci
konzultačního
setkání.

Finalizace
plánovacího
formuláře
a jeho
schválení.

3.1.1 Vytvoření pracovních týmů ZŠ a ZUŠ
Do plánovací fáze programu vstupují již jednotliví učitelé se svými třídami. Na plánování spolupracují
s koordinátorem a umělcem.. Stěžejní součástí plánovacího procesu je seznámení všech aktérů s novým
prostředím, do kterého přicházejí. Umělec se seznamuje s třídou a žáky, s učitelem a jeho způsobem
práce, s prostředím školy a jejími prioritami. Učitel, třída a další pracovníci školy se seznamují s umělcem,
jeho uměleckými pracemi a specifiky dané umělecké profese. Následně, respektive souběžně se
seznamováním probíhá plánování, které zahrnuje následující fáze:
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3.1.2 První vymezení zakázky třídního projektu
Je nutné určit, který konkrétní problém je pro třídu aktuální a na kterém problému se bude během
projektu pracovat. Zakázka, neboli téma třídního projektu může souviset s různými oblastmi, od problémů
s konkrétním učivem, zájmem žáků o předmět, začleněním žáků se SVP do třídy, rozvojem klíčových
kompetencí, až po chování žáků ve třídě apod.

3.1.3 Vymezení vzdělávacího obsahu
Vymezení vzdělávacího obsahu obnáší výběr témat v předmětu či předmětech, v nichž bude
projekt probíhat; oslovení dalších učitelů, kteří se do třídního projektu případně zapojí; nalezení
mezipředmětových vazeb vztahujících se k tématu projektu; zjištění návaznosti předmětu na předchozí
učivo a jeho přínos pro další témata daného předmětu.

3.2 REALIZAČNÍ FÁZE
Jedná se o fázi v rozsahu dvou školních pololetí. Do této fáze projektu se intenzivně zapojují zejména
umělec a učitel, kteří v návaznosti na plán projektu detailně připravují jednotlivá setkání, jež pak společně
realizují. Školní koordinátor zároveň zajišťuje podporu projektu (změny rozvrhu, umožnění výjezdu mimo
školu apod.). Koordinátor spolupráce umělců a učitelů dohlíží na průběh projektu a podporuje spolupráci
umělců a učitelů.

Schéma realizační fáze v prvním pololetí realizace

3.1.4 Nastavení cílů a hodnoticích kritérií
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3.1.5 Výběr klíčových kompetencí a aspektů kreativity, na které se
projekt zaměří
Každý třídní projekt má za cíl aktivně rozvíjet klíčové kompetence žáků, a během plánování jsou proto
definovány ty klíčové kompetence, na které by měl projekt mít primární dopad. Klíčové kompetence zároveň
odpovídají aspektům kreativity (disciplína, zvídavost, představivost, spolupráce, vytrvalost), u kterých
taktéž dochází v rámci projektu k posunu, a je třeba určit, na které z nich se projekt zaměří nejvíce.

din

40 hodin – pořadí lze přispůsobit
1/2 setkání všech učitelů–
sdílení zkušeností

h o tel
10. iny učim
hod de sá
ve

Pro každý projekt se hodnoticí kritéria nastavují individuálně v souvislosti s jeho cílem. Hodnoticí kritéria
by měla umožnit aktérům projektu průběžně hodnotit, zda dochází k posunu ve vybraných oblastech
u žáků, a nastavit způsoby mapování těchto posunů.

in

Cíl třídního projektu by měl zapadat do vzdělávacích a rozvojových priorit školy a měl by být v souladu
se školním vzdělávacím programem. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby se do fáze plánování projektu
zapojil také školní koordinátor, který na propojenost třídního projektu s širším rámcem školy a jejího
rozvoje dohlíží.

ZAČÁTEK
PROJEKTU
Detailní seznámení s třídou

Finální prezentace výstupů žáků

3.1.6 Výběr předmětu
Výběr předmětu (pokud již není dán), který je pro projekt nejvhodnější: Na základě zhodnocení
zkušeností třídy s uměleckými obory, vhodnosti různých uměleckých přístupů k tématu projektu a jeho
zadání, technických možností školy a dalších aspektů si třída vybere umělecké médium, se kterým bude
primárně pracovat. V projektech je možné umělecké obory propojovat (film a hudba, tanec a divadlo apod.)
dle potřeb třídy, je však nutné dbát na to, že do projektu se zapojuje vždy jeden, maximálně dva hlavní
umělci, kteří jsou zodpovědní za třídní projekt.

Schéma realizační fáze v druhém pololetí realizace
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3.1.7 Vytvoření konceptu projektu – vyplnění plánovacího formuláře
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3.1.9 Finalizace plánovacího formuláře
Je závěrem plánovací fáze a shrnuje všechny výše popsané body do strukturovaného formuláře, který
školy dostanou po zapojení se do projektu. Formulář umožňuje snadnou orientaci v cílech a v nastavení
projektu. Po finalizaci musí být schválen učitelem, školním koordinátorem a také ředitelem školy.
Následně jej schvaluje manažerský tým projektu.
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ZAČÁTEK
PROJEKTU

din

Propojení předmetů a šiření medzi ďalší učitele
1/2 setkání všech učitelů–
sdílení zkušeností

h o tel
10. iny učim
hod de sá
ve

Během setkání týmů třídních projektů s koordinátorem spolupráce učitelů a umělců proběhne diskuse
o nastavení třídního projektu, vyhodnocení jeho silných i slabých stránek, včetně doporučení a návrhů
pro konkrétní třídní projekty. Cílem této aktivity je umožnit zapojeným třídním projektům blíže se seznámit
s prací ostatních tříd, doladit svůj vlastní třídní projekt a benefitovat z pohledů a konstruktivní zpětné
vazby ostatních účastníků projektu.

vý

3.1.8 Oponování v rámci konzultačního setkání
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Tato fáze zahrnuje nastavení obsahového rámce projektu, jeho časové nároky a navrhované termíny
realizace, místa realizace aktivit a případné zapojení dalších umělců.

ZÁVĚREČNÉ
PREZENTACE
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Fotografie ze školení:
Cvičení: jak proměnit učivo uměním?
Geometrie a tanec.
Lektorka: Isabel Cristina Mendoza

Průběh aktivity probíhá obdobně v prvním i ve druhém pololetí:

3.2.1 Detailní seznámení umělce s třídou
Důležitým krokem pro zahájení aktivity ve třídě je seznámení s třídou a se všemi změnami, které mohly
nastat. Součástí je rovněž detailní příprava aktivit projektu umělcem a učitelem během realizace, příprava
obsahu, pomůcek, přizpůsobení cílů, příprava časového harmonogramu.

3.2.2 20 hodin společné výuky, průběžný sběr dat a reflexe
Spolupráce učitele a umělece je naplánovaná tak, aby učitel mohl v úvodu využít společnou výuku po dobu
20 hodin s umělcem. V druhé části pololetí již projekt realizuje v 10 hodinách s asistencí umělce a v dalších
10 hodinách již zcela samostatně. Hlavním důvodem je podpořit učitele ve využívání nových metod výuky
i po skončení projektu.
Jednotlivé časové dotace pro společnou a samostatnou výuku je možné dle uvážení použít i v jiné časové
posloupnosti, než uvádíme v schématu a popisu.
V první části aktivity budou umělec a učitel společně připravovat a vést 20 hodin výuky ve vybraných
předmětech/předmětu s využitím uměleckých postupů, technik a metod. Učitel a umělec se zapojují
rovnocenně, stěžejní je rozdělení rolí a společná příprava aktivit.

3.2.3 10 hodin výuky vedení učitele s pomocí umělce
Na společnou výuku učitele a umělce navazuje 10 hodin výuky, kterou primárně vede učitel,
ale v přítomnosti a s asistencí umělce. Cílem je, aby si učitel vyzkoušel nové metody práce přímo ve třídě
za přítomnosti a případné podpory umělce. Zodpovědnost za plánování a přípravu i za vedení výuky
je již zejména na učiteli.

3.2.4 10 hodin samostatné výuky učitele
Dalším krokem v aktivitě Podpora spolupráce učitelů a umělců je výuka využívající umělecké metody
plně pod vedením učitele základní školy. Jedná se o 10 hodin, jejichž přípravu na výuku učitel konzultuje
s umělcem, ale aktivity ve třídě vede sám. Učitel má možnost evaluovat a konzultovat průběh výuky
s umělcem nebo koordinátorem.

3.2.5 Průběžné hodnocení naplňování cílů projektu a sběr dat
Při pravidelné reflexi lze hodnotit, zda dochází k naplňování cílů, případně najít vhodnější řešení
k jejich dosažení. Důležitou součástí je také sběr informací a podkladů, které mapují naplňování cílů
(fotodokumentace, deníky žáků, záznam zpětné vazby žáků, učitelů a podobně).

3.2.6 Prezentace výstupů práce žáků
Závěrečnou částí realizační fáze jsou finální prezentace prací žáků. Po prvním pololetí realizace je
prezentace dobrovolná, na závěr druhého pololetí je již důležité, aby proběhla. Prezentace není hlavním
cílem projektu, je ale důležitou součástí procesu učení žáků a je příležitostí pro rozvoj mnoha kompetencí.
Důležitý je celý kreativní proces, který finální prezentace pouze uzavírá. Prezentace může být pouze
interní třídní, školní či veřejná.
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4. VYMEZENÍ POZICE
KOORDINÁTORA SPOLUPRÁCE
UČITELŮ A UMĚLCŮ
Koordinátor spolupráce učitelů a umělců spolupracuje se všemi zapojenými učiteli a umělci. Napomáhá
nastavovat partnerskou spolupráci mezi učiteli a umělci, žáky a umělci, která vytváří ve škole prostor
pro využívání umění jako součásti vzdělávání.
Koordinátor je partnerem škol, který provází učitele, umělce a žáky celým procesem příprav, realizace
i hodnocení třídních projektů. Poskytuje jim potřebnou zpětnou vazbu, dohlíží na mapování průběhu
a dopad třídního projektu a zajišťuje, aby se třídní projekt neodklonil od svých vzdělávacích cílů.
Jednotlivým týmům v projektu zajišťuje odborné vedení a průběžné poradenství během jejich práce
na projektu. Tato kontinuální podpora společně s průběžnými hodnoceními projektů podporuje úspěšnou
realizaci programu a umožňuje zamyšlení nad dlouhodobější udržitelností programu ve třídě.

4.1 JAKÉ JSOU HLAVNÍ OBLASTI ODPOVĚDNOSTI KOORDINÁTORA
SPOLUPRÁCE UČITELŮ A UMĚLCŮ?
Koordinátor je sice profesionálem z umělecké oblasti, má však manažerskou a facilitační roli.

Fotografie ze školení:
Cvičení: Jak proměnit učivo uměním?
Geometrie a vizuální umění

3.3 HODNOTICÍ FÁZE
Hodnoticí fáze projektu trvá přibližně měsíc po skončení realizace a koordinuje ji umělec. Umělec
monitoruje průběh hodnocení se všemi zapojenými aktéry – žáky a učiteli a zjišťuje, jak probíhaly procesy
v projektu, jakým způsobem se podařilo naplnit stanovené cíle a jaké byly jeho dopady.
Pro zpracování celkového hodnocení projektu využívá umělec obrazový a další materiál
(fotodokumentace, videa, deníky žáků apod.) a taktéž průběžná hodnocení během realizace.

Tato role je zásadní z několika důvodů:
• zajišťuje nezávislý pohled na průběh a na řešení případných potíží, které mohou během projektu
vzniknout,
• podporuje naplňování cílů projektu a jeho požadovaného směřování,
• podporuje hledání způsobů pro začlenění kreativních přístupů do výuky i do fungování školy,
• podporuje co nejobjektivnější reflexi průběhu i dopadů programu.
Mezi hlavní odpovědnosti koordinátora patří:
• spolupráce s učiteli a umělci na vytvoření projektu, který podpoří školu a pomůže řešit její problémy
a potřeby dalšího rozvoje,
• podpora nastavení a udržování efektivně fungujících vztahů/partnerství v rámci programu,
• zajištění, aby byly vzaty v úvahu i názory žáků a žáci byli součástí procesu plánování, realizace
i hodnocení projektu,
• podpora hodnocení výsledků třídního projektu, začleňování nových postupů do praxe a hledání možností,
jak zajistit jejich udržitelnost v budoucnosti.

V návaznosti na všechny tyto vstupy zpracovává každý tým dopady projektu do hodnoticího formuláře.
Hodnoticí formulář poskytuje komplexní pohled na průběh projektu, případné změny, které během
realizace nastaly, a zejména hodnocení dopadů na žáky. Hodnoticí fáze projektu je zásadní pro celkové
posouzení smysluplnosti aktivit a jejich dopadů. Během projektu dochází k řešení mnoha nových situací,
a proto se může stát, že v průběhu procesu nejsou explicitně vnímány změny, které projekt přináší.
Až cílená reflexe a evaluace vede k vědomému pozorování dopadů a taktéž k ocenění úspěchů, jichž se
podařilo dosáhnout. Rovněž vede k vyhodnocení efektivity jednotlivých přístupů, jejich vhodnosti pro
danou třídu, respektive školu a umožňuje zamyšlení nad dlouhodobější udržitelností programu ve třídě.
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5. VYMEZENÍ POZICE
UMĚLCE
Umělec má v aktivitě Podpora spolupráce umělců a učitelů nezastupitelnou úlohu. Je osobou, která
přímo spolupracuje s učitelem na plánování, přípravě a realizaci třídních projektů, pracuje s žáky,
hledá společně s učitelem inovativní způsoby jejich podpory a pomáhá učiteli využít své profesní
zkušenosti a znalosti při hledání nových způsobů, jak učit. Protože je cílem aktivit podporovat vazby
a spolupráci mezi základními školami a základními uměleckými školami, umělci jsou zpravidla zároveň
učiteli základních uměleckých škol. Rovněž očekáváme, že se umělci aktivně věnují umělecké tvorbě
ve své oblasti.
Pro práci umělce ve třídě je nejzásadnější jeho kreativita, která dokáže vyvolat změnu ve výukových
procesech a inspirovat učitele k hledání vlastních způsobů vyjádření a tvořivého přístupu k učení.
Umělec je během projektu nejdůležitějším partnerem učitele a žáků. Jejich spolupráce je kontinuálním
procesem vzájemného učení, obohacování se o zkušenosti a získávání odlišného přístupu k řešeným
tématům. Umělec a učitel se vzájemně doplňují a podporují při práci s žáky a jejich zapojování do řešení
třídního projektu. Zároveň vytváří cesty, jak co nejvíce zapojit žáky do rozhodování o projektu a jak zajistit
pocit sdílení a zodpovědnosti žáků za jejich projekt, učení i osobnostní rozvoj. Umělec do spolupráce
přináší své zkušenosti s uměleckým oborem, s nímž pracuje, s technikami a principy práce v této oblasti,
s pracovním prostředím, ve kterém se pohybuje. Díky tomu, že do programu vstupuje z oblastí, kde
je kreativita a inovativní myšlení nevyhnutelné, dokáže poukazovat na nové způsoby řešení třídních
projektů a navrhovat unikátní koncepty a aktivity projektů ušité na míru třídy, se kterou pracuje.
Učitel na druhé straně podporuje umělce při jeho práci s žáky, seznámení se s třídou, společně s umělcem
nastavuje aktivity třídního projektu tak, aby byly zajištěny vzdělávací cíle, a propojuje kreativní činnosti
s výukou. Také pomáhá umělci zvládat nároky na práci s žáky s důrazem na individuální podporu žáků
se SVP.
Největší část aktivit umělce probíhá ve třídách a na přípravě výuky s učitelem. Zodpovídá za zpracování
plánovacího formuláře třídního projektu. Umělec rovněž vede reflexi aktivit projektu, zajišťuje dokumentaci
k hodnocení dopadů projektu, zodpovídá za zpracování hodnotcího formuláře třídního projektu.
Důležitou oporou pro práci umělce jsou taktéž pravidelné porady s jinými umělci, kteří pracují na projektu,
a možnost sdílení zkušeností z práce s různými školami, učiteli na různých stupních a v různých
výukových oblastech. Kontinuální podpora umělců ze strany kordinátora společně s konzultačními
setkáními s dalšími umělci a manažerským týmem podporuje efektivní realizaci kreativních forem výuky
ve třídě.

Fotografie ze školení:
Cvičení: Zvuková koláž a vizuální koláž
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5.1 HLAVNÍ OBLASTI ODPOVĚDNOSTI UMĚLCE
Umělec pracuje přímo s žáky a učitelem na realizaci třídního projektu. Díky svým zkušenostem
s uměleckou nebo kreativní praxí je klíčovým činitelem při hledání tvořivých způsobů výuky a učení.
Zároveň zprostředkovává žákům i učiteli zkušenosti a přístupy z oblasti svého uměleckého oboru
nebo profese, a tak se může pro žáky stát inspirací pro jejich profesní a vzdělávací profilaci a aspirace.
Mezi hlavní odpovědnosti umělce patří:
• vedení plánování třídního projektu,
• aktivní účast při realizaci, reflexi a hodnocení třídního projektu,
• navázání fungujících vztahů se zaměstnanci školy, založených na důvěře, otevřenosti a partnerství,
• podělení se o svou cestu ke kreativitě,
• navázání jiného vztahu se žáky než „žák – učitel“,
• práce vedle učitele ve třídě: povzbuzování učitelů, aby experimentovali a riskovali,
• obohacení procesu a doplňující sada dovedností z hlediska externího partnera,
• spolupráce s učitelem při odsouhlasení pracovních postupů,
• koordinace evaluačních aktivit,
• hodnocení dopadů projektu na rozvoj žáků společně s učitelem,
• zpracování formulářů – plánovacího a hodnoticího.

5.2 HLAVNÍ AKTIVITY UMĚLCE
Schopnost plánování a efektivního managementu času je pro umělce zásadní. Podílí se na realizaci
třídních projektů během celého jejich průběhu, intenzivně se zapojuje také do příprav a hodnocení
výstupů projektu. Proto je důležité, aby dokázal plynule rozvrhnout čas určený na práci během všech
fází realizace projektu. Promyšlené rozvržení času podpoří úspěšnou implementaci projektu a maximální
využití potenciálu třídního projektu pro žáky, učitele i umělce. Je velice důležité, aby umělec třídní projekt
naplánoval, ale také dokázal svá očekávání přizpůsobit tempu třídy, povinnostem školy i vzdělávacím cílům
projektu. Je nezbytné, aby umělec během projektu pravidelně vyhodnocoval dodržování časového plánu
projektu i rozvržení svého vlastního času na práci na projektu.
Vedle samotné tvorby obsahové stránky třídního projektu a jeho realizace ve třídě patří mezi klíčové
úkoly umělce detailní plánování, příprava a vyhodnocování postupu a dopadů třídních projektů.
Proto je potřebné rozdělit si časovou alokaci mezi úkoly spadající do těchto oblastí.

PLÁNOVÁNÍ
Detailní plánování předchází realizační fázi třídních projektů a patří mezi nezbytné předpoklady
úspěšného projektu.
V rámci této činnosti je potřebné, aby umělec:
• vedl úvodní diskuze o projektu s učitelem,
• nastudoval podkladové materiály o škole, seznámil se se školou a třídou, kde bude pracovat,
• setkával se s učitelem, s žáky a případně s dalšími umělci, kteří se budou projektu účastnit
na plánovacích setkáních,
• společně s učitelem plánoval koncept projektu, jeho jednotlivé aktivity, propojení tématu projektu
s vzdělávacími cíli, co se v projektu žáci naučí, které kompetence budou rozvíjet apod.,
• odsouhlasil způsob dokumentování průběhu projektu a sběr materiálů pro evaluaci a připravil se na ně,
• zpracoval plánovací formulář třídního projektu.
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Fotografie ze školení:
Cvičení: Jak proměnit učivo uměním?
Geometrie a tanec

REALIZACE TŘÍDNÍHO PROJEKTU
Realizace třídního projektu je stěžejní částí práce umělce. Fáze realizace zahrnuje následující aktivity:
• realizaci projektu ve třídě,
• přípravu aktivit ve třídě,
• informování koordinátora spolupráce učitelů a umělců o průběhu projektu,
• rozbor a reflexi aktivit s žáky a učitelem, včetně pravidelného sběru podkladů k reflexi projektu
(fotodokumentace, videa, deník umělce apod.),
• sdílení výsledků projektu ve škole, a to prostřednictvím zorganizování veřejné prezentace práce žáků
ve škole nebo v širším kontextu (například výstava výtvarných výstupů projektu v prostorách školy,
divadelní představení v místním divadle pro rodiče, spolužáky a učitele z jiných tříd apod.).

EVALUACE
Třetí oblastí působení umělce je průběžná a závěrečná evaluace třídních projektů. Je to čas pro
vyhodnocení projektu a zjištění jeho dopadů na žáky, učitele, prostředí školy i umělce samotné:
• sestavení dokumentace a vyhodnocování dokumentace pořízené v průběhu realizace,
• evaluační pohovory s učitelem k hodnocení průběhu třídního projektu a jeho dopadů,
• zpracování hodnoticího formuláře třídního projektu.
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6. VSTUPNÍ INFORMACE
PRO ŠKOLY
6.1 PŘÍNOSY AKTIVITY PODPORA SPOLUPRÁCE UČITELŮ A UMĚLCŮ PRO ŠKOLY
Aktivita Podpora spolupráce učitelů a umělců pilotně ověřuje systém spolupráce mezi umělci-učiteli
základních uměleckých škol a školami. Tato spolupráce podporuje efektivní učení žáků, využívání
umění ve výuce a rovněž mapuje možnosti udržitelných forem spolupráce základních škol a základních
uměleckých škol. Přínosy programu se tudíž projevují ve třech oblastech – přínosy pro žáky, přínosy
pro učitele a přínosy pro školu.

Přínosy pro žáky
Program se přímo zaměřuje na podporu vzdělávání žáků, zatraktivnění výuku tak, aby dokázala žáky
zaujmout, motivovat a vést je k osobnostnímu rozvoji a úspěchům v učení. Mezi hlavní dopady, které
prokázaly výzkumy realizované v Anglii (zde byl program realizován v letech 2002–2012 a podpořil téměř
milion žáků) i během projektů spolupráce umělců a učitelů na výuce u nás v letech 2013 až duben 2018:
Fotografie ze školení:
Cvičení: Týmová spolupráce

• program zlepšuje školní výsledky žáků (efektivní učení),
• zvyšuje motivaci žáků a jejich zájem o vzdělávání,
• rozvíjí klíčové kompetence žáků, včetně rozvoje samostatnosti žáků, jejich sebevědomí, schopnosti
spolupráce se spolužáky,
• nabízí žákům nový pohled na význam učení – propojuje témata a obsah učiva s praktickým životem,
nabízí pohled na nové profese v praxi,
• má významné dopady na zlepšení vztahů žáků ve třídě i vztahů mezi učiteli a žáky,
• má pozitivní vliv na sociální klima tříd.

Přínosy pro učitele
Vzhledem k tomu, že program nastavuje dlouhodobou spolupráci mezi umělci a učiteli, podporuje
přirozeným způsobem vzájemné učení a sdílení zkušeností. Tato partnerská spolupráce pomáhá učitelům
nacházet nové metody a formy práce a dívat se na možnosti své profese z nového úhlu pohledu.
Mezi hlavní přínosy programu pro učitele patří:
• program vede k větší motivaci učitelů a inovaci ve výuce,
• rozvíjí kreativitu učitelů a podporuje získání zkušeností a principů, se kterými vybraný umělecký obor
pracuje a které jsou posléze aplikovány v praxi,
• umožňuje učiteli vidět žáky ve třídě a jejich schopnosti a dovednosti jinak a následně s nimi lépe
pracovat,
• podporuje zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky.

Přínosy pro školy
Spolupráce učitelů a umělců napomáhá nastavování prostředí otevřeného kreativnímu řešení výuky
i procesů ve škole, vzájemnému učení učitelů a umělců i vedení škol. Při zapojování školy do aktivity
je potřebné, aby si škola vybrala své vzdělávací priority a na ty se během realizace programu zaměřila.
Fotografie ze školení:
Cvičení: Jak proměnit učivo uměním?
Geometrie a vizuální umění
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Některé priority je možné kombinovat, v jiných případech je pro školu lepší se zaměřit na jednu prioritu
a na té pracovat intenzivně. Významným přínosem aktivity je, že vždy reaguje na poptávku školy a její
zadání. Každý projekt a spolupráce se školou jsou tudíž jedinečné. Vždy se odvíjí od potřeb školy, jejích
možností (technických, časových, personálních atd.) a priorit. Umělci při návrzích třídních projektů
vychází z těchto unikátních podmínek a aktivity „šijí“ škole na míru.
Aktivita pilotně vyzkouší spolupráci základních a základních uměleckých škol, ve které vidíme velký
potenciál pro dlouhodobá partnerství i po skončení realizace projektu.
Co konkrétně přinese program škole? Každá zapojená třída školy:
• spolupracuje s koordinátorem spolupráce umělců a učitelů a s umělcem na přípravách projektu a jeho
hodnocení,
• spolupracuje s umělcem na realizaci třídních projektů, přičemž práce umělce ve třídě se pohybuje
v rozmezí 30 hodin během pololetí,
• obdrží materiály pro realizaci projektu (výtvarné materiály, kostýmy, hudební nástroje, nezbytné
materiály důležité pro realizaci výuky atd.),
• má metodickou podporu ze strany realizátora aktivity.

6.2 PODMÍNKY PRO ZAPOJENÍ ŠKOL

Fotografie ze školení:
Cvičení: Týmová spolupráce

Do programu se může zapojit každá škola, která je otevřena změnám, kreativní práci a spolupráci
s externími experty. Program nijak neomezuje typ školy, stupeň vzdělávání ani věk zapojených žáků.
Z toho také vyplývají podmínky školy pro zapojení se do aktivity:
• škola musí mít zájem aktivitu realizovat a stvrdí jej tím, že se zaváže k dokončení aktivity dle plánovaného
harmonogramu (s výjimkou výjimečných situací – dlouhodobá nečekaná nemoc učitele apod.),
• škola určí tzv. školního koordinátora z řad vedení školy, který bude podporovat realizaci aktivity a její
zařazení mezi běžné aktivity školy,
• do aktivity se zapojí učitelé, kteří mají zájem program realizovat,
• škola zapojí konkrétní třídy tak, aby byla aktivita realizována vždy se stejnou skupinou žáků (s výjimkou
hostujících tříd během vybraných aktivit),
• škola se zaváže poskytnout pro účely administrace projektu potřebné dokumenty pro případné kontroly
a pro povinné výkazy projektu (např. výkazy z docházky žáků, monitorovací listy, informované souhlasy
rodičů, umožní nahlédnout do dokumentace žáků se SVP osobám oprávněným provádět kontroly
projektu apod.).
Pro úspěšnou realizaci programu je potřebné zabezpečit materiální, časové i personální nároky programu.
Realizátor programu zajišťuje:
• zajištění pomůcek a služeb pro třídní projekty,
• koordinátora spolupráce umělců a učitelů pro přípravu, podporu realizace a hodnocení třídních projektů,
• umělce pro plánování, práci na třídních projektech i jejich vyhodnocení.
Ze strany školy a zapojených učitelů je potřebné zajistit:
• účast učitele na minikonferenci projektu,
• účast učitele na setkáních s umělcem a koordinátorem spolupráce umělců a učitelů během realizace
projektu,
• čas a prostor pro učitele na realizaci projektu (jedná se o prostor a čas pro plánování, setkávání se
s konzultantem a umělcem),
• čas a prostor pro samotnou realizaci třídního projektu – pro práci ve třídě je určeno nejméně 30 školních
hodin za pololetí,
• v případě potřeby úpravy rozvrhu, které umožní realizaci třídních aktivit,
• v případě potřeby zajištění suplování za učitele zapojeného do projektu.
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6.3 AKTIVITA KROK PO KROKU
Rámcově probíhá aktivita Podpora spolupráce umělců a učitelů na škole následujícím způsobem:
• Škola stanoví prioritní oblasti pro realizaci aktivity, jejich provázanost se vzdělávacími a rozvojovými
prioritami školy, vybere učitele pro práci v projektu a určí školního koordinátora.
• Škola s podporou koordinátora spolupráce umělců a učitelů naváže spolupráci se základní uměleckou
školou a konkrétními umělci – učiteli ZUŠ.
• Vybraní učitelé určí předměty a třídy, se kterými se chtějí do programu zapojit, a rámcově promyslí
možné cíle třídního projektu.
• Učitelé se účastní minikonferencí – workshopů k přípravě pro práci v programu.
• Jsou zahájeny třídní projekty – plánovací fáze. Umělci a učitelé se seznámí, umělec navštíví třídu
a seznamuje se s žáky.
• Učitelé a umělci plánují třídní projekty – umělec se blíže seznámí se zapojenou třídou, pomáhá učiteli
vymezit cíl třídního projektu a sestavit rámcové zaměření třídního projektu i charakter projektových
aktivit. Umělec zpracuje na základě plánování s učitelem plánovací formulář třídního projektu. Ten
je konzultován s koordinátorem spolupráce umělců a učitelů a finalizován. Finální verze formuláře je
odsouhlasena školním koordinátorem a vedením školy a následně je odevzdána manažerskému týmu
aktivity.
• Je zahájena realizační fáze třídního projektu (délka dvě pololetí). Umělec s učitelem realizují ve třídě
třídní projekty dle zpracovaného plánu. Rozsah aktivit ve třídě je minimálně 40 hodin.
• Koordinátor spolupráce umělců a učitelů průběžně monitoruje průběh třídních projektů, sledování
dosahování cílů třídního projektu. Učitel a umělec vedou pravidelné průběžné reflexe s žáky a pořizují
potřebnou dokumentaci k vyhodnocování třídního projektu.
• Po skončení realizace třídních projektů probíhá vyhodnocování aktivit – hodnoticí setkání umělce,
učitele a žáků.
• Je zpracován hodnoticí formulář třídního projektu.
• Škola s koordinátorem spolupráce umělců a učitelů řeší možnosti pokračování spolupráce se základními
uměleckými školami pro navazující aktivity ve třídě.
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Fotografie ze školení:
Cvičení: Jak proměnit učivo uměním?
Geometrie a vizuální umění

Na koho se můžete
obrátit s dalšími dotazy?
Pokud potřebujete znát další podrobnosti, nebo máte
doplňující dotazy, neváhejte se, prosím, obrátit
na Mariannu Sršňovou a Jana Pfeiffera:
marianna.srsnova@crea-edu.cz
jan.pfeiffer@crea-edu.cz
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