
Program Step by Step vznikl koncem osmdesátých let 20. století v USA, u nás 

byl pod názvem Začít spolu aplikován nejprve v mateřských školách a od roku 

1996 i na prvním stupni základních škol. V naší škole jsme jeho základní prvky 

začali využívat v roce 2003. V současné době je tento program rozvíjen na obou 

stupních školy. 

Základní myšlenky tohoto programu 

1.  poskytovat rovné příležitosti optimální úrovně vzdělání všem dětem na 

základě jejich individuálních možností 

Každý jedinec má rozdílné dispozice, a z nich plynoucí výhody i nevýhody. 

V rámci společné práce s učitelem má každý žák možnost rozvíjet se podle 

svých vlastních potřeb – skutečně krok za krokem. Integrovaná tematická 

výuka a využívání mezipředmětových vztahů usnadňuje žákům pochopení 

učiva.  Výuka je organizována tak, aby se prolínaly činnosti, které splňují 

výstupy dané pro daný ročník (vědomosti) a činnosti v centrech aktivit, 

zaměřené na získávání dovedností, postojů a rozvoj klíčových kompetencí. 

V souvislosti s výše uvedenou změnou celkového pojetí vyučování je třeba 

zmínit otázku hodnocení na naší škole. Hodnocení vyjádřené známkou má 

v tomto kontextu velmi omezené možnosti a potřeba podávat informace 

nejen o vědomostech, ale i o snaze, píli, vytrvalosti, tvořivosti, schopnosti 

spolupracovat, nás přinutila hledat vlastní způsob hodnocení. Slovně 

hodnotit znamená své žáky dobře znát, více o nich přemýšlet a používat 

takové učební strategie, které nám jejich poznávání umožní.  

2. učit děti vzájemně se akceptovat 

Rozvíjíme rysy osobnosti dítěte, které jsou důležité k dovednosti kriticky 

myslet, přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, přizpůsobovat se. Za stěžejní 

považujeme vytváření podnětného prostředí s kvalitní materiální výbavou 

(pracovní hnízda, kouty, koberec). Děti plní zadané úkoly samostatně, ve 

dvojicích, skupinách, učí se i frontálně.  

3. učit se společně a od sebe navzájem  

V souladu s hlavními principy matematiky prof. Hejného považujeme 

komunikaci za klíč k základům všech gramotností. Čtenářské, matematické, 

finanční a v neposlední řadě i funkční, která je pro praktický život nezbytná 

(návody, postupy, formuláře). Školní den zahajujeme ranním kruhem, ve 

kterém si sdělujeme zážitky, názory, učíme se naslouchat a vyprávět. 



Formujeme tak nenásilnou formou charakter dětí, předáváme jim životní 

postoje, budujeme jejich hodnotový systém.  

Součástí ranního kruhu je dopis, zpráva, která má mít výrazně motivační 

charakter. 

4. otevřít školu spolupráci s rodinou a veřejností 

Jsme zodpovědní za spoluvytváření komunity (třídní, školní, obecní) uvnitř 

které jsou respektována pravidla, která spolupracuje na projektech a uznává 

tradice. Organizujeme akce, ve kterých dochází k propojení obce a školy. 

Pravidelně se s rodiči i žáky scházíme na konzultacích, které slouží nejen 

k hodnocení prospěchu a chování, ale zároveň poskytují prostor pro 

neformální rozhovor a sdílení mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu. 

Kde se informovat dále? 

http://www.zacitspolu.eu/ 

http://www.sbscr.cz/old/index602b.html?t=1&c=82 

http://www.inovativnivzdelavani.cz/inovativni-proudy/zacit-spolu/ 

 

        Mgr. Lucie Skalová, metodička 1. stupně 
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