
Jak různě může vypadat tzv. 
domácí vzdělávání?





Učíme online
Původně projekt Česko.Digital,

který nyní realizuje Národní 
pedagogický institut. 

🏫 
629 škol

Technologická pomoc

💻 
2920 zařízení

Sbírka počítačů - nyní spravuje nezisková 
organizace Člověk v tísni


 119 webinářů

Učíme nanečisto



Učíme online

Přidej se k nám!

Hledáme dobrovolníky pro 
tyto role:

koordinátor/ka postprodukce 
webinářů

moderování webinářů
realizace webinářů 

zpracovatel/ka nahrávek
střih videa



Dotazy pokládejte na:

www.Sli.do kód: #UN120

https://app.sli.do/event/5X8EMzdAtHYaWKKVKWdDJj


kontakt: zdenka@detijsoutakylidi.cz

● 3 děti, 20 let rodičovství, práce ve školství

● Nomádský život, unschooling, worldschooling, sebeřízené 
vzdělávání, svoboda, dobrovolnost, vztahy naplněné respektem 
a úctou

● Blog DĚTI JSOU TAKY LIDI, živé i online besedy, videa na 
youtube kanálu DJTL - série Svou cestou, Rodiče jsou taky lidi, 
Respektující rodičovství, Trauma ze všech stran,...

● Kniha DĚTI JSOU TAKY LIDI o následcích (ne)respektující 
výchovy na celé naše životy 

● Svobodné děti - dokument o dětech a rodičích na cestě k 
dobrovolnému vzdělávání

● FB skupiny: 
Řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy
Co se můj unschooler učí, když…

● SvobodaUčení.cz

 Zdeňka Šíp Staňková



Osnova webináře

● Co je svobodné vzdělávání a proč je tak důležité?

● Rozdíly - unschooling, svobodné/sebeřízené vzdělávání, svobodné školy

● Individuální (domácí) vzdělávání

● Kde probíhá svobodné vzdělávání/unschooling?

● Legislativa - ČR vs. svět

● Kde hledat další informace



Co je svobodné vzdělávání a proč je tak důležité?
● Hodnoty, morálka, etika - děti jsou lidi - každý člověk je zodpovědný za svůj život - když si 

dítě nechá vzít zodpovědnost ode mě, nechá si ji vzít od jiných
● Emancipace, autonomie, zrovnoprávnění dětí
● Sebeřízené vzdělávání = sebeřízený život
● Není to vzdělávací metoda, je to proces, styl života, vztahování se ke světu, ke vztahům s 

druhými lidmi
● Důvěra, respekt, nenásilí - nikdo by neměl nikoho nutit k něčemu proti jeho vůli, 

dobrovolnost, svoboda volby, vztahy na prvním místě
● Předpoklad celoživotního vzdělávání
● Sebeřízení = chování podmiňující svobodu člověka
● Velká rychlost změn ve světě, školy ztratily monopol na vzdělání, obrovské množství zdrojů k 

učení



Rozdíly - unschooling, svobodné vzdělávání,...

● Unschooling
● Radikální unschooling
● Svobodné/sebeřízené/vzájemně dobrovolné vzdělávání
● Individuální (domácí) vzdělávání
● Svobodné školy



Individuální (domácí) vzdělávání

● § 41 ŠZ - není to právo, je to jiný způsob plnění PŠD
● Vše v kompetenci ředitele ZŠ
● Co je potřeba: 

○ Písemná žádost
○ Vzdělání rodiče (1. stupeň maturita, 2. stupeň alespoň bakalář - ale lze garant)
○ Důvody, popis prostředí ke vzdělávání, seznam materiálů (pokud! nejde o 

učebnice schválené MŠMT)
○ Vyjádření PPP (nikoli doporučení!)

● Každý půlrok přezkoušení (může vypadat různě, příklady)
● Výdaje na IV hradí rodič s výjimkou učebnic a základních školních potřeb
● Původní idea zákona: jedno dítě v běžné třídě na IV



Kde probíhá svobodné vzdělávání/unschooling

● Školy nazývající se svobodné: škola dle legislativy: registrace v rejstříku MŠMT, vydává vysvědčení, 
dítě v ní plní PŠD

● Jasně dané požadavky dle školského zákona, povinné kurikulum, požadavky hygieny atd.
● Dle vyjádření MŠMT a ČŠI svobodné školy a unschooling/SŘV/svobodné vzdělávání v ČR není 

možné provozovat, ale…
● Inspirace Summerhill, Sudbury školy, jak to probíhá
● Komunitní “školy” - skupiny pro děti na DV - ŠVP kmenové školy
● Centra sebeřízeného/svobodného vzdělávání - “coworkingy” pro děti
● Tzv. “střídavky” - střídání dětí na DV v rodinách (loni 3 800 dětí na DV, letos bude víc)
● Práce rodičů při DV - článek na DJTL - DV, ale jak se uživíme?
● Worldschooling
● Radikální unschooling



Legislativa ČR
● Úmluva o právech dítěte
● Ústava, resp. LZPS - povinná školní docházka
● Národní vzdělávací program, Strategie 2030+, školský 

zákon
● Rámcové vzdělávací programy
● Školní vzdělávací programy
● Individuální (“domácí”) vzdělávání jako výjimka (§ 41 ŠZ)
● Jasně dané podmínky a požadavky
● Závažné důvody, vyjádření PPP, povoluje a ukončuje ředitel 

ZŠ, půlroční přezkoušení
● Plnění ŠVP -> unschooling nelegální
● Aktuálně ca 3 800 domškoláků
● Svobodné školy? -> RVP
● Povinné výstupy po 5. a 9. roce
● Komunitní “školy”
● “Zahálka” - ohrožování mravní výchovy mládeže, Trestní 

zákoník 40/2009 Sb. § 201
● Revize RVP: povinné testování znalostí ve 3., 5., 7. a 9. třídě

Legislativa svět
● Úmluva o právech dítěte
● Povinné vzdělávání vs. povinná školní docházka
● DV jako právo/výjimka/zakázáno
● Unschooling legální/nelegální
● 90 dní v roce na území ČR -> PŠD
● Češi v zahraničí - § 38 ŠZ
● Svobodné školy - legální/tolerované/nelegální
● Centra sebeřízeného vzdělávání
● Soukromé školy bez vlivu státu



Kde hledat další informace?

Knihy: 
● John Holt - Učte (se) sami, Proč děti neprospívají, 

Jak se děti učí
● Peter Gray - Svoboda učení 
● A.S.Neill - Summerhill (také film na YouTube s CZ 

tit)
● Jana Nováčková - Mýty ve vzdělávání, 

Respektovat a být respektován
● Naomi Aldort - Vychováváme děti a rosteme s nimi
● Daniel J. Siegel - Rozbouřený mozek (pro rodiče 

teenagerů!)
● Alfie Kohn - Bezpodmínečné rodičovství
● Erich Fromm - Strach ze svobody

Weby:
● detijsoutakylidi.cz
● SvobodaUčení.cz
● ucitneboneucit.cz

Fb skupiny:
● Domácí a komunitní vzdělávání
● Svobodné vzdělávání
● Řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy
● Co se můj unschooler učí, když… (pouze pro 

praktikující unschoolery)



DĚTI JSOU TAKY LIDI

Web www.detijsoutakylidi.cz 
Facebook https://www.facebook.com/detijsoutakylidi/ 
Instagram www.instagram.com/detijsoutakylidi 
YouTube https://www.youtube.com/c/DĚTIJSOUTAKYLIDI 
TikTok https://www.tiktok.com/@detijsoutakylidi 

Svobodné děti - dokument o dětech a rodičích na cestě k dobrovolnému vzdělávání

Web https://svobodnedeti.cz/ 
Facebook https://www.facebook.com/svobodnedetidokument 
Instagram https://www.instagram.com/svobodnedeti/ 

http://www.detijsoutakylidi.cz
https://www.facebook.com/detijsoutakylidi/
http://www.instagram.com/detijsoutakylidi
https://www.youtube.com/c/D%C4%9ATIJSOUTAKYLIDI
https://www.tiktok.com/@detijsoutakylidi
https://svobodnedeti.cz/
https://www.facebook.com/svobodnedetidokument
https://www.instagram.com/svobodnedeti/


Pojďme
na dotazy

www.Sli.do kód: #UN120

https://app.sli.do/event/5X8EMzdAtHYaWKKVKWdDJj




Děkuji za pozornost.

Zdeňka Šíp Staňková


