
Sexuální výchova ve škole z pohledu ředitele

Josef Rydlo

Základní principy a zásady v práci ředitele školy při zavádění sexuální výchovy
ve své škole.

Předmluva

O  tom,   že  sexuální  výchova   je  životně  významná záležitost,  by  nemělo 
být  dnes  už  pochyb.  Historie  i  současná  věda  dává  za  pravdu  tomu,  že
základy vztahu člověka k sexualitě,   jeho   sexuálního    prožívání   a   sexuálně
motivovaného  chování  se   vytvářejí  již  od  nejútlejšího dětství. Postupně se
rozvíjejí působením okolního prostředí, zejména výchovy (Smolíková a Hajnová
1997).

Sexuální  výchova  by  měla  být  především  záležitostí  výchovy  rodinné,
nicméně  také  povinná  školní  výchova  musí  být  její  samozřejmou  součástí.
Školní výchova nemůže a nesmí zavírat  oči  před  sexuálním  zneužíváním  dětí 
a  mládeže,  nebezpečím   nežádoucího  otěhotnění,   sexuálně  přenosnými
nemocemi a dalšími negativními jevy se sexualitou spojenými, jako je  konzumní
přístup  k  sexu  a  absence  nezbytné  výchovy  mravní.  Vytváření  kulturního 
sexuálního slovníku a prevence zneužití   předurčuje   sexuální   výchovu   již  
do   věku předškolního.  Základy  sexuální  hygieny  a  věku přiměřené poučení z 
oblasti reprodukční biologie  jsou pak přirozenou součástí   základního   školního  
vzdělání   obecné  školy. Nositelem této sexuální výchovy  je pak pochopitelně
učitel,  odborníci  ostatních  oborů  mohou  být  nanejvýš  konzultanty  v
pregraduální  a postgraduální  přípravě pedagogů (stanovisko Společnosti  pro 
plánování  rodiny  a  sexuální  výchovu  k diskusi  o koncepci  sexuální  výchovy 
v České  republice z období 1994 - 1995).

1. Úvod

 

I  když  mnozí  ředitelé  škol  neváhají  zavést  sexuální  výchovu  do  škol  v
mnohem  větší  míře,  brání  tomu často  fakt,  že  pro  tento  předmět  nejsou 
učitelé.  Hlavním nositelem školní  sexuální  výchovy  má být  především učitel.
Celosvětové průzkumy WHO uvádějí, že nejméně jedna třetina pedagogů není
pro  provádění  sexuální  výchovy vhodná (Zvěřina 1993).  Není to  dáno snad
nechutí  nebo  nedostatkem   kvalifikace,  ale  svou  vinu  zde  nesou  různé 
zábrany  a  vlastní negativní životní   zkušenosti.   Důležité  je  však   také  do  
celé záležitosti zainteresovat i rodiče,  aby  informace  získané doma  i  ve  škole 
byly v souladu.

 

2. Učitel sexuální výchovy
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Často  diskutovaným problémem  je, kdo  by měl sexuální výchovu  na škole 
vyučovat.  Jestli  pedagog,  psycholog  nebo  lékař.  V  současné  době  je  již 
všeobecně  uznávaný  názor,  že  dobře  připravený  pedagog  v  této  oblasti  je
hlavním činitelem školní sexuální výchovy. Významný posun v myšlení pedagogů
v posledních   letech  udělala   svými  aktivitami  Společnost pro plánování rodiny
a sexuální výchovu.

Vlastnosti učitele sexuální výchovy:

1.         měl  by  mít  určité  vědomosti  z  oblasti  biologie  člověka,  sexuality
člověka a disciplín příbuzných,

2.         dále by měl mít vzdělání pedagogické a psychologické,
3.         měl by dobře znát metodiku sexuální výchovy,
4.         musí mít smysl pro humor a úsměv na rtech,
5.         vysokou míru empatie a být orientovaný na lidi,
6.         měl by to být člověk důvěryhodný,
7.         upřímný,
8.         sebejistý a vyrovnaný,
9.         schopný dodržovat mlčenlivost,
10.     s přirozenou autoritou u žáků a jejich rodičů

(výše uvedené požadavky a vlastnosti uváděli sami pedagogové na  seminářích,  
které  jsem  vedl   pro  učitele  sexuální  výchovy  a  některé  další   doplnili 
studenti  Gymnázia  v Rychnově nad Kněžnou).

Nejednotnost  se  objevila  mezi  účastníky seminářů na otázky: Může být učitel 
sexuální výchovy svobodný nebo musí být  ženatý  (vdaná)  ?  Musí  mít  sexuální
zkušenosti ? Je dobré, když je  rozvedený ? Je lepší učitelka  nebo učitel ? Na tyto
otázky neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpověď. Shrnutí:

1.         Učitelem  sexuální výchovy by  se měl stát  člověk, který chce, umí a
na tuto složitou problematiku si troufá.

2.         Splňuje  vlastnosti,  které  jsou  uvedeny  v textu  této části.
3.         Je  ochotný se neustále  v dané oblasti  vzdělávat (i nad rámec svých

pracovních povinností).
4.         Je odolný vůči některým nevhodným poznámkám svých kolegů.
5.         Dodržuje  níže uvedené "Desatero  pro učitele", které  mu celkovou

situaci může ulehčit:

1)                 Zajímejte se vážně o práci a zájmy svých žáků.
2)                 Pozorně vnímejte i jejich názory a problémy.
3)                 3.  Diskutujte  s  nimi  o  jejich  představách,  tužbách   a

zkušenostech.
4)                 Nekritizujte  zbytečně,  raději  opatrně,  s  předsevzetím

nepoškodit důstojnost druhého.
5)                 Nerozkazujte, žádejte pomoc při řešení problémů.
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6)                 Přiznejte své vlastní chyby.
7)                 Pochvalte to, co pochvalu, byť jen trochu, zasluhuje.
8)                 Vžijte se do žákových problémů, radostí i starostí.
9)                 Vyvarujte  se  nesmyslných  pří,  odstraňujte  psychické

napětí, nedopusťte, aby vznikl pocit křivdy.
10)             Usmívejte se jako opravdoví přátelé.

Názory pedagogické veřejnosti:

"Je  nesmírně důležité,  kdo se  bude na  škole o  tuto problematiku  v  kontextu 
dalších  výchov  i osobních vlivů starat. Jestliže se řekne - bude to učitel biologie,
protože k tomu má nejblíž, je to  špatné. Tady nejde jen o aprobaci, o sumu 
jakýchsi  znalostí,  jde  spíš  o  schopnost  hovořit  s  mladými  lidmi   o 
partnerských  a  sexuálních  problémech  přiměřeně  jejich  úrovni,  přiměřeně
dotazu, věku, situaci ... K tomu   ovšem  musí   být  sám   člověk  dostatečně 
zralý,  vyrovnaný.  Svobodná  bezdětná  pětačtyřicetiletá  učitelka  s  mnoha
komplexy právě v oblasti vztahů a sexu pro tuto funkci prostě vhodná  není, i
kdyby  znala  všechno,  co  bylo  v  dané  oblasti  napsáno.  Je  jedno,  bude-li  to
matikář či  tělocvikář,  ke kterému však  mají  děti  důvěru a za  kterým budou
ochotni přijít. Základem této výchovy je však vztahové prostředí, ve kterém  žijí, 
doma  i  ve  škole,  a  pak přiměřeně  podávané informace  po  kapkách  učiteli
všech předmětů v každém ročníku školní   docházky" (PhDr. Pavla Cimlerová,
ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Mělníku, 1995).

 

3. Sexuální výchova ve školních a dalších dokumentech

 

MŠMT  ČR  schválilo  v  září  1995  Standard základního vzdělávání,  který  slouží 
jako  kritérium  pro  posuzování  vzdělávacích  programů  a  jejich  schvalování.
Standard  formuje  rámec  základního  vzdělání.  Jeho  součástí   je  i  oblast
zdravého  životního  stylu,   která  kromě  jiného  zahrnuje  specifické  cíle  a 
kmenové učivo  sexuální výchovy.  Tím se závazně  vymezil   vzdělávací  rámec 
sexuální   výchovy  ve vzdělávacích programech  a učebních osnovách  základní
školy (Věstník MŠMT, sešit 9, září 1995, část metodická - Standard základního
vzdělávání).

V dubnu 1996 byl ve  Věstníku MŠMT, sešit 4, zveřejněný Standard vzdělávání
ve  čtyřletém  gymnáziu.  Sexuální  výchova  je  rovněž  součástí  výchovy  ke 
zdraví v  oblasti zdravého životního stylu.

V listopadu 1997 byl schválen Standard  středoškolského odborného vzdělávání  s
platností  od  1.  ledna  1998.  V tomto  dokumentu  se  námi  sledovaná
problematika  objevuje  pouze  ve  směru  společenskovědního  vzdělávání  a 
velice   omezeně  je  vyjádřena  záměrem: "student  je  poučen  o  zodpovědné 
volbě životního partnera a o odpovědném manželství a rodičovství". 

Přestože  existují  schválené  standardy  i  pro oblast sexuální výchovy, není ještě
v  praktické  rovině  záruka  toho,  že  se  příslušná  výchova   ve  školách 
realizuje.  Je  to  ovlivněno  jednak  regionálními  vlivy,  dále   atmosférou  a
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úrovní  každé konkrétní  školy a  hlavně přístupem jednotlivých ředitelů k dané
problematice.

Mezinárodní  Úmluva  o  právech  dětí  z  r.  1989  byla  tehdejší  federální 
republikou  neprodleně  ratifikována  a stala  se  tak,  podobně  jako  Úmluva  o 
lidských právech, závaznou součástí našeho právního  řádu. Podle jejího článku 3
vše  převyšující zájem  dítěte musí  být předním hlediskem při jakékoliv činnosti
státu. Podle  článku 13 má dítě právo na  "informaci všeho  druhu", podle  článku
24  pak právo na vzdělání. Konkrétně  pak článek 24 ukládá  z hlediska zdraví
mládeže   státům,  aby   mimo  jiné   zajistily  "výchovu  k  plánovanému 
rodičovství".  Protože  tuto  výchovu  lze  stěží  zajistit   jinak  než   v  rámci  
školství,  má   tak  stát  na   ústavněprávní  úrovni   jasně  deklarovanou  
povinnost provádět   ve  školách   sexuální  výchovu.   Pokud  by  byl přijatelný 
méně kontroverzní  termín, jednalo  by se  pak o  výchovu  k   plánovanému 
rodičovství.  Tato   povinnost  je jednoznačně zakotvena mezinárodní úmluvou.

4. Shrnutí

 

1. V  současné  době na  řadě našich  základních a středních školách probíhá
sexuální výchova. 

1. 2.  Na  základě   sledování  (Täubner  1993)  je  tato  výchova  vedena
nejčastěji  z pozice slovně  názorné koncepce a  trpí obecnými  nedostatky 
našeho   vzdělávání  a  výchovy  vůbec  (verbalismem,  naukovostí,
zatěžováním  paměti  na  jedné  straně  a  neschopností   tvořit  postoje,  
dovednosti,   návyky  a chování). 

2. Sexuální  výchova  musí  být  vedena na  třech základních a vzájemně  se 
prolínajících  úrovních,  z  nichž některé v určitých ontogenetických stádiích
žáka  dominují a jiné jsou částečně potlačeny. Jde o úrovně: 

a.        kognitivní,  jejímž  produktem  jsou  informace  a  převážně
vědomosti na úrovni pojmů,

b.        emocionální   a   vztahovou,   jejímž    produktem   jsou
identifikované  postoje  k  různým  oblastem  sexuálního  chování  v
nejširším slova smyslu (patří sem mimo jiné např. i úcta k matce,  k
rodičovství,  negativní  postoj   ke  zneužívání alkoholu , atd.),

c.        dovedností, návyků a chování, v níž chovanci v závislosti na  stupni 
svého  vývoje  a  aktuální  či  latentní  potřebě  zvládají   faktické 
struktury   konkrétního  funkčního   či modelového  sexuálního chování 
(Täubner 1998).  Zdá se,  že právě  třetí  úroveň  sexuální  výchovy 
ukazuje na největší slabiny naší výchovy vůbec.

d.        Souhlasím s Täubnerem,  že bohužel musíme konstatovat, že česká 
škola a  výchova nemá  kvalitně koncipovanou sexuální výchovu   dětí  
a   mládeže.   Odpovědné   orgány,   včetně ministerstva  školství, se  k
této  nesmírně  závažné  otázce  stále  nedokáží  koncepčně  postavit.
Současně  lze  konstatovat,  že  česká  pedagogická  věda  nemá  
kvalitně  koncipovanou  sexuální  pedagogiku,  která  by  mohla 
vědecky  pro  potřeby  praxe  rozpracovávat  svůj  předmět  bádání  -
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sexuální  výchovu.  Stále  mezi  nejangažovanější  nositele  sexuální
výchovy  patří  významná  skupina  lékařů,  nejčastěji  gynekologů  a
osvícená  část  pedagogů  a  psychologů,  bez  výkonných  pravomocí
(Täubner 1998).

5. Práce s rodiči

 

Podle  Vojtové  (1997)  lze   rodiče  z  hlediska  dané problematiky rozdělit do tří
skupin:

1) absolutně proti sexuální výchově v jakékoliv formě
2) nemají  názor,  nezajímá   je   to  (ale  je  zde  určitá perspektiva možnosti
vysvětlit jim danou problematiku)
3) mají zájem  a z nich někteří preferují,  aby dítě dostalo informace ve škole, jiní
chtějí informovat dítě sami.

Hlavní roli v zajištění  sexuální výchovy hraje rodina. Rodiče  jsou nejlepším  a 
hlavním  přenoscem hodnot  na své děti.  Celá řada  rodin je  však neúplná, 
nefunkční a  nebo rodiče nejsou schopni z  nejrůznějších důvodů tuto oblast se
svými  dětmi uspokojivě  řešit. Škola  může zajistit  cennou pomoc  rodičům  a 
dokonce  může  i  různými  způsoby rodiče zainteresovat do celého výchovného
procesu.

Podle autorky  Carol Flaherty-Zonis (1992)  je třeba vzít  v úvahu:

Ø       Rodiče  potřebují  informace  týkající  se  sexuality.  Škola  by  neměla
předpokládat, že rodiče znají  vše, co by měli vědět, aby byli schopni o
problematice komunikovat se svými dětmi a pomáhat jim.

Ø       Mnozí  rodiče  se  cítí  nejistě,  když  mají  se  svými  dětmi  hovořit  o
otázkách týkajících se sexuality.

Ø       Rodiče může zajímat, co se  děti učí ve škole o sexualitě, zvláště   v  
určitých   oblastech,   které   jsou   pro  ně nejcitlivější.

Ø       Škola   musí  rodiče   podporovat,  aby  dokázali  udržet  otevřenou
komunikaci se školou.

Ø       A  především  rodiče  jsou  nejdůležitějším  vzorem  pro  své  děti  v
otázkách sociálních, etického a emocionálního vývoje. Proto  by  se  měla 
škola  a  rodina  pokusit být v oblasti sexuální výchovy partnery.

Škola může zainteresovat rodiče následujícími způsoby:
Ø       Informovat  rodiče  o  záměrech  školy  v oblasti sexuální výchovy  na 

třídních  schůzkách  nebo  při  konzultacích  s rodiči.
Ø       Poslat  rodičům  dopis  jehož  část se zabývá  i  otázkami sexuality, 

které  se  ve  škole  budou  probírat  s  jejich dětmi.
Ø       Zavést vzdělávací semináře pro rodiče.
Ø       Zadávat  taková domácí  cvičení, která  by vyžadovala, aby žáci hovořili

o otázkách sexuality se členy rodiny.
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Ø       Informovat rodiče  o dalších možnostech,  kde můžou získat potřebné    
informace    (např.     knihy,    videozáznamy, pedagogicko-psychologické
poradny,  střediska výchovné péče, pediatři, linky důvěry aj.).

Názory rodičovské veřejnosti:

"Na  začátku  bych  nejprve  ráda  napsala  sdělení,  že  jsem  byla  opravdu 
vychovávána v  přesvědčení, že  nás přinesl  čáp. V naší  rodině bylo  téma sexu 
a intimností  tabu s velkým T. Nikdy  však nedovolím,  aby  především  moje
dcera  (10  let)  vstupovala  do  svého  sexuálního   života  tak  ochuzená  o
potřebné  informace,  jako  tomu  bylo  u  mne.  A  moje  životní  vyznání:
Nejkrásnější,  co  ženu  v životě  může potkat,  je porození vlastního dítěte, ale
to je  dokonalé, když  je  to pro ni v tu správnou chvíli života. Když je  tento 
prožitek ještě zúročen s prožitkem   milovaného  člověka,  který stál rovněž  u 
rozhodnutí mít  vlastní dítě -  tatínka - ,  není co víc si přát.  Kéž se  každému
poštěstí  prožít  ty  krásné  chvíle  -  držet  v  náručí  bezbranný  uzlíček  štěstí, 
dotýkat se malých pěstiček a  hladit jemné  vlásky. A  k rozhodování a společně
prožitému  porodu  -  můj   vlastní   citát:  Být  spolu  při  zplození  života  je 
samozřejmé... Být  spolu při  jeho  zrození  je  nádherné!"  (věřící  žena,  13 let
manželství, 3 chtěné děti).

6. Závěr - praktická doporučení pro ředitele školy

 

1.         Při  plánování    výchovně vzdělávací činnosti   školy nezapomeňte i na
sexuální  výchovu.  Znalost  některých  věcí  může  totiž  mladým  lidem  
zachránit  i  jejich  život  (např.ochrana   před  onemocněním  AIDS 
používáním kondomu).

2.         I přesto,  že  se  jedná  o  věc velice  citlivou, často kritizovanou  či
dokonce  i  odmítanou,  nebojte se  do toho pustit.

3.         Nejdříve  si  proveďte  analýzu  stavu  sexuální  výchovy  na  škole
(studium  pedagogické  dokumentace,  rozhovor  s  učiteli,  s  výchovným
poradcem, se žáky a s rodiči).

4.         Vyberte si  jednoho   učitele,  který  splňuje   většinu požadavků, o 
kterých jsem se  již  v  úvodu  zmínil.  V žádném případě tohoto  člověka
neurčujte autoritativně a násilně.

5.         Učitel sexuální  výchovy  nemusí  být  vždycky  výchovný poradce nebo
učitel biologie.

6.         Společně s vybraným učitelem si vytvořte konkrétní školní koncepci
sexuální výchovy. Při tvorbě koncepce (programu, plánu) se zaměřte na
tyto problémy:

a)                dobře  si  zanalyzujte,  ve  kterých  povinných  vyučovacích
předmětech   (např.    prvouka,   přírodověda,   přírodopis,  biologie,  
občanská   nauka,   rodinná   výchova,   základy  společenských  věd,
zdravotní a rodinná výchova aj.) se  žáci seznámí  s  určitými základními
informacemi
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b)                dále  si stanovte, které informace  je třeba ještě sdělit jinými 
formami  (přednášky,  besedy  s  odborníky,  exkurze,  nepovinné
předměty, diskusní kluby, školní časopis aj.)

c)                 mějte  vždy  na paměti,  že se  nejedná o pouhé předávání
informací,  ale  i  o  tvorbu  dovedností  a  návyků,  vytváření  určitých
hodnot a postojů a celkový rozvoj osobnosti žáka

7.         S vytvořenou  koncepcí sexuální  výchovy velice  dobře a podrobně 
seznamte vhodnou  formou třídní  učitele a ostatní vyučující.

8.         Prostřednictvím třídních učitelů celou věc prodiskutujte s rodiči  žáků 
(na  třídních  schůzkách,  při konzultacích, formou dopisu rodičům apod.).

9.         Základní  informace,  které  předepisují  standardy  a  učební  osnovy,
prezentujte  rodičům  jako  závazné  pro  všechny  žáky.  Další  doplňující 
formy  a  okruhy  sexuální výchovy můžete nabízet  jako  volitelné  nebo 
nepovinné.  Vždy  akceptujte  zásadu,  že  nesmí  vzniknout  zásadní 
rozpor  mezi školou a rodinou.

10.     Neustále dbejte na to,  aby oblast sexuální výchovy byla věcí přirozenou,
normální a  všemi respektovanou (jak žáky a jejich rodiči, tak i ostatními
učiteli ve škole).

11.     V případě  nejasností či problémů se obraťte  o pomoc na psychology,
lékaře  gynekology či sexuology,  popř. na další odborníky v této oblasti.

12.     S učitelem sexuální  výchovy pravidelně konzultujte jeho výsledky práce,
zkušenosti, úspěchy nebo i potíže.

13.     Snažte  se  v rozpočtu  školy nalézt  i určitou finanční částku  na  nákup 
některých  potřebných  věcí  pro sexuální výchovu (odborná literatura pro
učitele  a  populárně naučná pro  žáky,  vzdělávací  videokazety,  nástěnné 
obrazy  nebo modely aj.).

14.     Posílejte  pravidelně  učitele  sexuální  výchovy  na  vzdělávací  akce,
konference a  kongresy k dané problematice. Učitel  tím získá  nejen  nové 
poznatky, ale  hlavně naváže další  kontakty  s  kolegy  z  jiných  škol  a 
seznámí se s odborníky z nejrůznějších oborů.

15.     Výsledky  vaší  školy  ve  sledované   oblasti  prezentujte  i  vhodnými
formami na veřejnosti.

16.     Pracujme všichni  v této oblasti tak, ať  se plně naplní každému člověku
poslání naší lidské sexuality:

"Sexualita   je  nádherným darem  přírody   (pro  křesťany nádherným
darem Božím) člověku.  Dělá z člověka chlapce nebo děvče, muže  nebo
ženu, otce  nebo matku. Dar  sexuality  je pro   člověka prostředkem,
jak darovat sebe samého partnerovi,  jak  se  mu  zcela  odevzdat.  Je
prostředkem k vyjádření manželské lásky a vzájemného sjednocování
manželů.

Je  rovněž  prostředkem  k  spoluúčasti  na  díle  stvoření  nového,
jedinečného  a  nikdy  neopakovatelného  člověka.  Na  sexualitu  se 
můžeme dívat  jako na  poselství,  řeč  těla,  která  svými  gesty  něco
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sděluje  tomu  druhému.  Tato  řeč  musí  být  v  jednotě  se  srdcem
 člověka,  s  jeho  láskou,  aby  byla pravdivá." (Pšenička 1994).
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