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Abstract 

Czech and French curricular materials focusing on Mathematics 

This work presents a detailed study of Czech and French curricular documents. In the first 

part, the author maps wider historical context of mathematical education in both countries, 

points out the shared and the differing features, and focuses on general characteristics of 

current curricular documentation in the Czech Republic and France. 

The focus of this work lies in elaborate comparison of the documents, based on in-depth 

analysis of selected areas. The orientation in the text is facilitated by a transparently explained 

system of French schools. 

Studying the tendencies in both educational systems, the author offers the opportunity to 

reflect on current theoretical and practical trends in Mathematics education. Her critical 

evaluation of both systems and comprehensive knowledge enables her to formulate specific 

propositions to improve and supplement current both Czech curricular documents and general 

trends in Mathematics education. 



Anotace 

Práce představuje podrobnou srovnávací studii českých a francouzských kurikulárních 

dokumentů. V první části se autorka věnuje mapování širších historických souvislostí ve 

vyučování matematice v obou zemích, upozorňuje na společné prvky i odlišnosti a zaměřuje 

se na obecnou charakteristiku aktuálních kurikulárních dokumentů České republiky a Francie. 

Těžiště práce leží v detailním srovnání kurikulárních dokumentů na základě podrobné analýzy 

vybraných okruhů problémů. Orientaci v celé práci usnadňuje podrobně vysvětlený 

a přehledně zpracovaný francouzský školský systém. 

Sledováním odlišných a shodných tendencí v obou vzdělávacích systémech otevírá autorka 

prostor к zamyšlení nad teoretickými i praktickými otázkami vyučování matematiky na 

současných školách. Kriticky hodnotí výhody i slabiny obou systémů a využívá detailních 

poznatků pro formulaci konkrétních návrhů pro zlepšení a doplnění současných českých 

kurikulárních dokumentů i obecných trendů ve vyučování matematice. 



Obsah 

1 Úvod 3 

1.1 Cíle práce 4 

2 Srovnání vývoje vzdělávacího obsahu matematiky v českých zemích a ve Francii....5 

2.1 Vymezení pojmu vzdělávací obsah 5 

2.2 Historický kontext vyučování matematice v českých zemích 6 

2.2.1 Role Jednoty českých matematiků a fyziků ve vývoji vyučování matematiky ..7 

2.2.2 Proměny ve vyučování matematice do začátku druhé světové války 8 

2.2.3 Vliv reformní pedagogiky na utváření matematického vzdělávání 9 

2.2.4 Pokus o modernizaci matematiky 10 

2.2.5 Transformace českého školství po roce 1989 1 1 

2.3 Historický kontext vyučování matematice ve Francii 12 

2.3.1 Reforma 1852 1 13 

2.3.2 Rok 1902: opravdové vítězství vědy 14 

2.3.3 Východiska, průběh a dopady reformy moderní matematiky v šedesátých 

letech 20. století 16 

2.3.4 Odklon od moderní matematiky a návrat к tradičním hodnotám 19 

2.4 Analýza shodných a rozdílných tendencí v historickém kontextu obou zemí 20 

3 Francouzský systém školství 23 

3.1 Základní principy vzdělávání 23 

3.2 Architektura vzdělávací soustavy 23 

4 Obecná charakteristika kurikulárních dokumentů 27 

4.1 Česká republika 27 
4.1.1 Bílá kniha 27 

4.1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) 29 

4.1.3 Školní vzdělávací program (ŠVP) 34 

4.1.4 Prezentace vybraných ŠVP 35 

4.2 Francie 39 

4.2.1 Loi de l'orientation et de programme pour l'avenir de l'école 39 

4.2.2 Vzdělávací programy (VP) 44 

1 



5 Analýza francouzských a českých kurikulárních dokumentů 51 

5.1 Trendy ve vzdělávací politice na úrovni strategických dokumentů 52 

5.2 Cíle matematického vzdělávání ve vztahu к obecným cílům nižšího sekundárního 

vzdělávání 57 

5.3 Obsah matematického vzdělávání 63 

5.4 Hodnocení žáků v matematice s ohledem na (klíčové) kompetence 69 

5.4.1 Situace v České republice 70 

5.4.2 Situace ve Francii 72 

6 Závěr 79 

Seznam obrázků 80 

Seznam tabulek 80 

Seznam použité literatury 81 

Seznam příloh 89 

2 



1 Úvod 

Po celou dobu mého studia na Pedagogické fakultě UK mě provázejí dvě, na první 

pohled značně vzdálené, disciplíny: matematika s didaktikou matematiky a francouzský jazyk 

s francouzskou literaturou. Má kombinace vzbuzuje u mnoha lidí údiv. Mají pocit, že 

matematika s francouzštinou nejdou dohromady, že se к sobě nehodí. Můj názor je přesně 

opačný. Každá věda, stejně jako jazyk, vyžaduje logické uspořádání, sytém vazeb, které 

navzájem propojují jednotlivé prvky, aby tak vznikaly smysluplné celky. Aby člověk 

porozuměl jazyku, nestačí mu pouze slovní zásoba, potřebuje umět proniknout do 

morfologických, syntaktických i lexikálních struktur. Podobně v matematice nestačí znalost 

definic a vět, ale je třeba pochopit souvislosti, vzájemné vztahy. V obou případech je pak 

nutné umět využít získané znalosti v konkrétních situacích. Matematika š i je s jazykem blízká 

i jinak než strukturou. Podle slov Leo Rostena nelze matematiku ani jazyk odloučit od její 

kulturní kostry, ale ani odjejí psychologické kůže (Hejný, Kuřina, 2001, str. 163). 

V této práci se nezabývám vztahem mezi strukturou jazyka a strukturou vědy, ale 

využívám svých jazykových znalostí k tomu, abych na základě srovnávací analýzy přiblížila 

shodné a odlišné tendence v přístupech к předmětu matematika na úrovni kurikulárních 

dokumentů u nás a ve Francii. Vzhledem к probíhající reformě vzdělávací soustavy v České 

republice, jejíž součástí je zpracování nových kurikulárních dokumentů, je tento problém 

velmi aktuální. 

Neodpustím si však poukázat na malou lingvistickou zajímavost. V českém jazyce má 

podstatné jméno matematika tvar jednotného čísla, ženského rodu. Ve francouzském lexiku se 

podstatné jméno„les mathématiques" vyskytuje v množném čísle, předznamenává tedy určité 

množství. Výkladový slovník Le Robert z roku 1991 vysvětluje slovo „les mathématiques" 

jako soubor věd, jejichž předmětem je množství a řád. Je patrný určitý posun mezi chápáním 

matematiky jako vědy a matematiky jako souboru věd. 

O srovnání vzdělávání v matematice jsem se začala zajímat během svého studijního 

pobytu na univerzitě Victor Segalen v Bordeaux v rámci programu Sokrates - Erasmus. 

Tehdy mě v průběhu několika hospitací v hodinách matematiky na tamním collège' zaujaly 

některé odlišné přístupy francouzských učitelů к výuce matematiky, oproti přístupům českých 

učitelů. S ohledem na stávající reformy školství ve většině zemí Evropské unie, které jsou 

1 Vysvětlení pojmu viz kapitola 3.2. 
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důsledkem Lisabonské strategie zformulované v roce 2000, se v této práci zabývám analýzou 

kurikulárních dokumentů se zaměřením na matematiku. V současné době, kdy se svět 

globalizuje a v rámci Evropské unie se prosazují tendence к „harmonizaci" vzdělávacích 

systémů, mohou být odlišnosti v systémech vzdělávání nejenom předmětem poznání nebo 

zdrojem inspirace, ale i součástí kulturního bohatství každé země. 

Podle Průchy (1999, str. 24) je posláním srovnávací pedagogiky objevování, 

vysvětlování, podporováni a šíření znalostí o vzdělávacích systémech a o idejích 

a problémech vzdělávání ve světě. Proto v práci objevuji a na příkladu matematiky vysvětluji 

někdy rozdílné, jindy obdobné pojetí vzdělávacích programů v České republice a ve Francii 

se zaměřením na obsah, cíle a hodnocení žáků. Předpokládám, že tím zároveň přispívám 

к šíření znalostí o francouzském systému vzdělávání. Přináším také některé postřehy týkající 

se Rámcového a školních vzdělávacích programů v České republice. 

Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V první části je popsán historický vývoj 

vyučování matematice v obou zemích, který slouží к zasazení problematiky do širších 

souvislostí. Druhá část představuje systém školství ve Francii a tím usnadňuje orientaci 

v dalším textu. Ve třetí části se zabývám charakteristikou českých a francouzských 

kurikulárních dokumentů. Tato charakteristika zároveň vytváří hlavní informační podklad pro 

čtvrtou, analytickou část. Vlastní analýza vychází z porovnání obecných trendů ve vzdělávací 

politice a přes méně obecné okruhy problémů směřuje ke zcela konkrétním tématům. 

Všechny citace z cizojazyčných zdrojů jsou překladem autorky. 

1.1 Cíle práce 

Cílem mé diplomové práce je provést srovnávací analýzu českých a francouzských 

kurikulárních dokumentů se zaměřením na matematiku a uvést z ní vyplývající výsledky. 

K tomu využívám především poznatky získané studiem příslušných pedagogických materiálů, 

učebnic a odborné literatury a také vlastní zkušenost ze studijního pobytu v Bordeaux. 

Analýza i její výsledky se týkají nižšího sekundárního vzdělávání. 

Důvodů, proč jsem zvolila pro porovnání s Českou republikou právě Francii, je více. 

Na prvním místě stojí skutečnost, že Francie, pokud je mi známo, je v pracích zabývajících se 

výzkumem kurikula zastoupena zřídka. Dále mne zajímalo, jak se projeví záměry Lisabonské 

strategie v podmínkách relativně centralizovaného francouzského školského systému. Nelze 

opominout ani můj osobní zájem o tuto zemi. 
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V analytické části práce se soustřeďuji na vybrané okruhy problémů, které se na 

základě prostudované literatury jeví jako významné. Jejich výběr je objasněn v páté kapitole. 

Uvědomuji si, že pracuji s písemnými materiály, v nichž uvedené představy 

o vzdělávání, záměry autorů, cíle, plánovaný obsah i jiné vize mohou být výrazně odlišné od 

skutečné situace ve školách. Porovnání kurikul v jejich koncepční a projektové formě (Průcha, 

2006) ovšem přináší podněty a výsledky, které se dotýkají i reálné výuky. 

V žádném případě se nesnažím hodnotit, který z dokumentů je lepší nebo horší. 

Naopak, má pozornost se obrací na ty jevy kurikul, které by mohly přispět ke zkvalitnění 

koncepce nových kurikulárních dokumentů a případně i inspirovat učitele. Názory vyjádřené 

v této práci nejsou myšleny jako kritika, ale jako podněty nejen pro učitele. 

2 Srovnání vývoje vzdělávacího obsahu matematiky v českých zemích a ve 

Francii 

2.1 Vymezení pojmu vzdělávací obsah 

Obsah vzdělávání je úzce spjat se samou existencí vzdělávacích systémů. Od 

historických počátků školy jako vzdělávací instituce - tedy už v antickém starověku - až po 

naši současnost se lidé zabývali určováním toho, co má být optimálním obsahem vzděláváni 

(Průcha, 1999, str. 73). V nejširším pojetí chápeme vzdělávací obsah jako souhrn lidského 

poznání zpracovaný procesem didaktické transformace na učivo. Vzdělávací obsah tvoří 

náplň a zároveň prostředek vzdělávání, jedná se o propojený celek očekávaných výstupů 

a učiva. Stanovit vzdělávací obsah tedy znamená odpovědět na otázku co, respektive jaké 

učivo bude náplní vzdělávání. 

Výběr vzdělávacího obsahu a jeho strukturování patří к rozhodujícím činnostem 

tvorby kurikula. Nejčastěji vymezujeme obsah vzdělávání vzhledem к jeho konkrétnímu 

stupni a pro jednotlivé předměty zvlášť. Existují však i modely, ve kterých se stanoví jádro 

obsahu společné pro všechny předměty. O náplni vzdělávání rozhodují tvůrci vzdělávacích 

programů, didaktikové, autoři učebnic i sami učitelé. Kritéria volby vzdělávacího obsahu by 

měla reflektovat skutečnost, že cíle vzdělávání se mění, vyvíjejí a přehodnocují v závislosti na 

sociálních, ekonomických, kulturních, politických nebo hodnotových změnách ve společnosti. 

Stěžejní roli hrají též nově objevené poznatky na poli jednotlivých vědních či humanitních 

disciplín a pochopitelně zřetel к optimálnímu rozvoji osobnosti. 

5 



Ve shodě s výsledky výzkumných šetření z počátku 80. let můžeme konstatovat, že 

obsah vzdělávání není statický jev, existující jen v jedné podobě, ale je to naopak jev velmi 

dynamický a proměnlivý, jenž má několik forem či rovin existence, do nichž se postupně 

promítají (Modularita v Evropě, 2001, str. 51). 

Chceme-li porovnávat vzdělávací obsahy matematiky v České republice a ve Francii, 

musíme je proto zasadit do širšího historického rámce v obou zemích. 

2.2 Historický kontext vyučování matematice v českých zemích 

První výraznější snahy o popularizaci vyučování počtů se objevily v souvislosti 

s rozvojem manufaktur v druhé polovině 18. století. Do té doby spadala organizace 

elementárního vzdělávání nejprve do pravomoci církve, později též měst a obcí. Výuka 

probíhala v různých typech škol a omezovala se na čtení, psaní a náboženství. 

Zavádění nových pracovních postupů do manufakturní výroby vyvolalo nové 

požadavky na přípravu pracovníků (zejména dětí) a vedlo к zakládání škol při manufakturách. 

V nich děti 12 hodin denně pracovaly a 2 hodiny se učily číst, psát a počítat. Nelítostné 

podmínky se částečně zlepšily až po zavedení tolerančního patentu r. 1771. V roce 1774 vyšel 

Obecný školní plán, který směřoval к centralizaci a rozšíření elementárního školství 

v Rakousku-Uhersku. Reformy, které následovaly po tomto datu, byly počátkem vzniku 

moderní školské soustavy a moderního obsahu vzdělání. Centralizovanou školskou soustavu 

tvořily školy triviální pro děti od 6 do 12 let zřizované v obcích, školy hlavní v krajských 

městech a normální školy v hlavních zemských městech. Kromě toho fungovala gymnázia -

střední školy, které byly do té doby pod kontrolou církevních řádů, a pár škol vysokých. 

V triviálních školách se vyučovalo čtení, psaní, počítání a náboženství. Hlavní školy nabízely 

kromě trivia německou gramatiku, základy latiny, stavitelství, rýsování, geometrii 

a elementární poučení z přírodních věd. Vyučovacím jazykem na těchto školách byla 

němčina. Úspěšné absolvování německé hlavní školy opravňovalo mladé chlapce к nástupu 

do šestiletého gymnázia, kde se ovšem za studia platilo. Normální školy sloužily к přípravě 

učitelů škol hlavních a triviálních v tzv. preparandách. Vyučovací metody byly založené na 

paměťovém učení, které vycházelo ze záznamu učitele na tabuli. Prosazovala se zejména 

metoda tabulární a katechizování. Výuka počtům, měřictví a stavitelství vycházela 

z praktických činností a respektovala potřeby příslušných řemesel. 

Od 30. let 19. století vzrostl tlak buržoazie na uchopení moci. Její snahy o získání 

politického vlivu byly výrazně podpořeny bojem za právo vyučovat v českém jazyce. 

6 



Rozmach výroby a techniky podnítil vznik nových typů středních škol, tzv. reálek, kde 

dominovalo materiální vzdělání. Rozklad feudalismu vyvrcholil revolučním rokem 1848, 

který s sebou přinesl řadu společenských a právních reforem. Z hlediska vyučování 

matematiky stojí za zmínku Exner-Bonitzův „Nástin organizace gymnasií a reálek", který 

vymezil reálky jako instituce připravující jednak na technická studia, jednak pro průmysl, 

řemesla a na praktický život. Tím se sekundární vzdělávání rozdělilo na humanitní 

a technicko-přírodovědnou větev. V souladu s požadavky „Nástinu" trvala studia na 

gymnáziu osm let a na reálkách šest. Z učebních plánů lze zjistit, že reálky měly oproti 

gymnáziím celkově větší hodinovou dotaci matematiky (Plaček, 2006) a vzdělávací obsah 

matematiky byl obohacen o deskriptivní geometrii, rovnice třetího a čtvrtého stupně a rovnice 

exponenciální a logaritmické. Exner-Bonitzův systém se udržel bez větších změn po sto let. 

2.2.1 Role Jednoty českých matematiků a fyziků ve vývoji vyučování matematiky2 

Jednota českých matematiků a fyziků patří mezi nejstarší existující učené společnosti 

v českých zemích. Byla založena roku 1862. Její činnost se od počátku zaměřovala na 

zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech typů a úrovní a na podporu a rozvoj 

těchto věd. 

Jednota mezi svými členy sdružila mnoho učitelů středních škol a institutů vyššího 

vzdělávání i profesorů vysokých škol a vědců. Již v roce 1872 začala vydávat časopis 

věnovaný matematice a fyzice a o rok později učebnice a vědecké monografie. Po vzniku 

nezávislého Československa se stala prakticky jediným kvalifikovaným vydavatelem učebnic, 

odborných knih a časopisů o matematice, fyzice a příbuzných oborech. 

Na začátku padesátých let byla Jednota donucena vzdát se majetku, který byl předán 

nově vzniklé Československé akademii věd, a stala se učenou společností při ČSAV. 

Matematická část její knihovny se stala základem fondu knihovny Matematického ústavu, kde 

je opatrována dodnes. 

Dnes se svými 2500 členy, z nichž asi polovinu tvoří středoškolští učitelé, představuje 

Jednota jednu z největších vědeckých společností v České republice. Je strukturována dvojím 

způsobem: oblastně a odborně. V řadě měst - obvykle vysokoškolských či výzkumných 

centrech - jsou zřízeny pobočky, které organizují vlastní činnost v regionu (přednášky, 

2 Převzato ze serveru http://www.jcmf.cz/hist.html. 
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semináře, besedy, kurzy apod.). Podle profesního zájmu se členové JČMF sdružují ve čtyřech 

sekcích, v České matematické společnosti (s dřívějším názvem Matematická vědecká sekce), 

České fyzikální společnosti (s dřívějším názvem Fyzikální vědecká sekce), ve Společnosti 

učitelů matematiky (dříve Matematická pedagogická sekce) a Fyzikální pedagogické 

společnosti. Sekce zřizují odborné skupiny, které vyvíjejí činnost na celostátní úrovni. 

Jednota samostatně nebo ve spojení s vysokými školami a výzkumnými ústavy 

organizuje národní i mezinárodní konference, sympozia, semináře a letní či zimní školy. 

Systematicky sleduje úroveň vyučování matematice a fyzice na všech typech škol a předkládá 

návrhy na jeho zlepšení a modernizaci. Velkou pozornost věnuje talentovaným žákům 

a studentům a podílí se na organizování Matematické a Fyzikální olympiády, Turnaje 

mladých fyziků, Matematického klokana a dalších soutěží. 

2.2.2 Proměny ve vyučování matematice do začátku druhé světové války 

Zrychlující se rozvoj vědy a techniky v druhé polovině 19. století, prosazování 

objektivních metod ve vědeckém zkoumání a získávání nových matematických poznatků 

vytvořil živnou půdu pro reformy ve vyučování matematice. Již roku 1850 publikoval 

J. E. Purkyně článek „O opravě gymnasií ohledem na přírodovědecké studium, s krátkým 

předložením cyklické soustavy učebné" a poukázal tak na nutnost propojení vyučování 

s výsledky současné vědy. Jeho snahy vyústily ke zvýšení hodinové dotace matematiky na 

gymnáziích а к zavádění nových metod do výuky (rozhovor, praktická cvičení). Myšlenka 

jednotné střední školy našla uplatnění o deset let později v podobě reálného gymnázia. Obsah 

matematiky byl determinován uplatněním poznatků v praktickém životě, vzrostl význam 

materiálního vzdělání. 

Od počátku 20. století krystalizovaly započaté reformní snahy do konkrétní podoby. 

Obsah vzdělání staré školy, ani její herbartovský způsob vyučování nemohl uspokojit 

požadavky ekonomického a vědeckého rozvoje. Střední školu bylo nutno doplnit především 

přírodními vědami a moderními jazyky. Elementární vzdělání, omezující se v podstatě na 

trivium, vyžadovalo hlubší reorganizaci (Kopecký, 1966, str. 100). Významnou roli 

v reformním hnutí ve vyučování matematiky sehrál německý matematik Felix Klein. Usiloval 

zejména o navazování a propojení matematického vzdělání na všech stupních různých typů 

škol a v důsledku toho o změny v obsahu přírodovědných předmětů. Kleinův návrh reformy 

byl přijat na shromáždění německých přírodovědců v Meranú v roce 1905 jako tzv. 

„Meranský program". Z něj vyšly následující požadavky: 
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• rozvíjení schopnosti chápání matematických vztahů ve světě, posílení prostorové 

představivosti a návyk funkčního myšlení, 

• nutnost zavedenípropedeutických kurzů ve vyučování geometrii, 

Ě odstranění příliš náročných důkazů z nižších tříd, 

• co nejužší spojení aritmetiky a algebry, planimetrie a stereometrie tak, aby vynikla 

jednota matematiky a aby se matematika nerozpadla na jednotlivé navzájem 

nesouvisející disciplíny, 

' posílení významu přírodovědných předmětů (Žišková, 2006). 

Kleinovy návrhy našly v českých zemich odezvu již v roce 1909 v podobě 

Marchetovy reformy, která se týkala změny učebních osnov gymnázií a reálných gymnázií. 

Zásluhou Jednoty českých matematiků a fyziků byly v souladu s novými osnovami sestaveny 

vysoce kvalitní učebnice respektující i požadavky na cyklické uspořádání učiva. 

2.2.3 Vliv reformní pedagogiky na utváření matematického vzdělávání 

Po první světové válce se reformní snahy, prodchnuté pragmatickou pedagogikou, 

obrátily zejména na školu měšťanskou a obecnou. Nový přístup к žákům, aktivizace žáků při 

vyučování a přizpůsobování školy jejich potřebám se odrazily v nových učebních osnovách 

tzv. pokusných škol. Vyučovací metody v těchto školách byly obohaceny o projektovou 

metodu, metodu samoučení či praktickou školu. Odpovědnost za výsledky učebního procesu 

se přesunula z učitele na žáka. Charakteristickým rysem celého poválečného reformního hnutí 

byla vysoká angažovanost učitelů při vytváření nových požadavků na vzdělávání. Příhodův 

referát „O jednotné vnitřně diferencované škole", přednesený ve 30. letech, znamenal 

vyvrcholení reformního hnutí a ověřování jeho myšlenek v praxi. Východiskem pro práci 

učitelů se měly stát reálné životní situace, na které navazovala samostatná práce žáků. Zvláště 

v matematice se prosazovala metoda konstruktivního objevování, která spočívala 

v objevování matematických pojmů samotnými žáky za vhodného vedení učitelem. Cílem 

reformních snah byla škola jednotná, pracovní, společenská a demokratická. Škola 

přizpůsobená individualitě dětí, s vnitřní diferenciací, jejíž základní proměnnou byl žák 

a učební předmět (Svatoš, cit. 2007). Z hlediska přírodních věd není bez zajímavosti, že 

veškeré pedagogické změny vycházely z poznatků vědy a filozofie pragmatismu. Pod jejich 

vlivem došlo ke sjednocení učitelů a vědců za účelem zkvalitňování našeho někdejšího 

školství. 
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Tíživá atmosféra konce druhé světové války vyvolala rostoucí zájem o socialisticky 

orientovanou výchovu a kolektivní hodnoty. Komunistickým zákonem o jednotné 

nediferencované škole z roku 1948 byly definitivně potlačeny reformní projevy 30. let. Ve 

vyučování se kladl důraz zejména na vědeckost, systematičnost a celistvost předávaných 

poznatků. Požadavek matematického obsahu učiva si vyžádal modernizaci v přístupu 

к matematickému vzdělávání zejména po obsahové stránce. Důležitým iniciátorem těchto 

snah u nás byl akademik Eduard Čech. Spolu se skupinou matematiků, které kolem sebe 

soustředil, definoval následující cíle (Žišková, 2006): 

- propojit výklad matematiky s poznatky tehdejší vědy, 

• zpřesnit a prohloubit matematické úvahy, 

• dbát na systémovost získávání matematických poznatků, 

• vypracovat učebnice podle výše uvedených zásad, 

• zvýšit kvalifikaci učitelů matematiky.3 

Čechovy učebnice byly sice na vysoké vědecké úrovni a respektovaly deduktivní výstavbu 

teorie, ale nepřipravenost učitelů к výkladu takto náročně zpracovaného učiva, přesun 

obtížných úvah do nižších ročníků a přemíra teorie bez dostatečného počtu praktických 

aplikací způsobovaly, že vyučování podle těchto učebnic nebylo příliš úspěšné (Plaček, 2006). 

Obdobná situace se týkala nejen matematiky, ale i ostatních předmětů, proto muselo dojít 

к reorganizaci československého školství. 

2.2.4 Pokus o modernizaci matematiky 

Nové přístupy к pojetí školské matematiky se objevily od 60. let 20. století v rámci 

tzv. „modernizační vlny". Ta vycházela z námětů významných českých či slovenských 

matematiků, didaktiků, metodiků i učitelů matematiky a inspirovala se podněty ze zahraničí. 

Východiskem pro změny ve vyučování matematice byl princip spojení školy se životem. 

Všestrannějších matematických vědomostí a dovedností a všestrannější přípravy pro duševní 

i tělesnou práci mělo být dosaženo především spojením matematické teorie a praxe. To 

znamenalo rozvíjet myšlení žáků, dát jim hluboké a trvalé vědomosti a dovednosti a zároveň 

u nich pěstovat schopnost používat tyto vědomosti a dovednosti tvořivě v praxi (Žišková, 

2006). Za prioritní považovala tehdejší matematicko-učitelská obec sjednocení matematické 

3 Prvním krokem bylo založení Ústavu pro matematiku roku 1947. 
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terminologie, rozšíření vzdělávacího obsahu o nové matematické oblasti a prosazování 

takových metod učení, které by respektovaly nové poznatky psychologie a pedagogiky 

(konstruktivistické přístupy, heuristické metody, využitelnost získaných poznatků při řešení 

problémů v praxi). Podobně jako ve 30. letech 20. století podnítily i někdejší modernizační 

snahy obrovský zájem veřejnosti o vzdělávání a školství vůbec a vysoké nasazení učitelů při 

realizaci změn. Pro ilustraci tehdejší situace nám dobře poslouží příklad zavádění „množinové 

matematiky" do škol. 

Podle Hejného bychom v historii matematiky těžko hledali případ, kdy byl přechod 

z vědeckých publikací do osnov středních a dokonce základních škol tak rychlý jako u teorie 

množin. Množinová matematika se jevila jako vhodný nástroj pro objevování matematických 

struktur a pojmů samotnými žáky. Zároveň však stavěla učitele před nelehký úkol: změnit 

vlastní dosavadní přístup к výuce takovým způsobem, aby žákům otevřel cestu к jejich 

vlastnímu poznání. Stimulován atmosférou novosti a touhou po změně, za podpory školské 

instituce, se učitel pustil do bádání, hledání, tvoření. Postupem času však jeho nadšení 

opadalo, stejně jako zájem veřejnosti. Čas strávený nad přípravami nebyl ohodnocen, učitel se 

s povděkem vrátil к původnímu stylu učení. Škola opět nasákla paměťovým učením, 

„papouškováním" bez hlubšího porozumění, formalizmem. Obsah učiva se změnil natrvalo, 

ale formy práce si uchovaly svěžest pouze přechodně. To vedlo к přehodnocení množinové 

matematiky (Hejný, 1989, str. 41). Podobný osud stihl i jiné matematické celky a zasáhl 

i ostatní především přírodovědné předměty. Výsledkem modernizačních přístupů tak byly 

zejména učebnice předimenzované novým učivem. 

2.2.5 Transformace českého školství po roce 1989 

Změna politického systému po Sametové revoluci vyvolala potřebu celkové revize, 

reorganizace a restrukturalizace české školy. V první fázi se reforma soustředila především na 

architekturu vzdělávací soustavy a její osvobození od vlivu komunistické ideologie. České 

školství se otevřelo zahraničí, odkud mohlo čerpat nové podněty. Vznikla řada návrhů na 

organizační, kurikulární, obsahové, evaluativní aj iné změny v systému školství. Jejich 

selekce a postupná realizace se stala předmětem následujících etap. Walterová (1994, str. 166-

167) řadí mezi nejvýznamnější změny: 

• diverzifikaci vzdělávacích drah jako důsledek zrušení státního monopolu na 

vzdělávání, zakládání soukromých škol a možnost profilace škol a tříd, 

š deideologizaci kurikula, zavedeni nových témat, dříve tabuizovaných, 
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• částečnou decentralizaci a posíleni kompetence školy při tvorbě kurikula (např. 

zavedením volitelných a nepovinných předmětů), 

• dílčí redukci poznatkového učiva a zdůrazněni obecnějších struktur, 

* posílení kompetence učitelů při volbě metod a forem výuky, 

• zrušení státního monopolu na tvorbu učebnic. 

Nové problémy, které se objevily v průběhu reorganizace vzdělávací soustavy 

a implementace kurikulárních dokumentů do praxe, vytyčily směřování českého školství 

v následujících letech. Jako klíčové se ukázaly: posílení autonomie škol, zavedení 

mezipředmětových vztahů a integrovaných témat, vytvoření vzdělávacích standardů 

závazných pro všechny školy, nalezení rovnováhy mezi mírou autoritatívnosti a možnou 

liberalizací kurikula (Walterová, 1994, str. 167). Mnohé z problémů zůstávají aktuální 

dodnes. 

Počínaje školním rokem 1996 se začalo vyučovat podle vzdělávacích programů 

Základní škola a Obecná škola, o rok později vstoupil v platnost též vzdělávací program 

Národní škola. V současnosti jsou tyto programy nahrazovány „novou generací" 

kurikulárních dokumentů, jejichž analýza je předmětem kapitoly 4.1. 

2.3 Historický kontext vyučování matematice ve Francii 

V průběhu 18. století se matematika vyučovala pouze v rámci armádních škol, pro 

praktické využití. Částečné matematické vzdělání nabízeli též Benediktini, řád proslulý svou 

otevřeností všem vědám a osvícenství (Gohau, 2004), kteří v roce 1770 zavedli výuku 

matematiky a přírodopisu. Během Revoluce (1789 - 1799) byly z podnětu Konventu zřízeny 

centrální školy, které měly nabízet široké spektrum vyučovacích předmětů. Nedokonalá 

organizace a fakt, že byly určeny pouze pro žáky ve věku od 12 do 18 let, však způsobily, že 

tyto školy neměly na šíření matematického vzdělání výrazný vliv. V roce 1802 nechal První 

konzul slavnostně otevřít gymnázia, kde se vyučovala pouze latina (doplněná o dějepis 

a zeměpis) a matematika, která zahrnovala i základy fyziky, chemie a mineralogie. Šestiletá 

placená studia, zakončená kurzem francouzské a latinské literatury nebo základy 

diferenciálního a integrálního počtu, sloužila к přípravě na univerzitu. Proto směli 

gymnázium studovat pouze výjimečně nadaní chlapci z bohatých rodin, jejichž počet zaujímal 

asi pět procent z celkové žákovské populace. 
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Obsah matematického vzdělávání se ve Francii měnil, formoval, utvářel a obohacoval 

po celé 19. století. Upřesněme však, že proměny vyučování matematiky se týkají pouze 

nižšího sekundárního vzdělávání4 a vyššího sekundárního vzdělávání.5 Primární vzdělávání, 

určené pro širokou populaci od 6 do 11 let, tvořilo po celé zmíněné století samostatný 

a nezávislý systém, kteiý nesloužil jako předstupeň nižšího sekundárního vzdělávání. 

Koncepce vyučování vycházela z potřeb praktického života, v matematice se proto učily 

pouze počty a aritmetika. Z obavy před přílišnou vzdělaností, která je neslučitelná s osudem 

prostého lidu (Itard, 2002), se vzdělání žáků primárních škol omezovalo pouze na trivium 

a náboženství. Paralelně s těmito školami existovaly v rámci gymnaziálního systému placené 

třídy, určené pro přípravu dětí zburžoazních rodin. Zákony z roku 1833 se obsah kurikula 

v matematice obohatil o základy geometrie a metrický systém. 

Základním pilířem pro nejvyšší matematická studia a pro shromaždování 

matematických poznatků se stala od roku 1794 Polytechnická škola. Přípravy ke studiu na 

této univerzitě se odehrávaly ve speciálních matematických třídách a zahrnovaly algebru 

(algebraické rovnice), trigonometrii, analytickou geometrii a euklidovskou geometrii. Ta se 

vyučovala podle učebnice významného francouzského matematika Legendra. Do doby než 

byla založena Normální vysoká škola, sloužila Polytechnická škola i к formování budoucích 

učitelů. 

2.3.1 Reforma 1852 

Až do poloviny 19. století výuka matematiky výrazně stagnovala, vzdělání stálo na 

křesťanských základech ave vzdělávacím obsahu gymnázií převážila filozofie. Proměny 

společnosti, nárůst vědeckých poznatků a rozvíjející se průmysl však přivedly premiéra v roce 

1852 к reformě středního školství. „Bifurcation", jak reformu označoval, rozdělila vyučování 

na gymnáziích do dvou větví: přírodovědné a tradiční literární. Zatímco francouzština, latina, 

dějepis-zeměpis a jeden cizí jazyk tvořily společný základ pro obě větve, algebra, aritmetika, 

geometrie, fyzika, chemie a přírodopis již byly určeny pouze pro žáky přírodovědné větve. 

I přes podporu Ludvíka Napoleona reforma nepřežila ani deset let, zejména z důvodu 

nepřipravenosti společnosti na tak výraznou změnu. 

4 Termín je užit v souladu s mezinárodní standardní klasifikací vzdělávání - 1SCED 1997, která je j vymezuje též 

jako druhý stupeň základního vzdělávání. Obsah vzdělávání této úrovně je obvykle určen к dokončení 

základního vzdělávání, které začalo primární úrovní. 
5 Úroveň 1SCED 3 začíná obvykle po ukončení běžné povinné školní docházky. 
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Úvahy nad organizací školství ovšem měly za následek zřízení Vyšších elementárních 

škol (EPS), které se vzápětí připojily к sekundárnímu vzdělání a v 80. letech 19. století se 

transformovaly v „moderní střední školy". Jejich modernost spočívala v otevřenosti širším 

vrstvám populace, ve zrušení výuky latiny a řečtiny a v pedagogickém přístupu založeném na 

praktických činnostech žáků. Namísto složitého vysvětlování, doporučoval ministr školství 

Victor Duruy, vezměte žáky do laboratoři, do přírody, na venkov či do továrny. Jen tak mají 

možnost prožít, čemu se mají naučit (Gohau, 2004). Kritériem pro výběr učiva se stala míra 

využitelnosti a upotřebení osvojovaných poznatků v praktickém životě. Matematika se 

vyučovala především ve vztahu к obchodu (procenta, logaritmy) a průmyslu (kuželosečky, 

deskriptívni geometrie). Z podnětu nově vzniklých škol se obsah matematiky rozšířil i na 

prvním stupni, konkrétně o celá čísla, zlomky a výpočet obsahů základních obrazců. 

Na rozdíl od klasického sekundárního vzdělávaní, které trvalo šest let a otevíralo dveře 

ke všem svobodným povoláním, předurčovaly moderní střední školy, byť zakončené po pěti 

letech maturitní zkouškou, své absolventy pro průmysl, obchod nebo zemědělství. 

Pojetí klasického vzdělávání se odlišovalo i upřednostňováním teorie před praxí. Např. pro 

výuku věd, v souvislosti s uvedeným principem, platilo: matematika slouží jako prostředek 

к osvojení technických předmětů, jako základ pyramidy, na jejímž vrcholu se nachází fyzika. 

2.3.2 Rok 1902: opravdové vítězství vědy 

Rok 1902 představuje významný mezník pro postavení vědy v rámci nižšího i vyššího 

sekundárního vzdělávání. Východiskem celé reformy se stal „vědecký humanismus"6, tedy 

zcela nový přístup к vědě, který ji vynesl na úroveň humanitních předmětů z pohledu 

důležitosti ve vzdělávání a formování občanů. Schopnost analyzování, porovnávání, 

vyhodnocování, experimentování, odhadu, indukce, dedukce či analogie by měla napříště 

tvořit součást duševního bohatství člověka. Stěžejním úkolem vědy je tyto dovednosti utvářet 

a zdokonalovat (Gohau, 2004). Konkrétně se nový postoj к vědě projevil následujícími 

způsoby: 

• reorganizací a sjednocením nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání, 

• zavedením dvou větví, z nichž jedna neobsahovala latinu, v rámci nižšího 

vzdělávání a čtyř větví, dvou literárních a dvou vědeckých, v rámci vyššího 

sekundárního vzdělávání, 

6 Termín použil u příležitosti konference v roce 1904 proděkan Pařížské Akademie Louis Liard. 
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• výrazným zvýšením hodinové dotace přírodovědných předmětů, zejména fyziky, 

v obou vědeckých sekcích, 

• vytvořením oficiálních vzdělávacích programů, 

• přehodnocením přístupu к vyučování přírodovědných předmětů. 

Koncepce vzdělávacích programů zdůrazňovala provázanost přírodovědných předmětů tak, 

aby vynikla jednota vědy, při zachování specifik jednotlivých disciplín. Tento záměr byl 

podpořen oběžníkem z roku 1909, který vybízel učitele matematiky a fyziky ke vzájemné 

spolupráci. Učitel fyziky musí v každém okamžiku vědět, na jakém stupni pokroku se nachází 

matematické vzdělání jeho žáků, a stejně tak učitel matematiky nesmí zaváhat při volbě 

vhodných příkladů к procvičení odpřednášené teorie (Gispert, Hulin, 2000). Proto byl v praxi 

výklad fyzikálních zákonů ve vyšších ročnících gymnázia doprovázen grafickým 

znázorněním, proto se žáci seznamovali s pojmy funkce a návaznost i v rámci fyziky, proto se 

v hodinách filozofie pracovalo se základy popisné statistiky. 

Velké diskuze vyvolal v programu uvedený požadavek na získávání poznatků 

experimentováním a objevováním. Proti pochybnostem, zda převaha praktických činností nad 

teoretickým výkladem ve vyučování matematice nesníží její edukační hodnotu, se prosadily 

argumenty, že teoretické pojmy, aby nezůstaly pouze formálními poznatky, musí být 

doprovázeny dostatečným množstvím praktických cvičení. Ostatně i Henri Poincaré 

zdůrazňoval během konferencí pořádaných pro učitele gymnázií v rámci probíhající reformy, 

že definice je završením konkrétních příkladů, respektive zkušeností. К prosazování 

experimentů a heuristických metod v matematice měl přispět též návrh na výstavbu 

matematických laboratoří. 

Tvorba vzdělávacích programů v roce 1902 a jejich revize v roce 1905 vyvolala řadu 

otázek nad metodami výuky, přístupem к žákům i nad vzdělávacím obsahem a přinesla 

s sebou vlnu pedagogického oživení. Do středu zájmu se dostala výzva sjednotit vzdělávání 

s potřebami života (Gohau, 2004). V atmosféře podnětných debat mezi odbornou veřejností 

a učitelskou obcí se rodila významná vědecká i pedagogická díla. V roce 1899 vznikl časopis 

„Vyučování matematiky" (L'Enseignement mathématique) pro výzkum a mezinárodní rozvoj 

matematického vzdělávaní. Jeho autoři, Laisant a Fehr, napsali: Slovo vzdělávání chápeme 

v nej širším pojetí. Zahrnuje jak vzdělávání žáků, tak vzdělávání učitelů, která od sebe ostatně 

nemůžeme oddělovat. Odtud pramení naše snaha poskytnout dostatečný prostor otázkám 

filozofickým, metodologickým, historickým. Žádný profesor nebude dlouhodobě schopen plnit 

svoje posláni s hrdostí, pokud své znalosti omezí pouze na program vlastni třídy a vzdělávací 
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praktiky své země (Itard, 2002). Z pera Carla Bourleta, předsedy francouzské podkomise 

Mezinárodní komise pro matematické vzdělávání, vzešla řada důležitých děl: „Lekce ze 

základů algebry", vůbec první didaktická publikace a také první přiruěka, která zpracovávala 

teorii záporných čísel, dále množství učebnic, které respektovaly nově vzniklé programy 

a poskytovaly učitelům návody, jak učinit výuku matematiky méně abstraktní a dogmatickou, 

či „Nové dějiny matematiky", rozsáhlé dílo, jehož vznik řídil. Z velkého množství odborného 

tisku zmiňme ještě periodikum „Vyučování věd", založené za účelem podpory spolupráce 

mezi profesory matematiky, fyziky a přírodovědy, jak bylo požadováno oběžníkem z roku 

1909. Časopis vznikl z podnětu samotných profesorů a pod názvem „Vědecké vzdělávání" se 

udržel až do druhé světové války. 

Není bez zajímavosti, že vzdělávací programy nechávaly učitelům absolutní volnost 

ve způsobu realizace vyučovacích hodin, ve volbě metod a na úrovni nižšího sekundárního 

vzdělávání dokonce i v úpravě obsahu podle potřeb žáků. Zároveň bylo zdůrazňováno, že 

úspěšné vyučování je výsledkem celé řady okolností, z nichž na prvním místě stojí, aby učitel, 

ať už jakýkoliv, měl svoji práci rád (Gispert, 2002). 

Přestože se obsahově hutné programy nevyhnuly kritice zejména ze strany sociologů, 

posloužily jako zdroj inspirace pro modernizaci matematiky v druhé polovině 20. století. 

2.3.3 Východiska, průběh a dopady reformy moderní matematiky v šedesátých letech 20. 

století 

Uveďme nejprve, že období mezi světovými válkami bylo poznamenáno snahou 

0 zrovnoprávnění přístupu к vědeckému vzdělávání. Režim „rovnosti věd" z roku 1925 

zavedl ve všech větvích sekundárního vzdělávání stejné programy v matematice i ve fyzice, 

a to pro všechny žáky. I když se tímto činem citelně snížila úroveň vyučování přírodovědných 

předmětů, autoři Desforges a Iliovici konstatují, že vyučování geometrie se za posledních 

třicet let výrazně změnilo. Zavedly se základní geometrické transformace v rovině 

1 v prostoru, a také, byť zatím velmi skromně, vektorová geometrie... (Itard, 2002). 

Návrat к programům z roku 1902 po druhé světové válce vyvolal nové otázky ohledně 

vyučování matematiky. Stále silněji pociťovaná potřeba změny nejen v pedagogickém 

přístupu, ale i v obsahu učiva získala mezinárodní charakter. Modernizace matematického 

vzdělávání se zařadila mezi nejdůležitější ekonomické výzvy poválečné společnosti, a proto 

se veškeré reformní snahy odehrávaly pod záštitou Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OCDE). Na sympóziích pořádaných v západní Evropě se matematikové, 
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didaktikové věd, pedagogové i průmyslníci shodli na skutečnosti, že tradiční vyučování 

matematiky a věd neodpovídá požadavkům vědy, průmyslu a ekonomiky nové, moderní 

společnosti (Gispert, 2002). Zároveň navrhli tři kroky к překonání této propasti: 

• vystavit vyučování matematiky na množinovém základě, aby vynikla struktura, 

jednota a logika matematiky - vědy, 

• podporovat využití matematiky v jiných oblastech (fyzika, technické vědy, medicína, 

biologie, ekonomie i společenské vědy) a naopak využít nástupu techniky ke 

zjednodušení mechanického počítání v matematice, 

• přizpůsobit metody výuky novým poznatkům v psychologii a vést žáky mimo jiné 

к samostatnému řešení problémů. 

Ve Francii probíhala reforma ve dvou etapách: na modernizační vlnu pod vedením 

předsedy prezidentské komise André Lichnérowicze navázala v 70. letech reforma Lagarigue. 

Z téže doby se datuje vznik „Výzkumných ústavů pro vzdělávání v matematice" (IREM), 

jejichž činnost v oblasti systematické přípravy učitelů a didaktické reflexe pokračuje úspěšně 

dodnes. Z dosud uvedených skutečností by mohlo vyplývat, že kromě změn v personálním 

obsazení státní komise se stávající hnutí nelišilo od reformy na počátku století. Pravda je však 

taková, že francouzská poválečná společnost začala tlačit na zpřístupnění a otevření 

sekundárního vzdělávání širokým vrstvám žákovské populace. Demokratický přístup ke 

vzdělání se stal základním politickým předpokladem a rámcem změn. Autoři nových 

vzdělávacích programů museli přizpůsobit obsah schopnostem průměrného žáka, nikoliv se 

obracet jenom na děti bohaté buržoázni vrstvy a výjimečné nadané studenty z ekonomicky 

slabšího prostředí. „Matematika pro všechny", tak zněla výzva pro pedagogy, matematiky, 

reformátory. 

Skupina francouzských matematiků, sjednocených pod jménem fiktivní postavy 

Nicolase Bourbakiho, publikovala od roku 1939 pod názvem „Élements de mathématiques" 

ucelenou řadu knih, které sehrály ve změnách vyučování matematiky klíčovou roli. Jejich 

koncepce matematiky vycházela ze zkoumání a popisu relací mezi různými množinami 

a objekty, nikoliv objektů samotných, jak se dělo doposud. Matematika struktur dokonale 

zapadala do Piagetovy teorie konstruktivismu, která poukazovala na podobnost mezi 

výstavbou matematických pojmů u dětí a strukturální výstavbou zmíněných publikací. 

S přesvědčením, že striktní „matematická architektura" a důsledné uplatňování množinově-

logického jazyka povedou к naplnění cílů reformy, se začala zavádět takto pojatá koncepce 
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matematiky do škol. Nejprve na gymnázia, později na druhý stupeň základní školy, až 

neminula ani nejmladší žáky. Touha předat nastávající generaci poznatky matematiky v její 

podobě sebevědomé, pevně vybudované disciplíny s dalekými perspektivami se s odkazem 

Nicolase Bourbakiho prosazovala mnohem silněji než v ČSSR. Problémy, kterým museli čelit 

žáci i učitelé, byly však v obou zemích stejné. 

Teorie množin se táhla jako červená nit celými vzdělávacími programy ze 

sedmdesátých let. Důležitou pozici přisoudili tvůrci též algebře, pro její vhodné využití 

к provádění operací s množinami, zatímco význam geometrie se zúžil pouze na jednu kapitolu 

lineární algebry. Podle nových programů se žáci seznamovali s pojmy těleso, grupa a reálné 

číslo, definované jako konečný nebo nekonečný desetinný rozvoj již na úrovni nižšího 

sekundárního vzdělávání. Na gymnáziu se získané poznatky dále prohlubovaly 

prostřednictvím matematické analýzy: vyučovaly se především posloupnosti, řady, funkce, 

limity, diferenciální a integrální počet. 

Pojetí, rozsah a utopický požadavek tzv. matematizace (přenesení matematické 

přesnosti a logické výstavby do humanitních předmětů) vyvolaly již v průběhu tvorby 

dokumentu nesouhlasné reakce i uvnitř samotné prezidentské komise. Více vědeckých 

společností, např. Jednota fyziků, Francouzská společnost fyziky, Společnost francouzských 

chemiků, zveřejnily otevřený dopis, ve kterém protestují proti invazi abstraktní matematiky 

(Gispert, Hulin, 2000), která svým vytržením z reality znemožňuje výuku ostatních 

přírodovědných předmětů, a požadují návrat klasické matematiky. 

V praxi se původní záměr reformy nahradit paměťové učení objevováním zcela 

paradoxně zvrátil v bezbřehý formalismus a mechanickou aplikaci poznatků bez hlubšího 

porozumění. Neúspěch celé reformy, nejvíce citelný v nárůstu neprospívajících žáků, ovlivnil 

přístup к vyučování matematiky ve Francii na dalších třicet let. 

Kritický pohled na implementaci reformy odhalí, že příčiny selhání najdeme jak 

v projektové (nepřipravenost učitelů na výuku pro ně zcela neznámé množinové matematiky, 

opomíjení historického vývoje matematických pojmů), tak v realizační fázi (uplatňování 

formálního způsobu výuky bez vazby na zkušenost, tedy nerespektování pojmotvomého 

procesu žáků, podmínky zavádění vzdělávacích programů do škol). Neporozumění „královské 

disciplíně" předurčovalo většinu žáků к závislosti na těch, kteří ji ovládají, a tedy s sebou 

neslo prvky sociální podřízenosti. Problematika selekce zůstává ve Francii aktuální dodnes. 
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2.3.4 Odklon od moderní matematiky a návrat к tradičním hodnotám 

Přestože prosazení moderní matematiky do škol mělo mnoho negativních důsledků, 

objevily se mezi nimi i některé přínosné vlivy. Zejména se zrodila didaktika matematiky, 

disciplína, jejímž předmětem studia se staly vztahy mezi vyučováním matematiky 

a osvojováním poznatků, s cílem nalézt, popsat, vysvětlit a překonat překážky, které vznikají 

v průběhu osvojování. Významné zásluhy v rozvoji výzkumu v didaktice matematiky náleží 

především Guy Brousseauovi, který založil roku 1965 v Bordeaux „Centrum výzkumu pro 

vyučování matematiky" (CREM). Jeho Teorie didaktických situací ovlivnila práce v didaktice 

matematiky na mnoho dalších let. Brousseau zavedl také pojem „didaktický kontrakt" (le 

contrat didactique), která stanovuje roli každého účastníka didaktické situace. V podstatě 

tento kontrakt zachycuje výsledek představy žáka o tom, co od něj učitel očekává v předem 

dané situaci. 

Pod vlivem výzkumů vedených v CREM se pedagogický přístup začal více než 

o experimentální metody opírat o zkušenosti a nové pojetí konstruktivismu. Teorie 

konstruktivismu předpokládá, že žák své poznání aktivně konstruuje tak, že ukládá získávané 

informace do smysluplných struktur. Gaston Bachelard, výrazná osobnost francouzské 

konstruktivistické didaktiky, píše: Vždycky jsem žasl nad faktem, že učitelé přírodovědných 

předmětů - ještě více než ostatní učitelé - nechápou, že lidé nechápou. Nikdy neuvažovali nad 

faktem, že žák přichází do třídy s už hotovými empirickými poznatky. Pak už nejde o to, získat 

vědeckou kulturu, ale přejít do jiné kultury, odstranit z cesty překážky nahromaděné 

každodenním životem (Bertrand, 1998, str. 68). V důsledku nových poznatků se začal klást 

důraz na žákův poznávací proces, na hledání vhodného způsobu učení, na diagnostiku 

porozumění matematickému poznatku. Metody výuky, zaměřené na samostatnou činnost 

a aktivitu žáků, se staly důležitější než obsah vyučování. Nová podstata vyučování 

matematiky spočívala v řešení problémů (neboli problémových situací)7. Upustilo se od 

burbakistické abstrakce a naopak se učitelé obraceli ke konkrétnímu zobrazení vždy, kdy to 

bylo možné. Nové vzdělávací programy navrátily geometrii důležité postavení v systému 

7 V české didaktické terminologii, se užívá spíše pojem problémová úloha, kterou se rozumí experimentální úkol 

s větším počtem různých zadání - problémů, avšak bez jednoznačného návodu к řešení (Bochníček, 2004). 

Problémová úloha vyžaduje od řešitele, aby formuloval hypotézu, zvolil strategii řešení a dokázal obhájit 

nalezený výsledek. Jedná se tedy o vysoce tvůrčí činnost. Ve Francii rozlišují aplikační problémy, problémy pro 

utváření nových pojmů a problémy pro radost z řešení. 
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souvislého matematického vzdělávání a potvrdily tak její nezastupitelnou roli při získávání 

specifických i obecných dovedností. 

V roce 1975 realizoval René Haby, s cílem demokratizovat a sjednotit přístup ke 

vzdělání, restrukturalizaci školského systému. Výsledkem jeho reformy bylo potlačení 

diverzifikace vzdělávacích drah na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání a zavedení 

jednotného „collège"8, čímž se povinná školní docházka prodloužila na deset let. Rok 1975 

předznamenal velké změny v systému vzdělávání, který byl v průběhu následujících dvaceti 

let podroben kritické analýze odborníků a veřejné diskuzi. Z nesčetných reforem a zákonů, 

které zasáhly postupně celý systém školství od primárního až po terciární vzdělávání v oblasti 

organizační, obsahové, metodické, výzkumu i plánování, zmiňme alespoň „la loi d'orientation 

sur l'éducation" známý též pod jménem „la loi Jospin" (Jospinův zákon - podle jména 

tehdejšího ministra školství) z roku 1989. Za nejvýraznější principy charakterizované 

v dokumentuje možné považovat: 

• povýšení problematiky vzdělávání do čela národních priorit, 

• přehodnocení postavení žáka v systému školství, žák je napříště považován za autora 

svého profesního směřování, 

• cíl přivést 80 % žáků stejné věkové kategorie к úspěšnému vykonání maturitní 

zkoušky, 

• rozdělení školní docházky na cykly (tři cykly pro primární a dva pro nižší sekundární 

stupeň), 

• zřízení IUFM (Institut universitaire pour formation des maîtres - „Univerzitní institut 

pro vzdělávání učitelů") určených к přípravě učitelů primárního a sekundárního 

stupně. Tím se sjednotil systém přípravy učitelů a získal jednotný univerzitní 

charakter. 

Na Jospinův zákon navázal v roce 2005 zákon Fillon, který určuje směřování a hodnotovou 

orientaci francouzského školství v současnosti. 

2.4 Analýza shodných a rozdílných tendencí v historickém kontextu obou zemí 

Při pohledu na společné rysy ve vývoji vyučování matematiky u nás a v e Francii 

můžeme konstatovat, že: 

s Vysvětlení termínu viz kapitola 3. 
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" Vyučování matematiky má v obou zemích dlouhou tradici, sycenou postojem 

společnosti к důležitosti přírodovědného vzdělání. 

• Učené společnosti a profesní organizace sehrály klíčovou roli ve formování obsahu 

vzdělání pro vědecké disciplíny a významně se podílely na zlepšování výuky 

matematiky. 

• Materiální vzdělání charakteristické pro druhou polovinu 19. století poukázalo na 

nezastupitelnost matematiky při řešení problémů praxe. 

• Na počátku 20. století došlo к výraznému zlepšení postavení matematiky v systému 

vzdělávání, důraz byl kladen na jednotu matematiky jako vědy a na systémovost 

získávaných poznatků. 

• Obsah matematiky primárního vzdělávání zahrnoval po dlouhou dobu pouze 

jednoduché počty a triviální geometrické konstrukce, zatímco na sekundární úrovni 

byl tvořen algebrou, aritmetikou, geometrickými transformacemi, planimetrií, 

stereometrií a kapitolami z matematické analýzy. 

• Neúspěch reformy moderní matematiky v šedesátých letech 20. století v obou zemích 

měl stěžejní dopad nejen na znalosti žáků, ale i na postoje učitelů. Navíc vedl ke 

zvýšení formalismu a předimenzování učebnic novým učivem. 

Naopak rozdílné aspekty se týkají zejména: 

• Období pragmatické pedagogiky v meziválečném Československu, kdy se reálné 

životní situace a řešení problémů staly nejen v matematice východiskem samostatné 

práce žáků. Podobný pedagogický přístup se ve Francii uplatnil až v druhé polovině 

20. století. 

• Existence vědecké sekce v systému francouzského sekundárního vzdělávání. 

• Problematiky selekce spojené s úspěchem respektive neúspěchem v matematice 

(matematika převzala tuto roli po klasických jazycích). V ČR se naopak můžeme 

setkat s jevem, kdy neúspěch v matematice, zejména mezi osobnostmi showbyznysu, 

patří téměř к dobrému tónu. 

Následující časové osy zachycují nejdůležitější momenty v historii vyučování matematice 

v Čechách a ve Francii. 
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3 Francouzský systém školství 

3.1 Základní principy vzdělávání 

Francouzský systém školství je založen na pěti základních principech, které vycházejí 

z myšlenek Velké francouzské revoluce a Ústavy ze 4. října 1958. Jedná se o: 

• svobodu vzdělání, 

• bezplatnost na veřejných školách, 

• neutralitu, 

• světskost, 

• povinnou školní docházku. 

Zásada svobody vzdělání zaručuje možnost volby mezi státní a soukromou školou na 

libovolné úrovni vzdělávání. Soukromé školy podléhají státní kontrole a v případě podpisu 

smlouvy se státem jsou jím dotovány. Zásady bezplatnosti a povinné školní docházky odrážejí 

zájem státu na rovnosti vzdělávacích příležitostí a rovnému přístupu ke vzdělání a profesní 

přípravě veškeré školní mládeže žijící na území státu. Neutralita je chápána ve smyslu 

filozofické apolitické svobody a úzce souvisí s náboženskou neutralitou a respektováním 

náboženského vyznání a ideologie, které se skrývají pod principem světskosti. 

Vzdělávání patří mezi dlouhodobé a stálé priority vládní politiky. Správa a řízení 

školství spadají do pravomoci ministerstva školství. Relativně centralizovaný systém 

vzdělávání odráží nezanedbatelný vliv státu na tvorbu vzdělávacího obsahu, na 

přerozdělování financí a především na vytváření jednotné evaluativní politiky se systémem 

veřejných zkoušek a průběžného vyhodnocování úspěšnosti žáků. V posledních letech se 

rozšířily pravomoci regionů a místních samospráv v oblasti financování a administrativního 

řízení. Organizaci systému školství na primární a sekundární úrovni zajišťují tzv. Akademie 

(školské správní jednotky), kterých je na území Francie celkem třicet. Tradičním rysem 

francouzského školství zůstává důraz kladený na národní hodnoty a kulturu. 

3.2 Architektura vzdělávací soustavy 

Francouzský systém školství je vystavěn na třech základních stupních: primární 

(elementární, základní), sekundární (nižší i vyšší střední) a terciární (vysoký). Pro snazší 

orientaci žáků během studia a též z potřeb průběžného hodnocení a výstupních kontrol se 

každý stupeň dělí na cykly, které jsou pak dále členěny na jednotlivá období podle funkce 
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a zaměření školy. Národní programy vzdělávaní jsou centrálně stanovené, závazné pro učitele 

i žáky a jasně vymezují obsah vzdělání i očekávané výstupy žáků pro každý cyklus. Povinná 

školní docházka trvá deset let, od 6 do 16 let. 

Preprimární vzdělávání 

Předškolní výchova, i když nepovinná, je ve Francii částečně integrovaná do systému 

primárních škol. Mateřské školy poskytují péči dětem ve věku od 2 do 6 let. Vzdělání v nich 

odpovídá tzv. „prvnímu učebnímu cyklu" (cycle des apprentissages premiers) a je rozděleno 

do tří period podle věku dětí, přičemž poslední rok docházky je zaměřen na přípravu na vstup 

do primární školy. Předškolní výchovou projde 99 % tříletých až pětiletých dětí. 

Primární vzdělávání 

Základní vzdělávání, určené žákům ve věku od 6 do 11 let, pokrývají tři cykly: 

přípravný (třída CP), základní (třída CEI a CE2) a upevňující (třída CM1 a CM2). Přípravný 

cyklus se odehrává v rámci mateřské školy. Cílem elementární školy je naučit žáky číst, psát 

a počítat, rozšířit jejich chápání času a prostoru, poznání světa a sebe sama (Ježková, 

Walterová, 1997, str. 53). Získané kompetence žáků jsou předmětem pravidelné kontroly. Na 

začátku třetího cyklu prochází každý žák národními hodnotícími testy z francouzského jazyka 

a matematiky. 

Nižší sekundární vzdělávání 

Čtyřletá nižší střední škola (collège) ukončuje povinnou školní docházku. Společný 

základ kurikula všech tří cyklů, pozorovacího (6. třída), centrálního (5. a 4. třída) 

i orientačního (3. třída)9, tvoří francouzština, matematika, dějepis-zeměpis, cizí jazyk, 

společenské vědy, přírodověda, technologie, tělesná výchova, výtvarná a hudební výchova. 

I pro collège jsou programy a cíle vzdělávání určeny centrálně. Během pozorovacího cyklu 

probíhá národní hodnocení úrovně žáků. Počínaje čtvrtou třídou mohou žáci vybírat z nabídky 

volitelných předmětů a tím se profilovat v přírodovědném, humanitním nebo technickém 

směru. Na konci orientačního cyklu skládají žáci závěrečnou zkoušku (diplome national du 

brevet) a podle té směřují buď na obecné lyceum, technické lyceum, nebo „profesní vzdělání" 

(ekvivalent odborného učiliště), kde získají osvědčení o odborné způsobilosti. 

9 Francouzský systém číslování ročníků je sestupný. 
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Vyšší sekundární vzdělávání 

Existují tři základní druhy středních škol: obecná a technická lycea, profesní lycea, 

a lycea zaměřená na výkon řemesel. Více než polovina žáků přechází do tříletých obecných 

a technických lyceí, která předurčují ke studiu na univerzitě. Po absolvování prvního ročníku 

se žák musí rozhodnout buď pro všeobecné, nebo technické vzdělání, v rámci kterého volí 

i směr studia (tzv. sérii). Obecné lyceum zahrnuje ekonomicko-sociální, literární a vědeckou 

sekci. Program lycea má velmi diferencovaný obsah, který stanovuje pro každou sérii povinné 

předměty, povinně volitelné předměty a výběrově volitelné předměty. Pružnost vzdělávacího 

programu umožňuje změnit sérii v průběhu studia. V předposledním ročníku skládají žáci 

maturitní zkoušku z francouzštiny, zbývající část maturity se koná v závěrečném ročníku 

lycea (terminal) a obvykle ji tvoří 9 až 10 písemných zkoušek. Vysvědčení o maturitní 

zkoušce opravňuje žáka ke studiu na vysoké škole, závěreěná zkouška je tedy zároveň první 

zkouškou vysokoškolskou. 

Terciární vzdělávání 

Ve Francii existuje patrně nediverzijikovanější systém vysokoškolského vzdělávání 

(Průcha, 1999, str. 153). Mezi hlavní typy vysokoškolských institucí patří univerzity a elitní 

odborné školy tzv. Grandes Ecoles („Velké školy"), kde musí zájemci o studium složit 

náročné přijímací zkoušky. Studium na klasických univerzitách je rozčleňené do tří cyklů: na 

tříletý licenciát, který představuje ekvivalent našeho bakalářského studia, navazuje jedno až 

dvouleté magisterské studium, zakončené magisterským titulem. Doktorské studium tvoří 

náplň třetího cyklu a zaměřuje se na výzkumnou činnost. 

Vzdělávání učitelů 

Od roku 1991 probíhá příprava učitelů primárních a sekundárních škol na 

„Univerzitních institutech pro vzdělávání učitelů" (IUFM). Do dvouletého studia jsou 

přijímáni uchazeči s licenciátem nebo jiným diplomem stejné úrovně. Na počátku volí 

studenti zaměření (elementární škola, collège, typ lycea) a kromě elementární školy též 

aprobaci, kterou tvoří pouze jeden předmět. První ročník je zaměřen na výuku oborových 

didaktik, aprobačních předmětů a obecnou pedagogickou přípravu. Na konci prochází studenti 

konkurzem, po jehož úspěšném absolvování se z nich stávají profesoři - stážisté. Ve druhém 

ročníku odchází studenti do škol, kde působí jako asistenti učitele v rámci pedagogické stáže. 

Zároveň pokračuje jejich odborná příprava na IUFM. Aby byli jmenování do veřejné funkce 
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profesora, musí adepti na učitelské povolání prokázat na konci studia uspokojivé osvojení 

kompetencí stanovených v zadávacích podmínkách pro IUFM. Součástí podmínek je 

i vytvoření vlastní pedagogické strategie u každého učitele. 

Graficky zachycuje architekturu vzdělávací soustavy ve Francii následující obrázek (zdroj 
[26]). 

DéJka 
itoW 

docházky 

Obrázek 3. Schéma vzdělávací soustavy ve Francii 
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4 Obecná charakteristika kurikulárních dokumentů 

Maňák pokládá za nejvýstižnější vymezení kurikula jako obsahu vzdělávacích aktivit 

a zkušeností, které žáci získávají ve vzdělávacích zařízeních a v návazných činnostech, včetně 

jejich plánování a hodnocení (2006, str. 24). Vzdělávací obsah, jeho strukturování a výběr se 

nachází v samotném jádru kurikulární tvorby a je neodmyslitelně spjat s cíli vzdělávání v té 

nejobecnější rovině. Obsah předmětu matematika závisí na postavení matematiky v systému 

kurikula a je determinován obecnými cíli matematického vyučování, potažmo vzdělávací 

politikou státu. Pro potřeby analytické části této práce považuji za důležité charakterizovat 

základní kurikulární dokumenty obou zemí. 

4.1 Česká republika 

S ohledem na aktuálně probíhající reformu školství ponechám stranou vzdělávací 

programy Základní škola, Obecná škola a Národní škola, jejichž platnost se v souladu s § 185 

odst. 1 školského zákona od školního roku 2007/08 postupně ukončuje, a změřím se na 

analýzu dokumentů, které tvoří rámec nebo východiska současných změn. 

4.1.1 Bílá kniha 

„Národní program rozvoje vzdělávání" neboli Bílá kniha, publikovaná v roce 2001, 

vymezuje koncepci směřování a vývoje českého školství v střednědobém a dlouhodobém 

horizontu. Je pojata jako strategický dokument charakterizující východiska, obecné záměry 

a cíle, které vedou к naplnění představ o rozvoji vzdělávací soustavy. Obsah Bílé knihy není 

legislativně závazný, neboť předpokládá pružnost a pravidelnou revizi podle aktuálních 

potřeb, ale má poskytnout pevný základ, od něhož se budou odvíjet konkrétní realizační 

plány. V tomto ohledu je podpořen a doplněn novým školským zákonem (Zákon 

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

Text dokumentu reflektuje analýzy i hodnocení českého školství ze strany odborníků. 

Vychází z výročních zpráv MŠMT, dokumentů OECD, přímo navazuje na publikaci „České 

vzdělávání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu ČR do EU" (1999). 

Podnětným zdrojem návrhů se stala též veřejná diskuze s názvem „Výzva pro deset milionů" 

určená odborné i laické veřejnosti. Předmětem zájmu Bílé knihy je integrující se vzdělávací 

soustava ve své sociální, kulturní, politické, hospodářské a environmentálni podmíněnosti 
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(str. 8). Podrobná analýza jednotlivých oblastí vedla k vymezení následujících dimenzí pro 

rozvoj vzdělávání v České republice: 

• Realizace celoživotního učení pro všechny. 
É Přizpůsobováni vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti 

znalostní. 

- Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. 

* Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí. 

" Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků. 

• Přechod od centralizovaného řízení к odpovědnému spolurozhodování. 

Charakteristika druhého stupně základního vzdělávání - vybrané pasáže (Tupý, Spilková 

2001, str. 48-49) 

Druhý stupeň základního vzdělávání ukončuje povinnou školní docházku. Cílem 2. 

stupně základního vzdělávání je především poskytnout žákům co nej kvalitnější základ 

všeobecného vzdělávání. To znamená vybavit je jasnými vztahy к základním lidským 

hodnotám a takovými všeobecnými vědomostmi a praktickými dovednostmi, které jim dovolí 

pokračovat v dalším stále specializovanějším vzděláváni i v rozvoji různých zájmových 

činností a nebudou žádného z nich odrazovat ani limitovat při poznávání nových oblastí 

lidského vědění a nových aktivit. 

Důležitou součást základního vzdělávání tvoří motivace к učení, poznání žákovských 

strategií učení, schopnost využít získané vědomosti a zkušenosti к tvořivému řešení 

problémů, schopnost asertivně jednat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat, a dále pak celá 

řada morálních vlastností a hodnot, jakými jsou tolerance a ohleduplnost, empatie, kladný 

a taktní vztah к přírodě, odpovědný vztah к vlastnímu zdraví apod. 

Jedním z významných úkolů učitelů je rozpoznat a dále rozvíjet talent, specifické 

schopnosti a možnosti každého žáka. Proto by se měla na tomto stupni vzdělávání uplatňovat 

vnitřní diferenciace povinné i nepovinné (zájmové) části vzdělávání. S tím úzce souvisí i snaha 

co nejvíce oddálit rozhodnutí o budoucí specializaci, ale současně dát žákům dostatečnou 

představu o další studijní, profesní a životní cestě. 

Hodnocení by mělo zásadně vycházet z jasně zadaných úkolů či oblastí vzdělávání 

a z předem známých pravidel a kritérií. Musí být především zaměřeno na odhalování toho, co 

žák zná, ne na chybu a neznalost. 
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Druhý stupeň základního vzdělávání by se měl do budoucna orientovat především na 

důsledný posun od transmisivně a instruktivně pojatého vzdělávání ke konstruktivnímu 

a osobnostnímu přístupu, který podporuje tvůrčí práci žáků při osvojování nových pojmů. 

Pro učitele to znamená překonat univerzální schéma vyučovacího procesu a neměnné 

struktury vyučovací hodiny i metod práce, přehodnocovat náhled na efektivní a neefektivní 

využití vyučovacího času, obnovovat úzkou spolupráci s učiteli stejných, ale i zdánlivě 

odlišných předmětů. 

Významný je nadále vztah školy a rodičů žáků, který by měl být partnerský a dialogu 

by se měl účastnit i žák. 

4.1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (R VP ZV) 

S účinností od 1. Září 2005 vstoupil v platnost opatřením MŠMT Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání (RVP ZV) v upravené podobě, který navazuje na RVP PV10 

a vytváří východiska pro zpracování rámcových vzdělávacích programů pro střední 

vzdělávání v rámci probíhající reformy školství. Na jeho koncepci spolupracovalo mnoho 

odborníků od roku 2001 a d o svého publikování prošel program řadou úprav i na základě 

podnětů z pilotních škol, na kterých byl testován. RVP ZV může být charakterizován jako 

veřejný a otevřený dokument, který na státní úrovni vymezuje strategii, pojetí a cíle, 

vzdělávací obsah, požadované znalosti a charakteristiku základního vzdělávání. Otevřenost 

dokumentu předpokládá pravidelnou revizi a inovace s ohledem na změny ve společnosti. 

Jeho zařazení v systému aktuálně platných kurikulárních dokumentů přehledně zobrazuje 

následující schéma (zdroj [60], význam zkratek: RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání, RVP GV - Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, 

RVP SOV - Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání). 

10 RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
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Obrázek 4. Soustava kur ikulárních dokumentů 

Z uvedeného schématu je vidět, že rámcové vzdělávací programy netvoří konečný 

dokument, určený к aplikaci ve vzdělávacích zařízeních, ale slouží jako předstupeň a rámec 

pro konkrétně vymezené vzdělávací programy na jednotlivých školách. Tvůrcům školních 

vzdělávacích programů je určen Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů (2005), 

který by jim měl pomoci při transformaci obecných RVP do podoby konkrétních ŠVP. 

Z formálního hlediska je RVP ZV rozdělen do čtyř částí, z nichž vzhledem 

к charakteru této práce je nejdůležitější část C, která zahrnuje: 

• cíle základního vzdělávání, ze kterých následně vycházejí specifické cíle jednotlivých 

předmětů, tedy i matematiky, 

• obsah základního vzdělávání strukturovaný do podoby devíti vzdělávacích oblastí: 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Matematika a její 

aplikace (Matematika a její aplikace), Informační a komunikační technologie 

(Informační a komunikační technologie), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět), 

Člověk a společnost (Dějepis, Výchova к občanství), Člověk a příroda (Fyzika, 

Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná 

výchova), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova), Člověk a svět práce 

(Člověk a svět práce), a do podoby šesti průřezových témat, která vedou к integraci 

jednotlivých vzdělávacích oblastí: Osobnostní asociální výchova, Výchova 
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demokratického občana, Výchova k myslení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova, Environmentálni výchova, Mediální výchova, 

• požadované výsledky vzdělávání formulované jako klíčové kompetence a specifičtěji 

pro jednotlivé vzdělávací oblasti jako očekávané výstupy, 

• Rámcový učební plán. Ten mj. Závazně stanovuje, kolik hodin týdně musí škola 

minimálně věnovat jednotlivým vzdělávacím oblastem a kolik hodin může zařadit 

navíc v rámci tzv. disponibilní hodinové dotace. 

Cíle základního vzdělávání 

Cíle základního vzdělávání je možné chápat jako státem vymezené zaměření 

vzdělávání, o němž je stát přesvědčen, že povede к žádoucím změnám a efektivitě ve 

vzdělávání (Tupý, 2005). Cíle vzdělávání jsou v RVP ZV formulovány ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím, tedy s důrazem na dovednosti a postoje žáků před vědomostmi. Jejich obecné 

vyjádření nechává prostor pro různé způsoby vedoucí к jejich naplnění. Tak například cíl 

podněcovat žáky к tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů může být 

stejně tak dobře realizován v hodinách matematiky jako v rámci zbývajících osmi 

vzdělávacích oblastí. Čím konkrétně přispívá daná vzdělávací oblast к dosažení cílů 

základního vzdělávání, je specifikováno u každé oblasti zvlášť. 

Obsah základního vzdělávání 

Vzdělávací obsah je zpracován rámcově pro každou vzdělávací oblast. Je vyjádřen 

v podobě učiva, které tvoří základ určitého tématického celku, a doplněn o očekávané 

výstupy. Rozsah učiva prezentovaný v RVP ZV není závazný, jeho výběr a strukturování je 

otázkou tvorby ŠVP ZV11, kde se stává platným. Tvůrci jsou však povinni zařadit veškeré 

učivo, které je nepostradatelné pro očekávané výstupy, a respektovat věcné a logické 

uspořádání tématických celků. Rozpracování učiva až na úrovni ŠVP umožňuje zohlednit 

potřeby žáků a vést učitele к zamyšlení, jak (jakými metodami, při jakých činnostech) bude 

učivo prezentováno žákům. Zároveň by mělo spolu s průřezovými tématy podporovat 

" ŠVP ZV - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
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integraci učiva, tématických celků i jednotlivých vzdělávacích oborů a přispět tak к získání 

informací v patřičných souvislostech. 

Klíčové kompetence a očekávané výstupy 

Pracovní skupina Evropské komise definuje klíčové kompetence jako přenosný 

a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý 

jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou 

zaměstnatelnost. Základní charakteristika klíčové kompetence tedy spočívá v její praktické 

využitelnosti a trvalé povaze. Laicky řečeno, pojem klíčové kompetence v sobě skrývá 

skutečnost, že by žáci měli do budoucna více umět, než znát. Klíčové kompetence naplňují 

cíle vzdělávání, zároveň je nelze separovat od vzdělávacího obsahu, neboť poznatek je 

předpokladem dovednosti. Pro úroveň základního vzdělávání byly za klíčové určeny: 

kompetence k učení, kompetence к řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, ale vzájemně se prolínají, doplňují a 

к jejich osvojení vede především postupné dosahování očekávaných výstupů. Očekávané 

výstupy mají činnostní povahu a jsou ověřitelné. Zahrnují předpoklad využitelnosti 

osvojeného učiva v běžném životě. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 5. ročníku 

a 9. ročníku jako závazné. К utváření a rozvíjení očekávaných výstupů a potažmo klíčových 

kompetencí musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve 

škole probíhají. Vymezení klíčových kompetencí zachycuje následující obrázek (zdroj [60]). 

Klíčové kompetence 

Výchovní и vzdfilávad 
strategie Skolv 

Cílové /»mířen í 
\ /<1Шvacích oblastí 

Výchovné я vzdřlňvací strategie 
vyučovacích pfedmétů 

Vzdělávací obsah 
Očekávané výstupy 
Učivo 

Učební osnovy 
Rozpracované výstupy 
Rozpracované učivo 

Obrázek 5. Vymezení klíčových kompetencí 
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Hodnocení výsledků vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků upravuje § 51 až § 53 školského zákona (Zákon 

č. 561/2004 Sb.). Podle §51 odstavce 5 vydá v posledním roce plnění povinné školní 

docházky škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl vzdělávacích cílů podle § 44. 

Školský zákon tedy neužívá pojem klíčové kompetence ani očekávané výstupy, ale výstupní 

hodnocení vztahuje ke vzdělávacím cílům. Zároveň však neupravuje, jakým způsobem budou 

tyto vzdělávací cíle měřitelné. 

Matematika a její aplikace 

Dále se zaměřím na některé pasáže RVP ZV (str. 21-25), které charakterizují 

vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Důraz bude kladen zejména na obecnou 

koncepci, strukturaci vzdělávacího obsahu a přínos matematiky na utváření klíčových 

kompetencí na druhém stupni základní školy. 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena 

především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro 

užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné 

v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. 

Vzdělávací obsah oblasti je rozčleněn do čtyř okruhů, na druhém stupni jsou jimi: 

• Číslo a proměnná (1), 

• Závislosti, vztahy a práce s daty (2), 

• Geometrie v rovině a v prostoru (3), 

• Nestandardní aplikační úlohy a problémy (4). 

Každý z těchto tématických okruhů je v programu rámcově charakterizován prostřednictvím 

učiva, očekávaných výstupů a charakteristiky činností, které žák vykonává. Na druhém stupni 

má žák v okruhu: 

• (1) - osvojit si aritmetické operace ve třech složkách: dovednost provádět operaci, 

algoritmické a významové pochopení, získávat různými způsoby číselné údaje, 

pracovat s proměnnou a využívat ji к matematizaci reálných situací, 

• (2) - rozpoznat závislosti a změny ve vztahu к jevům reálného světa, analyzovat 

změny z tabulek a grafů, využívat vhodného počítačového software, seznamovat se 

s pojmem funkce, 

" (3) - geometricky modelovat reálné situace, porovnávat, odhadovat a měřit délku, 

velikost úhlů, obvod a obsah (povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev, 
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• (4) - uplatnit logické myšlení při řešení problémových situací, analyzovat problém, 

třídit údaje a vyhodnocovat podmínky, optimalizovat. 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný 

počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což 

umožňuje přístup к matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání 

a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji 

informací. 

Cílem vyučování matematice je podporovat rozvoj klíčových kompetencí žáků, tzn. 

vést je k: 
" využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, 

• rozvíjení logického, abstraktního a exaktního myšlení, ke srozumitelné a věcné 

argumentaci a přesnému vyjadřování, 
• rozvíjení paměti a vytváření zásoby matematických nástrojů, 

• rozvíjení spolupráce při řešení úloh, 

- kritickému usuzování, schopnosti vytvářet a ověřovat hypotézy, 

• volbě postupu řešení problému na základě rozboru, vyhodnocení správnosti výsledku, 

• rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, к sebekontrole, к rozvíjení systematičnosti, 

vytrvalosti a přesnosti. 

4.1.3 Školní vzdělávací program (ŠVP) 

Je kurikulární dokument, který je podle školského zákona povinna zpracovat každá 

škola v souladu s příslušným RVP a podle požadavků na strukturu dokumentu. Jako průvodce 

při tvorbě vlastního programu slouží školám Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů. Za realizaci, vydání a zpřístupnění ŠVP je zodpovědný ředitel školy. 

ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti 

žáků, reálné podmínky a možnosti školy a oprávněné požadavky rodičů nebo zákonných 

zástupců žáků. Má na z ř e t e l i postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude 

vzdělávání probíhat. (RVP ZV, 2004, str. 108) 
Skutečnost, že by se na tvorbě ŠVP měli podílet všichni učitelé dané školy, otevírá 

prostor pro vzájemnou spolupráci, předávání zkušeností, obhajování názorů a hledání 

společné představy o nejlepším naplnění cílů RVP mezi členy pedagogického sborn. Co se 

vzdělávacího obsahu týče, je autorům ponechána značná volnost, dokonce i ve formulaci 
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názvů jednotlivých předmětů. Tím se realizuje trend к dynamickému pojetí obsahu s ohledem 

na potřeby a charakter žáků příslušné školy а к vytváření mezipředmětových vztahů. Mohl by 

být cestou, jak výuku optimalizovat, modernizovat a zefektivnit. Po zveřejnění se ovšem ŠVP 

stává relativně stálým materiálem (RVP ZV, 2004, str. 108), jehož obsah je pro učitele i žáky 

dané školy závazný. 

Z povinné struktury ŠVP rovněž vyplývá, že každá škola vytváří vlastní systém 

hodnocení žáků tak, aby odrážel úroveň dosažených klíčových kompetencí. Zároveň 

vymezuje kritéria pro sebehodnocení v různých oblastech činnosti. Tím, že každá škola musí 

vytvořit vlastní vzdělávací program, stává se tento program součástí prezentace školy, na 

jejímž základě se rodičovská veřejnost může rozhodnout o umístění či neumístění svého 

potomka do příslušného vzdělávacího zařízení. 

4.1.4 Prezentace vybraných S VP 

Pro potřeby vlastní analýzy zde uvedu ukázky zpracování ŠVP v matematice u t ř i 

různých škol. Zaměřím se pouze na 6. ročník, neboť pro zbývající ročníky druhého stupně ZŠ 

vstupují ŠVP v platnost až od školního roku 2008/2009. 

12 
Základní škola. Hradec Králové. M. Horákové 258 ' 

Základní škola M. Horákové v Hradci Králové je rozlehlá sídlištní škola, která pojme 

přes 1000 žáků a zaměstnává přibližně 45-50 učitelů. Disponuje 40 učebnami, z nichž 11 

tvoří specializované pracovny к výuce: chemie, přírodopisu, fyziky, zeměpisu, výtvarné 

a hudební výchovy a informatiky. Úzká spolupráce s pedagogickou fakultou vynesla škole 

statut „Pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové". 

Škola nabízí na druhém stupni vždy jednu třídu v ročníku s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů (chemie, fyziky a informatiky). Zájemci o tuto třídu 

procházejí na konci 5. ročníku výběrovým řízením, které je otevřeno i žákům jiných škol. 

Hodinová dotace uvedených přírodovědných předmětů je ve „specializované" třídě navýšena 

o jednu až dvě vyučovací hodiny týdně. 

12 Kompletní ŠVP je dostupný na webových stránkách: http://www.zshorakhk.cz/skola/svp/index.htm. 
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Osnova pro matematiku v 6. ročníku 

Program zahrnuje jednak učivo, jednak výstupy, které se očekávají od žáka. Členění 

obsahu neodpovídá struktuře okruhů v RVP ZV, ale vychází z logické a časové návaznosti 

jednotlivých tématických celků. V 6. ročníku je zastoupen zejména okruh číslo a proměnná 

(dělení desetinných čísel, celá čísla, rovnice...) a geometrie v rovině a prostoru (trojúhelník, 

osová a středová souměrnost). Vlastní ukázku zpracování zachycuje následující tabulka. 

Tabulka 1. Ukázka zpracování učebních osnov v matematice, ZŠ M. Horákové. 

Učivo Výstupy 

Dělení desetinných čísel 

10 

Osvojí si algoritmus pro dělení desetinných čísel. Provádí odhady 

podílů a kontroly výsledků. 

Uhel a jeho velikost 

dvojice úhlů vedlejších , vrcholových, 

střídavých a souhlasných 

15 

Narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních. Změří velikost úhlu 

pomocí úhloměru. 

Užívá jednotky stupeň, minuta. 

Rozpozná úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, vypuklý. 

Sčítá a odčítá úhly graficky i početně. Násobí a dělí úhel početně 

i graficky 2. 

Vyznačí úhly vedlejší a vrcholové, určí jejich velikosti. 

(Rozšiřující učivo střídavé a souhlasné úhly.) 

Základní škola a Mateřská Škola. Nerudova 9. České Budějovice13 

Základní škola Nerudova se nachází v centru Českých Budějovic na pravém břehu 

řeky Vltavy. Od roku 2005 se ZŠ Nerudova jako nástupnická organizace sloučila se 

ZŠ Čéčova. Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 914 žáků, což vytížilo 36 tříd, 

kapacity školy jsou ovšem větší. Základní škola má velký sportovní areál, učebny fyziky, 

chemie, přírodopisu, počítačů, učebny jazyků, školní dílny a informační centrum s knihovnou. 

Od roku 1982 je škola zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných 

předmětů. V současné době funguje v každém ročníku druhého stupně jedna matematická 

třída. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě vstupního pohovoru a jeho 

dosavadních výsledků. Učivo matematiky, fyziky a chemie je v matematické třídě rozšířené 

o některé tématické celky, ale z e j m é n a je v jednotlivých celcích prohloubené. 

1 Kompletní ŠVP je dostupný na webových stránkách: http://www.zsnerudova.cz/SVP.htm. 
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Osnova pro matematiku v 6. ročníku 

Program vymezuje pro každý ročník a v rámci příslušného předmětu nejprve náplň 

kompetencí, poté charakterizuje učivo, výstupy žáků, a pokud je k tomu tématický celek 

vhodný, tak také průřezová témata. Podobně jako v ZŠ M. Horákové je obsah strukturován na 

tématické celky, nikoliv do okruhů. Výňatek z programu uvádí následující tabulka14. 

Tabulka 2. Ukázka zpracování učebních osnov v matematice, ZŠ a MŠ Nerudova. 

DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL 

výstupy učivo 

• užívá pojem prvočíslo, číslo složené 

• rozloží číslo na součin prvočísel 

• odhaduje a určuje násobky a dělitele 
včetně největšího společného dělitele a 
nejmenšího společného násobku 

• modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

• RVMPP - užívá Diofantovské rovnice 

znaky dělitelnosti, rozklad na součin 
prvočísel, dělitel, násobek 
RVMPP - Diofantovské rovnice 

přesahy 

průřezová témata 

Základní škola. Generála JanmiSka 1006 Praha 9 - Černý Most15 

Základní škola Generála Janouška je školou sídlištního typu umístěná uprostřed 

sídliště Černý most I. V současné době má 39 tříd na 910 žáků a 63 pedagogických 

pracovníků. Žáci se učí v 62 učebnách, z nichž 20 je odborných (učebna fyziky, chemie, 

přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, německého jazyka, tři učebny 

anglického jazyka, tři tělocvičny, gymnastický sál, dvě učebny výpočetní techniky, kinosál, 

kuchyňka, dvě učebny dílen, keramika, knihovna, učebna relaxačních aktivit aj.). 

Škola se profiluje zejména v oblasti environmentálni výchovy. Ve školním roce 

2005/2006 obdržela titul „Škola udržitelného rozvoje I. Stupně" a mezinárodní titul 

„Ekoškola". Na základě dlouholeté spolupráce školy se sdružením Tereza, Klubem 

ekologické výchovy a Přírodovědnou fakultou UK vznikla a neustále se vytváří celá řada 

aktivit a projektů pro žáky. 

14 RVMPP = Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. 

" Kompletní ŠVP je dostupný na webových stránkách: http://www.zsgenjanouska.cz/index.php?p4=dokumenty. 
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Osnova pro matematiku v 6. ročníku 

Předmět matematika je nejprve charakterizován obecně, zvlášť pro první i druhý 

stupeň. Následně je stanoveno učivo, školní výstupy, mezipředmětové vazby, popř. osvědčené 

metody výuky. Je zajímavé, že zatímco pro první stupeň je obsah strukturován do čtyř okruhů 

RVP ZV (Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s grafy, Geometrie v rovině 

a prostoru a Nestandardní aplikační úlohy a problémy), na druhém stupni není toto členění 

zachováno. A obdobně jako v předcházejících případech vychází z dělení na tématické celky. 

Ukázku zpracování programu zobrazuje tabulka 3. 

Tabulka 3. Ukázka zpracování učebních osnov v matematice, ZŠ Generála Janouška. 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, Osvědčené 

mezipře. Vztahy metody 

Aritmetický průměr 

určí aritmetický průměr Aritmetický průměr a jeho užití EV - první 

čte a sestavuje Statistické diagramy statistický ukazatel -

jednoduché tabulky Soustava souřadnic v rovině popisuje reálné 

a diagramy situace ve světě 

znázorňuje body a čte kolem nás (Z, Pp, D, 

souřadnice bodů Ov, Rv) 

v pravoúhlé soustavě MV - slovní 

souřadnic interpretace 

výsledků 
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4.2 Francie 

4.2.1 Loi de l'orientation et de programme pour l'avenir de / 'école 

Podobně jako česká Bílá kniha francouzský „Zákon o směřování a program pro 

budoucnost školy" z 23. dubna 2005 vymezuje hlavní cíle a oblasti zaměření pro rozvoj 

francouzského školství v horizontu pěti až deseti let. Zákon Fillon, jak je jinak nazýván, 

utváří politický a legislativní rámec pro konkrétní činnosti, akce a vyhlášky, které zajistí 

uvedení jeho zásad do praxe. Narozdíl od Bílé knihy je francouzský dokument zákonný akt, 

jehož 89 článků doplňuje nebo mění působnost „školského zákoníku". Svým pojetím 

navazuje zejména na reformu Haby z roku 1975 ana Jospinův zákon z roku 1989, ale 

současně reflektuje proměny francouzské společnosti v posledních patnácti letech a odráží 

i principy vzdělávací politiky Evropské unie. Přijetí zákona předcházela rozsáhlá národní 

diskuze16, která napomohla ke krystalizaci nejdůležitějších problematik v systému vzdělávání. 

Pro lepší a efektivnější uvedení „zákona o směřování" do praxe byl doplněn zprávou, která 

charakterizuje, vysvětluje a podrobně popisuje změny v pojetí vzdělávání. Nový zákon 

stanovil tři hlavní pilíře, o které by se mělo francouzské školství v budoucnu opírat: 

spravedlivější škola - škola důvěry, výkonnější škola - škola kvality, otevřenější škola -

škola pro národ. 

Spravedlivější škola zahrnuje především tyto výzvy: 

• zaj istit všem žákům, aby si osvoj ili společný znalostní základ, 

• podpořit žáky s obtížemi v učení zavedením jejich vlastního vzdělávacího programu, 

• vytvořit novou závěrečnou zkoušku pro collège (brevet) s ohledem na společný 

základ, 

- jednat ve prospěch rovnosti mezi dívkami a chlapci, 

• rozšířit prospěchová stipendia. 

Výkonnější škola se soustředí zejména na: 

• problematiku školního násilí, 

• zlepšení fungování třídy, 

• obnovení celoživotního vzdělávání učitelů, 

16 Vyhodnocení diskuze je zveřejněno na http://eduscol.education.fr/D0230/syntheseVF.pdf. 

Průběh diskuze na www.loi.ecole.gouv.fr. 
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• zajištění náhrady za chybějícího vyučujícího. 

Úkoly otevřenější školy spočívají v: 

• posílení vzájemných vztahů mezi rodiči a školou, 

• zvýšení znalosti cizích jazyků, 

• zjednodušení přístupu к počítači a na internet. 

Tyto obecně formulované cíle doplňují kvantitativní ukazatele, které umožní měření 

výkonnosti vzdělávacího systému. Konkrétně se do roku 2010 očekává, že: 

" 100 % žáků získá v průběhu školní docházky diplom nebo uznávanou kvalifikaci, 

• 80 % žáků stejné věkové třídy dosáhne maturitní úrovně, 

• podíl mladých dívek ve vědeckých a technických sériích se zvýší o 20 %, 

• podíl žáků, kteří dosáhnou na konci povinné školní docházky v jednom cizím jazyce 

úrovně В1 podle evropského společného rámce pro jazyky, se zvýší o 20 %, 

• podíl žáků studujících německý jazyk se zvýší o 20 %. 

Nižší střední vzdělávání v perspektivě tří pilířů francouzského školství - vybrané pasáže ze 

zprávy připojené к „zákonu o směřování" 

Spravedlivější škola je škola, která přináší žákům důvěru, kterou potřebuji pro svůj 

osobní i profesní rozvoj. Musí podpořit ty nej slabší a zároveň vést nej lepší к neustálému 

zdokonalování. Rovnost příležitostí nesmí zůstat pouze prázdným pojmem, všechna opatření 

musí směřovat к jeho naplnění. Součástí této rovnosti je i začlenění handicapovaných dětí do 

systému vzdělávání. 

Collège, v návaznosti na elementární školu, poskytuje žákům nezbytné vědomosti, 

kompetence a postoje к úspěšnému pokračování v dalším vzdělávání, к zodpovědnému 

výkonu občanství а к zařazení do budoucího profesního života. Prvním cílem nižšího 

středního vzděláváni je zajistit, aby si všichni žáci osvojili kompetence společného základu17. 

Úkolem školy je rovněž pomáhat žákům v rozhodování o jejich další studijní, profesní 

a životní orientaci, podchycovat a rozvíjet jejich talent. V tomto duchu zákon připravil 

podmínky pro spolupráci rodiny, školy a poradenských center v plánování vhodné kariéry 

jejich dětí, pro pořádání seminářů pro žáky i rodiče o různých povoláních a pro zavedení 

17 Kompetence společného základu viz kapitola Socle commun. 
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volitelného předmětu „objevování profesí" v posledním ročníku nižší střední školy. Zároveň 

předpokládá posílení kooperace a propustnosti mezi podniky a školou. 

Za účelem posílení pravomocí regionálních škol (tzn. takových, které zajišťují 

předškolní, primární a oba stupně sekundárního vzdělávání) byla na každé z nich ustanovena 

pedagogická rada řízená ředitelem, jejímž úkolem je dohlížet na souvislost a návaznost 

vzdělávání na každém stupni ana postup žáků v jednotlivých disciplínách. Na collège navíc 

zastřešila tvorbu osobních vzdělávacích programů žákům s obtížemi v učení, stará se o průběh 

stáže pro praktikující studenty učitelství a řeší pedagogické otázky vlastního programu školy. 

Tento program definuje podmínky zavádění cílů a národních vzdělávacích programů 

podle možností příslušné školy a zohledňuje potřeby žáků, upřesňuje školní a předškolní 

činnosti, určuje politiku školy týkající se jednání s rodiči, plánování budoucnosti žáků, 

individuálních potřeb žáků, spolupráce s ekonomickým, kulturním a sociálním prostředím, 

evropské a mezinárodní otevřenosti a výchovy ke zdraví a občanství. 

Během povinné školní docházky si žáci musí osvojit dovednost samostatně a rozumně 

užívat informační technologie ke komunikaci, vyhledávání a zpracovávání informací, к řešení 

problémů. Nové předmětné programy proto obsahují doporučení к využívání informačních 

technologií ve vyučování. 

Úspěšná výchova v sobě spojuje jak činnosti školy, tak činnosti rodiny. Vztahy mezi 

rodiči a učiteli tvoří jádro „soustředěné výchovy". Tyto vztahy musí být založeny na otevřené 

komunikaci, důvěře a vzájemném respektu jak к povolání a osobě učitele ze strany rodičů, tak 

k roli rodiče ze strany učitelů. 

Socle commun - Společný znalostní základ ls 

Společný základ byl zaveden do praxe ustanovením ministerstva školství 

z 11. července 2006. Definuje soubor znalostí, dovedností a kompetencí, které si musí 

v průběhu vzdělávacího procesu osvojit každý žák, aby mohl úspěšně zakončit povinnou 

školní docházku, vytvářet svou profesní a osobní budoucnost a uspět v životě ve společnosti. 

Jeho vytvoření reaguje na doporučení Rady Evropské unie ohledně klíčových kompetencí 

a celoživotního vzdělávání, zároveň slouží jako prostředek к naplnění zákonem stanovených 

cílů. 

18 Ve francouzském znění naleznete Ustanovení o spoleěném znalostním a kompetenčním základu na adrese: 

littp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D. 
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Cílem implementace společného znalostního základu do škol není snížit kvalitu 

povinného vzdělání, ani jím nahradit vzdělávací programy, ale jasně stanovit, jaké 

kompetence a znalosti jsou součástí tzv. základní školské kultury. Společný základ 

nepředepisuje, co má být vyučováno, ale co má být osvojeno všemi žáky. V této skutečnosti 

spočívá jeho základní přínos. Osvojit si společný základ znamená být schopen aplikovat 

získané poznatky při řešení problémů běžného života a také chápat rozdílnost kultur, 

respektovat lidská práva a podílet se na ochraně životního prostředí. Jedním z úkolů školy je 

zajistit rozvoj příslušných dovedností u každého žáka. 

Společný základ tvoří sedm stěžejních kompetencí: osvojení francouzského jazyka, 

běžná komunikace v jednom cizím jazyce, osvojení základů matematiky a vědecká 

a technická kultura, uživatelská znalost informačních a komunikačních technologií, humanitní 

kultura, sociální a občanské kompetence, kompetence к samostatnému jednání a vlastní 

iniciativě. Pro každou ze sedmi kompetencí'" je stanoven výčet znalostí, schopností 

a dovedností, které ji naplňují. 

Osvojování kompetencí společného základu se děje postupně od mateřské školy až po 

dokončení povinné školní docházky prostřednictvím všech disciplín a veškerých činností 

i aktivit, které ve škole probíhají. Z tohoto důvodu vlastní každý žák osobní knihu, která 

slouží jemu, jeho rodičům a učitelům jako přehled o získaných znalostech, schopnostech 

a dovednostech a zároveň jako podklad pro hodnocení a prostředek pro stanovení dalších cílů. 

Na státní úrovni byla zákonem o směřování ustanovena „Vysoká školská rada" (Haut 

conseil de l'éducation - HCE), devítičlenný nezávislý poradní orgán, jehož hlavní činností je 

vytvářet a předkládat výroční zprávu o výsledcích vzdělávacího sytému s ohledem na 

společný základ. 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Kromě závěrečné zkoušky na konci povinné školní docházky, která vede к získání 

vysvědčení o absolvování nižší střední školy, pobíhá neustálé hodnocení a pozorování žáků 

na školní i státní úrovni podle předem stanovených kritérií. Cílem těchto aktivit je včas 

odhalit žáky s obtížemi v učení a systémem nápravných prostředků (doučování, 

individualizované učení, osobní vzdělávací program) jim usnadnit povinnost plnění 

požadavků společného základu. Podobně u výjimečně nadaných žáků byly stanoveny postupy 

Překlad kompetencí, které tvoří základy matematiky, je součástí přílohy. 
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к dalšímu rozvoji jejich schopností, jak v rámci společných disciplín, tak prostřednictvím 

volitelných předmětů. 

Evaluace na národní úrovni během povinné školní docházky probíhá: 

• na začátku třetího cyklu primárního vzdělávání z francouzského jazyka 

a z matematiky, 

• na začátku pozorovacího cyklu nižšího sekundárního vzdělávání (6. ročník) také 

z francouzského jazyka a matematiky, 

• na konci nižší střední školy v rámci závěrečné zkoušky (brevet). 

V prvních dvou případech se jedná o tzv. diagnostické hodnocení, jehož cílem je odhalit silné 

a slabé stránky žáků ve dvou základních disciplínách, tedy ve francouzském jazyce 

a matematice. Pro brevet je charakteristické tzv. sumativní hodnocení, které vypovídá o míře 

osvojení požadovaných kompetencí. 

Struktura závěrečné, zkoušky (brevet) 
Nové vysvědčení o absolvování nižší střední školy a osvojení požadovaných 

kompetencí společného základu obsahuje: 

• tři známky ze závěrečných písemných testů organizovaných státem z francouzského 

jazyka, matematiky a pak dle výběru žáka buď z dějepisu, zeměpisu a občanské 

výchovy, nebo z fyziky a přírodovědy, 

- tři známky udělované školou podle dosavadních výsledků žáka z prvního cizího 

jazyka, z tělesné výchovy a pak z předmětů, jež si žák nezvolil u písemné zkoušky, 

- známky z volitelných předmětů (druhý cizí jazyk, technologie, latina, řečtina, hudební 

a výtvarná výchova...) udělované školou, 

- známku z vystupování ve škole, která odráží pravidelnost docházky, dodržování 

vnitřních předpisů a uvědomělý přístup к chodu zařízení, 

- certifikát o dosažené počítačové gramotnosti (B2i - brevet informatique et internet). 

Podoba závěrečné zkoušky je prozatím určena jen po formální stránce. Promulgace 

společného základu ovšem vyvolala nutnost vytvořit nová pravidla a způsoby hodnocení 

osvojení požadovaných kompetencí. Po rozsáhlé diskuzi nejen mezi odborníky o jejich 

podobě jsou v aktuálním školním roce předmětem ověřování. První brevet hodnocený podle 

nových pravidel by měl být udělen v roce 2009. 
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4.2.2 Vzdělávací programy (VP) 

Vzdělávací programy existují ve Francii pouze na státní úrovni. Návrh na vytvoření 

nových VP nebo na revizi těch stávajících podává ministr školství. Většinou takto rozhoduje 

v případě důležité změny ve vzdělávací politice státu, nebo pokud programy neodpovídají 

požadavkům na vzdělávání. К oficiálnímu schválení VP vede sled přesně vymezených etap. 

Vyhotovení VP je svěřeno skupině pečlivě vybraných odborníků, které zastřešuje generální 

inspektor pro vzdělávání jmenovaný ministrem. Při tvorbě VP se klade důraz zejména na 

vědeckou správnost obsahu, vertikální (mezi jednotlivými ročníky) a horizontální (mezi 

jednotlivými předměty) návaznost, hlavní linie vzdělávací politiky, atraktivnost učiva pro 

žáky a využitelnost osvojovaného učiva v praxi. V průběhu vzniku jsou VP několikrát 

vystaveny připomínkovému řízení ze strany odborné veřejnosti, zejména učitelů a rodičů, a po 

úpravách předány к odbornému posouzení „Nejvyšší školské radě" (CSE), popřípadě 

„Vysoké školské radě" (HCE). Konečné rozhodnutí přísluší opět ministrovi, který se opírá 

především o odborný posudek CSE. V případě schválení jsou nové VP publikovány formou 

usnesení ministra školství v Úředním listě Francouzské republiky a vlastní text programu 

uveřejněn v Úředním školském věstníku. 

Vzdělávací program je kurikulární dokument, který pro každý předmět vyučovaný na 

elementární škole, collège či lyceu závazně definuje vzdělávací obsah, cíle a kompetence, 

kterých mají žáci dosáhnout. Takto pojaté předmětové kurikulum označuje Walterová (1994) 

jako encyklopedické. Organizace vyučování a volba pedagogických prostředků, kterými 

budou cíle naplněny, spadají do kompetencí učitele. Součástí vzdělávacích programů jsou 

i integrovaná témata, která napomáhají žákům vnímat osvojované poznatky v souvislostech, 

vytvářet si mezipředmětové vazby a získávat první celistvý a souvislý obraz světa. 

Integrovaná témata nevyžadují speciální hodinovou dotaci, jejich zavedení do výuky je ovšem 

povinné. 

Pro snazší zavedení VP do praxe mají učitelé к dispozici řadu pedagogických 

materiálů, které doplňují každý nový program. Nové učebnice20 vznikají zároveň 

s programem. 

20 Narozdíl od České republiky, kde v současné době neexistují učebnice, které by odpovídaly požadavkům 

kurikulární reformy. 
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Vzdělávací protírám matematika pro collège publikovaný v Úředním školském věstníku č 6 

19. dubna 2007 

Analogicky jako u RVP ZV představím výňatky z daného vzdělávacího programu 

(str. 11-14), které charakterizují cíle matematiky, strukturaci vzdělávacího obsahu a celkové 

pojetí matematiky na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání. 

V elementární škole nachází významná část žáků potěšení v řešení matematických 

problémů. Podporovat a rozvíjet tento zájem o matematiku musí být jedním z úkolů nižší 

střední školy. 

Porozumění a osvojování matematických znalostí spočívá zejména na vlastních 

činnostech žáků, které proto musí být upřednostňovány. Z tohoto důvodu zaujímá řešení 

problémů klíčové postavení mezi pedagogickými metodami. Metoda řešení problémů může 

být rozvržena do sedmi etap: 

1) Výběr vhodné problematické situace učitelem: formulace cílů, analýza dosavadních 

schopností žáků, uvážení možných těžkostí při řešení. 

2) Přijetí problémové situace žáky: učitel se vhodnými otázkami přesvědčí, že žáci 

chápou podstatu daného problému. 

3) Písemná nebo ústní formulace návrhů, hypotéz a postupů řešení ze strany žáků: 

doporučuje se práce ve skupinách za pomoci učitele. 

4) Ověřování hypotéz nebo postupů řešení žáky: debata uvnitř řešitelských týmů, hledání 

souvislostí s již známými pojmy, konfrontace s předchozími návrhy. 

5) Diskuze nad způsoby řešení problému mezi jednotlivými řešitelskými týmy: 

konfrontace způsobů řešení, ověřování jejich platnosti, argumentace, vysvětlení 

nejasností, které se objevily v průběhu řešení. 

6) Krystalizace nového pojmu v poznatkové struktuře žáků: hledání příčin eventuální 

neshody ve výsledcích, shrnutí jednotlivých řešení a formulace závěrů učitelem, 

popsání nového pojmu (nových poznatků) vlastními slovy žáků a uvedeni definice 

učitelem. 
7) Automatizace pojmu: aplikace nového poznatku (dovednosti) nejprve ve cvičeních 

s podobným kontextem jako výchozí problém a posléze v nových situacích, 

hodnocení. 

Je zvláště důležité využívat prostředků výpočetní techniky zejména tehdy, pokud 

podporují představivost, usnadňují formulaci návrhů řešení nebo urychlují výpočty. 
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K tomu, aby osvojování poznatků bylo účinné, musí za každou činností žáků 

následovat syntéza ze strany učitele, která jasně oddělí nový poznatek od procesu jeho 

získáváni. Je nanejvýš vhodné formulovat tento poznatek jako větu, dejinici nebo algoritmus, 

aby si žáci uvědomili, že ho mohou napříště používat a že by jej měli znát. 

Samostatná práce žáků v matematice pomáhá upevnit získané poznatky, odhalit nové 

oblasti vhodné к jejich aplikaci, učí žáka pracovním návykům, kontrole a posiluje schopnost 

soustředění a přijetí zodpovědnosti za vlastní výtvor. Během vyučování umožňuje samostatná 

práce zohlednit individuální potřeby žáků a aplikovat principy diferenciace. 

Hodnocení není vedlejší stránkou učení. Naopak musí se stát jeho součásti, 

prostředkem regulace pro žáka i pro učitele. Z tohoto pohledu se práce s chybou jeví jako 

vhodný prostředek této pedagogické činnosti. Hodnocení by nemělo odrážet pouze současný 

stav dovedností, ale zachycovat žákův pokrok. Při evaluaci některé z kompetencí společného 

základu je nutné ověřit, zda je žák schopen využít tuto kompetenci v jiném kontextu než 

nabízí „klasické" matematické cvičení, zejména při řešení problémů běžného života. 

Cíle matematického vzdělávání vro nižší střední školu 

Vzdělávání v matematice má směřovat především к rozvoji složek matematické 

kultury, tzn. vést žáky k: 

• pěstování a rozvíjení tzv. vědecké metody práce (démarche scientifique), která 

podmiňuje a souběžně utváří schopnosti experimentování, uvažování, deduktivního 

myšlení, představivosti, intuice a kritické analýzy a tím přispívá к formování 

budoucího občana, 

- uvědomění si, prostřednictvím řešení různých problémů, v čem spočívá opravdová 

matematická činnost, zejména dokazování: rozpoznat a vyslovit problém, pomocí 

experimentování navrhnout řešení, argumentovat, ověřovat správnost výsledků 

vzhledem к podmínkám daného problému, odůvodnit řešení, 

- správnému a logickému vyjadřování, strukturování myšlenek a přesné argumentaci 

užíváním m a t e m a t i c k é h o jazyka, symboliky, schémat, grafů, tabulek, 

• vnímání složitosti reálného světa a vytváření jeho prvního uceleného obrazu, který 

vychází ze systematického pozorování, budování konceptů, kvantitativních 

a kvalitativních modelů i souvislých procesů, 
• rozvíjení abstraktního myšlení, schopnosti rychle se zorientovat a rozhodnout ve 

složité situaci, schopnosti predikce. 
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Vyučování matematiky dále: 

• poskytuje žákům zásobu nástrojů, aby mohli kritickým způsobem zpracovávat 

(porovnávat, třídit, uspořádávat, zpochybňovat...) informace a tvrzení, které jsou jim 

předkládány, 

• prezentuje matematiku jako autonomní vědu, jejíž pojmy a metody mají široké 

spektrum využití, 

• podporuje tvůrčí činnost žáků, chuť objevovat, bádat, zkoumat, řešit. 

Uvedené obecné cíle jsou podrobně rozpracovány a upřesněny pro jednotlivé cykly 

a ročníky, jak bude patrno z ukázky. 

Vzdělávací obsah 

Na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání je obsah v matematice rozdělen do čtyř 

tématických bloků: 

• Organizování a správa dat, funkce ( 1 ), 

• Čísla a počty (2), 

• Geometrie (3), 

• Velikosti a míry (4). 

Vzdělávací program je koncipován tak, že nejprve podává obecnou charakteristiku 

znalostí a dovedností, které se váží к uvedeným tématickým blokům pro celé collège, 

a v dalších částech obsahuje konkretizaci cílů, přesné vymezení učiva, popis znalostí 

a kompetencí pro jednotlivé cykly, ročníky a úrovně nižší střední školy. 

Jednotlivé tématické bloky sledují následující obecné cíle: 

- (1) - přiblížit pojem funkce, pochopit přímou a nepřímou úměrnost, seznámit se 

s interpretací a tvorbou tabulek i grafu a s používáním, naučit se zacházet s grafickým 

editorem, osvojit si základní pojmy popisné statistiky, 

• (2) - ovládat různé způsoby zápisu čísel (desetinná čísla, zlomky, odmocniny), 

představit si číselnou osu s počátkem, který odděluje kladná čísla od záporných, 

znázornit na této ose daná čísla, prohlubovat schopnost počítat ve všech formách: 

pamětně, písemně, s kalkulátorem, postupně si osvojit jazyk algebry a aplikovat ho 

к řešení problémů, 
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• (3) - přejít od zrakové identifikace rovinných obrazců к jejich charakteristice pomocí 

vlastností, využívat množinu bodů dané vlastnosti к řešení konstrukčních úloh, být 

obeznámen s prostorovými útvary a zejména s dohodnutými způsoby jejich 

znázornění v rovině, rozpoznat základní geometrické transformace: symetrie, 

posunutí, otočení, vytvořit si první seznam matematických vět a naučit s e j e využívat, 

- (4) - seznámit se s užíváním běžných velikostí (délky, úhly, obsahy, objemy, časy), 

umět vypočítat obvody a obsahy rovinných útvarů a objemy a povrchy těles, znát 

převody jednotek a být schopen interpretovat měřítka plánů. 

Vzdělávací obsah je pochopitelně strukturován s ohledem na společný znalostní 

základ. V matematice pokrývá společný základ významnou většinu předmětového kurikula. 

Rozdíl spočívá zejména v požadované hloubce, míře osvojení jednotlivých pojmů 

a očekávané přesnosti, neboť hlavním účelem základu je vybavit všechny žáky dovednostmi 

na takové úrovni, aby se dokázali vypořádat s problémy běžného života. Pasáže, které netvoří 

součást společného základu, jsou v programu vyznačeny kurzívou. Zásadní zásah do 

programu se týká zejména: 

• operací s výrazy, kde se společný základ omezuje pouze na výrazy prvního stupně 

s jednou proměnnou a nezahrnuje algebraické ani grafické řešení rovnic prvního 

stupně s jednou neznámou, 
• důkazů v geometrii, kdy není vyžadován formalizovaný zápis jednotlivých kroků 

důkazu. 

Po ukončení povinné školní docházky by měl žák získat první souvislý a celistvý 

pohled na svět, ve kterém žije. К naplnění tohoto cíle přispívají specificky jednotlivé 

disciplíny a globálně integrovaná témata, která umožňují zasazovat poznatky do širšího 

kontextu a vnímat je v souvislostech. Autoři vzdělávacích programů pro vědecké disciplíny 

(matematika, fyzika-chemie, přírodověda) zvolili šest integrovaných témat: Energie, Životní 

prostředí a trvale udržitelný rozvoj, Meteorologie a klimatologie, Důležitost statistického 

myšlení ve vědeckém pohledu na svět, Zdraví, Bezpečnost. Vybraná témata nezavádí žádné 

nové požadované kompetence, ale propojují vzdělávací obsah přírodovědných disciplín a jsou 

důležitým formativním prvkem vzdělávám. 

Historický vývoj a fylogeneze pojmů poukazují na podmíněnost a vzájemné prolínání 

vědeckých a technických disciplín. Zařazení prvků z dějin matematiky do výuky umožňuje 
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prezentovat vědecké poznatky jako výsledky postupné lidské činnosti, nikoliv jako soubor 

nalezených pravd. Tím napomáhá žákům v integraci vědomostí a učitelům v identifikaci 

možných obtíží při osvojování příslušných pojmů. 

Vzdělávací provram matematika pro 6. ročník nižší střední školy 

Vyučování matematiky v šestém ročníku sleduje tři základní cíle: 
ê upevnit, obohatit a strukturovat poznatky primární školy, 

• připravit žáky к osvojení metod a způsobů myšlení typických pro matematiku (řešení 

problémů, usuzování), 

• rozvinout schopnost využívat matematické nástroje v různých oblastech (běžný život, 

jiné disciplíny). 

Učení žáků by proto mělo vycházet ze situací a problémů blízkých životu, nebo 

využívat problémy jiných disciplín tak, aby vedlo к souvislému poznávání. Dále program 

apeluje na důležitost metody řešení problémů a vědeckého přístupu, které pomáhají rozvíjet 

řadu dovedností a schopností, jak bylo uvedeno výše. Tyto přístupy se prosazují v průběhu 

celého sekundárního vzdělávání. 

Program jasně rozlišuje mezi formativními činnostmi žáků, které by měly být tak 

bohaté a rozličné, jak je možné, a mezi kompetencemi, které si žáci musí osvojit. 

Náplň vzdělávání v matematice je členěna podle výše uvedených tématických bloků. 

V 6. ročníku ji tvoří: 1. Poměr a úměrnosti, Organizování a prezentace dat. 2. Čísla celá 

a desetinná, Dělení a podíl. 3. Rovinné obrazce, Hranoly a zobrazení hranolu, Osová 

souměrnost. 4. Délky a doby, Úhly, Obsahy: měření, porovnávání a výpočet obsahů, Objemy. 

Rozsah dokumentu činí 15 stran pouze pro 6. ročník. 
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Tabulka 4. Ukázka ze vzdělávacího programu matematika pro 6. ročník. 

Vědomostí Kompetence 
Příklady činností, 

komentáře 
Specifické komentáře 

к základu 

Výpověď napsaná v prvních třech sloupcích kurzívou označuje vědomost, schopnost nebo činnost, která není 
vyžadovaná ve společném základu. Pokud výpovědi předchází hvězdička, bude příslušná kompetence 
vyžadována ve vyšších ročnících. 

Procenta Aplikovat procentní sazbu. Pojem procenta byl zaveden 
v závěru primární školy,ale 
bez představení jakéhokoliv 
algoritmu. V šestém 
ročníku je nutno vysvětlit 
a obhájit, že obdržet např. 
17 % z nějakého čísla je 
stejné jako vynásobit toto 
číslo číslem 17/100. Tím se 
zároveň procvičí práce 
s podílem. 

Záci musí znát smysl výrazu 
"...% z" a aplikovat je j 
v jednoduchých případech, 
které nevyžadují žádnou 
techniku. 

Práce s diagramy 
a grafy 

Číst, používat 
a interpretovat informace 
na základě jednoduchého 
grafického znázornění 
(sloupkový diagram, 
*koláčové diagramy, 
kartézské grafy). 

(přírodověda, dějepis, 
zeměpis)21 

I v této oblasti proběhla 
první část práce 
v elementární škole. 
Předpokládané kompetence 
směřují od jednoduché 
četby informací к celkové 
interpretaci daného 
grafického objektu. Některé 
objekty mohou být 
obdrženy použitím 
počítače. 

Používání kalkulátorů 
a počítačových programů již od 
6. ročníku umožní žákům 
seznámit se s přechodem od 
jednoho způsobu znázornění čí 
grafického objektu к druhému. 

Matematické 
operace a jejich 
smysl 

Vybrat vhodnou operaci 
к řešení daného problému. 

Počty slouží к uchopení 
dané matematické situace: 
důležité je vést žáky 
к pochopení smyslu 
matematických operací. 
Sčítání a odčítání 
desetinných čísel tvoří 
součást znalostí žáků 
primární školy, stejně jako 
násobení desetinného čísla 
číslem celým. Násobení 
dvou desetinných čísel 
naopak tvoří součást učiva 
6. ročníku jak z hlediska 
smyslu, tak techniky. 

Spokojit se s užíváním výpočtů, 
se kterými se žáci potkávají 
v běžném životě. 

2 lZpůsob zavádění mezipředmětových vazeb v programu. 
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5 Analýza francouzských a českých kurikulárních dokumentů 

Na základě prostudovaných materiálů a s ohledem na jejich prezentované části se nyní 

zaměřím na komparativní analýzu vybraných okruhů, pochopitelně ve vztahu к matematice. 

Tyto okruhy respektují a odrážejí zejména skutečnost, že se jedná o kurikula v jejich 

koncepční (ideové) a projektové formě, které Průcha definuje jako ideové koncepce, vize, 

prognózy toho, co má být obsahem a cílem školní edukace, respektive konkrétní projekty, 

programy, scénáře obsahu a cílů školní edukace (2006, str. 114). Z tohoto pohledu a také 

s ohledem na diskuzi o našich RVP a ŠVP a na příspěvky publikované v sborníku „Problémy 

kurikula základní školy" (2006) se jako významné jeví: 

" trendy ve vzdělávací politice na úrovni strategických dokumentů, 

• cíle matematického vzdělávání ve vztahu к obecným cílům nižšího sekundárního 

vzdělávání, 

« obsah matematického vzdělávání, 

- hodnocení žáků v matematice s ohledem na (klíčové) kompetence. 

Uvedené čtyři o k r u h y jsem zvolila také proto, že otázky vztahující se к cílům, obsahu 

a hodnocení patří při tvorbě nových kurikulárních dokumentů ke klíčovým. 

Jsem si vědoma faktu, že analýza vychází z dokumentů v písemné podobě a tudíž 

nemusí vypovídat o skutečné situaci ve škole, ani o způsobu implementace jednotlivých 

programů do běžné každodenní praxe. Tato bezpochyby závažná problematika vyžaduje 

systematické a souvislé pozorování a jako taková tvoří předmět samostatného výzkumu, který 

není součástí této práce. 

Přínos analýzy provedené v práci spočívá v tom, že jsou v ní porovnána východiska 

a představy o změnách ve vzdělávacích systémech ve dvou zemích Evropské unie a jejich 

odraz ve vzdělávání v matematice. Odhalení styčných bodů, či rozbíhajících se tendencí, by 

mělo poskytnout prostor к zamyšlení nad teoretickými i praktickými otázkami vyučování 

matematiky a snad i inspirovat učitele v jejich činnosti. Neb jsou to právě oni, kdo jsou 

rozhodujícími nositeli a realizátory změn. A jak vyplývá z obrovského množství reakcí, jsou 

postoje učitelů v obou zemích velmi rozdílné, od odmítavých, nejistých, nerozhodných až po 

souhlasné a vřelé. Výstižně řečeno slovy J. Vašutové (2006): 

Nezbvtnou podmínkou úspěšnosti jakékoliv školní a vzdělávací reformy j e připravenost 

učitelů pro permanentní změnu. Jak v přípravném, tak v dalším vzdělávání se učitelé musí učit 
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změnu pochopit, přijmout, ovládnout, realizovat a také iniciovat, aby mohli vykonávat 

plnohodnotně svoji projési v neustále se měnících vzdělávacích podmínkách a být přitom 

uznáváni jako expertní profese. Management změny by proto měl být jednou z nosných 

koncepčních opor vzděláváni učitelů. 

Obdobně si uvědomuji, že výběr jednotlivých okruhů je subjektivní záležitostí, a proto 

může vyvolat nesouhlasné reakce. Respektuji odůvodněné odlišné názory. Očekávám ale 

také, že budou respektovány důvody, které mě vedly к příslušné volbě. 

5.1 Trendy ve vzdělávací politice na úrovni strategických dokumentů 

Strategickými dokumenty rozumím „Národní program rozvoje vzdělávání" v České 

republice a francouzský „Loi de l'orientation et de programme pour l'avenir de l'école". 

Základní rozdíl mezi těmito dokumenty spočívá ve skutečnosti, že ve Francii se jedná 

0 zákon, tedy o legislativně závazný akt, zatímco Bílá kniha posloužila jako východisko 

a pevný základ pro přípravu nového školského zákona. Paralelně, bez daného legislativního 

rámce, se již zpracovávaly návrhy činností a dokumentů podle doporučení Bílé knihy. 

Uvedený jev odráží odlišný přístup к prosazování změn a zavádění reforem v obou zemích na 

vládní úrovni a poukazuje na stále vysokou míru centralizace řízení francouzského školství, 

1 když státní monopol na vzdělání byl zrušen zákonem z roku 1986. 

Oba dokumenty jsou svébytným produktem příslušných ministerstev, která se snaží 

specifickým a národními odlišnostmi odrážejícím způsobem naplnit cíle Lisabonské strategie 

z roku 2000 a také pracovní program ministrů školství zemí EU sepsaný v roce 2004. Tyto 

odlišnosti, podmíněné i historickým kontextem a dosavadními zkušenostmi v oblasti 

vzdělávání, lze spatřovat zejména v následujících oblastech: 

- Míra a rozsah autonomie, která je poskytována různým zařízením a účastníkům na 

procesu vzdělávání. 

Přestože ve Francii existuje velké množství samosprávných orgánů, jejich pravomoci jsou 

přesně vymezeny a zasahují pouze do určitých oblastí, např. jednání se sociálními partnery, 

administrativní a finanční správa zařízení, plánování rozvoje zařízení apod. Zbývající oblasti 

důsledně řídí vláda, zejména prostřednictvím rektorů Akademií a jejich inspektorů. 

Bílá kniha obsahuje požadavky na výrazné (výraznější než ve Francii) posílení 

autonomie škol, rozšíření funkcí základních a středních škol, na decentralizované řízení 

vzdělávání a zvýšení odpovědnosti vzdělávacích zařízení za výsledky procesu vzdělávání. 

Autor článku Bílá kniha po pěti letech oceňuje, že se podařilo vytvořit diferenciovaný obraz 
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vzdělávací situace jednotlivých krajů (Kotásek, 2006) i legislativně zakotvit decentralizaci 

řízení. Jako nutnost se naopak jeví ustanovení Národní rady pro vzdělávání a Národní 

kurikulární rady, což jsou vládní poradní orgány, které ve Francii úspěšně fungují již řadu let. 

• Kurikulární politika a rozdělení kompetencí při tvorbě kurikulárních dokumentů. 

V České republice, narozdíl od Francie, existují vzdělávací programy na dvou úrovních: státní 

a školní. Tím se nejen naplnila vize Bílé knihy ohledně změny cílů a obsahů vzdělávání, ale 

zároveň se posílil i princip participace a již zmíněné autonomie škol. Ke stávajícím rolím 

učitele přibyla role tvůrce kurikula. Dvě roviny kurikulárních dokumentů vytvářejí 

kvalitativně nové podmínky pro vnitřní diferenciaci žáků podle jejich potřeb, pro 

přizpůsobení procesu vzdělávání podmínkám jednotlivých škol i pro realizaci představ učitelů 

o cílech, obsahu a metodách vyučování v různých předmětech. 

Ve Francii jsou cíle i obsah vzdělávání dílem skupiny vybraných odborníků a p o 

publikování v Úředním školském věstníku se vzdělávací programy stávají celonárodně 

závazné. Učitelé vlastními způsoby naplňují „shora" vymezené zaměření vzdělávání. 

Diferenciace je umožněna v rozsahu volitelných předmětů a závisí též na organizačních 

schopnostech učitele. Na úrovni nižšího středního vzdělávání se však obrací zejména к žákům 

s obtížemi, kterým učitelé připravují osobní vzdělávací program. 

• Důraz na tradice a demokratické hodnoty ve vzdělávání. 

Politika vzdělávání ve Francii silně lpí na tradičních hodnotách Republiky, jakými jsou 

svoboda vzdělání, neutralita, světskost a skutečná rovnost vzdělávacích příležitostí. Každý 

nový zákon směřující do oblasti školství usiluje o to, aby nezůstaly pouze prázdnými pojmy. 

Současný „Zákon o směřování" mj. Vymezil povinné minimum znalostí, kterého musí 

dosáhnout všichni žáci během povinné školní docházky, stanovil standardní postup při práci 

se žáky s obtížemi v učení, posílil systém stipendií a podpor, učinil opatření к prosazování 

rovnosti mezi dívkami a chlapci a zároveň normalizoval závazek, že nikdo neopustí 

vzdělávací zařízení bez diplomu nebo uznávané kvalifikace. I Bílá kniha se pochopitelně 

zabývá principy demokratické vzdělávací politiky, ovšem opatření, která by v tomto směru 

měla být podniknuta, jsou méně explicitní. 

- Příprava studentů učitelství na vysokých školách. 

Přestože autoři Bílé knihy poukazovali na nutnost zavést kritéria pro výběr uchazečů 

učitelského povolání, stanovit výstupní úroveň učitelské přípravy a obnovit praxi uvádění 

nastupujících učitelů, současný stav neodpovídá nastoleným požadavkům. Jak zmínil Pelikán 

(2006), MŠMT nezpracovalo vzdělávací politiku směrem к přípravě učitelů, pedagogické 
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fakulty byly ponechány samy sobě. Dále chybí koncepce didaktických inovací v souvislosti 

s přijetím RVP, nebyly podniknuty kroky pro posílení integrace předmětů v rámci 

aprobačních kombinací, vysokoškolští profesoři na učitelských fakultách se distancují od 

pojetí RVP. Výsledkem těchto skutečností je, že studenti učitelství nejsou na změny 

systematicky připravováni. 

Francouzské ministerstvo školství, narozdíl od českého, má nástroje к působení na 

Univerzitní instituty pro vzdělávání učitelů (IUFM), proto se reformy školství promítnou i do 

terciární roviny. V souvislosti s přijetím nového zákona se podnikla opatření za účelem 

podpoření zájmu o studium na IUFM mezi absolventy středních škol, posílení reciprokého 

vztahu mezi pedagogickým výzkumem a vzděláváním učitelů, sepjetí IUFM s univerzitami 

a obnovení celoživotního vzdělávání učitelů ve spolupráci s univerzitami. Odbornou stránku 

profesní přípravy definují ministři pro vysoké školství v tzv. zadávacích podmínkách podle 

doporučení „Vysoké školské rady". Protože dobré odborné znalosti ještě nedělají dobrého 

učitele (La lettre de 1'éducation č. 537), zaměřila se HCE na vymezení praktických klíčových 

kompetencí, které by měl ovládat každý student učitelství na konci své profesní přípravy, aby 

mohl obdržet titul (La lettre de 1'éducation č. 537). Mezi ně patří např. kompetence „pracovat 

se třídou", „jednat etickým a zodpovědným způsobem", „spolupracovat se všemi pracovníky 

školy a podporovat týmovou práci" či „pružně reagovat a inovovat". HCE současně podala 

návrh na prodloužení profesní přípravy učitelů na tři roky, která by kromě jednoroční povinné 

stáže v rámci studia zahrnovala i první dva roky výkonu povolání. Program povinné praxe pro 

profesory-stážisty připravuje pedagogická rada příslušné školy ve spolupráci s IUFM 

а к němu náležející univerzitě. V souladu s aktuální vzdělávací politikou se prosazuje 

zejména důkladná příprava učitelů na heterogenní složení žáků, především na žáky 

handicapované, žáky s obtížemi v učení a žáky výrazně nadané. Tato příprava zahrnuje 

metody práce s heterogenní třídou, schopnost diagnostikovat, psychologickou a základní 

zdravotní průpravu a posílení didaktických kompetencí v oblasti diferenciace žáků. 

Shodné tendence, naproti tomu, vykazují obě země v: 

• Pojetí vzdělávaní, které se neomezuje pouze na školu a je celoživotní záležitostí. 

Důraz je přitom kladen na cizojazyčnou gramotnost, na efektivní využívání prostředků 

informačních a komunikačních technologií ana přípravu žáka pro život 

v postmoderní, dynamicky se rozvíjející společnosti na úrovni osobní i pracovní. 

Vzdělávání má přispívat současně к rozvoji rozumových schopností, sociálních 

5 4 



dovedností, morálních a estetických hodnot, к emocionálnímu a volnímu rozvoji 

а к uplatnění jedince na trhu práce. 

" Obsahu vzdělávání, kdy se upouští od encyklopedismu a přistupuje se к integraci 

učiva a soustředění se na podstatné jevy a závislosti. 

• V prosazování konstruktivně a osobnostně orientovaného stylu učení a takových 

metod práce, které podporují aktivní činnost žáků a týmovou práci. 

" V systému evaluace, ovšem nikoliv jako celku, ale pouze v oblasti hodnocení žáků na 

státní úrovni a vnějšího a vnitřního hodnocení školy. 

Hodnocení a monitorování výsledků tvoří nedílnou a významnou součást procesu vzdělávání. 

Ve své koncepční podobě jsou si evaluační systémy obou zemí ve vymezených oblastech 

velmi blízké. Dovolila bych si však poukázat na rozdíly mezi psaným textem a tím, co se 

skutečně odehrálo. Že se jedná o závažné téma, potvrzují i živé ohlasy odborné veřejnosti. 

Z rozsáhlých plánů evaluační politiky (Dobudovat ucelený systém evaluace 

a monitorování, který zahrne úrovně školy, regionu i vzdělávacího systému a umožní hodnotit 

jednotlivé stupně i typy škol. Vytvořit systém standardů, kritérií a indikátorů. Zřídit speciální 

výzkumné pracoviště pro evaluaci a monitorování vzdělávacích výsledků. Vytvořit ucelenv 

systém hodnocení žáků na konci každého stupně vzdělávání, založený na diagnóze 

předpokladů a dosažených výsledků, zvýšit diagnostické kompetence všech učitelů. Bílá kniha, 

str. 40-41. Realizovat nové pojetí maturitní zkoušky. Bílá kniha, str. 93) se uskutečnil pouze 

vznik Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Sestavování testů a pojetí výstupního 

hodnocení po 5. a 9. ročníku se potýká s řadou problémů a navíc vyhotovené verze testů, jak 

upozorňuje odborná veřejnost, nejsou kompatibilní se zásadami nových kurikulárních 

programů. Koncepce jednotné maturitní zkoušky zůstává stále nedořešenou problematikou 

a „horkým bramborem" reformy školství. Nové otázky se vynořily v souvislosti s klíčovými 

kompetencemi, neb není jasné, jakým způsobem jich bude dosahováno, ani jakými prostředky 

se bude ověřovat jejich naplnění. Před nelehký úkol je postavena i Česká školní inspekce, 

která v současné době netuší, na co se při hodnocení škol zaměřit. Zodpovědnost za 

sebehodnocení školy byla přenesena na ředitele, potažmo na pedagogický sbor, aniž by 

v tomto směru byli jakkoliv instruováni, natož systematicky připravováni. Prozatím jediné 

závazné pokyny к hodnocení stanovuje školský zákon, konkrétně § 30 pravidla hodnocení, 

§51 až §53 hodnocení výsledků vzdělávání, §16 hodnocení žáku se speciálními 

vzdělávacími potřebami a § 44 cíle základního vzdělávání. Uvedené paragrafy ovšem 

neposkytují odpovědi na výše nastíněné problémy. 
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Zavedený francouzský systém evaluace by mohl posloužit jako reálný model vizím 

Bílé knihy. I po zrušení centralismu si stát ponechal výsadní postavení v potvrzování 

vysvědčení a diplomů. Propracovaný systém veřejných a závěrečných zkoušek je zároveň 

předpokladem i důsledkem této výsady. Národní hodnotící testy z matematiky 

a francouzského jazyka, jak byly popsány v kapitole 4.2, se praktikují od roku 1989. Jejich 

cílem je pomoci učitelům diagnostikovat úroveň schopností a dovedností každého žáka 

a odhalit možné obtíže. Zároveň poskytují věrohodnou zpětnou vazbu tvůrcům vzdělávacích 

programů a umožňují měřit vývoj výkonnosti žáků v průběhu let. Na přípravě testů, která 

podléhá přísným metodologickým pravidlům a systematickému ověřování, se podílejí pod 

vedením „Ředitelství pro evaluaci, prognózu a výkonnost" vybraní učitelé, didaktici, 

inspektoři a pedagogičtí odborníci. Jednotlivé testové otázky vycházejí z předem 

definovaných žákovských kompetencí, respektive cílů (např. „používat a počítat procenta"), 

které jsou považovány za nezbytné pro další studium. Zatímco testové otázky se každoročně 

obměňují, vymezené cíle odrážejí požadavky aktuálního „školského zákona" (reagují na 

aktuální vzdělávací politiku) a mají proto trvalejší povahu. Každá sada testových otázek je 

doprovázena radami a komentáři pro učitele. Ti mají navíc к dispozici tzv. banku nástrojů pro 

pomoc s hodnocením22, kde naleznou velké množství testů pro zjišťování úrovně kompetencí 

svých žáků v různých předmětech. 

Odlišnou kategorii hodnocení představují závěrečné zkoušky, brevet na nižší střední 

škole a maturitní zkouška na lyceu, které mají co nej objektivněji ověřit, zda žák dosáhl 

požadované úrovně pro obdržení příslušného diplomu. Přípravu a organizaci zkoušky zajišťují 

grémia Akademií, vlastní zadání zkoušky je pak předmětem kontroly ze strany inspektorů. 

Co se týče hodnocení jednotlivých vzdělávacích zařízení, je třeba odlišit terciární 

úroveň od úrovní zbývajících. Vysoké školy tvoří samostatnou kapitolu a jejich činnost 

pravidelně prověřuje nezávislý národní výbor. Kontrolu a hodnocení ostatních vzdělávacích 

zařízení, od mateřských škol až po střední školy státní i soukromé, zajišťují jednak generální 

inspektoři a jednak generální inspektoři pro administraci ve vzdělávání. Jejich činnost vychází 

z veřejně vypisovaných kriterií pro hodnocení vzdělávacích zařízení ve třech oblastech: 

hospodaření s finančními prostředky, správa a fungování zařízení a vzdělávací výsledky, 

měřené pomocí kvantitativního ukazatele, tzv. „přidané hodnoty". Posledně jmenovaná oblast 

; Ke staženi na adrese http://www.banqoutils.education.gouv.fr/. 
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zahrnuje znalosti žáků, jejich uplatnění na trhu práce a také míru osvojení občanských práv 

a povinností. Při působení na konkrétní škole berou generální inspektoři v potaz i její 

specifika, zejména prostředí školy, složení žáků a způsoby realizace vlastního programu 

školy. Je ovšem namístě zmínit, že podle mezinárodních komparativních studií systém 

hodnocení vzdělávacích zařízení ve Francii zaostává za evropským průměrem. Jedná se 

zejména o skutečnost, že předním zájmem inspekce byla až donedávna „kontrola", tedy 

konstatování, co se „dělá špatně", namísto „hodnocení", tedy odhalení silných a slabých 

stránek zařízení a doporučení к dalšímu postupu. Tento jev bezpochyby souvisí s mírou 

autonomie škol, neboť centrální správa neboli jednotné řízení, nevyžaduje evaluaci, ale 

prověřování. Dalším důsledkem dlouhodobého centralismu je malá zkušenost škol s postupy 

autoevaluace, která spočívala zejména na předkládání roční zprávy o činnosti zařízení 

příslušnému samosprávnímu orgánu školy. 

Je zřejmé, že kvalitní systém evaluace vzdělávacích zařízení, ať už externí nebo 

interní, je během na dlouhou trať. Jestliže se Česká republika nachází na startu, Francie nemá 

náskok delší než pár desítek metrů. Inspirací by se ovšem mohla stát doporučení generální 

inspekce (IGEN, 2004), která směřují k: 

" hledání rovnováhy mezi vnitřním a vnějším hodnocením, 

• přijetí osvědčených auditorských postupů a jejich obohacení o pedagogický výzkum 

v oblasti hodnocení, 
• stanovení společné kostry hodnocení, na kterou by se nabalovala specifika dané školy, 

- zajištění průhlednosti systému evaluace, 

• lepšímu využití stávajících indikátorů, 

- přetvoření systému pro statistické informace. 

5.2 Cíle matematického vzdělávání ve vztahu к obecným cílům nižšího sekundárního 

vzdělávání 

Cílem druhého stupně základního vzdělávání je poskytnout žákům pevný základ 

všeobecného vzdělávání, respektive zajistit osvojení kompetencí společného základu. 

Matematika, jako a u t o n o m n í a kreativní věda s rozsáhlým aplikačním polem, zásadním 

a specifickým dílem přispívá к jejich realizaci. Na mimořádný význam, který má matematika 

pro všeobecné vzdělání ž á k ů v „základních" školách, poukazuje i skutečnost, že v RVP ZV 

pokrývá samostatnou vzdělávací oblast a ve Francii je samostatným předmětem. 
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Prostudujeme-li podrobně příslušné kurikulární dokumenty obou zemí, zjistíme, že se 

od sebe obecné cíle vzdělávání v matematice nijak zásadně neliší. Všechny předměty mají 

pomáhat utvářet a naplňovat kompetence, jako nejobecnější cílové edukační kategorie 

(Hudecová, 2006, str. 124). Matematika vede žáky к rozvoji kritického a logického myšlení, 

к přesnému vyjadřování a věcné argumentaci, ke schopnosti dokazovat a abstrahovat, 

к vytváření prvního uceleného obrazu reálného světa, orientaci a pohotovému řešení 

problémů, vytrvalosti, systematičnosti a houževnatosti, к tvůrčí činnosti, к sebekontrole 

a autoevaluaci а к mnohým dalším dovednostem, které byly vyjmenovány v kapitole 4. 

Při uskutečňování těchto cílů se zdůrazňují aktivní činnosti žáků, práce 

s matematickými objekty a heuristické metody, ve Francii zejména metoda řešení problémů. 

Bližší pohled na obecné matematické cíle nižšího sekundárního vzdělávání a především na 

způsoby jejich dosahování odhalí, že jsou téměř totožné s didaktickým konstruktivismem, jak 

jej definovali Hejný a Kuřina (2001) prostřednictvím následujících zásad: 

1) Matematika je chápána jako specifická lidská aktivita, ne jen jako její výsledek. 

2) Podstatnou složkou matematické aktivity je hledání souvislostí, řešení úloh 

a problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení, jejich prověřování a zdůvodňování. 

3) Poznatky jsou nepřenosné, vznikají v mysli poznávajícího člověka. 

4) Tvorba poznatků je podmíněna zkušenostmi poznávajícího. 

5) Základem matematického vzdělávání je vytváření prostředí podněcujícího tvořivost. 

6) К rozvoji konstrukce poznatků přispívá sociální interakce ve třídě. 

7) Důležité je použití různých druhů reprezentace a strukturální budování matematického 

světa. 
8) Značný význam má komunikace ve třídě a pěstování různých jazyků matematiky. 

9) Vzdělávací proces je nutno hodnotit minimálně ze tří hledisek: porozuměni 

matematice, zvládnutí matematického řemesla, aplikace matematiky. 

10) Poznání založené na reprodukci informací vede k pseudopoznávání, к formálnímu 

poznání. 

Konstruktivní přístupy v matematice se formovaly a prosazovaly mnohem dříve, než se 

začalo operovat s pojmem kompetence. Analýza předchozích deseti bodů však jednoznačně 

vede к závěru, že konstruktivismus je spolehlivou, byť pro učitele zpočátku možná trnitou 

cestou, jak rozvoje kompetencí dosáhnout. Propojuje v sobě vlastní činnost žáků, jak na 

úrovni manipulativní, tak na úrovni myšlenkové, řešení problémů, aktivní vytváření poznatků, 

kreativitu, která je základem každé badatelské činnosti, řemeslnost i schopnost aplikace, důraz 
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na pochopení a porozumění, na hledání a chápaní souvislostí. Jinými slovy, existuje reciproký 

vztah mezi utvářením kompetencí a didaktickým konstruktivismem. 

Připomínám, že se pohybujeme v rovině psaných textů, tedy v rovině představ 

o žádoucích efektech, které by mělo vzdělávání v matematice u žáků vyvolat. Záleží však 

především na učitelích, jakým způsobem budou usilovat o to, aby se tyto představy, tyto 

obecné matematické cíle, realizovaly a nezůstaly tak pouze formálními, bezobsažnými pojmy. 

Při pohledu zpět do historie vyučování matematiky shledáme, že návrhy na změny ve 

vyučování se objevují relativně často. Jen zřídkakdy však naleznou své uplatnění 

v každodenní školské praxi. Jedním z možných důvodů tohoto nezdaru je obava učitelů ze 

změny. Výzkum autorek Hofmannové a Novotné (2003) týkající se postojů učitelů 

к vyučování matematiky v českých školách v angličtině odhalil, že za zdrženlivými postoji 

učitelů stojí strach: strach, že nemají patřičné dovednosti, že nesplní požadavky kurikula, že 

nedokáží udržet pozornost žáků, že nezvládnou organizační stránku věci apod. Je 

pozoruhodné, že takové obavy se nevyskytly u studentů pedagogických fakult. Podobně 

autoři Peyronnet a Martinet (2006), jejichž výzkum byl zaměřen na experimentování ve 

fyzice, konstatují, že učitelům brání v zavádění inovací především strach ze selhání. Aby 

nemuseli čelit nepředvídaným situacím, zůstávají učitelé u „osvědčených" metod vyučování, 

aniž si uvědomují, že tyto metody již dávno nefungují. 

V RVP ZV se vyskytuje pojem matematická gramotnost, francouzské vzdělávací 

programy pracují s výrazem matematická kultura, která tvoří součást kultury vědecké. 

Zkusme se podívat, co se za těmito pojmy skrývá a zda je mezi nimi nějaký rozdíl. 

Matematická kultura 
Je důležité upřesnit, že pojem matematická kultura se do francouzského lexika dostal 

nepřesným překladem anglického „mathematical literacy", což by spíše odpovídalo výrazu, se 

kterým se pracuje u nás, tedy matematická gramotnost nebo „matematika občana". Avšak 

poté, co se výraz domestikoval v profesním slovníku didaktiků matematiky, získal zde novou 

konotaci. Většina z nich se shoduje na tom, že nelze šířit matematickou, respektive vědeckou 

kulturu jako celek, protože přestala existovat. Co je však zapotřebí, je navrátit vědu kultuře, 

neboť právě z kultury, z uměleckého, literárního a filozofického prostředí se moderní věda 

zrodila. Ve své podstatě se jedná o nutnost zabránit vědeckým disciplínám, aby se izolovaly 

od kulturního světa, aby se ve své výlučnosti až aristokratičnosti nestaly předmětem hrstky 

„vyvolených". Vychovávat občany způsobilé kriticky uvažovat o podstatných společenských 
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záležitostech, občany hloubavé a duchaplné, v tom se skrývá onen kulturní duch vědy. 

Vyučovat matematiku znamená především předávat a rozvíjet kulturní odkaz. (Lévy-Leblond, 

2006) Proto by měl být učitel matematiky schopen provázat matematiku s její historií, jeho 

kulturní přehled by měl překračovat hranice vyučovaného předmětu. Matematická kultura, 

nebo alespoň ideál matematiky zakořeněné v kultuře, je v očích Francouzů radost dotýkat se, 

cítit, hádat, ověřovat, sdělovat druhému, je to krása i tragédie, ale hlavně nadšení, které vládlo 

v 18. století, když pod vedením Denise Diderota vznikala slavná Encyklopedie. 

Charnay (1999, 2004) tvrdí, že matematickou kulturu tvoří jednak dobré znalosti, 

jednak použitelné znalosti (ve smyslu ne formální), schopnost vymýšlet originální řešení, 

schopnost dokazovat a dále zakotvení matematiky v historii svého vývoje, potažmo v lidské 

kultuře. 

V českém didaktickém prostředí pracuje s pojmem matematická kultura např. 

Kubínová (2003): Matematická kultura, jak my rozumíme tomuto pojmu, zahrnuje mnoho 

složek, např. jazyk matematiky, numerické techniky, metody řešení úloh, geometrickou 

představivost atd. Podle našeho názoru se matematická kultura jasně projevuje ve zdatnosti 

užívat matematiku pro hlubší porozumění světu. Kuřina (cit. 2007) píše: Chápeme-li kulturu 

jako civilizaci, jako souhrn materiálních i duchovních hodnot vytvořených a vytvářených 

lidstvem v procesu historického vývoje, a vzdělávání jako uvádění do kultury, je matematika 

součástí kultury... Chápeme-li však kulturu jako způsob dosahování určité kvality, jako 

zušlechťování či tříbení metod a poznávání omylů, pak není ani pedagogická kultura ani 

matematická kultura jevem samozřejmým. Fzdělávací program Obecná škola (1997) 

vymezuje matematickou kulturu jako soubor schopností, který zahrnuje nejen profesionální 

zdatnost a rutinu, ale i tvořivý přístup к řešení problémů a použití heuristických postupů, 

které mohou vdaném okamžiku překlenout určité mezery v dosavadních znalostech 

a dovednostech (např. experimentální řešení rovnic a slovních úloh bez znalosti adekvátního 

algoritmu). 

Matematická gramotnost 
me A íProeram for International Student Assessment) pro Mezinárodní program PISA i r E 

. -, bvh *áků v předem určene oblasti se v roce 2003 zamení pravé 
měření kompetencí patnáctiletých zakuv p 

, - mntnosti Oficiální definice, která za tímto účelem vznikla, je na hodnocení matematicke gramotnosti. 
• - skuninv odborníků v matematice, didaktice a psychologu: výsledkem konsensu mezinárodni skupiny 

hnnnost íedince rozpoznat a porozumět roli matematiky ve Matematická gramotnost je scnop 
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světě, formulovat (vytvářet) závěry na základě vlastních úsudků a využívat prostředky 

matematiky v běžném životě jakožto uvážlivý, angažovaný a tvořivý občan (PISA, 2003). 

Matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd spadá do osmi 

hlavních okruhů klíčových kompetencí uvedených Evropskou komisí. Z pohledu kompetence 

je tedy definována jako způsobilost aplikovat matematické vědomosti a dovednosti 

v autentických situacích (VUP). Zdůrazňuje se přitom právě funkčnost neboli schopnost 

využít získané dovednosti při řešení konkrétních problémů. 

Můžeme shrnout, že matematická gramotnost i kultura představují široce vymezené 

matematické edukační cíle. Spatřuji v nich ovšem podstatný rozdíl. Na matematickou kulturu 

lze nahlížet ze dvou úhlů: jako na mozaiku kulturně-matematických střípků (pojetí 

R. Charnaye, M. Kubínové a kolektivu autorů VP Obecná škola), nebo jako na most mezi 

kulturou a vědou, jejíž je matematika součástí (Kuřina, francouzský většinový přístup). První 

úhel podporuje domněnku, že matematickou kulturu sice utváří kompaktní celek jednotlivých 

složek, ale pro její získání není nutné (ani možné) ovládat stoprocentně každou složku. Jde 

zejména o dovednost využít vlastních předpokladů a silných stránek к uspokojivému řešení 

situace a tím přispívat к osobnímu rozvoji. Takto pojatá matematická kultura existuje 

v několika stupních a je záležitostí individuální, která souvisí i s věkem příslušného jedince. 

Druhý úhel odhaluje matematickou kulturu ve světle mezipředmětových vztahů. Zdůrazňuje 

potřebu ukázat souvislost umění, života, historie, evoluce a matematiky, potřebu zabránit 

výlučnosti a selektivní roli věd. 

Matematická gramotnost se mi v porovnání s matematickou kulturou jeví jako plochý 

pojem. Když o někom řekneme, že je negramotný, víme, že neumí číst a psát. Dokážeme si 

ale představit, co neumí člověk matematicky negramotný? Znamená to, že neporozuměl roli 

matematiky ve světě nebo že nedokáže uvážlivě aplikovat matematiku v běžném životě? 

Podle obecné definice nejsem schopna odpovědět na položené otázky, ale intuitivně cítím, že 

pro lepší uchopení pojmu by bylo třeba vymezit jeho obsah, specifikovat „autentickou 

situaci". Ve výzkumu PISA je toho dosaženo podrobnou strukturací matematické gramotnosti 

do úrovní způsobilosti, které jsou vymezeny výčtem kompetencí. Jednotlivé soubory 

testových úloh se navíc vztahují к rozdílným složkám matematické gramotnosti (situace 

a kontext úlohy, vědomosti, dovednosti) dále dělených do kategorií. Popsaný systém nejenže 

ilustruje, co skrývá pojem matematická gramotnost, ale zároveň umožňuje hodnotit 

a porovnávat žáky podle dosažených kompetencí. RVP ZV však ponechává matematickou 
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gramotnost bez obsahu, pracuje s ní jako s vágním výrazem. Program sice uvádí, v čem 

vzdělávání v matematice směřuje к utváření klíčových kompetencí, ale samotný vztah 

matematické gramotnosti ke klíčovým kompetencím není dostatečně explicitní. Není vůbec 

jasné, co matematickou gramotnost tvoří, ani zdaje edukačním cílem, či jak ji u žáků rozvíjet. 

Právě systém rozčlenění vzdělávacích cílů do více rovin považuji za stěžejní výhodu 

francouzských programů. Rozlišují se cíle obecné - pro celou nižší střední školu, pro 

jednotlivé cykly a pro každý ročník, cíle konkrétní - pro jednotlivé tématické celky a témata, 

cíle vyjádřené požadovaným výkonem žáka, cíle vědomostní, cíle vztahující se 

к dovednostem apod. Samostatnou cílovou kategorii zaujímá společný znalostní základ, který 

vymezuje závazné požadavky pro všechny žáky. Pro matematicky nadané představuje 

„odrazový můstek", méně nadaným jedincům zaručuje osvojení dostatečné úrovně 

„matematické kultury". Platí totiž zásada, a to nejen v matematice, že je možné poskytnout 

každému žákovi kvalitní vzdělání, když se vzdáme ambice dosáhnout u všech stejné úrovně. 

Jinak řečeno, pevný společný základ usnadňuje diferenciovaný přístup к žákům a přispívá ke 

koordinovanějšímu řízení procesu učení. Na druhé straně existuje reálné nebezpečí, že 

kompetence stojící mimo základ budou považovány za nepodstatné a tudíž nedostatečně 

rozvíjeny. To by mohlo vést ke snížení kvality vzdělávání. I zpráva generální inspekce 

upozorňuje na fakt, že učitelé některá programová témata ignorují (zejména z důvodu, že 

nejsou vyžadována u závěrečné zkoušky). Navíc mnozí z nich přistupují к programu jako 

к brilantně sepsanému dokumentu, jehož požadavky ochotně zapomínají. 

Podle RVP ZV je smyslem a cílem vzdělávám vybavit všechny žáky souborem 

klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná (str. 6). Fakt, že tyto úrovně 

nejsou v dokumentu nijak vymezeny ani specifikovány, indikuje nedostatečnou a málo 

podrobnou strukturaci cílů. Velmi obecně formulované klíčové kompetence a nepatrně méně 

obecné cíle vzdělávací oblasti doplňují pouze očekávané výstupy žáků z rámcově uvedeného 

učiva. Slovo rámcově zde hraje velmi podstatnou roli. Chápeme-li totiž očekávané výstupy 

jako cíle, kterých mají dosáhnout žáci, pak by bylo vhodné propracovat jejich strukturu 

důkladněji a v e vztahu ke konkrétním tématům. Stanovení cílů jen v obecné rovině 

neposkytuje postačující vymezení zaměření vzdělávací oblasti a tím velmi komplikuje situaci 

tvůrcům kurikula na školní úrovni. Problémy s evaluací a ověřováním dosažených výsledků 

považuji za přímý důsledek uvedených skutečností. 

6 2 



5.3 Obsah matematického vzdělávání 

Obsah matematického vzdělávání můžeme porovnávat ve dvou rovinách: v rovině 

transformace RVP do jednotlivých ŠVP (různé způsoby zpracování ŠVP) a v rovině výběru 

a uchopení matematického učiva v obou zemích. Já se nejprve zaměřím na analýzu vzdělávací 

oblasti Matematika a její aplikace v RVP ZV v konfrontaci s úvodní částí VP matematika, kde 

je charakterizováno obecné pojetí předmětu pro nižší střední školu (1). V další části pak 

porovnám náplň matematiky v 6. ročníku v České republice a v e Francii na základě 

uvedených ŠVP a francouzského VP (2). 

( 1 ) v obou dokumentech je obsah rozčleněn do čtyř okruhů (bloků). Tyto bloky se do 

značné míry překrývají, výrazně odlišný je pouze okruh RVP ZV „Nestandardní aplikační 

úlohy a problémy". Jeho specifikum spočívá ve velké nezávislosti řešených problémů na 

znalostech školské matematiky a v tzv. intradisciplinaritě, neboli vytváření vazeb mezi 

jednotlivými matematickými celky. Na druhém stupni ZŠ by měl zahrnovat zejména číselné 

a logické řady, číselné a obrázkové analogie, logické a netradiční geometrické úlohy. 

0 konkrétní náplni tématického okruhu a způsobu zařazení však rozhodují učitelé při tvorbě 

ŠVP, proto zatím nevíme, jak se projevuje v praxi. 

Ve francouzském programu podobný „spojovací" blok chybí, na druhou stranu 

obsahuje vedle „Geometrie" samostatný celek „Velikosti a míry", který je v RVP začleněn do 

„Geometrie v rovině a v prostoru". Vyjma období „moderní matematiky" zaujímala 

syntetická geometrie ve Francii vždy významnou součást matematického obsahu. Tato 

skutečnost úzce souvisí s důležitostí, kterou Francouzi přikládají deduktivnímu myšlení 

a matematickému důkazu. Vést žáky к pochopení matematického důkazu jako celku a ke 

schopnosti rozčlenit jej do jednotlivých kroků byl tradičně jeden ze základních cílů vyučování 

matematice. A právě syntetická geometrie s množstvím konstrukčních úloh poskytuje vhodný 

prostor к jeho realizaci. V aktuálních programech je ovšem nácvik techniky důkazu, jako 

konstitutivního prvku každé matematické činnosti, zařazen nejen v rámci geometrie, ale 

1 v algebře. Rozlišují se přitom dvě etapy důkazu: analytická (rozbor zadání, vyslovování 

hypotéz, návrh řešení, ...) a realizační (provedení důkazu v posloupnosti příslušných kroků, 

formální zápis). Realizační etapa důkazu není ve společném znalostním základu vyžadována. 

Neméně významná pozornost je ve francouzském VP věnována jazyku matematiky: 

jednak z pohledu žáka - jakým způsobem se utváří vztah mezi myšlenkou či představou 

a jejím jazykovým vyjádřením, jednak z pohledu učitele - jak se vyjadřovat dostatečně přesně 

a přitom srozumitelně vzhledem к úrovni žáků. Ústní projev je rozebrán odděleně od 
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písemného vyjadřování, při kterém si mají žáci osvojit dovednost dobře porozumět 

matematickému textu a později samostatně texty produkovat. V rámci výuky se doporučuje 

přechod od „dělání" к „nechat dělat", kdy žák dává druhému žákovi instrukce, podle kterých 

má druhý žák něco vytvořit, např. narýsovat popisovaný útvar. 

Způsob konstrukce francouzského VP podporuje cyklické uspořádání matematického 

učiva. Stejné členění obsahu pro celou nižší střední školu (v plynulé návaznosti na školu 

elementární) umožňuje, že se žáci s jednotlivými celky a matematickými pojmy v průběhu 

vzdělávacího cyklu seznamují vícekrát, vždy na vyšší kvalitativní úrovni. Pojmotvorný proces 

tak probíhá opakovaně a v delším časovém období. Dobře patrné je to např. na celku „práce 

s daty" nebo „závislosti". 

Dle obrysového zpracování RVP nemůžeme usuzovat o podobě uspořádání učiva, 

i když je patrná tendence к průběžnému prohlubování osvojovaných celků. Na základě 

prostudované literatury jsem přesvědčena, že by měl být pro každou vzdělávací oblast, 

respektive každý předmět, vytvořen podrobný (nikoliv rámcový!) návod, jak konstruovat 

a strukturovat učivo ve vztahu ke vzdělávacím cílům příslušné oblasti. Tento návod by 

vznikal za vzájemné spolupráce oborových didaktiků a odborníků a seznamoval by učitele 

s principy a postupem při konstrukci učiva. Narozdíl od stávajících návodů pro tvorbu 

učebních osnov uvedených v „Manuálu" (MŠMT, 2005) by však jednotně definoval jádro 

učiva nezbytné pro rozvíjení kompetencí, na které by se pak nabalovaly rozvíjející tématické 

okruhy. Navržený postup skýtá, dle mého názoru, řadu výhod: jádrové učivo umožní učitelům 

ztotožnit se s koncepcí konkrétního předmětu, návod jim ukáže, jak pracovat se vzdělávacími 

cíli při strukturaci učiva, odborně a didakticky zpracovaný předmětový základ zajistí 

kompatibilnost oboru smyšlenkami kurikulární reformy a usnadní výběr kriterií pro 

hodnocení a při tom všem by nebyla omezena tvůrčí činnost učitelů a možnost spoluutvářet 

náplň vyučovaného předmětu, která je naopak téměř vyloučena ve francouzském pojetí VP. 

V obou zemích jsou do obsahu začleněny metody práce s technickými prostředky, 

zejména kalkulátoiy a matematickým software. Jejich skutečné a efektivní využití při výuce 

ovšem záleží na mnoha okolnostech, včetně materiálního vybavení školy. Ve francouzských 

učebnicích tvoří práce s matematickými programy součást určitých tématických celků, např. 

Excel pro o r g a n i z o v á n í a správu dat, Cabri geometrie v rámci geometrie, Mathematica pro 

závislosti a funkce atd. Další podklady pro využití programů při výuce (předpřipravené 

příklady, materiály к vytištění, návody к použití) jsou přístupné přes internet na stránkách 

editorů matematických učebnic. Žáci se učí využívat techniku pro zjednodušení složitých 
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výpočtů, pro modelování různých situací z běžného života, к formulování hypotéz (na základě 

dostatečného množství příkladů) i pro zefektivnění vlastní práce. V běžně používaných 

českých učebnicích nalezneme pokyny pro práci s kalkulátorem, ale náměty pro práci 

s matematickým software chybí. Ani v předmětové části RVP není upřesněno, jak začlenit 

využití prostředků výpočetní techniky do matematického učiva. Přitom nelze popřít, že 

technické znalosti patří ke všeobecné vzdělanosti každého jedince. Rozvoj výpočetní techniky 

posouvá využití matematických poznatků směrem od nácviku algoritmu к interpretaci 

výsledku a ke kritickému myšlení. Paradoxem ovšem zůstává, že používání matematického 

software při zkouškách z matematiky je ve Francii (a v podstatě i u nás) zakázáno. Tento fakt 

vede ve svém důsledku к zanedbávání technické stránky ve vyučování matematice. 

Odlišné přístupy lze spatřovat v zavádění integrovaných témat a vytváření 

mezipředmětových vazeb. Ve Francii jsou tato témata součástí VP, připravují se tedy 

centrálně. Nikoliv však průřezově (napříč všemi předměty), ale pro každou skupinu 

„souvisejících" disciplín zvlášť. Existují tedy rozdílná témata pro přírodovědné předměty 

(matematika, přírodověda, fyzika-chemie), pro humanitní předměty, výchovné předměty 

apod. Není bez zajímavosti, že fyzika a chemie, dějepis a zeměpis se nevyučují odděleně, ale 

jako integrované předměty. I když mají přírodovědné předměty „svá soukromá" integrovaná 

témata, neznamená to, že by z nich ostatní předměty byly zcela vyloučeny, ba naopak. Např. 

celek „Energie" se obrací i к dějepisu-zeměpisu a tělesné výchově, téma „Zdraví" zahrnuje 

celou škálu předmětů a výrazně zasahuje do občanské výchovy. Tím se vytváří komplexní síť 

inter- a intradisciplinárních vztahů, která výrazně přispívá к posilování holistické percepce 

u žáků i к formování jejich osobnosti. Důvody pro uvedený systém členění jsou především 

organizační. 

Způsob integrace vzdělávacího obsahu v RVP ZV postupuje přesně opačným směrem: 

závazně je stanoveno šest široce pojatých průřezových témat, která jsou následně každou 

školou rozpracována do učebních osnov jednotlivých předmětů. Pro lepší představu označme 

francouzské pojetí jako uzlové, kde uzly jsou příslušné skupiny souvisejících disciplín, 

a české pojetí jako pyramidové: na vrcholu se nachází průřezová témata, která se větví do 

tématických okruhů a dále do konkrétních témat (činností). Průřezová témata tvoří povinnou 

součást základního vzdělávání (RVP ZV, str. 82), odtud úkol školy začlenit je do ŠVP. Už 

z názvů jednotlivých témat vyplývá, že se zaměřují na formování žáka především v oblasti 

postojů a hodnot, na morální výchovu. Z tohoto důvodu by jejich rozpracování do 

vzdělávacího obsahu matematiky mohlo být problematické a dokonce působit uměle. 
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Vzhledem к odlišným přístupům ke konstrukci vazeb mezi předměty v obou zemích 

by bylo neúčelné pokoušet se o porovnání konkrétních témat. Zajímavější podněty nabízí 

doporučení к jejich implementaci. Ve Francii se prosazuje projektové vyučování a vzájemná 

spolupráce učitelů při zpracování těch témat, která zasahují do rozličných a četných předmětů, 

např. „Zdraví" nebo „Bezpečnost". Tzv. teamteaching, kdy jednu třídu vyučuje najednou více 

učitelů, se naopak jeví jako vhodná metoda pro realizaci témat, ve kterých dominují dvě, 

maximálně tři disciplíny, např. „Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj", či 

„Meteorologie a klimatologie". Další možností je rozvinout integrované téma v každém ze 

zahrnutých předmětů zvlášť a zdůraznit tak specifický pohled a přínos každého z nich na 

danou problematiku. V ČR se témata zpracovávají zároveň s učebními osnovami ŠVP. Jejich 

rozsah i organizační provedení je tedy plně v kompetenci tvůrců kurikula. RVP neobsahují 

žádná doporučení, ani návody usnadňující realizaci. Bylo by nepochybně zajímavé a přínosné 

uskutečnit výzkum týkající se uplatňování mezipředmětových vazeb a průřezových témat při 

výuce, a to v širším evropském kontextu. Jak totiž upozorňují přední čeští pedagogičtí 

odborníci (mj. Walterová, Maňák, Průcha), integrace obsahu vyžaduje od škol zcela nový 

přístup, s nímž nemají žádné zkušenosti. Právě poznatky ze zahraničí by mohly usnadnit 

zavádění těchto metod do českého prostředí. 

V souvislosti s integrovanými tématy je vhodné vyzvednout důležité postavení, které 

ve Francii přisuzují dějinám matematiky ve výuce. Zejména v učebnicích jsou zařazovány 

„historické pasáže", které mají žáky seznámit s důležitými mezníky ve vývoji matematiky. 

Žáci by si měli především uvědomit, že za každým objevem stojí tvořivost, cesta hledání 

a nejistoty, pokusů a omylů, nikoliv pouhá aplikace algoritmů. Matematika se jim tak odkrývá 

ve světle tvůrčí činnosti, ne jen jako striktní věda s přesně danými pravidly. Novinkou VP je 

doporučení učitelům matematiky к používání materiálů (zejména grafů, popsaných obrázků, 

návodů, tabulek apod.) v cizím jazyce, kterému se žáci učí. Tento metodický prvek má 

prodloužit dobu kontaktu žáka s cizím jazykem a rozvíjet jeho slovní zásobu a lingvistické 

struktury. Využití cizího jazyka v jiném kontextu navíc posiluje motivaci žáků a rozšiřuje 

jejich kulturní obzor. Výběr vhodných materiálů po jazykové i matematické stránce vyžaduje 

spolupráci učitelů matematiky a cizích jazyků. Naproti tomu znalost příslušného jazyka 

u vyučujícího matematiky není nutnou podmínkou. 

(2) Na první pohled je francouzský program pro 6. ročník rozsáhlejší, propracovanější 

a obsahově náročnější než ŠVP, které jsem uvedla v kapitole 4.1.4. Za tímto jevem stojí dva 

hlavní důvody: vysoké požadavky francouzského ministerstva školství na matematické 
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vzdělání a cyklické uspořádání učiva, které vyžaduje, aby jeden pojem prošel poznatkovou 

strukturou žáka vícekrát. Kromě „Vědomostí", neboli učiva, a „Kompetencí", které jsou do 

jisté míry ekvivalentem našich očekávaných výstupů, obsahuje francouzský dokument též 

ukázkové příklady, různé typy komentářů, které mají zajistit především plynulost 

poznávacího procesu žáka, poznámky к mezipředmětovým vazbám a v neposlední řadě 

pokyny pro realizaci společného základu. U každého tématického celku jsou navíc 

zdůrazněny očekávané výsledky vzdělávání ve formě znalostí a dovedností žáka. 

Všechny programy, které jsem analyzovala, zahrnují následující témata: desetinná 

čísla a operace s nimi, dělitelnost přirozených čísel, celá čísla (včetně jejich zobrazení na 

číselné ose), úhel a jeho velikost, objem a povrch kvádru a krychle, převody jednotek, osová 

a středová souměrnost. Jak již bylo řečeno, učivo matematiky (v „nematematických" třídách) 

i očekávané výstupy žáků 6. ročníku se na všech třech školách téměř shodují. Drobnou 

výjimkou je zařazení jednoduchých rovnic na ZŠ M. Horákové, základů rýsování 

a aritmetického průměru na ZŠ Generála Janouška. Tato škola zároveň nejvíce pracuje 

s mezipředmětovými vazbami a přesahy do jiných předmětů. 

Kromě výše uvedených témat se v 6. ročníku francouzských škol vyučují: procenta, 

poměr, přímá a nepřímá úměrnost, zpracování dat do tabulek, diagramů a grafů, základní 

techniky počítání zpaměti, euklidovské dělení, rovnoběžnost a kolmost, vlastnosti základních 

čtyřúhelníků, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků, kružnice a kruh, obsah trojúhelníku 

a obdélníku. Převážná většina z nich je prohlubována v následujících ročnících a nechybí ani 

provázanost s jinými předměty (zejména přírodovědou, dějepisem-zeměpisem 

a informatikou). 

Významný rozdíl spatřuji v přístupu к datům a základům statistiky. Schopnost 

získávat, inteipretovat a využívat informace se v dnešní době stává předpokladem úspěchu 

v celé řadě lidských činností. Denně se setkáváme s daty zakódovanými do různé podoby, 

která potřebujeme rychle a kriticky zhodnotit, porovnat nebo jim „pouze" porozumět. Přes 

přímou využitelnost v běžném životě a obrovský potenciál pro mezipředmětové vazby je však 

v českých kurikulárních dokumentech (ať už jde o RVP nebo používané učebnice) věnována 

popisné statistice i práci s daty malá pozornost. Situace ve Francii je zcela odlišná. I když 

podle zpráv generální inspekce nebylo snadné přesvědčit učitele matematiky o důležitosti této 

kapitoly školské matematiky, žáky dnes provází data a práce s nimi po celou nižší střední 

školu. Zahrnutí aritmetického průměru do osnov matematiky 6. ročníku na ZŠ Generála 

6 7 



Janouška považuji proto za pokrokové. Pro zajímavost uvádím v příloze ukázku problémové 

úlohy z francouzské učebnice pro 6. ročník Multi-Math. 

Narozdíl od francouzského programu jsou v ŠVP tématické celky řazeny v pořadí, 

v jakém budou vyučovány. Ve Francii mají programy jednotnou strukturu. Po obecném úvodu 

následuje v každém ročníku blok „Organizování a správa dat, funkce", dále „Čísla a počty", 

„Geometrie" a „Velikosti a míry". Záleží ovšem na každém učiteli, jak předepsané učivo 

uspořádá v průběhu školního roku. Teoreticky tedy mohou žáci shodných ročníků různých 

škol probírat ve stejnou dobu odlišnou látku. 

Náročnost VP je dána faktem, že učitelé musí obsáhnout celý stanovený program 

a zároveň zajistit, aby si všichni žáci osvojili kompetence společného základu. Přitom jejich 

zásahy do koncepce programu, vymezení cílů a konstrukce učiva se omezují na minimum. 

Francouzští učitelé jsou v podstatě realizátory externě vytvořených osnov. Na druhou stranu 

kvalitně zpracovaný dokument, který je výsledkem spolupráce didaktiků a odborníků na daný 

předmět, zajišťuje pevný a společný učební rámec a ulehčuje práci tvůrcům učebnic, učebních 

pomůcek a materiálů. Protože vědí, co se od nich očekává a jakých cílů mají dosáhnout, 

mohou se učitelé lépe soustředit na vlastní proces výuky, na metody a formy práce ve třídách, 

na vhodnou organizaci vyučovacího procesu, na diagnostiku a evaluaci žáků i na 

zkvalitňování tzv. skrytého kurikula. Skryté kurikulum charakterizuje Průcha (2003) jako 

klima třídy, klima školy, hodnoty a postoje, vzory chování, ale také zkušenosti žáků, které 

získávají mimo kontext vzdělávacích programů. 

Nová reforma školství klade na české učitele nebývalé nároky. Očekává se, že rozšíří 

své profesní dovednosti o plánování a konstruování učiva v dlouhodobém horizontu a závazně 

pro celou školu. Vtažení vyučujících do obsahové projekce vlastního předmětu (v našem 

případě matematiky) je nepochybně krokem vpřed. Učitelé jsou přinejmenším vedeni 

к hlubšímu zamyšlení nad celkovým pojetím předmětu. Problém ovšem tkví ve skutečnosti, 

že na zpracování učebních osnov nebyli připraveni, chybí jim potřebné kompetence a navíc 

neměli dostatek času. Přílišná stručnost a nepropracovanost RVP nejen v kategorii cílů, ale 

i po obsahové stránce a ústup od vytvoření „Národního vzdělávacího programu" jim práci 

nijak neusnadňuje. Rizikem je, že se vyčerpá energie napsáním dokumentu (ŠVP - p0 Zn. 

autorky), který se stane normou nižší úrovně a nebude ochota cokoliv reálně měnit 

(Walterová, 2006). To, že jsou si osnovy matematiky uvedených škol tak podobné, dle mého 

názoru dokazuje, že se stejně přebírá učivo z dříve platných vzdělávacích programů a pouze 

se upravuje pro potřeby ŠVP. Tím ovšem ztrácí zpracování dokumentu svůj původní smysl. 
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Hudecová, která se zabývala analýzou dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných 

státech Evropy, konstatuje, že zahraniční dokumenty jsou podstatně rozsáhlejší, rámcovost je 

doplněna poměrně přesně určenými pravidly, která vymezuji prostor, v němž se má učitel 

samostatně pohybovat a rozhodovat. Jsou tedy návodnější (str. 129). Lze usuzovat, že 

v matematice je situace obdobná. Cest, jak uskutečnit kompromis mezi striktním 

francouzským a „heslovitým" českým programem, existuje více (výše navrhovaný podrobný 

návod s pevně stanoveným základním učivem, Národní kurikulum, programy pro učitele 

apod.). Prvotním cílem je přitom zajistit, aby vyučování matematice skutečně směřovalo 

к rozvíjení schopností a kompetencí žáků. Žádný vzdělávací program, ať už sepsaný učiteli 

konkrétní školy či skupinou odborníků na akademické půdě, totiž nezaručí, že vzdělávání 

v matematice bude skutečně efektivní ve smyslu ne formální. 

5.4 Hodnocení žáků v matematice s ohledem na (klíčové) kompetence 

Hodnocení žáků tvoří nedílnou součást výchovně-vzdělávacího procesu. Hlavním 

cílem hodnocení je poskytnout zpětnou vazbu žákům, učitelům a rodičům žáka. Protože 

zpětná vazba představuje druh informace, plní hodnocení významnou komunikační funkci 

mezi všemi zúčastněnými členy. Školní hodnocení zároveň vypovídá o cílech a koncepci 

výuky a slouží i jako měřítko pro porovnání různých vzdělávacích programů (Slavík, 1999, 

str. 7). 

Hodnocení žáků patří mezi činnosti, které učitel vykonává v průběhu celého školního 

roku. Úroveň této činnosti odráží jednak jeho profesní kompetence, zejména diagnostické, 

poradenské a evaluační, jednak jeho pedagogické přesvědčení. Hodnocení žáků ovlivňuje 

vztah mezi učitelem a žákem, vztahy mezi spolužáky navzájem a vliv má také na vztah mezi 

školou a rodiči (Pelajová, 2006). Jinými slovy hodnocení podmiňuje kvalitu výuky, její 

prospěšnost pro žáka a má též nezanedbatelný dopad na klima třídy. 

Hodnocení může nabývat mnoha podob (bezděčné a záměrné, sumativní a formativní, 

normativní a kriteriální, ...)23 i různých forem (klasifikace, slovní hodnocení, bodování, 

portfolio apod.). Hodnocení plní v životě člověka rozličné funkce, může motivovat, 

povzbuzovat к činnosti, vést к hledání smyslu apod. Správné rozlišování těchto funkcí a jejich 

efektivní využívání svědčí o dovednosti hodnotitele. 

23 Bližší charakteristika viz Slavík, 1999. 
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Značná část sporů kolem hodnocení souvisí s tím, že ten, kdo ve škole hodnotí, musí 

zároveň sloužit dvěma pánům: dítěti (a jeho blízkým), a zároveň velké, anonymní společnosti 

a státu, který je jejím nástrojem (Slavík, 1999, str. 19). 

Aniž by zacházely do podrobností, předchozí odstavce dokládají, nakolik je hodnocení 

komplexní problematikou. Abych se vyhnula riziku přílišné obecnosti a generalizace, 

zaměřím se důkladně pouze na jeden aspekt, kterým je hodnocení kompetencí žáků 

v matematice. Opět vyjdu z porovnání situace v České republice a ve Francii, ale tentokrát 

překročím rovinu kurikulárních dokumentů a uvedu některé příklady z praxe. 

5.4.1 Situace v České republice 

V souvislosti se stávající reformou školství se často hovoří o nutnosti změn v práci 

učitele, o celkové proměně klimatu školy, o novém postavení žáka v systému vzdělávání. 

Tyto změny současně vyvolávají potřebu zamýšlet se nad užívanými hodnotícími postupy. 

Protože kvalita školního hodnocení spolurozhoduje o celkové kvalitě školní práce (Slavík, 

1999, str. 15), do popředí by se měly dostat takové způsoby hodnocení, které jsou orientovány 

na podporu dalšího efektivního učení žáků a zároveň se snaží začlenit žáka do procesu 

sebehodnocení, vést ho ke schopnosti objektivně posoudit vlastní i cizí práci. Formativní 

hodnocení je jedním z těch, které tyto požadavky beze sporu splňují. Podstatou formativního 

hodnocení je časté, interaktivní hodnocení pokroku žáka v učení, porozumění učebním 

potřebám žáků a přizpůsobení výuky těmto potřebám (Starý, 2006). Slavík (1999) zdůrazňuje, 

že formativní hodnocení je komplexní metoda, která není závislá na formě, v níž se projevuje 

(slova, známky, body apod.). Jádro této metody spočívá v poskytnutí zpětné vazby 

v momentě, kdy se dá určitý výkon ještě zlepšit. 

Manuál MŠMT poukazuje u hodnocení žáků zejména na fakt, že se bude vztahovat 

к dosahování očekávaných výstupů v konkrétních předmětech a tím povede к utváření 

klíčových kompetencí. Přitom pravidla pro hodnocení výkonů žáků musí být vymezena pro 

celé vzdělávání (Manuál MŠMT, str. 73) a měla by vznikat za spolupráce všech učitelů. Po 

zveřejnění v ŠVP se tato pravidla stávají celoškolský závazná. Nabízí se tedy zásadní otázka: 

Jaká kritéria a jaké postupy při hodnocení žáků využít, aby působily formativně, efektivně 

pracovaly s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi a zároveň nekladly na učitele 

přílišné časové nároky? Otázka tím naléhavější, že nové kurikulární dokumenty, jak bylo na 

více místech v textu upozorněno, nejsou к plnění cílů dostatečně explicitní. Oblast školního 
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hodnoceni je ve vzdělávání budoucích i stávajících učitelů dlouhodobě podceňována. Tomu, 

že jsou učitelé v oblasti hodnocení ponecháni víceméně bez odborné podpory, také odpovídá 

jeho stav ve školách. Jeho úroveň není dobrá, což má v konečném důsledku negativní dopad 

na žáky (Starý, 2006). 

Promítnutí úrovně dosažených žákovských kompetencí do kritérií hodnocení 

v jednotlivých předmětech by se mělo projevit především vtom, že kromě znalostí ohodnotí 

způsobilost tyto znalosti využít v konkrétních situacích. Hodnocení v matematice by se tedy 

nemělo zaměřovat výlučně na obsahovou stránku, ale zahrnout i jiné faktory, např. schopnost 

aplikace, tvořivost, porozumění textu apod. Hovoříme o tom, že hodnocení by mělo nabývat 

charakteru vektoru narozdíl od současného skalárního součinu (Sýkora, 2006). 

Porovnáme-li pravidla pro hodnocení žáků ve třech analyzovaných ŠVP (viz přílohy 

č. 5-7), zjistíme, že jsou odlišná ani ne tak z hlediska forem, jako ve vztahu ke kompetencím 

a očekávaným výstupům. Nejvíce s kompetencemi pracuje, dle mého názoru, ZŠ Nerudova, 

neboť jednotlivé stupně hodnocení prospěchu obsahují charakteristiku požadované úrovně 

předem stanovených kritérií. Tato kritéria jsou vícerozměrná, tzn. že, zohledňují více faktorů, 

jejich nevýhodou je ovšem přílišná obecnost. Proto se může hodnocení v jednotlivých 

předmětech, i když vychází ze stejných kritérií, značně lišit. ŠVP ZŠ Milady Horákové 

stanovuje pravidla pro hodnocení v každém předmětu zvlášť. Hodnocení v matematice je však 

zaměřeno pouze na prověřování a kontrolu znalostí. Na ZŠ Generála Janouška rozlišují 

hodnocení podle toho, zda se jedná o předměty s převahou naukového zaměření nebo 

výchovného zaměření. V obou případech se jedná o klasifikaci, к získání příslušné známky 

však musí žák splnit pro oba případy jiná kritéria. Toto členění má své opodstatnění a mohlo 

by žáky motivovat. Nedostatek systému hodnocení spatřuji opět ve značné obecnosti kritérií 

a také v nízkém zohlednění kompetencí. 

Kvalita hodnocení odráží i postoj učitelů ke kompetencím. Pojem kompetence se 

v české didaktické terminologii usadil velice rychle, avšak mnoho učitelů se neztotožnilo 

s jeho obsahem nebo neporozumělo jeho smyslu. Existuje proto reálné nebezpečí, že přes 

svoji nespornou hodnotu a užitečnost může být jen prázdným zaklínadlem a klišé (Doubková, 

Tomek, 2006). 
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5.4.2 Situace ve Francii 

Připomínám, že ve Francii probíhá hodnocení žáků jak na státní, tak na školní úrovni. 

V této části se budu zabývat pouze hodnocením žáků učitelem. Evaluace ze strany státu 

a postupy vytváření národních testů byly předmětem kapitol 4.2.1 a 5.1. 

V porovnání s českým vzdělávacím systémem je ve Francii věnována fenoménu 

hodnocení žáků mnohem větší pozornost. Tento jev úzce souvisí s váhou, kterou Francouzi 

přisuzují zkouškám, ať už na národní nebo školní úrovni. Tomu odpovídá i značné množství 

odborných publikací zabývajících se hodnocením žáků z různých pohledů. 

Tradiční systém známkování je tvořen stupnicí od 0 (nejhorší výsledek) do 20 

(nejlepší výsledek). Známka 20 se uděluje pouze výjimečně za vysoce nadstandardní výkon. 

V každém předmětu se ze všech obdržených známek vypočítává vážený aritmetický průměr, 

kde vahami jsou předem stanovené koeficienty důležitosti. Známka 10 stanovuje hranici mezi 

„prospěl" a „neprospěl". 

Zpráva generální inspekce z července 200524, která byla zaměřena na znalostí žáků25 

na primárním i sekundárním stupni a na způsoby jejich hodnocení, přišla s negativní kritikou 

dosavadní praxe. Ze zjištění generálních inspektorů vyplývá, že přílišné soustředění se na 

zkoušky a známkování, a to jak ze strany učitelů, tak žáků a jejich rodičů, zastírá hlavní účel 

hodnocení: vědět, zda si žáci osvojili potřebné znalosti, a pokud ne, zjistit, co jim v tom brání. 

Jinými slovy tlak vyvolaný známkováním vede к fixaci na výsledek namísto sledování 

procesu poznávání. Hodnocení se tak stává pouhým prostředkem kontroly žáků ze strany 

učitelů. Žákovi přináší jenom informaci o tom, zda prošel, nebo neprošel, ale neříká nic 

o úrovni jeho „acquis" ani o příčinách případného neúspěchu. Všechno se odehrává tak, jako 

kdyby věci, které mají stát ve společném středu pozornosti, nezajímaly nikoho. Učitelům jde 

pouze o to, aby „ o d u č i l i " program; žákům o to, aby postoupili do vyššího ročníku, a rodičům 

o to, aby průměr jejich dětí byl co nejlepší (zpráva generální inspekce, str. 62). 

Ve vyučování matematice, ale nejen tam, se často na první místo klade úspěch 

u zkoušky, což ve svém důsledku snižuje kvalitu vzdělávání. Znalosti, či kompetence, které 

nejsou vyžadovány u zkoušek, učitelé mnohdy nepovažují za důležité. V matematice se jedná 

např. o počítání zpaměti nebo používání matematického software. 

M Ve francouzštině dostupná na adrese http://www.education.gouv.fr/syst/igen/rapports.htm. 
25 Ve zprávě se používá francouzský pojem „acquis". Ten zahrnuje jak vědomosti, tak dovednosti, postoje 

i kulturní hodnoty. 

7 2 

http://www.education.gouv.fr/syst/igen/rapports.htm


Zpráva dále vysvětluje, že tato „posedlost známkami" má ve Francii silné historické 

kořeny a je úzce spjata s dlouhodobým centrálním řízením systému školství. Tento systém 

totiž intenzivně uplatňoval tzv. pedagogiku soupeření, která vedla к rozdělování žáků na 

dobré, průměrné a špatné právě na základě známek. Známka byla chápána jako druh odměny 

nebo trestu. Přestože se již od 60. let 20. století vedou rozsáhlé výzkumy, které jednoznačně 

prokázaly neobjektivnost známkování i jeho negativní dopad na žáky, tradice „kontroly" 

(záměrně nepoužívám v této souvislosti slovo hodnocení) je podle vyjádření generálních 

inspektorů stále velmi silná. 

Právě znalosti (stále ve smyslu „acquis") žáků jsou podle autorů nutnou, nikoliv však 

postačující, podmínkou pro změnu školské praxe směrem od kontroly к hodnocení. Proto 

kromě výsledků šetření stanovili devatenáct doporučení к tomu, aby se zhodnocení stal 

účinný nástroj řízení poznávacího procesu žáka. Některá se týkají učitelů, jiná Akademií, 

potažmo ministerstva školství. Mezi ty nejvýznamnější patří: 

• Vymezit jasné cíle a kritéria hodnocení, vést žáky к sebehodnocení, učinit je 

spoluodpovědnými za proces hodnocení. 

• Účinně pracovat s chybou. 

• Sestavit doprovodné pedagogické materiály к hodnocení a poskytnout je učitelům. 

• Užívat při zkouškách různé typy cvičení, strukturovat je do více úrovní, sjednotit 

hodnocení s cíli jednotlivých vzdělávacích programů. 

• Podnítit spolupráci mezi Akademiemi v utváření efektivních technik hodnocení 

znalostí žáků. 

• Používat více způsobů hodnocení, známkování doplnit krátkým slovním komentářem. 

Doporučení к hodnocení se stala důležitým podkladem při sestavování kompetencí 

společného základu. Pokroky žáka při jejich osvojování se zaznamenávají do tzv. osobní 

knihy, která obsahuje i pokyny к hodnocení. Ve školním roce 2007/2008 je kniha předmětem 

celonárodní pilotáže. 

Od 90. let minulého století se v podnikatelském prostředí začala prosazovat „kultura 

hodnocení", která se postupně přenáší i do škol. Autoři odborných publikací, ale i mnozí, 

i když zatím osamělí (zpráva generální inspekce, 2005) učitelé, hledají takové způsoby 

hodnocení, které zmírňují selekci a rivalitu mezi žáky a jsou orientované na podporu dalšího 

efektivního učení žáků. Některé z nich, jako např. formativní hodnocení, pedagogika podle 

cílů, průběžná kontrola nebo portfolia, se staly oficiálně uznávanými metodami hodnocení. 
Jiná jsou individuální záležitostí jednotlivých učitelů. 
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V následující části textu představím metodu hodnocení26, která přináší odpověď na 

výše položenou otázku: Jaká kritéria a jaké postupy při hodnocení žáků využít, aby působily 

formativně, efektivně pracovaly s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi a zároveň 

nekladly na učitele přílišné časové nároky? Autory metody jsou Isabel Pannier, profesorka 

francouzštiny na collège Perrier, a Philippe Le Guen, profesor matematiky na collège Lesven-

Jacquard. Oba ji s úspěchem používají ve vyučování. 

Hodnocení podle kompetencí 

Na počátku kvalitního formativního hodnocení stojí co nejpřesnější formulace dílčích 

cílů a od nich odvozených kritérii hodnocení (Slavík, 1999, str. 113). Hodnocení podle 

kompetencí vychází z předem definovaných žákovských kompetencí. Narozdíl od klíčových 

kompetencí jsou však tyto mnohem početnější, přesně vymezené a vztahují se z velké části 

к vyučovanému předmětu. Ve své podstatě jsou velice blízké očekávaným výstupům. Aby 

však mohly sloužit jako kritéria pro hodnocení, měly by být definovány, spíše než 

v kategoriích učiva, v činnostech žáků, tzn. pomocí aktivních sloves. Příkladem takových 

kompetencí v matematice může být např.: Žák rozpozná přímou a nepřímou úměrnost. Žák 

rozumí matematickému textu. Žák změří velikost úhlu pomocí úhloměru. Apod. 

Po organizační stránce probíhá hodnocení podle kompetencí tak, že na počátku 

každého čtvrtletí (popř. pololetí) dostanou žáci seznam přibližně šedesáti kompetencí 

připravených učitelem, které se stanou v nadcházejícím období předmětem hodnocení. 

Tvůrcům metody se osvědčilo sdružit tématicky podobné kompetence do kategorií, což 

usnadňuje orientaci. Je důležité vymezit všechny kompetence srozumitelně, stejným 

způsobem a dát žákům čas, aby se s nimi mohli seznámit. Žáci pak přesně vědí, co se od nich 

očekává. Výběr a formulace kompetencí představuje pro učitele nejnáročnější část uvedeného 

způsobu hodnocení. Poté, co ji překonají, je hodnocení podle kompetencí dokonce snazší než 

klasifikace. 

Každá samostatná, ale i skupinová práce žáků je hodnocena pouze podle předem 

určených kompetencí. Při písemném zkoušení žáci nechávají horní část listu z obou stran 

volnou, aby tam učitel vepsal hodnocené kompetence a případné poznámky. Při ústním 

26 Uvedená metoda není jediná, která vyhovuje položené otázce. Zvolila jsem ji zejména proto, že se s ní v ČR, 

pokud je mi známo, nepracuje. Přitom se jeví jako dobrý evaluační nástroj právě v souvislosti s kurikulární 

reformou. 
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zkoušení dostane zkoušený žák od učitele lísteček s výčtem kompetencí, na které je zkouška 

zaměřena. Doporučuje se častější hodnocení zaměřené pouze na několik málo kompetencí (od 

jedné do pěti), před komplexním hodnocením, které se obrací к velkému množství 

kompetencí. 

Podstata této metody spočívá v tom, že učitel po každé zkoušce určí, zda je hodnocená 

kompetence žákem osvojená (O), částečně osvojená (ČO) nebo neosvojená (NO). Symbol 0 

značí, že žák neodpověděl. Jestliže se tatáž kompetence objevuje ve více cvičeních, je 

hodnocena vícekrát. Výsledky hodnocení jsou zaznamenávány do tří tabulek: jedna slouží 

učitelům, druhá žákům a třetí je určena pro rodiče. Každá z nich plní specifické funkce, proto 

nemohou být vzájemně nahrazeny. 

Tabulka 5. Tabulka učitele. 

Kategorie Hodnocená kompetence Datum Zák 1 Zák 2 Zák 3 atd. 

Práce s daty Žák čte z grafu 15.9.07 O NO ČO 

Žák určí aritmetický průměr 18.9.07 CO 0 O 

V tabulce jsou zaznamenány všechny kompetence hodnocené v průběhu čtvrtletí 

(pololetí, školního roku). Kromě kategorií a kompetencí, které se vztahují к učivu (viz 

uvedený příklad) umožňuje zachytit také tzv. transversální kompetence: přesnost, vytrvalost, 

nápaditost, systematičnost, organizace práce, práce ve skupině, příprava na hodinu apod. Při 

sestavování kategorií i kompetencí je učitel limitován pouze (rámcovým) vzdělávacím 

programem. Podle vlastního uvážení může doplnit další kategorie, např. Řešení problémů, 

která zahrnuje kompetence: porozumění zadání, výběr relevantních informací z textu, 

obhájení výsledku, logické a deduktivní uvažování atd. 

Tabulka poskytuje učiteli rychlou informaci o kompetencích, které si osvojila většina 

třídy, nebo naopak, kde mají žáci mezery (četba v řádcích). Zároveň má učitel přehled 

o úrovni každého žáka (četba ve sloupcích). Využití vhodného software mu navíc při práci 

s tabulkou výrazně ušetří čas. 
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Tabulka 6. Tabulka žáka (sešit s hodnocením). 

Práce s datv Výsledek 

Ctu z grafu 0 ČO 0 0 0 0 

Určím aritmetický průměr NO ČO 0 o X 0 

Výsledná tabulka žáka se velmi podobá tabulce, se kterou pracuje učitel, pouze není 

tak podrobná. Větší počet kolonek v řádku značí, že každá z kompetencí by měla být 

hodnocena vícekrát, nejlépe v různých didaktických situacích. Zejména u mladších žáků se 

ukázalo jako výhodné používat místo písmen O, ČO, NO a symbolu 0 různé barvy. Tento 

prvek nejenže působí motivačně, navíc každý žák ihned vidí, jaké jsou jeho silné a slabé 

stránky. S výslednou tabulkou se však žáci setkávají až ve čtvrtletí. Proto současně vlastní 

sešit, kam si pravidelně vlepují výsledky z písemného (z tohoto důvodu nechávají žáci horní 

část listu volnou) a ústního zkoušení i domácích úkolů, a který v podstatě plní funkci 

žákovské knížky. Aby se naučili žáci se sešitem s hodnocením efektivně pracovat a dokázali 

analyzovat své výsledky, musí učitel ze začátku věnovat dostatek času rozboru hodnocení 

i hodnocených kompetencí. 

Tabulka 7. Tabulka pro rodiče a výpočet známky. 

Kategorie + kompetence Výsledek Komentář učitele 

Práce s datv 

Žák čte z grafu 0 zvládá bez problémů 

Žák určí aritmetický průměr O pokrok 

Většina rodičů se zajímá především o výsledek, proto je žádoucí, aby pro ně určená 

tabulka byla co nejednodušší a obsahovala pouze základní informace. Komentář učitele 

poskytuje rodičům stručnou informaci o průběhu vzdělávacího procesu jejich dítěte. Záleží na 

každém učiteli, zda se rozhodne komentář uvádět, popř. u kterých kompetencí. Rodiče, kteří 

projeví zájem o podrobnější informace, mají к dispozici žákův sešit s hodnocením. Pro žáka 

i učitele je velmi přínosné, když se rodiče naučí s tímto sešitem pracovat a podporují žáka 

v jeho rozvoji. 

Jelikož hodnocení podle kompetencí není oficiálně schválená metoda a vzhledem 

k tomu, že někteří rodiče vyžadují při závěrečných hodnocení známky, musí učitel umět 

známku určit. P r a v d ě p o d o b n ě nejjednodušší způsob je vážený aritmetický průměr. Za každou 
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osvojenou kompetenci obdrží žák bod, za částečně osvojenou půl bodu. Neosvojená 

kompetence a symbol 0 nevedou к žádnému bodovému zisku. Úspěšnost žáka v procentech 

se vypočítá podle následujícího vzorce: 

((Počet osvojených kompetencí + počet částečně osvojených kompetencí * 0,5) * 100) / Počet 

hodnocených kompetencí. 

Podle procentní úspěšnosti pak již učitel snadno udělí známku. Aby však hodnocení podle 

kompetencí neztratilo smysl, měla by být známka rezervována pouze pro oficiální 

vysvědčení. Navíc je důležité žákům vysvětlit, jak se ke známce dospěje, a doplnit vysvědčení 

závěrečnou tabulkou. 

Výhody hodnocení podle kompetencí 

Pokud se učitel a zejména žáci naučí s kompetencemi pracovat27, nabízí jim uvedený 

systém oproti klasifikaci řadu výhod: 

• Žák se stává aktérem vlastního procesu učení, učí se porozumět a analyzovat své 

úspěchy i neúspěchy. 

• Žák nemá pocit, že je navždy „zaškatulkovaný" (dobrý, špatný) a nestává se obětí 

známky, která ho více trestá, než hodnotí (Pannier, 2005). 

• Postupným rozvíjením analytických schopností ve vztahu к vlastním výsledkům se 

žák učí sebehodnocení. 

» Učitel může uplatnit diferencované hodnocení, aniž by jednal v očích žáků 

nespravedlivě. 

• Tím, že klade důraz na fakt, že každý člověk je jedinečná bytost vybavená různými 

předpoklady a vlohami, zabraňuje tento systém nezdravé soutěživosti. 

• Způsob hodnocení bere v úvahu možnosti každého jedince. Protože zdůrazňuje jeho 

přednosti, podněcuje žáka к pokroku. 

• Soustředí se na proces osvojování kompetencí nikoliv na pouhý výsledek. 

- Zmírňuje subjektivitu hodnocení. 

27 Velmi zajímavé výsledky výzkumu, který se týkal názorů žáků nižší střední školy na hodnocení podle 

kompetencí, jsou přístupné na adrese http://evaluer-par-competences.over-blog.com/article-l 1198081 .html. 
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Jak jsem zmínila dříve, nej větší obtíž prezentovaného způsobu hodnocení spočívá 

v definování kompetencí. Ve snaze pomoci učitelům při zavádění hodnocení podle 

kompetencí přišla Isabel Pannier se zajímavým návrhem vytvořit jakýsi slovník kompetencí 

pro každý vyučovací předmět. Kromě kompetencí uspořádaných do kategorií by v něm učitel 

nalezl i praktické ukázky a příklady, jak s kompetencemi pracovat. Jsem si jista, že takový 

slovník by se stal i u nás neocenitelnou pomůckou učitele. 

V některých zemích mají kromě klíčových kompetencí vy mezené i kompetence 

předmětové. Např. v Dánsku se v roce 2002 uskutečnil projekt „Rozvíjení kompetencí 

a výuka matematiky", jehož cílem bylo sjednotit matematické kompetence na všech úrovních 

vzdělávání (vyjma terciárního). Autoři projektové zprávy se shodli na osmi stěžejních 

kompetencích: Kompetence související se způsobem a postupy myšlení, Kompetence 

vypořádat se s problémy, Kompetence vytvářet modely, Kompetence umožňující logické 

myšlení, Kompetence ve znázorňování a symbolickém vyjadřování, Kompetence podporující 

představivost, Komunikační kompetence, Kompetence v oblasti zdrojů informací. 

Součástí zprávy je také návrh, aby byla při hodnocení dosažené úrovně jednotlivých 

kompetencí brána v potaz tři hlediska: 

• Stupeň pokrytí - značí jednak míru samostatnosti jedince při uplatňování příslušné 

kompetence, jednak rozsah jím osvojených dovedností a znalostí, které tuto 

kompetenci utvářejí. 

• Akční rozpětí - zahrnuje množství situací, ve kterých je jedinec schopen použít danou 

kompetenci. 

- Technická úroveň - určuje, jak koncepčně, technicky a pojmově složité prostředky 

a nástroje je schopen jedince využít к uplatnění dané kompetence. 

Ministerstvo školství v Quebeku dokonce vydává oficiální stupnici pro měření 

kompetencí. Každá kompetence je rozdělena do pěti úrovní: vysoce nadstandardní (značná 

kompetence), nadprůměrná (osvojená kompetence), průměrná (přijatelná kompetence), 

podprůměrná (málo rozvinutá kompetence) a velmi podprůměrná (velmi málo rozvinutá 

kompetence). U každé z úrovní je uveden podrobný popis, který umožňuje učiteli poměrně 

spolehlivě určit míru osvojení příslušné kompetence u svých žáků. 

Pro zajímavost uvádím překlad úrovně 3 (průměrná) pro kompetenci „Komunikovat 

prostřednictvím matematického jazyka": 
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Při interpretaci matematického textu (žák, pozn. překlad) vybere většinu stěžejních 

údajů a informací, které se k nim váží. Popíše matematický objekt nebo situaci běžným 

jazykem, s použitím některých matematických výrazů. Rozeznává smysl většiny termínů 

užívaných v běžném životě od jejich smyslu v matematice. Vytváří matematické texty, které 

obvykle obsahují logicky správné, dobře strukturované a na sebe navazující myšlenky. Někdy 

značně chybuje v symbolickém zápisu a dohodnutých pravidlech matematického jazyka. Ověří 

některé části vlastního matematického textu. Užívá, někdy s obtížemi, jeden nebo více 

vhodných reprezentačních modů, aby porozuměl matematickému textu, nebo aby vyjádřil své 

myšlenky. Zřídka využívá informačních zdrojů, aby se ujistil o správnosti vlastního 

porozumění textu, nebo aby zlepšil kvalitu svých textů. 

6 Závěr 

Cílem mé práce bylo porovnat české a francouzské kurikulární materiály se zaměřením 

na matematiku na základě analýzy vybraných okruhů problémů. Výsledky analýzy podložené 

prostudovanou literaturou prokázaly, že jak Francie, tak Česká republika mohou nabídnout 

sobě navzájem, ale i jiným zemím inspirující podněty při koncipování vzdělávacích programů 

v matematice. 

Přestože jakožto země Evropské unie směřují к totožným cílům ve vzdělávání 

formulovaným Lisabonskou strategií, analýza odhalila, že způsoby jejich dosahování jsou 

mnohdy odlišné. Největší rozdíly se týkají zpracování vzdělávacích programů. Zatímco ve 

Francii existují tyto dokumenty pouze na státní úrovni a za jejich tvorbu je zodpovědný 

generální inspektor pro vzdělávání jmenovaný ministrem školství, v České republice 

vypracovává svůj vlastní program každá škola. Až s odstupem času bude možné zhodnotit 

silné a slabé stránky obou přístupů. Zajímavé závěry poskytla analýza také v oblasti klíčových 

kompetencí a obsahu matematického vzdělávání. 

Práce přináší řadu postřehů a námětů к zamyšlení nad teoretickými i praktickými 

otázkami vyučování matematice, které by mohly vést ke zkvalitňování koncepce vzdělávacích 

programů. 
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Příloha Ol 

Učební osnovy předmětu MATEMATIKA pro 6. ročník, ŠVP ZŠ 

M. Horákové 258, Hradec Králové 

Učivo Výstupy 

Opakování učiva z 1.-5. ročníku 

zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení 

des. čísel 
dělení dvojciferným dělitelem 
základní geom. útvary a jejich popis 
převod jednotek délkových, čtverečních, 
hmotnosti a duté míry 
obsah a obvod obdélníku, čtverce 
číselné a logické řady 

18 

Zaokrouhlu je dese t inná čísla, provádí o d h a d y a kontroluje výs ledky 

početních operac í v oboru přirozených i dese t inných čísel . 

Využívá při p a m ě t n é m počítání komutat ivnost a asoc ia t ivnos t 

sčí tání a n á s o b e n í . 

Provádí p í s e m n é o p e r a c e v oboru př irozených a d e s e t i n n ý c h čísel 

(ne dělení dese t inných čísel). 

Orientuje s e v s i tuacích z k a ž d o d e n n í h o života, v nichž s e využívá 

ne j j ednodušš ího vyjádření přirozeným čís lem, části celku 

dese t inným čís lem a dese t inným z lomkem. 

R o z e z n á , po jmenuje , načr tne a p o p í š e základní rovinné útvary a 

j e d n o d u c h á tě lesa , nacház í v realitě jejich reprezen tac i . 

Měří, o d h a d u j e délku úsečky, převádí jednotky délky. 

Orientuje s e ve velikostech 1 mm 2 , 1 dm 2 , 1m2 , 1 a, 1 ha, 1 km2 , 

převádí jednotky o b s a h u . 

R o z e z n á 1 I, 1 dl, or ientuje s e v dutých mírách . 

Převádí jednotky hmotnosti . 

Řeš í slovní úlohy z p raxe na výpočet obvodů a o b s a h ů č tve rce a 

obdélníka . 

Užívá logickou úvahu a kombinační ú s u d e k při ř e šen í úloh a 

problémů a na lézá různá jejich ře šen í 

Dělení dese t inných čísel 

10 

Osvojí si algori tmus pro dělení dese t inných čísel . Provádí o d h a d y 

podílů a kontroly výsledků. 

Dělitelnost přirozených Cisei 

20 

Určuje ná sobky a dělitele d a n é h o čísla. 

Použ ívá znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10, 9, 6, 4, (8 , 25, 100). 

Na jde ne jmenš í spo lečný n á s o b e k 2 - 3 čísel , ne jvě t š ího 

s p o l e č n é h o dělitele těch to čísel . R o z p o z n á čís la s o u d ě l n á a 

n e s o u d ě l n á . 

Dělitelnosti přirozených čísel využívá к ř e šen í s lovních úloh 

z praxe. 

Celá čísla, absolútni hoanotd , 

z á p o r n á d e s . čísla 

Konkretizuje užití záporných čísel v praxi. 

Dovede z a p s a t a znázorni t na č í se lné o s e čísla k ladná i z á p o r n á . 

Porovná dvě celá i de se t i nná čísla, určí a u k á ž e na č í s e lné o s e 

číslo o p a č n é к d a n é m u číslu. 

Určí absolutní hodnotu čísel pomocí č í se lné osy . 
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15 

Sčítá, odčítá, násobí a dělí dvě celá čísla. 

Své poznatky využívá к řešení a tvoření jednoduchých slovních 

úloh z praxe. 

Sčítá, odčítá, násobí a dělí dvě desetinná čísla. 

Jednoduché rovnice 

10 

Rozliší pojmy rovnost a rovnice. 

Na základě ekvivalentních úprav řeší jednoduché lineární rovnice a 

ověřuje správnost svého výsledku. (2x - 6 = 8, v oboru N, D) 

Úhel a jeho velikost 

dvoj ice úhlů vedlejších , vrcholových, 
střídavých a souhlasných 

15 

Narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních. Změří velikost 

úhlu pomocí úhloměru. 

Užívá jednotky stupeň, minuta. 

Rozpozná úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, vypuklý. 

Sčítá a odčítá úhly graficky i početně. Násobí a dělí úhel početně i 

graficky 2. 

Vyznačí úhly vedlejší a vrcholové, určí jejich velikosti. 

(Rozšiřující učivo střídavé a souhlasné úhly.) 

Osová a středová souměrnost 

15 

Pomocí průsvitného papíru i měřením ověří vlastnosti shodných 

geometrických obrazců. 

Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. 

Sestrojí obraz v osové i středové souměrnosti. 

Určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce a střed 

souměrnosti ve středově souměrných rovinných útvarech. 

Trojúhelník 

k o n s t r u k c e t ro júhe ln íku d le vě t s s s , s u s , 

u s u 

k r u ž n i c e o p s a n á , v e p s a n á , výšky, t ěžn ice , 

s t ř e d n í př íčky 

vnitřní a v n ě j š í úhly 
15 

Třídí a popisuje trojúhelníky. 

Sestrojí trojúhelník dle věty sss, sus, usu. Zapíše postup 

konstrukce pomocí symboliky. 

V trojúhelníku sestrojí výšky, těžnice, střední příčky. Nalezne střed, 

určí poloměr kružnice opsané a vepsané. 

Určí velikosti vnitřních a vnějších úhlů 

Objem a povrch kvádru a krychle 

l og ické a ne t r ad i čn í g e o m e r t i c k é úlohy 

15 

Zobrazí krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání. 

Orientuje se v krychlových jednotkách, převádí jednotky krychlové 

a duté míry. 

К výpočtu objemu a povrchu krychle, kvádru využívá vzorce. 

Řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů kvádru, krychle. 

Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 

oblastí. 
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Příloha 02 

Učební osnovy předmětu MATEMATIKA pro 6. ročník, ŠVP ZŠ a MŠ 

Nerudova 9, České Budějovice 

DESETIN NÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 
• čte, zapisuje, porovnává, zaokrouhluje 

desetinná čísla, zobrazí je na číselné 
ose 

• provádí veškeré početní operace s 

desetinnými čísly (sčítání, odčítáni, 
násobení, dělení),analyzuje a řeší 
jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru 
desetinných čísel 

• řeší úlohy z praxe 

čtení, psáni, porovnávání, zaokrouhlování, 
zobrazování na číselné ose, početní operace 
s desetinnými čísly 

presahy 
Do: 

F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 
Z : 

F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 

průřezová témata 

KRYCHLE A KVÁDR 

výstupy UČIVO 

• určuje a charakterizuje základní 
prostorové útvary (tělesa), analyzuje 
jejich vlastnosti 

• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 
těles v rovině 

• odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

• načrtne a sestrojí sítě základních těles 

• odhaduje a vypočítá objem a povrch 
těles 

• převádí jednotky objemu 

• řeší úlohy z praxe 

• RVMPP - zobrazí krychli a kvádr v 
pravoúhlém promítání na dvě к sobě 
kolmé průmětny 

• RVMPP - řeší složitější slovní úlohy na 
výpočet objemů kvádru a krychle 

zobrazováni krychle a kvádru, povrch a 
objem krychle a kvádru, jednotky objemu 
RVMPP - pravoúhlé promítání krychle a 
kvádru na dvě к sobě kolmé průmětny, 
povrch a objem těles složených z krychlí 
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Do: 
přesahy 

F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 
{6. ročník): Technické náčrty a výkresy 
Z: 
F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 
(6. ročník): Technické náčrty a výkresy 

DĚLITELNOST PŘ IROZENÝCH ČÍSEL 

výstupy UČIVO 
• užívá pojem prvočíslo, číslo složené 

• rozloží číslo na součin prvočísel 

• odhaduje a určuje násobky a dělitele 
včetně největšího společného dělitele a 
nejmenšího společného násobku 

• modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

• RVMPP - užívá Diofantovské rovnice 
п т ч 

znaky dělitelnosti, rozklad na součin 
prvočísel, dělitel, násobek 
RVMPP - Diofantovské rovnice 

ahv 

průřezová témata 

ÚHEL A JEHO VELIKOST 

výstupy UČIVO 

• narýsuje a změří daný úhel 

• sestrojí osu úhlu 

• rozlišuje druhy úhlů, určuje jejich 
vlastnosti 

• určuje velikosti úhlů měřením i 
výpočtem 

• přenáší úhly, graficky je sčítá a odčítá 

• sčítá a odčítá velikosti úhlů udané ve 
stupních a minutách 

• používá souhlasné a střídavé úhly 

• RVMPP - sestrojí určité úhly pomocí 
kružítka a pravítka 

• RVMPP - dělí a násobí úhly přirozeným 
číslem 

• RVMPP-dělí a násobí úhly graficky | 
n m c 

pojem, rýsovaní a přenášení úhlu, osa úhlu 
stupně a minuty, 
úhel ostrý, tupý, přímý, pravý 
vedlejší a vrcholové úhly, početní operace s 
velikostmi úhlů 
úhly střídavé a souhlasné 
RVMPP - konstrukce některých úhlů pomocí 
pravítka a kružítka 

ahw 

průřezová témata 

TROJÚHELNÍK 

výstupy 1 UČIVO 
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• třídí a popíše trojúhelníky 

• určuje velikosti vnitřních a vnějších 
úhlů v trojúhelníku 

• RVMPP - narýsuje těžnici, výšku, 
střední příčku trojúhelníku 

• RVMPP - narýsuje kružnici vepsanou, 
opsanou trojúhelníku 

• RVMPP - sestrojí trojúhelník podle věty 
sss, sus, usu 

vnitrní uhly v trojúhelníku, rovnoramenný, 
rovnostranný trojúhelník 
RVMPP - kružnice opsaná, vepsaná, výšky 
těžnice, střední příčky, trojúhelník 
rovnostranný a rovnoramenný, kokstrukce 
podle věty sss, sus, usu 

piesahy 

průřezová témata 

J 
CELÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 
• rozlišuje kladná a záporná čísla 

• zobrazuje celá čísla na číselné ose 

• užívá pojem opačné číslo 

• určuje absolutní hodnotu čísel, 
porovnává celá čísla 

• provádí veškeré početní operace s 
celými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení) 

• analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž 
využívá matematický aparát v oboru 
celých čísel 

ctem a zapiš čísla, zobrazení na číselné ose 
opačné číslo, absolutní hodnota čísla, 
porovnávání celých čísel, početní operace s 
celými čísly 

přesány 
Do: 

F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 
Z : 

F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 

Do: 

F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 
Z : 

F (6. ročník): Měření fyzikálních veličin 

prurezovà témata 

OSOVÁ A STŘEDC )VÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 
• načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru v osové a středové souměrnosti, 
určí osově a středově souměrný útvar 

• R V M P P - rozhodne shodnost útvarů 

snodne útvary, osová souměrnost útviř^ " 
osově souměrné, středová souměmosr 
útvary středově souměrné 
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přesahy 
Do: 

(6. ročník): Technické náčrty a výkresy 
Z : 

(6. ročník): Technické náčrty a výkresy 
F (7. ročník): Světelné jevy 

průřezová témata 

RVMPP - ZÁKLADY KOMBINATORIKY 

výstupy učivo 
• RVMPP - užívá pojem dvouprvkové 

kombinace a k-prvkové kombinace 

• RVMPP - provádí kombinace a 
procházky po čtvercové a krychlové síti 

• RVMPP - vytváří a používá Pascalovu 
tabulku 

• RVMPP - vytváří a používá tabulku 
kombinačních čísel 

• RVMPP - řeší aplikační úlohy s použitím 
kombinačních čísel 

dvouprvkové kombinace, k-prvkové 
kombinace, kombinační čísla, Pascalova 
tabulka, součtový vzorec pro kombinační 
čísla, procházky po čtvercové a krychlové 
síti, slovní úlohy 

přesahy 

průřezová témata 
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Příloha 03 

Učební osnovy předmětu MATEMATIKA pro 6. ročník, ŠVP ZŠ Generála 

Janouška 1006, Praha 9 - Černý most 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, 
mezipře. vztahy 

Opakování a rozšíření z I. stupně 

používá s porozuměním učivo 
1. a 2. období 
porovnává množství a velikosti, 
provádí lineární uspořádání 
zaokrouhluje a provádí odhady 
výsledků v oboru přirozených 
čísel 
řeší a tvoří úlohy, v nichž 
aplikuje početní operace 
s přirozenými čísly 
poznává a určuje základní 
geometrické útvary 

Početní výkony s přirozenými čísly 

Zlomky 

Rovinná geometrie 

Trojúhelník, obdélník, čtverec 

Kruh, kružnice 

Obvod rovinného obrazce 

Obsah čtverce a obdélníku, jednotky 

obsahu 

Prostorové útvary 

Síť a povrch kvádru a krychle 

Desetinná čísla 

čte a zapisuje desetinná čísla 
znázorní desetinné číslo na 
číselné ose, porovnává čísla 
zaokrouhluje desetinná čísla 
zapíše desetinné číslo zlomkem 
a naopak 

Ctení a zápis desetinných čísel 

Zápis desetinných zlomků pomocí 
desetinných čísel 

Porovnávání desetinných čísel 

Zaokrouhlování desetinných čísel 

Fy - početní slovní 

úlohy 

OSV - odhad a určení 

například ceny 

nákupu 

Početní výkony s desetinnými čísly 

sčítá a odčítá desetinná čísla 
(zpaměti i písemně ) 

- násobí a dělí desetinná čísla 10, 
100,.. 

- provádí odhady výsledků a 
porovná je s přesným výpočtem 
řeší slovní úlohy z praxe 
násobí desetinná čísla, provádí 
odhady výsledků 
řeší slovní úlohy s využitím 
násobení desetinných čísel 

- dělí desetinná čísla, provádí 

Sčítání desetinných čísel 

Odčítání desetinných čísel 

Násobení desetinných čísel 10, 100, .. 

Dělení desetinných čísel 10, 100, .. 

Násobení des. čísel přirozeným 

číslem 

Násobení des. čísel desetinným 

číslem 
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odhady výsledků, zkoušku Dělení des. čísel přirozeným číslem 

Dělení des. čísel desetinným číslem 

Dělitelnost 
zná a užívá znaky dělitelnosti 
(2 ,3 ,4 , 5, 10, 100, 1000) 
ví, co je liché a sudé číslo 
rozliší prvočísla a čísla složená 
(i s užitím tabulky) 
složené číslo rozloží na součin 
prvočísel, určí nejmenší 
společný násobek a největší 
společný dělitel různými 
způsoby 
získané znalosti a dovednosti 
využívá v jednoduchých 
úlohách 
řeší složitější slovní úlohy 
zná a užívá další znaky 
dělitelnosti (6, 8, 11) 

Násobek, dělitel 

Prvočísla, čísla složená 

Znaky dělitelnosti 

Čísla soudělná a nesoudělná 

Rozklad čísel na součin prvočinitelů 

Nejmenší společný násobek 

Největší společný dělitel 

Další znaky dělitelnosti - 6, 8,1 1 

Převody jednotek dé lky, hmotnosti, objemu t n z z r r - převádí jednotky délky, 
hmotnosti, objemu 

- umí vybrat vhodné j ednotky pro 
měření, výpočet 

- s pomocí předpon dokáže 
sestavit a použít i jiné jednotky 
délky a hmotnosti, v tabulkách 
vyhledá převodní vztahy mezi 
zákonnými jednotkami a jinými 
jednotkami (yard, míle, karát, 

Jednotky délky (mm, cm, dm, m, km) 

Jednotky hmotnosti (g, dag, kg, q, t) 

Jednotky objemu 

Další násobné a dílčí jednotky, 

předpony 

Jiné jednotky 

MerenLde lky_a h m o t n o u 

- F 

Měření délky, 

kótování - Pč 

Základy rýsování 

- ví, kde použít různé druhy čar 

(osa,pomocné čáry,..) 

- zná technické písmo, užívá 

šablonu 

- zná základní matematické 

symboly (bod, úsečka, přímka, 

polopřímka, velikost úsečky, 

bod náleží, přímky kolmé, 

rovnoběžné, různoběžné) a 

Druhy čar, pravidla rýsování 

Technické písmo 

Rýsování a popis základních 

geometrických útvarů 

Osa úsečky 

Druhy písma - Vv 

Technický výkres - Pč 
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jejich geometrický význam, 

používá je 

- umí narýsovat osu úsečky, zná 
a využívá její vlastnosti 

Uhel 
- umí narýsovat a popsat úhel a 

změřit velikost úhlu 
úhloměrem, odhadne přibližnoi 
velikost úhlu 

- zná základní úhly a umí je 
rýsovat bez úhloměru(90°, 
180°, 60°) 
narýsuje osu úhlu, zná a 
využívá její vlastnosti 
pozná úhel pravý, přímý, tupý, 
ostrý 
odvodí velikost úhlů při 
průsečíku různoběžných přímek 
přenáší a porovnává úhly 
(graficky, pomocí průsvitky) 
graficky i početně sčítá a odčítá 
úhly 
využívá v úlohách poznatku o 
součtu úhlů v trojúhelníku 

řeší složitější úlohy s úhly 

Uhel jako část roviny 

Přenášení úhlu 

Měření úhlu 

Porovnávání úhlů 

Sčítání a odčítání úhlů 

Grafické násobení a dělení úhlů 

Osa úhlu 

Rýsování šestiúhelníků, 

osmiúhelníků 

Uhel - ostrý, tupý, pravý, přímý 

Úhly vedlejší a vrcholové 

Uhly souhlasné, střídavé 

Velikost úhlu - vteřiny 

Z - určování 
zeměpisné polohy 

Osová so úměrnost 

- určí vlastnosti útvarů v osové 
souměrnosti sestrojí obraz 
útvaru v osové souměrnosti 
rozpozná útvary souměrné 
podle osy, určí osu souměrnosti 
matematizuje a řeší jednoduché 
reálné situace s využitím 
poznatků o shodných 
zobrazeních 
dodržuje zásady správného 
rýsování 

Osová souměrnost 

Útvary osově souměrné 

Trojúl íelník 

rozliší vnější a vnitřní úhly l 
trojúhelníku -
určí třetí vnitřní úhel 
trojúhelníka výpočtem ^ С 
zná různé druhy trojúhelníků, 7 

charakterizuje je a užívá jejich 

Jhly v trojúhelníku f~ 

"roj úhelníková nerovnost E 

n 
)bvod trojúhelníku ]< 

rídění trojúhelníků P 
1 e 

V - interpretace 
íatematiky ve světě 
olem nás, hledání 
ředmětných modelů, 
eometrické 

— — 
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vlastnosti 
vypočítá obvod trojúhelníku, 
určí třetí stranu trojúhelníku 
výpočtem 
znázorní a správně užívá výšky 
těžnice, střední příčky 
využívá poznatků o 
trojúhelnících v úlohách 

Výšky v trojúhelníku 

Těžnice, střední příčky v trojúhelníka 

Kružnice opsaná a vepsaná 

trojúhelníku 

procházky 

Jednotky obsahu, obsah 
rozumí pojmu obsah, plocha 
(výměra) 
umí určit obsah útvaru ve 
čtvercové síti 

- odvodí převody jednotek 
- počítá obsahy čtverce, 

obdélníka a mnohoúhelníků ve 
slovních úlohách 

Obsah 

Jednotky obsahu 

Obsah útvarů ve čtvercové síti 

Obvod a obsah složitějších útvarů 

Fy- měření délek 

OSV - určení obsahu 

a obvodu místnosti, 

pozemku atd. 

Objem a povrch kvádru a krychle 

- charakterizuje kvádr, krychli, 
počítá povrch a objem 
znázorňuje síť kvádru a 
krychle, ze sítě modeluje kvádr 
a krychli 

- užívá znalosti o kvádru a 
krychli při řešení úloh z praxe 

- užívá a převádí jednotky 
objemu 

- řeší složitější slovní úlohy na 
objem a povrch kvádru a 
krychle 

Povrch kvádru a krychle 

Jednotky objemu 

Objem kvádru a krychle 

Měření objemu - Fy 

OSV- objem a povrch 
bazénu, nádrže 

Aritmetic ký průměr 

- určí aritmetický průměr 
- čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy 
- znázorňuje body a čte 

souřadnice bodů v pravoúhlé 
soustavě souřadnic 

Aritmetický průměr a jeho užití 

Statistické diagramy 

Soustava souřadnic v rovině 

í 

i 

EV - první statistický 

ukazatel - popisuje 

-eálné situace ve světě 

colem nás (Z, Pp, D, 

3v, Rv) 

w - slovní 

nterpretace výsledků 
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Opakování učiva 6. ročníku 

Čtvrtletní písemné práce 
4 čtvrtletní práce 

Matematické soutěže 

nadanější žáci rozvíjí svůj 
talent, srovnávají se s ostatními 
školami 

- méně nadaní si zkusí, jinou" 
matematiku 

Pythagoriáda 

Klokan 
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Příloha 04 

Francouzský vzdělávací program pro 6. ročník 

Classe de sixième 
I - 'enseignement des mathématiques en classe de sixième a иамацак 
ШЁШ 

consolider, «nrichir et structurer te acquis de l 'école primaire ; 
p t fparer i ľ a c q u m t k w de« méthode» et de» m o l e il® pensée 

caractéristiques de» mnlliéinritiqucs (résolution de probJeme*. 
laiiuituemaiU. 
• développer la capacité à utiliser les outils mathématiques dans 
différents domaine* (vie courante. autres disciplines).. 

Z u r č e l a , la démarche d'apprentissage vise à bâtir les connaissances 
mathématique» i partir de problèmes rencontrés (tans d'autres 
disciplines ou issus des mathématiques elles-mêmes, notamment à 
partir de situation» proches de la réalité. Bn retour, les savoir» 
mathématiques doivent être utilisables dans de« spécialités diverses, 
t e qui contribue & fairo prendre eiwlrtiMl» de la cohérence de» 
savoirs e t de leur intérêt mutuel «t favorise la prise en compte par le» 
élèves à la fo i l du caractère « d 'outi l » des mathématiques et de leur 
développement comme science autonome. 
Cette démarche renforce également la formation intellectuelle de 
l*(94ve, développe ses capacités de l imai t personnel 
íímlividuellcmcm et en équipes) et со n court t la formation du 
cito>eo Elle vise notamment i : 

développer les capacités de raisonnement : observation, analyse, 
pensée déductive : 
- stimuler ľnptitudc i chercher qui nécessite imagination et 
intuition ; 

habituer l 'éléve à just if ier ,«« affirmations, 4 argumenter il propos 
d e la validité d ' une solution, et pour cela A s'exprimer clairement 
aussi hien i l 'écrit qu'il l'oral', 
- affermir les qualités d 'ordre et de дат. 

Ï.A* programme établit une distinction cl iure entre : 
- les activités d e formation qui doivent f t r e aussi riches et 
diversi liées que possible ; 
- les compétences que Ut» Â è v « d o i v e n t t m t a i t t r . 

Le programme de la classe de sixième a pour objectifs principaux 

d e : 
dans la partie « organisation et gestion de données, fonction» » : 

• mettre en place les principaux raisonnements qui permettent do 
traiter les situations de proportionnalité : 
• initier les élèves i la présentation de donnée* sous diverse» 
forme» (tableaux, graphiques,. .) . 

dans la partie « iKwnWej et calculs » ; 
- développer le calcul mental et l'utilisation rationnelle île» 
calculatrices ; 
- conforter et étendre leur connaissance des nombres décimaux : 
désignations, ordre, calcul (en particulier poor « qui concerne la 
inullipltuiliou et lu division) : 
- mettre en place une nouvelle signification d e l ' éc r i tu re 
fractionnaire, comme quotient de deux entiers. 

dans la pwtie « géométrie » : 
compléter lu eottiuiisaance des propriétés de certaine» figurer, 

ploncf (triangle», rectangle, losange, cerf-votant, cisrrt, cercle) et 
du pandléiéptpiidc rectangle ; 
- reconnaître les figure» planes mentionnées ci-dessus d a n s une 
configuration complexe : 
- utiliser des propriétés de la symétrie axiale, reliées aux not ions de 
médiatrice d 'un segment et de bissectrice d 'un angle : 
- maîtriser l 'usage de technique» de constructing et ľ utilisation des 
instrument» adaptés. 

dims la partie « grandeurs et mesure » : 
- compléter les connaissances r e l a t i v« aux longueurs, aux m a » » « 
et aux durée» ; 
- consolider la notion d 'angle, à partir des premières expériences 
de l 'école primaire ; 
• »»suret In maîtrise de la notion d 'a i re (distinguée de celle de 
périmètre) et celle du système d'imités de mesure des aire» ; 

mettre en place ta notion de volume et commencer l ' é tude du 
système d'unité» de mesure des volumes. 

Ixr vocabulaire et le» notations nouvelles ( » , % , e . [AHf , ( A H ) . 

| A 8 ) . A b , ЛОВ) sont introduits au fur et à mesure de leur utilité, et 
non au départ d 'un apprentissage. 

N o t « : les points du programme (connaissances, capacités cl 
exemple») qui ne sont pas exigible» pour le socle sont écrits en 
italiques. Si la p h u t * en italique» est précédée d 'un astérisque l ' i tem 
sera exigible pour le aoelc dans une année ultérieure. Dire q u e 
l 'exigibilité pour le «od« M différée ne veut pu» dire que la capacité 
ne doit pas être travaillé« - bien ou contraire I irais que les élève» 
pourront bénéficier de plus de temps pour la maîtriser. 
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1. Organisation et gestion de données. Fonctions 
La résolution de problème» de proportionnalité t a déjà travaillée i 
l'école primaire. KIIc se poursuit en Sixième, avec des outils 
nouveaux. 1л capacité à distinguer les problèmes qui relèvent de la 
proportionnalité de ceux qui n'en relèvent pas et à mettre en œuvre 
les raisonnements qui en permettent la résolution constitue un 
objectif essentiel, d'autant plus que ces raisonnements sont utilisés 
dans de nombreuse;; disciplines. Dons le strict codrc de 
l'enseignement des mathématiques, la proportionnalité fait l'objet 
d un apprentissage continu et progressif sur les quatre années du 

collège « permet de comprendre et de traiter de nombreuses notions 
dp programme. 
À l'école primaire, les élèves ont été mis en situation de prendre de 
l'information i partir de tableaux, de diagrammes ou de graphiques. 
Ce travail se poursuit au collège, ntrüimment avec l'objectif de 
rendre les élèves capables de faire une interprétation critique de 
l'information apportée par ces types de présentation des doni tč« . 
aux natures très diverses, en liais™ avec d'autres disciplines 
(géographie, sciences de la vie et «le la terre. technologie,.,). 

Mtlludra ! 
1л pratique de l'organisation et de la gestion de données . en liaison notamment avec l'étude de problèmes de la vie courante permet aux élèves 
de développer particulièrement : 

le sens de l'observation ; 
l'aptitude à communiquer et i éclianger ; 
une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible : 
le respect de la vérité rationnellement établie. 

Connaissances Capacité* Exemples d'activités, commentaires j Commentaires spécifiques pour le socle 

Dans les uwis premières colonnes, unt 
capacité ou une activité qui n est pas exi 
Si celte «pression en italiques « a prêt 
ultérieure. 

phrase ou une pame de pJirasc en italiques désigne une connaissance, une 
gible dans le socle. 
•édée d'un astérisque, elle se rapporte a un exigible du socle dans une classe 

1.1. 
P r o p o r t i o n n a l i t é 

propriété de 
linéarité. 

tableau de 
proportionnalité 

(Programme cycle 
3 . 
Document 
ďappliesrtjoti : 
P. 16 a IT| 

- Reconnaître les situations 
qui relèvent de la 
proportionnalité et les traiter 
en choisissant un moyen 
adapté : 

- utilisation d'un rapport de 
linéarité, entier ou décimal 
- utilisation (lu coefficient 
de proportionnalité, entier 
ou décimal 

- « /котике /xtr l'Image de 
l'uBiti 

utilisation il'm rapport 
de linéarité, d'un coefficient 
tle proportionnalité exprimé 
sous forme de quotient. 

fSVTJ 

Ijcs problèmes à proposer {qui relèvent aussi 
bien de la proportionnalité que de la non 
proportionnalité) se »tuait dans le cadre des 
grandeurs (quantités, mesures). L'étude de la 
proportionnalité dans le cadre purement 
numérique relève du programme de 
Cinquième. 
tiľs situations de proportionnalité se 
caractérise«!! par le fail que des raisonnements 
du type « . . . fois plus... » peuvent être 
mobilisés. Pour chaque situation. l'élève doit 
être en mesure de mobiliser l'une ou l'autre 
des trois compétences citées. Les 
raisonnements correspondants s'appuient : 

- soit sur la propriété de linéarité relative à la 
multiplication (homogénéité) qui 
correspond, par exemple, au t'ait que « 3 fois 
plus d'objets coûtent 3 fois plus cher » ; 
- soit sur la mise en évidence du coefficient 
de proportionnalité : per exemple, sur un 
plan, une distance sur le terrain est traduite 
par une distance « deux cents fois plus 
petite » ). 

La propriété additive de la linéarité est 
également utilisée. 
Ces différentes propriétés n'ont pas à être 
formalisées. 
Ijcs rapports utilisés sont, soit des rapports 
entiers ou décimaux simples (2.5 par exemple 
qui peut être exprimé par « 2 fois cl demie »). 
•soir des rapports «xprmnir mus forme de 
quotient : le prix de 7 m de tissu est 7/3 /ois le 
prix de J m de tissu. 

U s problèmes étudiés doivent relever de 
domaines familiers des élèves et rester 
d 'une complexité modérée, en particulier 
au niveau des nombres mis cil «uvre. 

Le passage par l'image de l'unité (règle de 
trois), l'utilisation de coefficient de 
proportionnalité ou de ra|ipoits de linéarité 
s'exprimant sous forme de quotient ne 
deviennent exigibles qu'en classe de S*. 
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Connaissances Capacités Kxemples d'activités, commentaires Commentaires spécifiques pour le sncle 
Dan» les trois premières colonnes, une phrase ou une partie de phrase en italiques désigne une connaissance, une 
capacité ou une activité qui n'est pas exigible dans le socir 
Si ce t» expression en italiques est précédée d'un astérisque, elle se rapporte k un exigible du socle dans une classe 
ultérieure. 

Hourecntages 

U 
Organisation et 
représentation 
de donnai 
Représentations 
usuelles : tableaux 

cycle | Programme 
3, 
Domra» 
d'application : 
p. lŔct 17] 

Repérage sur un 
axe 

Representations 
usuelles : 
diagrammes, 
sraphioucs 

- Appliquer Un (au* dè 
pourcentage 

iSVTI 

- Lire, utiliser et interpréter 
des données il partir d'un 
tableau. 
- Lire inteiptéter et compléter 
un tableau à double entrée. 
-* Organiser des données en 
choisissons un mode de 
présentation adapté : 

tableaux en deux ou 
plusieurs colonnes 
tableaux ň double 

entrée. 

[SVT. Géographie] 

- Ure « eumplfler une 
graduation sur une demi-
droite graduée, к l'aide 
d'entiers naturel», de 
décimaux, de fractions 
simples 1/2. l/JO. 1/4.1/3 
'ou de quotients (placement 
exact ou approché). 

|SVT, Histoire. Géographie] 

- Lire, utiliser et interpréter 
des information* i partir 
d'une representation 
Graphique simple 
{diagrammes en bâtons. 
*diagrammes circulaires ou 
demi-circulaires, graphiques 
cartésiens). 

|SVT. Histoire. Géographie] 

LA notion dé pourcentage à été présentée au 
cycle 3. mais aucune procédure experle n'a 
été étudiée. Il s'agit en Sixième de mettre en 
évidence et justifier, par exemple, que 
prendre « 17 pour cent d'un nombre »revient 
à multiplier ce nombre par 17/100. en relation 
avec le travail sur la notion de quotient. 
Mai*. dans des cas simples, des solutions plus 
rapides sont possibles. Par exemple, pour 
prendre 17 * de 200. les élèves doivent 
remarquer qu'il suffit de multiplier 17 par 2. 

Les évaluations à l'entrée en Sixième 
montrent que, dans leur grande majorité. I « 
élèves sont capables de lire les informations 
fournies par un tableau. 

travail doit donc être davantage centré 
sur la construction par les élèves de telles 
organisations : choix des enfréer 
appropriées, présentation des données. Il 
s'agil d'un premier pas vers la capacité à 
recueillir des donnée.', et à les présenter sous 
forme de tableau, f B2i] 

Ce travail, indispensable š la compréhension 
des représentations graphiques utilisant des 
axes gradués, présente un double intérêt. 
D'une part, il permet un travail sur la 
proportionnalité, à partir des relations entre 
les distances entre deux points et les 
différences entre les abscisses de ces points. 
D'autre part, il pennet une meilleure 
aim préhension de l'ordre sur les différent» 
types de nombres envisagés. 
* Il est rn outre intimement lié aux questions 
relatives au placement approché des nombres 
et permet un travail sur les ordres de 
grandeur. 

Dans ce domaine également, un premier 
travail a été réalisé Л l'école primaire. Le» 
compétences visées vont de la simple lecture 
d'une information (qui revient, par exemple, 
sur un graphique, à lu lecture des 
coordonnées.! à la cupoaté à faire une 
ititeiprétalion globale et qualitative de la 
représentation étudiée (évolution d'une 
grandeur en fonction d 'une autre). Certaines 
représentations peuvent être obtenues en 
utilisant un ordinateur. | B2i) 

Les «lèves doivent connaître le sens, de 
l'expression « . . , % de » et savoir l'utiliser 
dans des cas très simples où aucune 
technique n'est nécessaire. 

Le choix d 'un type de tableau pour 
organiser et présenter des données relève 
des classes ultérieures 

Cfc travail doit être l'occasion de manier 
les instruments de tracé et de mesure (règle 
graduée, équeire, compas). 

I»» la classe de ff, l'utilisation de 
calculatrices et de logiciels permet d« 
familiariser les élèves «vee le (»».saj«: J ' u o 
type d'organisation, d 'un type de 
présentation à un autre. 
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2. Nombres et Calculs 
Celle perlic ílu programme sVppuic naturellement sur la résolution 
de problèmes. Outre leur intérêt propre, ce» problèmes doivent 
permettre aus élèves, en continuité avec l'école élémentaire, 
ďassociw i une situation concrète un travail numérique et de mieux 
saisir le sens de» opérations figurant au programme, l e s problèmes 
proposé« sont issus de la vie courante, des autres discipl in« ou des 
mathématiques, cette dernière, source de problèmes ne devant p i s 
être négligée. 
1-е» travaux numérique* prennent appui sur la pratique du calcul 
exact ou approché sous « s différentes formes, souvent utilisées en 

interaction : calcul mental automatisé ou réfléchi, calcul pour ou 
instrumenté. A 1» suite de l 'école pnmaire. le collège d o i t en 
particulier, pcrmellre aux élèves d'entretenir cl de développer leurs 
compétences en calcul mental, ce» compétences étant indispensables 
dans de nombreux domaines. 
1л notion de quotient occupe une place centrale en sixième, sou» s u 
différentes significations : quotient euclidien, quotient décimal, 
quotient fractionnaire. F.Ue permer notamment d élargir la portér det 
procédural utilisées <1 Fécale élémentaire pour Imiter des situaritmt 
relewnt de la proportionnalité-

Altitudes : 
La connaissance des nombres et la pratique du calcul , en liaison notamment avec l 'étude de problèmes de In vie courante permet uux élèves de 
développer particulièrement : 

la rigueur et la précision ; 
une attitude critique et réfléchie vií-4-vli de l'information disponible ; 
le respect de la vérité rationnellement établie. 

Connaissance* Capacités Exemples d'activité, commentaire» Commenta i re* spécifiques p o u r le Mxie 

Dans tes trot* première» colonnes, un 
capacité ou ut» activité qui n'est pas ex 
Si cette expression en italiques est pré 
ultérieure. 

e phrase ou une partie de phrase en indiques désigne une connaissance, une 
giblé dan» te socle. 
cédée d'un astérisque, elle se rapporte à un exigible du socle dans une dusse 

2 .1 N o m b r e s 
e n t i e r s e t 
d é c i m a u x 
Désignations 

1 Programme cycle 
3, 
document 
d ' tpp l iau ion : 
p. 22 * 241 

- Connaître et utiliser la 
valeur des chiffre» en 
fonction de leur rang dans 
I t e i t u r e d'un entier ou d'un 
décimal. 

. AMsiCier diverses 
d é n f n a t k m t d ' u n nombre 
décimal : écriture » virgule, 
fractions décimale». 

1SVTI 

À pmtir de l'évaluation des connaissances des 
élèves, l'objectif est de consolider et d'enrichir 
les acquis de l'école élémentaire relatifs à la 
numération de position et £ l'ordre sur le» 
nombre» entiers et décimaux. 
1 « activité» proposées doivent permettre un* 
reprise de l'étude des nombre» décimaux, 
sans refaire tout le travail réalisé i l 'école 
élémentaire, l'objectif principal étant 
d'assurer une bonne compréhension de la 
valeur de» chiffre» en fonction du rang qu'il» 
occupent dan» l'écriture à virgule, 
fou r cela, diverse» mise» en relations sont 
utilisées. Par exemple, 23,042 est mis en 
relation avec : 

- 2 3 * + 
Iffi) l<XX) 

23042 
• (la relation entre écriture á virgule 

If/Uv 
« quotient de 23042 par 1000 est une 
nouveauté pour les élèves) 

- le fait que 23.042 est le nombre, qui 
multiplié par 1000. donne 23042 

- de» lecture» signifiantes « 23 cl 4 centièmes 
et 2 millième» », « 23 et 42 millièmes » 

- le positionnement sur une demi-droite 
gradue* : 23.042 petit Cire Jiuic spt í* 23, 
en avançant de 4 centièmes, puis de 2 
millième» 

Les nombres utilisés sont de « taille • 
raisonnable et en adéquation avec le» 
situation» concrètes étudiées. 
Exemple : Dans la vi» courante pour l«s 
prix on ne va pas au drià du centième 
(centime d'euro). 

La bonne compréhension s'appuie «ur 3c 
sens et non «ur des procédures. 
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Connaissances Ľupadíŕs txcmpícs d'activité, commentaires I Commentai™ spécifiques pour le кос i с 

Dans les trois premières colonnes, une phrase ou une partie de phrase en italiques désigne une connaissants, une 
capacité ou une activité qui n'est pas exigible dans le socle. 
Si cette expression en italiques est précédée d'un astérisque, elle se rapporte t un exigible du «ode dans une classe 
ultérieure. 

Ordre 

» Valeur approchée 
décimale 

Opérations : 
addition, 
soustraction et 
multiplication 

I Programme cycle 
3, document 
d'application : 
p, 25 í 291 

• Comparer deux nombres 
entiers ou décimaux, ranger 
une liste de nombres. 
- Ľncadrer un nombre, 
intercaler un nombre entre 
deux autres. 
- Placer un nombre sur une 
demi-droite graduée. 
- Lit» l'abscisse d'un point ou 
en donner un encadrement-

* Donner la valeur 
approchée décimale (par 
excès ou par défaut) d un 
décimal à l'unité, au 
dixième, au centième près. 

• Connaître les tables 
d'addition et de 
multiplication et les résultats 
qui en dérivent 

Multiplier un nombre par 
10,100, 1000-

- • Multiplier un nombre 
par 0.1:0.01:0.001. 

fSVr, Histoire. Géographie] 

- l'expression de livrâmes, une unité étant 
choisie : 23,042 m, c'est 23 mètres plus 4 
centièmes de mètre (4 cm) et 2 

millièmes de mèu» (2 mm) ou 23 mètres 
plus 42 millièmes de mètre (42 mm), ce 
qui permet d'écrire : 

23.0*2 m = 23 m +4 cm+2 mm = 23 m+ 42 
mm. 

Les erreurs relatives 4 l'outre sur les 
décimaux proviennent le plus souvent d'une 
interprétation emmée des écritures à virgule. 
Les règles utilisées pour comparer, encadrer, 
intercaler des nombres doivent donc être 
justifiées en s'appuyant sur la signification 
des écritures décimales. 1-е placement sur une 
demi droite graduée est pour cela un bon 
support d'activités. 

*Le travail sur la notion de valeur approchée 
décimale d'un ntmbre doit être mené dans 
des situations significances : recherche de 
l'ordre de grandeur du résultat d'un calcul, 
interprétation cht résultat donné par une 
calculatrice en fonction du contexte... 
Sans formalisation excessive, les notions 
d'arrondi et de troncature peuvent être 
distinguées, notamment en liaison avec 
l'usage des calculatrices 
La maîtrise des tables est consolidée par une 
pratique régulière du calcul mental sur des 
entiers et des décimaux simples. 
U multiplication par 10,100.1000 est déj» 
mise en place à l'école élémentaire. 
* U» multiplication par 0.1, 0,01.0,001 est i 
mettre en place en sixième en liaison avec le 
sens de la multiplication par une fraction 
décimale : « prendre le dixième (le 
centième.. .1 d'un nombre ». 
t a multiplication par ces puissances de dix 
peut être reliée h des problèmes d'échelle* ou 
de changements d'unités. 
Le terme « puissance » et la notation a* sont 
hors programme. 

L» bonne compréhension s'appuie sur le 
sens et non sur des procédures. 
Par exemple pour comparer 2.8 et 2.21 on 
peut mettre en évidence que : 
• 1,8 c'est 2 et 8» centièmes et 2,21 c'est 2 
« 2 1 centièmes 
ou que : 
• 2,8 c'est 280 centièmes et 2,2] c'est 221 
centièmes, 
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С<И1ПНХЧ»Я11ССК Capacités Exemples d 'activité, commctilnircs Commenta i r e s spécifique» p o u r le socle 

Dan» le» tfoi» premières colonne«, une phrase ou une partie de phrase en italiques désigne une connaissance, une 
capacité ou une activité qui n'est pas exigible dan» le «ciclc. 

Si cette expression en italiques est précédée d 'un astérisque, elle se rapporte à un exigible du s o d e dans une classe 
ultérieure. 

U s opérations et 
leur sens. 

Technique» 
élémentaires du 
calcul mental. 

CMr* de jmnrtenr 

- Chotslrles opérations qut 
conviennent au Irai temeni de 
la situation étudiée. 

Savon effectuer ces 

blions sous les diverses 
л de calcul : mental, 

U s é . instrumenté, 

Connaître la signification du 
,'ocabulaire associé : somme, 
liffércnce, produit, terme. 
й crnir. 

. tëttblir un о"*"' 
grandeur d'une somme. 
'd'une différence, d'un 
produit. 
[SVT, Histoire, Géographie) 

l e calcul est au service de» situation» qu'il 
permet de traiter : I« travail »ur le « sens des 
opérations » est essentiel. Pour les problèmes 
à étapes, la solution peut être donnée II l 'aide 
d 'une suite de calcula. 
'ou A l'aide de calculi avec parenthèses. 
l 'addition « la soustraction de nombres 
décimaux sont des acquit du cycle 3. Il a i est 
de même de la multiplication d'un nombre 
décimal par un entier. La multiplication de 
deux décimaux est, en revanche, à mettre en 
place en sixième, aussi bien du point do vue 
du sens que du point de vue de la technique 
de calcul posé. 1-е sens de la multiplication de 
deux décimaux est en rupture avec celui de la 
imilliplication de deux entiers. 
'notamment par lefait que. dans ce cas. une 
multiplication n'agrandit pas toujours. 

La maîtrise des différents moyens de calcul 
doit devenir suffisante pour ne pas faire 
obstacle à la résolution de problème, l'élève 
étant capable de faire le choix du moyen de 
calcul le plus approprié dans une situation 
donnée. Concernant le calcul posé, le» 
nombres doivent rester de lai Ile raisonnable cl 
aucune virtuosité technique n'est recherchée 
La capacité à calculer mentalement est une 
priorité et fait l 'objet d'activités régulières. 
La maîtrise du calcul pusse en particulier par 
la capacité à trouver dans des situations 
numériques simples, rencontrée» à propos de 
problème» concrets. 

- le nombre í ajouter i un nombre donné pour 
obtenir un résultat donné 
- le nombre à retrancher à un nombre donné 
pour obtenir un résultat donné 
> le nombre par lequel multiplier un nombre 
donné pour obtenir un résultat donné (cf 
IKuagrai>he 2.2 : Division, quotient). 
La désignation de l'inconnue par une lettre 
n'est pas nécessaire dans ces activités. 

1 ̂ isngr dlonir*!» He pmndeiir pour contnMer 
ou anticiper un résultat permet de sensibiliser 
les élèves i leur intérêt,en »'attachant à Taire 
utiliser, parmi le» réponses possibles, celle» 
qui conviennent le mieux a la «Ituation 
étudiée. 

Dans 0* cadre il cunvient notamment d e 
valoriser encore les procédure» 
personnelle» mobilisant implicitement la 
dislributivitéde la multiplication par 
rapport ft l 'addition. 
Par exemple : Multiplier un nombre pa r 1 J 
en ajoutant le nombre et sa moitié. 

On se contente de traiter des calculs q u e les 
élèves sont amenés i rencontrer dans La 
résolution de problèmes ou dans la v ie 
courante. 

Bien que fondamentale « comprendre 
qu 'une multiplication n'agrandit pas 
toujours » n'est pas «ne capacité 
raisonnablement exigible en fin de 6 ' dons 
le cadre du socle commun. 

On vise uniquement U capacité à ré«nidre 
de« problème» concrets conduisant i de? 
situs bon» numériques simples. 

I a travail sur les ordre» d<! grandeur 
s'effectue 4 partir de valeurs approchées 
entières, 
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Connaissances Capacités Exemptes d'activité, commentaires Commentaires spécifiques pour к socle 

Dans les 
capacité 
Si cette 
ultérieure 

trois premières colonnes, uni 
>u une activité qui n'est pas exi 
xpression en italiques est préi 

phrase ou une partie de phrase en italiques désigne une connaissance, une 
gtble dons le socle. 
Ä d'un «stönsque, elle se rapporte « un exigible du «od» dans «ne «toise 

2.2 Division, 
q u o t i e n t 
Indivision 
euclidienne et son 

(Programme cvcie 
3. 
document 
d'application :p. 25 
«291 

simples qui peuvent être 
Imitées à l'aide d'une 
division euclidienne portant 
sur des nombre» de taille 
raisonnable et intetpiéter les 
résultats obtenus. 

- Calculer к quotient et I« 
reste d'une division d'un 

. entier par un entier dans des 
I cas simples (calcul mental, 
posé, instrumenté). 

- Connaître ei utiliser le 
vocabulaire associé 
(dividende, diviseur, 
quotient, reste). 

Connaître « utiliser les 
critères de <ii visibilité par 2, 
i et 10. 

- Connaître et utiliser les 
critères de divisibilité par J, 
4 et 9-

nécessité d'interpréter les deux résultats 
fournis (quotient et rente) dans le contexte du 
problème posé : quotient pur défaut ou par 
excès, reste ou complément du reste au 
diviseur. 

Dons ce domaine également, le calcul mental 
(en particulier approché) constitue l'objectif 
prioritaire. 
La mise en place de techniques « expertes » 
est poursuivie, en se limitant ä des diviseurs í 
un ou deux chiffres. 1л compréhension des 
étapes de la division posée en améliore la 
maîtrise. Dans cette optique, la pose des 
soustractions intermédiaires et de produits 
partiels »e doit pas Otre prohibée. 
Les élèves utilisent l'écriture de la relation 
a*bq*r (r<bi pour contrôler le calcul, dans 
la continuité du travail entrepris à l'école 
primaire. 1л forme littérale de la relation est 
hors programme. 

L« notion de multiple a été introduite à l'école 
primaire. Elle est rappelée, sur des exemples 
numérique«,«! même temps qu'est introduite 
celle de diviseur. 1rs différentes 
significations de ce dernier terme doivent être 
explicitées. 
A l'école primaire, les élèves ont nppns i 
reconnaître les multiples de 2 et 5. 

raisonnable ; 
pour le dividende 4 chiffres maximum, 
pour le diviseur 2 chiffres maximum 

Le» nombres utilisé» doivent être de taille 
raisonnable : 

pour le dividende 4 chiffres maximum, 
pour le diviseur 2 cWffres maximum. 
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Connaissances Capacités E x v m p b d'activité, c f lmmti i l s im Commentaire« spécifique* pour le socle 

ľiaas Ses trois premières colonne», une phrase ou une partie de phrase en italique» désigne une connaissance, une 
capacité ou une activité qui n'est pas exigible dans le »ocle. 
Si cette expression en italiques est précédée d'un astérisque, elle se rapporte <1 un exigible du socle duns une classe 
ultérieure. 

Écriture 
fractionnaire 

iProgramme 
3, 
document 
d'application 
p. 21 et 221 

cycle 

* Interpréter ^ comme 
b 

quotient de l 'entier a par 
l'entierb. c'est-à'dire 
comme le nombre qui 
multiplié par b donne a. 

• * Placer le quotient de 
deux entiers sur une demi-
droite graduée dans des cas 
simples. 

l i vocabulaire relatif aux 
écritures fractionnaires est 
utilisé : numérateur, 
dénominateur. 

. • Multiplier un nombre 
entier ou décimal par un 
quotient de deux entiers sans 
effectuer la division. 

A l'école élémentaire, l'écriture IracUonnaint 
est introduite en référence au partage d'une 
unité. 
* tes activités en 6' t'articulent su r trois 
Idées fondamentales. : 
- It quotient — est en nombre {solution du 

о 
problème du 2 .11 
• le produit de ~ par b est égal à a; b 
- le nombre peut être approché par un 

b 
décimal. 
Par exemple. 2 est un nombre que l'on peut 

envisager comme 
- 7 fois un tiers. 
- le tiers de 7 (Mlle nombre qui multiplié 

par .1 est égal à 7 ; 
- un notnbrc dont une valeur approchée 

est 2,33. 
On remarque que tout nombre décimai peut 
s'écrire sous forme de quotient, par exemple. 

4 2 

0.4 » » ^ mats que certains quotients ne 
7 

sont pas des nombres décimaux : -- * 2,33. 
Il s'agit de < prendre une fraction » d'une 
quantité, 
Z'u/i/jraîfrori de quotient!, sous forme 

\ fractionnaire. permet de gérer plus facilement 
les reimtnemena et de repousser la 
recherche d 'une valeur approchée décimale à 
la fin de la résolution, 
I< vocabulaire commun, introduit i l'école 
primaire, est utilisé : double.'moitïé. 
triple/tiers, quadruple/quart. Les élèves 
doivent être entraînés S effectuer mentalement 
des calculs utilisant ces expressions, sur des 
nombres entiers ou déci maux si mples. 

Pour le socle, en classe de 6". l'écriture 
fractionnaire est utilisée dans la continuité 
de l'école primaire. Ijes connaisiianccsi et 
capacités exigibles en 6' sont donc celles 
du programme du cycle 3, 

L'interprétation d'ua nombre en écriture 
fractionnaire comme un quotient n'est pas 
exigible. On en reste pour le socle en (,' à 
la conception des fractions vue i l'école. 
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Connaissances Capacités Exemples d'activité, commentaires Commentaires spécifiques pour le socle 

Dans les trois premières colonne», une phrase ou une partie de phrase en italiques désigne une connaissance, une 
capacité ou une activité qui n'est pas exigible dans le socle 
Si cette expression en italique» est précédée d'un astérisque, elle se rapporte t un exigihle du socle dans une classe 
ultérieure. 

.* Hmrnnahre dam tirs cas 
simples que deu.t écritures 
fractionnaires différentes 
sont celles d'un même 
nombre. 

'Ufttli qu'un qutttlim ne сШц* pas quand 
on multiplie son numérateur et sort 
dénominateur par un mime nombre est mis en 
évidence et utilisé. IM connaissance des 
tables de multiplication est notamment 
exploitée à cette occasion, 

a 
La notation — peut, á partir de là, être b 
étendue au rut du quotient de deux décimaux 

. j ^ 5.24 524 
et des égalités conutur - peuvent 

2,1 210 
être utilisées, mais aucune compétence n est 
exigible à ce su)et. 

Division décimale • Calculer une valeur 
approchée décimale du 
quotient de deux entiers ou 
d'un décimal par un entier, 
dans des cas simple» (calcul 
»mental. posé, instrumenté). 

-Diviser pur 10,100,1000 

|SVTj 

Л l'école élémentaire, les décimaux ont pu 
intervenir dans des problèmes de division au 
delà de la virgule (partage d'une longueur par 
exemple), mais aucune compétence technique 
n 's été mise en place. 
1 a division décimale permet ďobtenir soil la 
valeur décimale exacte (quand elle existe) soit 
une valeur décimale approchée du quotient. 
Ce qui est indiqué concernant 1 ' extension de 

la notation ~ su cas de deux décimaux 
b 

pennet d'aborder le calcul d 'un quotient de 
deux décimaux, sums qu'aucune Compétence 
ne soit exigible à ce sujet.. 

* Le lien est fait avec les multiplications par 
0.1,0,01... 

Kn calcul posé, les nombres décimaux 
comportent au maximum 2 chiffres après la 
virgule et les divisent» sont emiers et 
inférieur« i to. 

3. Géométrie 
A J'école élé mentaire, les élève» ont acquis une première expérience 
de» figure» cl des solides îe» plus usuels, en passant d'une 
reconnaissance perceptive (reconnaissance des l'orme») i une 
connaissance plus analy tique prenant appui sur quelques propnétés 
(alignement, perpendicularilé, parallélisme, égalité de longueurs, 
milieu, axes de symétrie), vérifiées à l'aide d'instruments. Ils ont été 
entraînés au maniement de ces instniments (éqlierre, règle, compas, 
gabarit) sur des supports variés, pour construire de» figure», en 
particulier pour le tracé de perpendiculaires et de parallèles Л l'aide 
de la règle et de l'équerre. 
l e s travaux conduits en sixième prennent en compte les acquis 
antérieurs, évalués avec précision et obéissent à de nouveaux 
objectif*. Il» doivent viser d'une part h stabiliser les connaissances 
des élèves et d'autre part á le» structurer, et peu è peu à les 
hiérarchiser. I."objectif d'initier h la déduction est aussi pris en 
compte. A cet dTet. les activités qui permettent le développement 
des capacités й décortiquer et à construire des figures et des solides 

simples, ik punir de 1» reconnaissance des propriétés élémentaires, 
occupent une place centrale. 
Les travaux géométriques sont conduits dans différents cadres : 
espace ordinaire (cour de récréation, par exemple), espace d e la 
feuille de papier uni ou quadrillé, écran d'ordinateur. La résolution 
des mîmes problèmes dans ces environnements différents, c l les 
interactions qu'elle su seile, contribue fi une approche plus efficace 
des concept» mi» en oeuvre. 
l e s connaissances géométriques permettent de modéliscr des 
situations (par exemple représenter un champ par un rectangle) cl de 
résoudre ainsi des problèmes posé» dans l'espace ordinaire., l e» 
formes géométriques (figures planes, solides) se trouvent dans de 
nombreux domaines : architecture, œuvre» d'art, éléments nul urels, 
objets d'usage courant... Ce» mises en relation permettent peu à peu 
de dégager le caractère universel des objet» géométriques par rapport 
à leurs diverses réalisations naturelles ou artificielles. 

I « activU* géométriques (observation, conslmcttoti, mesure, raisonnement), permettent aux élèves de développer particulièrement 
. U u r curiosité et leur créativité. 

Le sens de l'observation 
U rigueur et la précision. 
U justesse dans l'expression éente et orale. 
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Contenus Capacités KxempJes d'activités, commentaires Commentaire* spécifiques pour le socle 

Dan» tes trois premières colonne», une phrase ou une partie <le phrase en italique* désigne une connaissance, une 
capacité ou une activité qui n'est pas eligible dans le socle. 
SI cette expression en italiques est précédée d'un astérisque, elle se rapporte il un exigible du socle dans une classe 
ultérieure. 

Propriétés dés 
quadrilatères usuels : 

-Connaître les ptoptlét« 
relatives aux céHés, aux 
angle», * tint diagonales pour 
le rectangle et le corré, 
- Connaître les propriétés 
relatives aux côtés, aux 
angles, ont diagonales pour 
les quadrilatères suivants. 
• * losange, 
• cerf-vídaní. 

Ceitames « s propriétés éwquéts ont déjè été 
étudiées 4 l'école primaire (notamment celles 
relatives aux cûtés, à la présence d'angle» 
droits ou ä celle d'axes de symétrie), * d'autres 
sont nouvelles inotamment celles relathm aux 
angles autres que les angles droits et celles 
relatives aux diagonales). 
* La symétrie orthogonale est mise enjeu le 
plus fréquemment /к»тоЫе pour justifier les 
propriétés. 
I л connaissance ainsi développée des figures 
ci-contre conduit è les «merles unes par 
rapport aux autres, en mcœmt en évidence 
leurs propriétés communes et des propriétés 
différentes. * Dans cette optique nouvelle, le 
carré est reconnu comme étant un losange 
particulier et un rectangle particulier car il 
iérifie les propriétés du losange et celles du 
rectangle. 

il est siuiemast attendu des élèves qu'ils 
sachent utiliser en situation ce» propriétés, 
notamment pour la reconnaissance - ou le 
tracé - ď un rectangle OU ď un COrrt 
Les propriété» relatives aux angles autres 
que le» angles droits sont exigibles en 5*. 

Propriétés des 
triangles usuels 

Reproduction, 
construction de 
ligures usuelles 
simple» 

- Connaître te» propriétés 
relative» aux »Vés et aux 
'angles de» triangle» 
suivants: triangle isocèle, 
triangle équilatéral. triangle 
rectangle 

- Utiliser ces proprirtfei pour 
reproduire ou construire ces 
figurts-

- Construire une figure simple 
è l'aide d'un logiciel de 
géométrie dynamique. 

IB2I] 

La connaissance ainsi développée des figure» 
ci-contre conduit i les situer le» une» par 
rapport aux autres, en mettant en évidence 
leurs propriétés communes et des propriétés 
différentes. 

l i s travaux de reproduction я de consuuGÖDn 
peuvent consister en : 

- la copie conforme d'un modèle concret ou 
d'un dessin ; 
- le dessin d'une figure i compléter. 
"constituant éventuellement un 
agramlissetnent vu une réduction d'une 
figure donnée : 
• un dessin à partir d'un schéma codé il main 
levée, avec ou sans données numériques ; 
- un dessin à partir d'un énoncé décrivant une 
figure. 

Dnns ce dernier cas, il existe en général 
plusieurs réalisations conformes a la 
description, ce qui peut donner lieu 4 des 
analyses et des échanges fructueux entre les 
élèves. 
Les procédés utilisés pour la reproduction ou la 
const ruction dependent dos indications fournies 
ä l'élève et des instrumenls disponibles. Pour 
les figures suivante» : cerf-volant, "losange, 
carré, triangle isocèle, triangle équilatéral. leur 
constniction à la règle graduée et au compas 
est un objectif de la dassc de si xième (dans la 
mesure od la construction ne fait pas intervenir 
le parallélisme). 

Il est seulement attendu des élèves qu'il s 
suchenl utiliser en situation as» propriété», 
notamment poor la reconnaissance ou к 
tracé de ces triangles. 

Les reproductions et constructions attendues 
tiennent rompue des restrictions énoncées 
précédemment. 

On travaillera à la foi» les constructions sur 
papier par les outils de dessin traditionnels 
et le» «instructions à l'aide d'un logiciel de 
géométrie. 
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Contenus Capacités Exemples d'activités, commentaires Commentaires spécifiques pour te socle 

• ans les trois premières colonne*, une phrase ou une partie de phrase en italiques désigne une connaissance, une 
capacité ou une activité qui n'est pas exigible dans le socle. 
Si cette expression en italiques est précédée d'un astérisque, elle se rapporte Л un exigible du socle dans une classe 
ultérieure. 

Reproduction, 
cons truction de 
j figures complexes 

' Médiatrice d 'un 
segment 

' Вissectricc d'un 
angle 

Rec onnaître des figures 
simples dam tme figure 
complexe. 

Connaître et utiliser ta 
définition de la médiatrice 
ainsi que la caractérisation 
de ses points par la propriété 
d'équldlstance. 
-* Connaître et utiliser kl 
définition de ta Irissectricr.. 
- Utiliser différentes 
méthodes pour tracer : 

• la médiatrice d'un 
segment ; 

• la bissectrice d'un angle. 

Savoir que. pour un cercle : 
• tout point qui appartient 
au cercle est t une même 
distance du centre ; 
• tout point situé & cette 
distance du centre 
appartient au cercle. 

( Construire, à la règle et >u 
j compas, un triangle 
connaissant les longueurs de 
ses côtés 

Les situations dans lesquelles les élèves ont ù 
identifier des firopriétés et des figures simples 
dans me figure complexe á reproduire 
demandent un travail d'analyse qm est 
nécessaire aux élè ves pour leurs 
apprentissages ultérieurs. Il s'agit d'une 
activité essentielle. Il en va de même de petits 
problèmes de type • construction » er « lieux 
géométriques ». L 'usage de logiciels facilite 
la mise en amie de ce travail d'analyse. 
(Mil 

*La bissectrice d'un angle est définie en 
Même comme ta demi-droite qui partage 
l'angle en deux rmgte-s adjacents de même 
mesure. IM justification de la ctmstruction de 
la bissectrice ň la règle et au compas est 
reliée à la symétrie axiale. 

Cette compétence a été travaillée au cycle 3 
(chercher i localiser des points dont les 
distances respective» i deux points donnés 
•ont connues), tans y être exigible. 

Le travail sur ces notions sera poursuivi en 
5e . les connaissances cl capacités 
correspondantes scronl exigibles pour le 
socle & ce niveau. 

Il est seulement attendu de» élève» qu ' i ls 
sachent utiliser en situation ces propriétés. 
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ConU'nus Capacités Exemples d'activités, commentaires Commentaires spécifiques pour le 
sock 

DM« les trois premières colonnes, une phrase « i une partie de phrase en italiques désigne «me connaissance. une 
capacité ou une activité qui n'est pas exigible dans îe socle. 
Si cette expression en italiques est précédée d'un astérisque, elle se rapporte & un exigible du socle dans une classe 
ultérieure. 

Vocabulaire et 
notations 

- Utiliser, en situation (en 
particulier pour décrire une 
figure), le vocabulaire 
suivant: droite,cercle, 
centre, rayon, diamètre, 
angle, droites 
perpendiculaires, droites 
parallèles, demi-droite, 
segment, milieu. 
"médiatrice. 
• Utiliser des lettres pour 
désigner les points ď une 
figure ou un élément de 
cette figure (segment, sous-
figure...) 

La maîtrise du vocabulaire, des notations et des 
formulations spécifiques du langage géométrique 
est nécessaire au travail géométrique, mais ce 
dernier ne doit pas se liinllcr à la recherche de cette 
maîtrise. C e s t donc dans des problèmes ой tenr 
présence s'avère utile, votre indispensable, que ces 
éléments de langage sont introduits et employés : 

figures « téléphonées » ; 
• description écrite d'une figure pour permettre à 
un interlocuteur de la reproduire ; 
• dessin л main levée d'une figure pour permettre ü 
un interlocuteur de la reproduire ; 
. jeux du portrait : questions successives dans le 
but de trouver la ligure choisie par le meneur de 
jeu dans un lot de figures. 

On se restreint à des figures simples, 
teaant compte des restrictions énoncées 
précédemment. 

П n'y a aucune exigence relative 6 une 
normalisation de la désignation de 
droites, de segments, de longueurs, . . , 

3.2. 
P a r a l l é l é p i p è d e 
r e c t a n g l e : 
p a t r o n s , 
r e p r é s e n t a t i o n 
en p e r s p e c t i v e 

1 Programme cycle J , 

document 
d'application : 
p. 33 et 341 

. Fabriquer un 
parallélépipède rectangle 
de dimensions données, à 
partir de (a donnée du 
dessin d'un de ses patrons : 

Reconnaître un 
parallélépipède rectangle 
de dimensions données II 
partir 
- du dessin d'un de K« 
patrons 
. d'un dessin le 
représentant en perspective 
cavalière 

[Arts plastiqucsl 

. Dessiner ou compiler un 
patte» á'un 

pamiUUpipiäe rectangle 

(Arts plastiques! 

L'observation et la manipulation d'objets usuels 
constituent des points ďappui indispensables. 
A l'école élémentaire, les élèves ont déjà travaillé 
sur le parallélépipède rectangle et le cube 
(description, constniction, patron). Cette étude est. 
poursuivie en 6', en mettant l'accent sur un aspect 
nouveau : la représentation en perspective 
cavalière. 
dont certaines caractéristiques sont précisées au.г 
élèves. 
ĽURigc d'outil« inisrimuiiqut» permet en outre une 
visualisation de différentes représentations d'un 
objet de l'espace. [Uî i | 
Même si les compétences attendues ne concernent 
que le parallélépipède rectangle, tes travaux 
portent sur différents objets de l'espace. Ils 
s'appuient sur l'étude de solides, éventuellement 
réalisés en technologie, amenant à passer de l'objet 
il ses représentations et inversement. 
Le cube est reconnu comme un parallélépipède 
rectangle particulier. 
Le vocabulaire (face, atéte, sommet) est utilisé 
dans des situations où il appurail. nécessaire, en 
même temps que celui qui permet île caractériser 
les propriétés des faces ou des arêtes, 

La capacité présente et future à *voir dans 
t'espace* est liée à la construction parl'étive 
d'images mentales portant en particulier SUJ les 
relations de рагаШШте et d'orihogonalité 
extraites du parallélépipède rectangle, sans que 
des compétences particulières soient exigibles 
dam ce domaine. 

Il s'agit do savoir interpréter une 
représentation [Лапе et un patron d ' un 
cube, d'un parallélépipède rectangle. 
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Contenu» Compétent«« Exemples d'activités, commentaires Commentaires spécifiques pour le socle 

Dans les trais premières colonnes, une 
capacité ou une activité qui n'est pas exi 
Si cette expression en italiques esl préi 
ultérieure. 

phrase ou une partie de phrase en italique» désigne une connaissance, une 
;ible dans le socle. 
jSdée d'un astérisque, «Ile se rapporte к un exigible du «acte dans une classe 

iJ S y m ŕ t n e 
o r t hogona l e p a r 
r a p p o r t i une 
d ro i t * (symélr ie 
axlate) 

1 Programme cycle 3. 
document 
d'application t 
p. 321 

Construire le symétrique 
d'un point, • d'une droite. 
d'un segment, d'un cercle 
(que l'axe de symétrie coupe 
ou non la ligure) 
- Construire ou compléter la 
figure symétrique d'une 
figure donnée ou de figures 
possédant un axe de symétrie 
il l'aide de la règle (graduée 
ou non), de l'équerre. du 
compas. * du rapporteur. 

Clans la continuité du travail entrepris a 
l'école élémentaire, les activités s'appuient 
encore sur un travail expérimental (pliage, 
papier calque) permettant d'obtenir un 
inventaire abondant de figure» simples, è 
partir desquelles sont dégagées les propriétés 
de "conservation'* de la symétrie axiale 
(conservation des distances, de l'alignement, 
de» angles et des aires), 
* Le rôle de ta médiatrice comme axe de 
symétrie d'un segment est mis en évidence. 
L* symétrie axiale n i , 4 aucun moment, a être 
présentée comme une application du plan 
dans lui-même. 

Il s'agit de savoir effectuer des tracés é 
l'aides des instruments usuel» (règle, 
équeirre. compas) de l'image d'une figure 
par symétrie axiale. L'élève peut utiliser la 
méthode de юп choix. 

4. Grandeur» et mesures 
Pn continuité avec 1« travail effectué i ľécoie élémentaire, edic 
rubrique t'appuie sur Is résolution de problèmes souvent empruntés 
* la Vie courante. Elle permet d'aborder l'histoire des sciences, 
d'assurer des liens avec les autres disciplines, en particulier la 
technológie et les sciences de la vie et de la Terre, de réinvestir les 
connaissances acquises « mathématiques, mais aussi d'en construire 
de nouvelles. I V exemple, '<= "»oui* • ">**»» « « " * » 
permet d'enrichir le travail sur le» nombres non entiers et les 

opérations étudiées en classe de sixième. Il est important que les 
élèves disposent de références concrètes pour certaines grandeurs et 
sotent capables d'estimer une mesure (ordre de grandeur) 
L'utilisation d'unités dans les calculs sur les grandeur est légitime' 
Elle est de nature ä en faciliter le contrMe et à en soutenir le sens Л 
travers les activités sur les longueurs, les aires et les volumes les 
élèves peuvent к construire et utiliser un premier répertoire de 
formule». 

Л11И1К«» i J l l i л J 
U s grandeurs ri leur mesure, rencontrées notamment dans I étude de problèmes de la vie courante pcmict aux a b c s de développer 
particulièrement : 

le sens de l'observation ; 
la rigueur et !n précision ; 
l'aptitude à communiquer et à échanger ; 
une attitude critique et réfléchie vi»-à.vis de l'information disponible. 
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Contrail» Compétences Kxempks d'activités, commentaires Commentaires spécifiques peu r le smelé 

Dens IM trois première« colonne«. une phrase ou une partie de phrase en italiques 
capacité ou une activité qui n'est pns exigible dans le socle. 
Si cette expression en italiques est précédée d 'un astérisque, eile se rapporte i un exi 
ultérieure. 

désigne une connaissance, une 

gible du socle dans une classe 

4 .1 L o n g u e u r s , 
masses , d u r é e s 

[Programme cycle 
3, 
document 
d'application : 
Р-36-ЭТ) 

• Effectuer, pour les 
longueurs et les masses, 
des changements d'unités 
de mesure. 

- Comparer des périmètres. 

. Calculer le péri mètre d'un 
polygone. 

•- Connaître et utiliser fer 
formule donnant la 
longueur d'un cercle. 

11 s'agit ď entretenir les connaissances acquises 
á l'école élémentaire, de compléter et consolider 
l'usage d'instruments de mesure, en s'appuyant 
sur les équivalences entre les différentes unités 
Les activités de comparaison des périmètres 
peuvent faire intervenir diverses méthodes : 
report de longueurs sur une demi-droite, recours 
i la mesure, utilisation d'un raisonnement, l a 
comparaison de périmètres sans les mesurer est 
particulièrement importante pour assurer le sens 
de cette notion. 
Il s'agit en 6* d'introduire le nombre Des 
activités de mesurage permettent de conjecturer 
l'existence d'une relation de. proportionnalité 
entre la longueur du cercle et le rayon. 
* Certains travaux sur les périmètres conduisent 
ů décrire des situations mettant implicitement en 
Jeu des jonctions, notamment à travers 
l'utilisation de formules. Etes expressions telies 
tpte. 'en fonction de », « est fonction de » 
peuvent être ainsi utilisée ; par exemple r 
exprimer le périmitre d'un carré en fonction de 
la longueur a de son côté. 
* Le travail sur les périmètres permet aussi une 
initiation aux écritures littérales dans 
l'élaboration par tes élèves d'une formule 
exprimant le périmètre d'une figure en fonction 
d'une ou deux longueurs désignées par une ou 
deux teures. 

Les calcul* artificiel« et hors contexte sont 
à proscrire. 

Pour tout ce qui concerne cette partie, un 
travail de mémorisation de formules est 
menée en classe mais cette mémorisation 
n'est pus exigible pour le socle. 

. Calculer des durées, 
calculer des horaires. 

Toute définition de la notion de fonction est 
exclue. 

l i s élèves ont été amenés, au cycle 3 de l'école 
élémentaire, à calculer des durées à l'aide de 
procédures personnel les, qui sont entretenues en 
sixième. L'utilisation d'un schéma linéaire {ligne 
du temps) est une aide. 

1 es prcMèmes de conversion 
sexagésimale ne doivent pas t i re travaillés 
systématiquement. 
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Contenus Ctirapétences Exemples d'activités, commentaire» Commentaires spécifiques pour le socle 

Dans les trois pre traites colonnes, un 
capecltéou une netivitťqui n'est pas ex 
Si cette expression en italiques est pré 
ultérieure, 

phrase ou une partie de phrase en italique» désigne une connaissance, une 
gible dans le »иск. 
cédée d'un astérisque. «Ile se rapporte à un exigible du socle dans une classe 

4.2 Anglet 

1 Programme cvvle 
J, 
document 
d'application : p,39| 

• Comparer des ongles. 

-' Utiliser un rapporteur 
pour : 

déterminer la mesure ea 
degré d'un ongle 

. construire un angle de 
mesure donnée en degré. 

Dans h eonňnuiiédti rramil entrepris à 
l'école élémentaire, il est indispensable de 
Jdire un tnnvil sur la trmparaison des angles 
saris amir reCtmrs à leur mesure, en les 
superposant, et notamment de mettre en 
éiwlence que l'égalité des angles est 
indépendante de la longueur des câtélt. 

• Le rapporteur est un nouvel instrument de 
nurture qu'il convient d'introduire t) 
/ 'occasion de la nmstructian et de l'étude des 
figures. 

La maîtrise des questions liées h la mesure 
des angles est repousséc en 5'. 

1 » comparai «m des angles «an» mesure est 
en dehors du «ode. 

4 .3 Ai res : 
m e s u r e , 
c o m p a r a i s o n cl 
ca l cu l d ' a i r e s 

1 Programme cycle 
3, 
document 
d'application : p.37-
38] 

- Comparer des aires. 

- Déterminer l'aire d'une 
surface » partir d'un pavage 
simple. 

- Différencier péri mène et 
aire. 

• Calculer l'aire d'un 
rectangle dont le» 
dimensions Sont données, 

• Connaître et utiliser la 
formule donnant l'aire d'un 
rectangle. 

- Calculer l'aire d'un triangle 
rectangle. 

- Effectuer pour les aire» des 
changements d'unités de 
mesure. 

Poursuivant le travail effectué A l'écolc 
élémentaire, les élèves sont confrontés 4 des 
problème» dan» lesquels il faut : 

«imparer dps aires ü l'aide de reports, de 
décompositions, de découpages et de 
recompositions, sans perte ni chevnuchement 
- déterminer des aires il l 'aide de quadrillage 
et d'encadrements. 

Certaine» activités proposée» «induisent les 
élèves è comprendre notamment que leurs 
sei« de variation ne sont pas toujours 
«imitait«!. 
Au cycle 3 de ľécoie élémentaire, les élèves 
ont calculé l'aire d 'un rectangle dont Pua des 
cotés au moins éurit de dimension entière, tin 
sixième, te résultat est généralisé au cas de 
rectangles dont les dimensions »ont de» 
décimaux 
|cf s 2.Nombres et calculi. 

Des manipulations permettent aux élève» de 
comprendre le passage du rectangle au 
triangle rectangle. A partir de l i . ils peuv ent 
être confrontés nu calcul d'aires de figures 
simples décompostiblcs en rectangles et 
triangles rectangles. 
Comme pour les longueurs, l'utilisation des 
équivalences entre diverses unité« est préférée 
4 celle systénwtiqu« d'un tableau de 
conversion. 
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Centem» Compétences Exemples d'activité», commentaires Commentaires spécifiques pour le socle 

Duns lei trois premières colonne», un< 
capacité « une activité qui n'est pas ext 
Si cette expression en italiques est prêt 
ultérieure. 

phrase ou une partie de phrase en italique» désigne une connaissance, une 
gible dans te socle. 
-édéc d'un astérisque, elle se rapporte à un exigible du socle dans une classe 

4 .4 Volume» • Dťtemuner le volume d'un 
parallélépipède rectangle ел 
se rapportant à un 
dénombrement d'unités. 

- Connaître et utiliser Its 
unités de volume et les relier 
aux unités de contenance. 

- Savoir que l L = 1 dm'. 

- Effectuer pour les volumes 
des changements d'unités de 
mesure. 

U construction des connaissances relatives 
au volume relève du collège, il s'agit 
d'étendre à l'espace des démarches de pavage 
déjà pratiquées pour déterminer des aires. A 
l'entiéc en Sixième, les élèves n'ont aucune 
connaissance des unités de volume autres que 
celles relative» au* contenance». Il s'agit donc 
de le» alder t mettre en place des images 
mentales comme celle du décimètre cube 
rempli pur mille centimètres cubes. Des cas 
oi> interviennent dos valeurs non entières sont 
étudiés (par exemple lin pavé 3 X 2 X 1,5), 
liant la mesure oil ils sont susceptibles d'un 
traitement simple à l'aide d'un pavage. 
Aucune compétence n'est exigible à ce sujet. 
Le cas général sera étudié en 5'. 
Comme pour les longueurs et le* aires, 
l'utilisation des équivalences entre diverses 
unités est préférée & celle systématique d'un 
tableau de conversion. 

2 8 



Príloha 05 

Hodnocení žáků, ŠVP ZŠ M. Horákové 258, Hradec Králové 

Hodnocení žáků v matematice 

5 - nesnaží se, chybuje v nejednodušších příkladech, nezná základní pravidla pro početní 

výkony, nezná vzorce, z kontrolních prací získá méně než 25 % 

4 - snaží se, samostatně počítá jen nejjednodušší příklady, další přiměřené (příklady pro 

troj káře) počítá s pomocí, zná základní pravidla pro početní výkony, zná vzorce alespoň 

krátkodobě, z kontrolních prací tématických a čtvrtletních získá méně a 40 % a zároveň 

průměr z ostatních známek do 4,5. 

3 - samostatně počítá jednodušší příklady, složitější příklady (příklady pro dvojkaře 

a jedničkáře) spočítá s pomocí, dovede používat naučená pravidla a vzorce v příkladech 

z praxe, z kontrolních prací tématických a čtvrtletních získá více než 40 % a průměr 

z ostatních známek do 3,5. 

2 - dovede používat naučené znalosti v praxi, pracuje samostatně, z prací tématických 

a čtvrtletních získá více než 65 % a zároveň průměr z ostatních známek do 2,5. 

1 - samostatně logicky myslí, z kontrolních prací tématických a čtvrtletních získá více než 

85 % a zároveň průměr z ostatních známek do 1,5. 

Poznámka: Při rozdílu jednoho nebo dvou stupňů mezi kontrolními pracemi a ostatními 

známkami může učitel přihlédnout к další aktivitě - práci v hodinách, vypracování domácích 

úkolů atd. 

Možné způsoby získávání podkladů pro klasifikaci: 

1. kontrolní práce - čtvrtletní, tématické prověrky hodnocené procentuálně 
2 ostatní známky - ústní zkoušení, písemné zkoušení 

další aktivita - samostatná práce, domácí úkoly, referáty, úspěšná účast v soutěžích 
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Příloha 06 

Hodnocení žáků, ŠVP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice 

Stupně hodnocení prospěchu 

Stupen 1 ( výborný ) 

Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich 
souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení 
úkolú. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je 
samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita 
a tvořivost. Přesně a výstižné se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je 
přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší 
nedostatky. Ty dovede využívat ke svému zlepšeni. Je schopen sebekontroly. Dokáže 
pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže samostatně studovat vhodné 
texty - učit se. 

Stupeň 2 ( chvalitebný ) 

Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe 
jejich vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje 
osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. К výkonu vzdělávacích činností někdy žádá 
drobnou pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, 
většinou prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a 
tvořivost.Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez 
podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich 
zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo 
pomoc. Dokáže se učit s malou pomocí. 

Stupeň 3 ( dobrý ) 

V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. 
Vyžaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení 
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb К výkonu vzdělávacích činností žádá 
pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, někdy 
prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo 
podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginálni, v jeho 
logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. V kvalitě 
vzdělávání se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu 

učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale 
zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo 

pomoc. 
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Stupeň 4 ( dostatečný ) 

V úplnosti a presnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery Ve 
vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a 
dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen 
zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací 
aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není 
výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický V 
kvalitě výsledků vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby 
dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s 
informacemi má zásadní problémy, často informace nedovede zpracovat. Pří spolupráci s 
ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních, neboje při ní pasivní. 

Stupeň 5 ( nedostatečný ) 

Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má 
velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací 
činnosti .Zpravidla prokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a 
dovednosti nedokáže uplatňovat, případné se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné 
chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 
písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich 
vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se 
samostatně učit. 

Ukazatele jednotlivých stupňů při použiti slovního hodnocení 

Znázornění výroků zastupujících jednotlivé stupně a jednotlivá kritéria hodnocení 

Příklad 

Stupeň hodnocení Kvalita získaných znalostí a dovedností Uplatňování znalostí a dovedností 
Kvalita myšlení Kvalita komunikativních dovedností 

1 _ výborný Ovládá učivo Samostatně uplatňuje znalosti a dovednosti Samostatný, tvořivý, 

pohotový, dobře chápe souvislosti, originální Vyjadřuje se výstižně, souvisle a adekvátně 

věku, přesně, správně 

2 - chvalitebný V podstatě ovládá Vyžaduje drobnou pomoc při uplatňování znalostí a 
dovedností Celkem samostatný, tvořivý, pohotový Vyjadřuje se celkem výstižně, souvisle 

3 - dobrý Ovládá s mezerami Vyžaduje pomoc, je méně samostatný Méně samostatný, 

tvořivý, pohotový, vesměs napodobuje ostatní Vyjadřuje se ne vždy přesně, někdy 

nesouvisle, často délá chyby 

4 - dostatečný Ovládá se závažnými mezerami Znalosti a dovednosti i přes pomoc uplatňuje 
se zásadními chybami Napodobuje ostatní, ovšem často chybně, nesamostatný, nechápe 
souvislosti Vyjadřuje se se značnými obtížemi, nesouvisle 

5 - nedostatečný neovládá Neovládá znalosti a dovednosti Nesamostatný, těžkopádný 
někdy bezradný Ani s pomocí se nedovede vyjádřit nebo jen kusým způsobem 
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Příloha 07 

Hodnocení žáků, ŠVP ZŠ Generála Janouška 1006, Praha 9 - Černý most 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb 

o základním vzdělávání. 

Obecné zásady: 

- při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost 

a pedagogický takt vůči žákovi 

- při celkové klasifikaci přihlíží učitel к věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici 

- podklady pro klasifikaci učitel získává: 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy 

- písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci 

psát v jednom dni pouze jednu - takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně 

jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy 

- na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 

dosáhl za celé klasifikační období - přihlíží se к systematičnosti v práci žáka, stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě 

Hodnocení a klasifikace 

A v předmětech <= převahou naukového zaměření 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. 

Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe 

vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
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oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do 

diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá 

rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho 

působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 

členů. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, 

definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesne a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími 

chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je 

zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí 

studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. 

Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho 

působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky 

a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, 

přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, 

s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku 

správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. 

Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu 

pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení 

a hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 4 (dostatečný) 
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností v s k t u ' 
využívání poznatků pro výklad a hodnocení ievň S У J ' Z a v a z n é сЬУьУ. Při 

jevu je nesamostatný Žák má 

přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné V " e n o s t i ' 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí V ] o g i c e
 C h y b n e P r oP°juje do 

chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážlé n T ^ У У А У 0 ® Z á v a ž n é 
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přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí 

učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje 

jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení 

a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. 

Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 

učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do 

diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické 

principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým 

přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 

a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho 

tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je 

esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti 

a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá 

bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 
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vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 

Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší 

s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 

velmi malý zájem a snahu. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, 

nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný 

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci. 
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Příloha 08 

Překlad kompetencí společného základu - Základy matematiky a vědecká a 

technická kultura 

Základy matematiky a vědecká a technická kultura 

Smyslem je předat žákům technickou kulturu, která jim umožňuje získat ucelený pohled na 

svět, a pochopit prostředí, ve kterém žijí. 

Konkrétní a praktické přístupy, jak v matematice, tak ve vědeckých předmětech, které 

zároveň rozvíjejí zručnost (např. zpracování materiálu nebo manipulace s předměty), 

pomáhají žákům porozumět abstraktním pojmům. 

Matematika, experimentální vědy a technologie podporují a rozvíjejí exaktní a vědecké 

myšlení. 

Základy matematiky 

V každé z oblastí, jakými jsou počty, geometrie a správa dat, poskytuje matematika nástroje 

pro rozhodování, jednání a volbu v každodenním životě. Tím, že pracuje se vzorci, modely, 

grafy a diagramy, rozvíjí matematika logické myšlení, schopnost abstrakce i představivost 

v rovině a prostoru. Zároveň by měla stimulovat chuť pro dokazování. 

Osvojování základů matematiky probíhá zejména při řešení problémových situací, které by 

měly být blízké realitě. Kompetence získané v matematice podmiňují osvojení vědecké 

kultury. 

Znalosti 

Co nejdříve, již na elementární škole, je potřeba u žáků vytvořit automatické spoje při 

počítání. Učitel by se měl zaměřit zejména na operace, které jsou potřebné pro počítaní 

zpaměti. Dále je nezbytné, aby se žáci naučili dokazovat a uvažovat. 
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Žáci musí pochopit pojmy a techniky výpočtu (algoritmy) a zapamatovat si je, aby byly 

kdykoliv využitelné. K tomu potřebují znát: 

v oblasti čísel a počtů: 

desetinná čísla, záporná čísla, zlomky, mocniny (řadit, porovnávat), 

čtyři operace a jejich smysl, 

základní techniky počítání zpaměti, 

základy počítání s výrazy (polynomy prvního stupně s jednou neznámou), 

výpočet hodnoty výrazu o jedné neznámé pro různé neznámé, 

významné vzorce, 

v oblasti správy dat a funkcí: 

úměrnost: vlastnosti přímé úměrnosti, grafické znázornění, tabulka úměrnosti, pravidlo 

„křížení", „trojčlenka", procenta, měřítka (plánu a mapy), 

obvyklé způsoby znázornění: tabulky, diagramy, grafy, 

základní pojmy popisné statistiky (maximum, minimum, četnost, průměr), 

pojmy náhodný jev a pravděpodobnost, 

v geometrii: 

základní geometrické vlastnosti následujících rovinných útvarů a prostorových těles: čtverec, 

obdélník, deltoid, rovnoběžník, trojúhelník, kruh, krychle, hranol (rovnoběžnostěn), válec, 

koule, 

pojmy rovnoběžnost, kolmost, osa úhlu, osa úsečky, tečna (ke kružnici), 

transformace: souměrnosti, zmenšení a zvětšení v poměru, 

věty rovinné geometrie: součet úhlů v trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, Thaletova věta, 

Pythagorova věta. 

Umět rozpoznat a interpretovat rovinné znázornění prostorového objektu a znázornit síť 

krychle a hranolu. 

v oblasti velikostí a měr: 

základní míry (jednotky míry, vzorce, převody jednotek): délka, obsah, objem, množství, 

úhel, doba (čas), rychlost, objemová váha, počet otáček za sekundu, 

měřit s použitím měřících nástrojů a uvědomit si nepřesnost způsobenou měřením. 

Schopnosti 

Na konci povinné školní docházky musí být žák schopen aplikovat základní matematické 

principy v soukromém životě i v zaměstnání. K tomu musí umět: 

uvažovat logicky, vyvozovat, dokazovat, 
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v písemném i ústním projevu vhodně používat matematický jazyk, 

provádět: 

- na papíře: operaci (sčítání, odčítání, násobení a dělení) s desetinnými čísly rozumné 

velikosti, 

- na kalkulátoru: operace s reálnými čísly: sčítání, odčítání, násobení, dělení se 

zaokrouhlením na tři desetinná místa, druhá a třetí mocnina reálného čísla, druhá 

odmocnina nezáporného reálného čísla, 

- zpaměti: jednoduché výpočty, porovnávat čísla podle velikosti, 

porovnávat, sčítat, odčítat, násobit a dělit zlomky (v jednoduchých situacích), 

s použitím běžných nástrojů (pravítko, kružítko, úhloměr) narýsovat: 

rovnoběžku, kolmici, osu úhlu, osu úsečky, 

kružnici danou středem a poloměrem, 

obraz útvaru ve středové a osové souměrnosti, 

používat a vytvářet tabulky, diagramy a grafý a umět přejít z jednoho reprezentačního modu 

do druhého, 

používat pomůcky (tabulky, vzorce, kalkulátory, počítačové programy), 

rozpoznat, kdy lze situaci v běžném životě řešit matematicky, 

analyzovat situaci, uvědomit si zadané informace a pomocí nich formulovat hypotézy, 

při řešení problémů usilovat o nalezení výsledku, k tomu je potřeba: 

vědět kdy a jak používat základní operace, 

ověřit věrohodnost výsledku, 

rozpoznat přímou a nepřímou úměrnost a podle toho zvolit postup řešení, 

používat grafická znázornění, 

používat věty rovinné geometrie, 

orientovat se v prostoru: používat mapu, plán, schéma, systém souřadnic. 

Dovednosti 

Studium matematiky umožňuje žákům uchopit zákony logiky a rozvíjet: 

vytrvalost a přesnost, 

- kladný postoj к pravdě, která se zakládá na logicky správných skutečnostech, 

umění dokazovat. 
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Příloha 09 

Ukázka z francouzské učebnice Multi-Math 

Ukázka problémové úlohy na zpracování dat a základy popisné statistiky převzatá 

z francouzské učebnice Multi-Math. 

Voici deux documents sur les quatre départements d'outre-mer (DOM) et les deux 
collectivités territoriales. 

Г Й Й З Й Й » 

Ä g 

Guadeloupe 422.5 6 756 

Ä g 
Martiniaue аигишц 381,4 6 748 Ä g ~ ' T " 

Guyane 
167,2 7 052 

Ä g 

Réunion 706,3 9 180 

•S s 
I I 
i l 

Mayotte 131,3 8000 •S s 
I I 
i l Saint-Pierre 

et Miquelon 6,3 

! 
4 600 

! 

i température moyenne ("C) 
30I 

DOM collectivités 
territoriales 

Překlad doprovodného textu: 

V prvním sloupci tabulky je uveden počet obyvatel v roce 1999 (v tisících), ve druhém 

vzdálenost od Paříže (v kilometrech). V řádcích jsou vyjmenovány jednotlivá zámořská 

území, která náleží Francii (DOM - départements d'outre mer) a dva územní orgány 

(collectivités territoriales). 

Sloupcový diagram znázorňuje průměrnou teplotu (ve stupních Celsia) v každém 

z daných území. 
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Překlad zadání úlohy: 

Je možné na základě zadaných informací odpovědět na následující otázky, které se 

týkají šesti zámořských území? Pokud je vaše odpověď ano, upřesněte, zda jste potřebnou 

informaci nalezli v tabulce nebo sloupcovém diagramu. Pokud ne, vysvětlete, proč nemůžete 

na otázku odpovědět. 

a. Jaká je průměrná teplota na ostrově Réunion? 

b. Kde žije nejvíce obyvatel? 

c. Jaká je vzdálenost mezi ostrovy Martinique a Gaudaloupe? 

d. Které mezi šesti uvedenými zámořskými územími má nejnižší průměrnou teplotu? 

e. Jaká je vzdálenost mezi Paříží a Mayotte? 

f. Kolik obyvatel má Guyana? 

g. Které z uvedených zámořských území je největší? 

h. Které z nich je nejblíže Paříži? 

i. Kde nejvíce prší? 

j. Která zámořská území (DOM) mají průměrnou teplotu nižší než 25°C? 

Z uvedené ukázky je dobře patrný styl francouzských učebnic při zadávání 

problémových úloh. Nejprve je formulován problém (problémová situace) а к němu následně 

položeny otázky. Hledáním odpovědí na zadané otázky získávají žáci vhled do situace 

a problém se tak syntetizuje. Tento způsob zadávání úloh pomáhá později žákům při 

osvojování technik důkazu. 

Řešením úlohy si žáci zároveň obohacují znalosti ze zeměpisu. Převážná většina takto 

rozsáhlých problémových úloh v učebnici Multi-Math je zasazena do kontextu 

mezipředmětových vazeb a pomáhá formovat i některé osobnostní rysy žáků. Z této ukázky 

není „výchovné působení" patrné, ale v jiných úlohách jsou žáci vyzýváni, aby vyjádřili svůj 

názor, zhodnotili nějakou výpověď, sestavili žebříček hodnot apod. 
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