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Úvod 

Zpracováni problematiky zaváděni Rámcov~ch vzdělávacich 

programů1 do česk~ch škol se během mého v~zkumu ukázalo jako 

velice náročn~ úkol. M~m původnim plánem bylo řešeni 

problematiky zaváděni RVP na středni školy, předevšim na 

gymnázia. K řešeni tohoto problému mne vedlo humanitni 

zaměřeni mého studia na Husitské teologické fakultě2 . Bohužel 

se tento záměr ukázal jako velmi složit~ - zaváděni RVP na 

gymnáziich je zatim ve fázi tvorby Školniho vzdělávaciho 

programu3 (a to ještě pouze jen na několikapilotnich školách), 

to znamená, že v této době vlastně ještě kromě pilotni verze 

textu RVP pro gymnaziálni vzděláváni'neni co zkoumat. Tyto 

okolnosti mne tudiž vedly Byl jsem proto nucen roz§iřit pole 

svého v~zkumu o základní škol~. 

Na základnich školách už probihá zaváděni RVP déle a na 

pilotnich školách se již dokonce podle ŠVP vytvořen~ch na 

základě RVP pro základni vzděláváni uči. Proto jsem se 

primárně zaměřil na tyto základni školy4 abych, na základě 

zmapovánipřikladů z těchto škol, ukázal logicky předpokládan~ 

budouci v~voj na školách střednich, předevšimgymnáziich. 

Bohužel ani to, že jsem rozšiřil oblast svého v~zkumu mi 

přiliš nepomohlo. Zjistil jsem totiž, že RVP je téma dosud 

téměř nepublikované - ocitl jsem se tudíž v jakémsi pramenném 

vakuu. Nejenže neexistuji téměř žádné publikace, ale i 

materiály vznikajici ve V~zkumném ústavu pedagogickém v Praze5 

jsou ve valné většině připadu veřejnosti nepřistupné. 

Cilem této práce je komplexně zmapovat teorii problematiky 

zaváděni RVP do česk~ch základních škol a gymnázii na základě 

1 dále jen RVP 
2 učitelství filosofie, etiky a náboženství 
3 dále jen ŠVP . 
4 především FZŠ Táborská (Praha 4, Nusle) 
sdále VÚP . 
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veškerých dostupných informačních zdrojů. Zároveň zjistit 

současný6 stav zavádění RVP na výše zmíněných školách. Součástí 

celé práce je průzkum vedený v "terénu" za pomoci přímého 

pozorování, řízených i neřízených rozhovorů a pokusem o 

zapoj ení, se do vlastního procesu realizace RVP na konkrétní 

škole. 

Bílá Kniha 

První základní zmínka o Rámcových vzdělávacích programech 

a nastínění jejich problematiky je v Národním programu rozvoje 

vzdělání v eeské republice, tzv. Bílé knize, z roku 2001. 

Podle tohoto materiálu se má dosud značně centralizovaný a 

direktivní systém školství změnit přesunutím pravomocí na 

nižší stupně řízení, to znamená na školy samotné. Stát má 

vytvářet jen jakýsi rámec pravidel, na jejichž základě mají 

školy pracovat. Ty pak samy rozhodují o konkrétní podobě 

vzdělávání, což by mělo posloužit těm, o které jde nejvíce, 
. ~ 

tedy žákům a kvalitě jejich vzdělání. Toto vzdělání by už 

nemělo být postavené pouze na encyklopedických znalostech, 

především na uplatnění získaných informací v praxi. Díky 

tomuto posunu těžiště rozhodovacích pravomocí může také celý 

systém (alespoň teoreticky) pružněji reagovat na změny 

v potřebách vzdělávajících se žáků. 

Vytváří se zde nový víceórovňový systém vzdělávacích 

programů. 

Jeho nejvyšší órovní je "Národní program vzdělávání". Za 

něj odpovíd~ především MŠMT, ale ovlivňují ho i další 

subjekty, hlavně prostřednictvím Rady pro vzdělávání a rozvoj 

lidských zdrojů. Podle Bílé knihy by měl vyjadřovat hlavní 

zásady kurikulární politiky státu a obecně závazné požadavky. 

To znamená, že by měl vymezit humanistické a demokratické 

6 to znamená k březnu 2006 
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hodnoty, které by měly být předávány žákům nejen poskytnutím 

informací, ale i tím, že se stánou principem života školy a 

vztahem mezi všemi účastníky vzdělání. Měl by také definovat 

obecné vzdělávací obsahy, cíle vzdělání, které jsou těmito 

obsahy sledované a klíčové kompetence 7 • 

Druhou úrovní tohoto třístupňového systému jsou rámcové 

vzdělávací programy. Ty vymezují závazné rámce a požadavky pro 

jednotlivé stupně (jako je předškolní, základní a střední. 

vzdělávání) a obory vzdělávání, jakož i základní podmínky jeho 

realizace. Popisují ~ravidlapro tvorbu učebních plánů a 

školních vzdělávacích programů. 

Školní vzdělávací programy jsou také poslední tedy 

nejnižší úrovní tohoto nového systému. Podle nich se 

uskutečňuje vzdělá~ání na j~dnotlivých školách. Tím se 

otevírají možnosti pro ~yšší autonomii škol a uplatnění jejich 

potencionálri. Systém by měl školám umožnit vytvářet si své 

vlastní vzdělávací programy - to bude mít sice za následek 

větší pracovní zatížení pedagogických sborů; ale dá jim to i 

možnost přizpůsobit vzděiá~ací prcigramy potřebám svých žáků, 

vzdělávací poptávce, pracovním podmínkám atd. To by mělo vést 

kromě k většímu rozvoji tvůrčích scQ.opností učitelů i 

k zvýšení flexibility vzdělávacího systému a vyšší efekt·ivitě 

vzdělávání. Veřejnosti (především rodičům a studentům) to pak, 

díky povinnosti zveřejnit vytvořené ŠVP, usnadní výběr školy 

"na míru~ jejich představám. 

Systém kurikulárních dokumentů přehledně shrnuje 

následující tabulka8
: 

7 více na straně 9 -16této práce, v kapitole Klíčové kompetence 
8 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.9 . 

7 



NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 

STÁTNÍ I 
ÚROVEŇ~------~----------·~----------------~ 

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

RVP PV 
..... ----..... ~ 

RVPZV 
přOoha 

RVPZV-LMP 

RVPGV 

RVP SOV 

OSTATNÍ 
RVP* 

.......................................................................................................................................... 

ŠKOLNÍ 
ÚROVEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Legenda: RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP 

ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP); RVP GV - Rámcový vzdělávací 

program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV - Rámcové vzdělávací programy 

pro střední odborné vzdělávání. 

* Ostatní RVP - rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených 

vymezuje školský zákon - Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké 

vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně 

další. 

Vzdělávání založené na RVP již nevychází z osvojení co 

největšího množství faktO, ale z os*ojení základní vyvážené 

struktury pojmO a vztahO, jej~ch provázanosti v kontextu 

vědění i životní pra~e~ Jde o získání jistých klíčových 

kompetencí, znalostí; dovedností a postojO, zaměřených na 

komunikaci, sociální vztahy, učení se učit, práci 

s informačními technologiemi, schopnost kritického myšlení a 

sebehodnocení, na schopnost práce v kolektivu spolupracovníkO 

- kde je.člověk schopen nejen prosazovat své názory, ale. 

dokáže i naslouchat názorOm ostatních, zvládá řešit problémy. 

Žák by měl být veden k toleranci a měly by mu být vlastní 
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základní morální hodnoty. Projevuje se zde i důraz na 

globalizaci a evropskou integra6i - jako je v~uka cizích 

jazyků - na základní škole bude probíhat v~uka ve dvou cizích 

jazycích, multikulturní v~chova, environmentální v~chova. Žáci 

budou vedeni k pochopení demokratick~ch hodnot na kter~ch je 

založena naše společnost, kter~m nebudou pouze rozumět, ale 

přijmou je za své. V~chova nebude probíhat pouze v rámci 

jednotliv~ch předmětů, ale i v rámci mimotřídních aktivit 

probíhajících ve škole například formou různ~ch projektů či 

jin~ch nov~ch forem v~uky založené na mezipředmětov~ch vazbách 

a v~uky v integrovan~ch celcích. K provázání jednotliv~ch 
'/ 

vzdělávacích oblastí slouží i tak zvaná průřezová témata -

témata, s kter~mi se žáci mají povinnost seznámit během školní 

docházky, která procházejí napříč cel~ spektrem jednotliv~ch 
,{ 

předmětů, využí vaj íce znalostí z nich .získan~ch, skládaj e je 

do nov~ch celků. Velk~ důraz je klatien na pedagogické využití 

informačních technologií. 9 

Klíčové kompetence 

Konečná verze pojmu klíčov~ch kompetencí vznikla na 

Lisabonském procesu roku 2000 kde byl definován nov~ 

strategick~ cíl pro Evropskou unii: uEvropaby se měla stát 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, 

která čerpá ze znalostí a je 'schopna nepřetržitého 

hospodářského růstu při současném dosažení většího množství 

lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti"lO 
? 

Jak je vidět tak zv~šen~ záj~m o ~zdělávání měl ryze 

ekonomické důvody - absolventi škol se mají co neje~ektivněji 

začlenit do společnosti a hlavně nalézt vhodné profesní 

9 KOLEKTIV AUTORŮ. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání, 2001 
10 Lisabonský proces - vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010 [on-line]. Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze, 2004-2005; google. Dostupný zwww: . 
<http://www.vuppraha.czlindex.php?op=sections&sid= 155> 
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uplatnění. Aby mohlo dojít k reformě a úspěšné transformaci 

evropské ekonomiky musí dojít též k reformě systému vzdělávání 

- jeho zefektivnění a zlepšení odborné přípravy EU. To 

zahrnuje mimo jiné také rozvoj klíčových kompetencí jimiž se 

začala zabývat řada odborníků. 

Ti stanovili význam klíčové kompetence takto: "Klíčové 

kompetence představují přenosný a multifunkční soubor 

vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec 

pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do 

společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost." 

Měly by po osvojení jejich základů po ukončení povinné 

školní docházky tvořit podklad pro žákovo další studium, které 

se má stát prvním stupněm celoživotního vzdělávání. 

Termín klíčových kompetencí se začal formovat 
"" 

v anglofonním~prostředí. Prvním termínem označujícím klíčové 

kompetence byl termín basic skills. Od něj bylo upuštěno 

protože jím původně byly označeny dovednosti spjaté s čtením a 

počítáním. Přešlo se k termínu competence, používaném i ve 

frankofonním prostředí jako compétence. Terminologie v této 

oblasti se v jednotlivých kurikulích evropských států stále 

liší. Odborníky Lisabonského procesu byl nakonec upřednostněn 

v zájmu sjednocení terminologie termín key competencies, tedy 

klíčové kompetence, jehož přesná definice je uvedena výše. 

Kromě terminologické nejednotnosti dochází k rozpolcení i 

v pojetí klíčových kompetencí. Jablkem sváru se zde stává 

problém zda pojmout klíčové kompetence jakopředmětové, nebo 

naopak všeobecné a nadpředmětové. Výběr konkrétních klíčových 

kompetencí je pokaždé ovlivněn aktuálními potřebami 

společnosti - tím co je zrovna považováno za "TO" klíčové. 

Lisabonský proces zabývající se vzděláváním a od.bornou 

přípravou v Evropě do roku 2010 si tedy stanovil tyto 

strategické záměry: 

Za prvé: Zlepšování kvality a efektivity systémů 

vzdělávání a ddborné přípravy v EU. Sem patří zlepšení 
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vzdělání učitelů, rozvíjení klíčových kompetencí ve 

společnosti založené na znalostech a zajištění přístupu 

k informačním a komunikačním technologiím pro všechny 

Za druhé: Zajištění přístupu ke vJbělání a odborné 

přípravě pro všechny - vytvoření prost~dí otevřeného pro 

učení, zvýšení atraktivity učení, podporování aktivního 

občanství, rovných příležitostí a sociální soudržnosti. 

Za třetí: Otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy 

okolnímu světu. Sém patří posílení vazeb mezi světem práce, 

výzkumem a celou ostatní společností, rozvíjení 

podnikatelského myšlení, zkvalitňování studia cizích jazyků, 

posíleni mobility a výměn, rozvíjení evropské spolupráce. 

V každé pracovní skupirě vytvořené k jednotlivým cílům má 

zastoupení i Česká republika. ll 

Z výše uvedeného je zcela zřetelně vidět důležitost, 

kterou klíčové kompetence pro současnou Evropu mají - jsou 

'" zařazeny do prvnlho strategického záměru Lisabonského procesu 

a mají mít zásadní roli v zlepšení efektivity a kvality 

systémů vzdělávání v Evropské unii. 

Systém klíčových kompetencí Lisabonského procesu vychází 

z jejich vymezení skupinou expertů Rady Evropy v roce 1996. 

Jejich výčet mi zprostředkoval Národní institut pro dalšl 

vzdělávání materiálem Hany Košťálové a Ondřeje Hausenblase. 

Patří sem: 

1. Být schopen vzít v úvahu zkušenost. 

2. Dávat věci do souvislosti a organizovat poznatky 

různého druhu. 

3. Organizovat svůj učební proces. 

4. Být schopen řešit problémy. 

5. Být zodpovědný za své učení. 

6. Zvažovat různé zdroje dat. 

7. Radit se s lidmi ve svém Okolí. 

II HUČÍNOV Á, Lucie. Klíčové kompetence [on-line]. Výzkuinný ústav pedagogický v Praze, 2004-2006. 
google. Dostupný z www: <http://www.vuppraha.czJindex.php?op=se~tions&sid=156> 
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8. Konzult~vat s experty. 

9. Získávat informace. 

lO.Vytvářet a uspořádávat dokumentaci. 

11.Chápat kontinuitu minulostí a současnosti. 

12.Nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky. 

13.Být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností 

situací. 

14.Účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor. 

15.Vnímat politický a ekonomický kontext ve vzdělávacích 

a pracovních situacích. 

16.Hodnotit sociální chování související se zdravím, 

spotřebou a prostředím. 

17.Vážitsi umění a literatury. 

18.Rozumět a hovořit více jazyky. 

19.Být schopen číst a psát ve víc(~ jazycích. 

20.Být schopen mluvit na veřejnosti. 

21.0bhajovat vlastní názor a argumentovat. 

22.Poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí. 

23.Vyjadřovat se písemně. 

24.Rozumět grafům, diagramům a tabulkám. 

25.Být schopen spolupráce v týmu. 

26.Činit rozhodnutí. 

27.Řešit konflikty. 

28.Posuzovat a hodnotit. 

29.Navazovat a udržovat kontakty. 

30.Vytvářet projekty. 

31.Brát na sebe zodpovědnost. 

32.Přispívat k práci skupiny a společnosti. 

33.0rganizovat svou vlastní práci. 

34.Projevo~at solidaritu. 

35.0vládat matematické a modelové nástroje. 

36.Využívat informační a komunikační techniky. 

37.Být flexibilní při rychlých změnách. 

38.Nalézt nová řešení. 
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39.Být houževnatý v případě obtíží. 

Těchto devětatřicet klíčových kompetencí z roku 1996 mělo 

být tedy během Lisabonského procesu zpracováno na jejich 

finální verzi. K tomu byla odborníky vytvořena tři hlavní 

kri téria: 12 

1. Klíčové kompetence by měly v člověku navodit touhu po 

celoživotním vzdělávání, které má chápat jako jeden 

z prostředků k dosažení životních cílů a osobního 

naplnění. 

2. Klíčové kompetence by měly každého vést k převzetí své 

občanské odpovědnosti a aktivní role ve společnosti. 

3. Díky klíčovým kompetencím by se každému mělo usnadnit 

uplatnění na evropském trhu práce - pro jedince 

"vyzbrojeného" klíčovými kompetencemi~by neměl být 

velký problém sehnat odpovídající kvalitní zaměstnání. 

Podle výše uvedených základních priorit bylo nakonec 

identifikováno osm oblastí klíčových kompetencí pro základní 

vzdělávání. Tímto, tedy základním, stupněm vzdělání projd~ 

totiž většina populace Evropy a není tedy problém u ní 

osvojení klíčových kompetencí dosáhnout a vytvořit z nich 

východisko pro další (nejlépe celoživotní) vzdělávání. 

Kompetence na dalších stupních vzdělávání proces blíže 

nespecifikoval, protože během pokračujícího studia předpokládá 

další ~ozvoj těchto osmi základních oblastí klíčových 

kompetencí. 

Každá kompetence zahrnuje množství vědomostí, dovedností 

a postojů, které má člověk získat. Podle způsobu j~k se 

vztahují ke konkrétním vyučovacim předmětům se kompetence dělí 

na dvě skupiny - první skupina jsou kompetence obsažené vždy 

12 HUČÍNOV Á, Lucie. Priority při výběru klíčových kompetencí [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický 
v Praze, 2004~2006. google. Dostupný z www: <http://www.vuppraha.cZ1index.php?op=sections&sid= 160> 
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v jednom konkrétním předmětu, druhá skupina jsou kompetence 

takzvaně kroskurikulární tedy nadpředmětové13 • 

Kličové kompetence14
: 

1. Komunikace v mateřském jazyce - Tyto kompetence 

představují schopnost vyjádřit a interpretovat 

myšlenky, pocity a informace v ústní i psané podobě a 

zapojit se do komunikace v různých sociálních 

kontextech - v práci, doma i při aktivitách ve volném 

čase. 

2. Komunikace vcizim jazyce - Tyto kompetence zahrnují 
" 

stejné oblasti (produktivní i receptivní dovednosti 

v psané i mluvené podobě) jako komunikace v mateřském 

jazyce. Úroveň osvojení cizího jazykaoyšem nemusí být 

shodná s jazykem mateřským a pro různé cizí jazyky se 

liší. 

3. Matematická gramotnost a kompetence v oblasti 

přirodnichvěd a technologii - Matematická gramotnost 

představuje schopnost písemně i z hlavy sčítat, 

odečítat, násobit a dělit a užívat tyto operace 

k řešení problémů v každodenním životě. Důraz je kladen 

spíše na proces řešení problémů než na samotný 

výsledek, na prováděnou činnost spíše než na žákovy 

znalosti. V přírodních vědách se jedná o znalosti a 

metodologie, které lze použít k vysvětlení jevů 

v okolním světě. Technologie představuje aplikaci 

znalostí jako prostředek, kterým člověk ovlivňuje 

prostředí, v němž žije. 

4. Kompetence v oblasti informačni a komunikačni 

technologie - Jedná se o schopnost používat 

multimediální technologie a využívat je k vyhledávání, 

13 HUčÍNOV Á, Lucie. Klíčové kompetence [on-line]. Výzkumný ús~v pedagogický v Praze, 2004-2006. 
google. dostupný z www: <http://irwW.vuppraha.cvindex.php?op=sections&sid=156> . 
14 VUP HUČ!NOVÁ, Lucie. Identifikace klíčových kompetencí [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický, 2004-
2006. google. Dostupný z www: <http://www.vuppraha.cvindex.php?op=sections&sid=161> 
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ukládání, vytváření, prezentování, třídění a k výměně 

informací. 

5. Učit se učit (kompetence k učení, v orig. learning to 

learn)- Tyto kompetence jsou nezbytné pro organizaci a 

řízení vlastního učení (samostatně i ve skupině), pro 

získávání, zpracovávání, hodnocení a integraci nových 

znalostí a pro schopnost aplikovat tyto kompetence 

v různých situacích a kontextech, včetně samotného 

učení a řešení problémů doma, ve vzdělávacím procesu, 

v práci a ve společnoiti 

6. Interpersonální sociální a občanské kompetence - Tyto 

kompetence zahrnují všechny formy jednání, které si 
'tl 

každý jedinec musí osvojit,aby byl schopen se efektivně 

a konstruktivně podílet na dění ve společnosti a 

dokázal řešit problémy, a to v osobním, rodinném i 

veřejném kontextu. 

7. Podnikatelské dovednosti (v orig. entrepreneurship) -

Tyto kompetence mají pasivní a aktivní část - jednak 

vedou ke stimulaci změn, které iniciuje sám jedinec, 

ale také ke schopnosti vítat a podporovat změny, které 

jsou vyvolány vnějšími faktory, to znamená vedou žáka 

k tomu, aby dokázal vítat změny, přebírat zodpovědnost 

za své jednání (pozitivní i negativní), dokončil to, co 

započal, měl představu o tom, čeho chce dosáhnout, 

vytyčil si své cíle, šel za nimi a byl motivován 

k úspěchu. 

8. Kulturní rozhled (v orig. cultural awareness) - Tyto 

kompetence představují schopnost vážit si projevů 

kultury a společenských mravů i schopnost vážit si 

literatury, umění, hudby a dalších forem tvůrčích 

projevů člověka. 
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Každá země by měla při tvorbě vlastních vzdělávacích 

systémů brát výše zmíněné oblasti klíčových kompetencí jako 

společný základ evropského vzdělávání, z kterého vycházet. 

Složení RVP 

Jak již bylo zmíněno výše, RVP je vlastně pouze jakýmsi 

rámcem pravidel pro tvorbu vlastních školních vzdělávacích 

programů a učebních plánů. V ~éto kapitole se podrobněji 

zaměřím na základní strukturu RVP, která je víceméně na všech 

námi sledovaných vzdělávacích etapách~5 shodná. 

Na začátku se nalézá stručné shrnutí myšlenky RVP a 

načrtnutí principů RVP pro tu kťerou vzdělávací etapu16
• 

Následuje u středoškolských RVP popis podmínek pro 

přijetí, ukončení studia a organizační uspořádání studia. 

Pro všechny etapy se poté objevuje obecné pojetí a cíle 

toho kterého stupně vzdělávání, následovaného popisem 

klíčových kompetencí 17 • 

Vzdělávací oblasti 
v další kapitole (jedné z nejobsáhlejších) se nalézá 

roibor jednotlivých vzdělávacích oblastí - v RVP nejsou 

rozebírány jednotlivé vyučovací předměty. Jejich vytvoření, 

pojmenování i obsah je plně v kompetencích té které školy. 

Vzdělávaci oblasti jsou souborem vzdělávacího obsahu. 

V jednotlivých etapách vzdělávání se vzájemně liší jak počtem 

tak vnitřním rozčleněním .. Obecně můžeme říci že každá 

1S Tzn. základní školy a střední školy, přičemž u středních školje nutné diferencovat gymnázia a střední odborné 
školy. Jak bylo řečeno v úvodu RVP PV, tedy rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání se 
v této práci nezabývám. 
16 viz pozn. 15. . 
17 Pojem "klíčové kompetence" viz stejnojmenná kapitola na str. 9 - 16 této práce 
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vzdělávací oblast se dále dělí na jednotlivé vzdělávací obory. 

Těch může být více, ale může být také třeba jen jeden. 

Z těchto oborů potom škola vytváří vlastní předměty. 

U vzdělávací oblasti je zkraje vymezena její 

Charakteristika 18
, ta dává oblasti místo a význam v té které 

vzdělávací etapě. 

U středních škol je zde ještě Návaznost na úroveň výstupů 

dosažených v rámci základního vzdělávání. 

Dále se zde vyskytuje Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
! 

- udává čím je vzdělávací oblast nápomocná k osvojení 

klíčových kompetencí. 

Následují Vzdělávací obsahy jednotlivých oborů. Ty jsou 
'6 

tvořeny očekávanými výstupy a učivem. V RVP ZV je vzdělávací 

obsah členěn na první (1. -5. ročník) a druhý (6. -9. ročník) 

stupeň. V rámci prvníh6 stupně se ještě člení na 1. období 

(1.-3. ročník) a 2. období (4.-5. ročník). Očekávané výstupy 

jsou tedy stanoveny pro každé období zvlášť, s tím že pro 

první období jsou jen orientační, pro zbylé dvě už závazné. 

U středních škol k žádnému dělení nedochází. 

Očekávané výstupy - jedná se o soubor dovedností a 

vědomostí a postojů,. který je nejen o zrialosti faktů a 

postupů, ale je i prakticky zaměřený (využití osvojeného učiva 

v různých situacích), měl by být snadno ověřitelný a hlavně 

~yužitelný také v běžném životě (především v základním 

vzdělávaní). Dosažení očekávaných výstupů daných RVP je pro 

každou školu závazné19
• 

Učivo je řazeno do tematických okruhů a má sloužit jako 

prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Začlenění učiva do 

předmětů a ročníků je zcela v režii školy, ta ho definuje ve 

svém.ŠVP kde se stavá zavazným. 20 

18 bližší infonnace a příklady viz kapitoly věnující se jednotlivým RVP 
19 výjimka je u 1. období 1. stupně základní školy (viz výše) .. 
20 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávacf program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004 
KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávacf program pro základní vzdělávání s přílohou upravujícf vzdělávání 
ž6ků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005 . 
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Průřezová témata 
Jde o okruhy věnující se aktuálním problémům současného 

světa. Obsahují témata důležitá pro současnou společnost. Mají 

především výchovný charakter, který by měl u žáků přispět 

k vytvoření požadovaných postojů, hodnotového systému a 

způsobu jednání. Měly by propojovat a doplňovat informace 

získané v jednotlivých yzdělávacích oblastech a jejich funkcí 

·by měl být i přínos pro os~ojování klíčových kompetencí. 

Průřezová témata lze do ŠVP zařadit jako samostatné předměty, 

jako součást vzdělávacího obsahu jiného předmětu nebo. případně 

jako samostatný školní projekt21
• Začlenění všech průřezových 

á 

témat do ŠVP je povinné. 

Každé průřezové téma je členěno na další pododdíly. 

Nejprve je uvedena Charakteristika průřezového tématu -

zde je shrnut význam tématu a jeho souvislost s jednotlivými 

vzdělávacími oblastmi. 

Druhý oddíl obsahuje Přínos průřezového tématu k rozvoji 

osobnosti žáka - jedná se o přinosy v oblasti vědomostí, 

dovedností a postojů které se žáku dostanou. 

Třetí a poslední částí kapitoly věnované průřezovým 

tématům je oddíl Téma tické okruhy průřezového téma tu. Ten 

obsahuje okruhy rozdělené na řadu témat, což jsou jednotlivé 

náměty, činnosti atd. 

Školy musí do vzdělávání začlenit všechny tématické 

okruhy všech průřezových témat 22
• 23 

21 blíže viz kapitola ŠVP v praxi věnované FZŠ Táborská na str. 83 - 93 . 
22 Tento požadavek je uveden v RVPZV,v pilotní verzi RVP GV uveden není, ale dá se předpokládat, že bude 
doplněn. . 
23 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004 
KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání 
žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005 
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Rámcový učební plán 
Zavedením rámcového učebního plánu se uvolňují do této 

doby přesně určené kvóty na počty hodin jak v rámci stupně tak 

i v jednotlivých předmětech. 

Přiřazena je i takzvaná disponibilní časová dotace - ta 

umožňuje realizovat průřezová témata, zavádět další nepovinné 

předměty nebo přidání k hodinové dotaci jednotlivých předmětů. 

Je zde pouze jedna omezující podmínka - nesmí být překročen 

~áximální počet: hodin na jeden "žákotýden"24. Ten se liší podle 

stupně a školy (základní či střední), na které se žák zrovna 

nalézá. 

Následují Poznámky ke vzdělávacím oblastem. Ty zahrnují 

výčet vzdělávacíchooborů z kterých vychází jejich vzdělávací 

obsah a u základního vzdělání i v kterých stupních se 

vzdělávací oblast (nebo obor) realizuje. 

Poznámky obsahují i informace vztahující se k průřezovým 

tématům a disponibilní časové dotaci. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
RVP se dále zabývá problematikou vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Sem patří Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním. Nejdříve zmiňuje obecná specifika 

jejich vzdělávání, poté podmínky jejich vzdělávání které musí 

být na škole splňovány a zabezpečeny. 

Dále sem patří Vzdělávání ,žáků se sociálním znevýhodněním 

- tato část rozebírá po krátkém obecném úvodu podmínky 

~zdělávání žáků z sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného 

prostředí oproti prostředí žáků z majoritní populace. 

Kapitola je uzavřena částí popisující problematiku 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků. 

24' jedná se o maximální týdenní hodinovou dotaci stanovenou školským zákonem 
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\Nadáni je zde bráno jako soubor schopnosti umožňujicich 

jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. 

Kapitola se zabývá identifikaci nadaného jedince, je zde 

uveden výčet vlastnosti, jejichž zpozorováni pomůže k jeho 

odhaleni. A specifiky jeho vzděláváni. Ty jsou podrobněji 

rozebrány v RVP GV. 

Materiální, personální, pedagogicko-psychologické,. psychosociální, 
hygienické a organizační podmínky pro realizaci vzdělávání ' 

PředposledničastiRVP je kapitola Materiálni, 

personálni, pedagogicko-psychologické, psychosociálni, 

hygienické a organizačni podminky pro realizaci vzděláváni. 
Ce 

Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu 
Posledni kapitolou RVP je stručné shrnuti zásad pro 

připravu ŠVP a popisu jeho struktury, tedy materiálu na jehož 

základě bude škola fungovat. 

ŠVP musi obsahovat: 

Identifikačni údaje - název ŠVP, údaje o předkladateli a 

zřizovateli (tedy o škole, která ŠVPsestavuje) a datum od kdy 

dokument (ŠVP) plati. 

Charakter školy - to znamená velikost, materiálni, 

personálni a technické podminky,začleněni průřezových témat, 

zabezpečeni žáků se speciálnimi vzdělávacimi potřebami a žáků 

mimořádně nadaných, mezinárodni spolupráce a různé projekty. 

Neortodoxni organizačni formy výuky, metodické postupy atd. 

U střednich škol také profil absolventa, profilace školy. 

Učebni plán - tabulace s výčtem povinných i volitelných 

vyučovacich předmětů s jejich časovými dotacemi, celkové počty 

hodin v jednotlivých ročnicich. Poznámky vysvětlujici 

·organizačni podminky vzděláváni. Pokud vyučovaci předmět neni 

identický se vzdělávacim oborem z RVP je nutné popsat z jakých 

oborů vznikl. Názvy předmětů škola může převzit z názvů 
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vzdělávacích oborů RVP, nebo si může vytvořit vlastní. Vlastní 
\ 

názvy předmětů však musí nějakým způsobem vystihovat jejich 

vzdělávací obsah. U střední školy s maturitou též musí 

obsahovat seznam předmětů, z kterých je možné tuto profilovou 

maturitní zkoušku skládat. 

Učební osnovy - zde se musí uvést název každého 

vyučovacího předmětu, jeho charakteristika - obsahové, časové, 

a organizační vymezení. V případě integrace uvést z kterých 

vzdělávacích oborů se předmět skládá, která průřezová témata 

obsahuje, výchovné a vzdělávací strategie jimiž učitelé na 

úrovni předmětu rozvíjejí klíčové kompetence. Rozpracování 

očekávaných výstupů z RVP do jednotlivých ročníků. Do nich 

musí být také učiněn výběr a rozpracování učiva RVP. Výběr 
Q 

tematických okruhů průřezových témat s konkretizací námětů a 

činností v ročnících. 

HOdnocení žáků a autoevaluace školy - pravidla pro 

hodnocení žáků, tzn. stanovení způsobů a kritérií hodnocení. 

Stanovení cílů, nástrojů a kritérií autoevaluace s časovým 

rozvržením autoevaluačních činností. 

Celý RVP je uzavřen krátkým slovníčkem použitých výrazů. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Tvorba RVP na základních školách vychází z materiálu 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

vydaného VÚp25 v roce 2005. Jedná se již o druhou verzi RVP. 

První verze byla takzvaně pilotní a vyšla v roce 2004. 

Zrněny se týkaly především přístupu ke vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením (zde byla příslušná kapitola rozšířena a 

25 Výzkumný ústav pedagogický v Praze 
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některé v tomto ohledu nejasné pasáže RVP byly opatřeny 
\ 

poznámkami), ale byl i napřikiad rozšiřen vzdělávaci obsah 

,vzdělávaciho oboru Člověk a svět práce26 o dva dalši tematické 

okruhy, byla provedena některá drobná upřesněni testu RVP ZV -

úvodni kapitoly, vzdělávaciho oboru Hudebni výchova a 

tematického okruhu Zdravotni tělesná výchova. Dále došlo ke 

zjednodušeni rámcového učebniho plánu, ke zpřesněni poznámek 

k němu přislušejicich a ke zpřesněni struktury ŠVP. Ověřováni 

tvorby ŠVP na gymnáziich v rámci programu Pilot G vedlo k tornu 

že do RVP ZV byla začleněna samostatná struktura ŠVP pro 

yiceletá gymnázia - struktura byla obohacena o některé detaily 

(napřiklad profil absolventa a informace týkajici se 

přijimaciho řizeni atd.)27 

RVP ZV navazuje svým pojetim na RVP PV, kromě uvedeni 

všeho co je nezbytné pro povinné základni vzděláváni žáků 

obsahuje i informace pro vzdělávánivodpovidajicich ročnicich 

viceletých střednich škol. Při dosahováni cilů základniho 

vzděláváni zohledňuje potřeby a možnosti žáků, umožňuje 

vytvářet větši nabidku povinně volitelných předmětů pro rozvoj 

zájmů a individuálnich předpokladů žáků. Dává podnět ke zrněně 

evaluace žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnimu 

hodnoceni jejich výkonů a širšimu využiváni slovniho 

hodnoceni. Snaži se též vice začlenit rodiče do děni školy.28 

Pojetí a cíle základního vzdělávání 
Základni vzděláváni je jediné, které je absolvované celou 

popu.laci, Dá se rozdělit na dva na sebe navazuj ici stupně. 

Prvni stupeň má usnadnit přechod žáků z předškolnich 

vzdělávacich zařizenido povinného, pravidelného a 

systematického vzděláváni. Žáci se zde uči poznávat, 

, 26 bližší infonnace o vzdělávacích oborech RVP ZV atd. v příslušné kapitole níže 
27 materiály.poskytnuté VÚP 
28 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.9-11 
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resp~ktovat a rozvíjet individuální potřeby, své možnosti a 

zájmy. Do tohoto procesu jsou začleněni i žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Na prvním stupni by měli být žáci 

motivováni k dalšímu učení, měli by být vedeni k učební 

aktivitě, k uvědomění si možnosti hledat a tvořit řešení 

různých problémů. 

Druhý stupeň otevírá žákům cestu k získávání vědomostí, 

dovedností, postojů a návyků, které dále prohlubují jejich 

schopnost samostatně se učit, kultivovaně se chovat, 

rozhodovat zodpovědně, respektovat práva a povinnosti občana 

~e~ké republiky ~ Evropské unie. Žáci zde mají již větší 

učebni možnosti, čehož je využíváno k vyžadování od nich větší 

zodpovědnosti při řešen~ dlouhodobějších 6kolů a projektů, 

používání náročnějších metod práce i nových zdrojů a způsobů 

poznávání. žáci jsou zapojeni například i v organizaci života 

školy29. 

Prostředí školy by mělo zajišťovat optimální vývoj 

každého žáka v souladu s jeho předpoklady pro vzdělávání. To 

znamená, že by základní škola měla positivně stimulovat 

nejschopnější žáky a povzbuzovat a chránit žáky méně nadané. 

Měla by také zajistit podmínky pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Cílem základního vzdělávání by mělo být30
: 

1. Utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

6rientovaného zejména na situace blízké životu a na 

praktické jednání. 

2. Umožnit Žákům osvojit si strategie učení a motivovat je 

pro celoživotní učení. 

3. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování 

a k řešení problémů. 

29 viz školní parlament v kapitole věnované ŠVP FZŠ Táborská na straně 83 - 93 . 
30 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro iákladní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.12-13 
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4. Vést žák k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

5. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 

práci a úspěchy vlastní i druhých. 

6. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako 

svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali 

svá práva a naplňovali své povinnosti. 

7. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city 

v chování, jednání a v prožívání životních situací. 

Rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a 

být za ně odpovědný. 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, 

jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními lidmi. 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti 

v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu 

s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování 

o vlastní životní a profesní orientaci. 

Klíčové kompetence31 

V této kapitole se nebudu již zabývat obsahem pojmů 

klíčových kompetencí, který jsem po mém soudu dostatečně 

rozebral na jiném místě této práce32 a proto by zde došlo pouze 

k opakování téhož. Omezím se tedy pouze na rozbor klíčových 

kompetencí RVP ZV. 

Kompetencemi RVP ZV, které vygenerovali čeští odborníci 

VÚP z výsledků Lisabonského procesu, jsou: kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence soci~lní a personální, kompetence občanské a 

kompetence pracovní. 

Popis jednotlivých· kompetencí reflektuje stav žáka na 

konci základního vzdělávání 

31 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.14-17 
32 Strana 9 - 16 této práce, kapitola Klíčové kompetence 
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Kompetence k učení 
Po osvojení této kompetence bude žák zvládat samostatně se 

učit. To znamená že si dokáže vybrat efektivní metodu a 

strategii učení, které mu budou vyhovovat a povedou 

k zvládnutí zadaného úkolu. Je motivován k dalšímu studiu a 

staví se positivně k celoživotnímu vzdělávání. 

Dokáže pracovat s informacemi - dokáže je vyhledávat, 

systematicky třídit a poté úspěšně využívat nejen v procesu 

učení, ale i tvůrčích činnostech a praktickém životě. 

Zvládá operovat s obecně užívanými termíny, znaky a 

symboly. I~formace které získá v různých vzdělávacích 

oblastech dokáže propojovat a dávat do souvislostí. 

Samostatně pozoruje a experimentuje s cílem využít 

dosažených zvěrů v budoucnu. 

Je mu jasný smysl učení, dokáže kriticky hodnotit vlastní 

i~'Clzí pokrok a výsledky a diskutovat o nich. Z oboj ího si 

bere ponaučení pro budoucnost. 

Kompetence k řešení problémů 
žák dokáže zaregistrovat problémy v situacích jak ve 

škole, tak i mimo ni, ty pak pochopí, hledá jejich příčiny a 

, zvládne promyslet a naplánovat jejich řešení. 

Problémy řeší samostatně za pomoci logických, 

matematických a empirických postupů. 

Řešení problémů k němuž dojde výše zmíněnými postupy si 

ověřuje a pokud se postup ukáže jako správný, využívá ho i 

v budoucích problémových situacích. 

Dokáže si uvědomit zodpovědnost za svá rozhodnutí, která 

dokáže zhodnotit. 
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Kompetence komunikativní 
Žák bez problémů dokáže formulovat a vyjádřit své 

myšlenky v logickém sledu a kultivovaným způsobem jak v ústní 

tak v písemné formě. 

Dokáže s porozuměním naslouchat druhým, na jejich řeč je 

schopen adekvátně reagovat, čímž se může účinně zapojit do 

diskuze. 

Rozumí různým typům textů, obrazovému materiálu, běžně 

užívaných gest a jiných informačních a komunikačních 

prostředků a technologií, které všechny dokáže využít ke svému 

rozvoji, k aktivnímu zapojení se do společenského dění a pro 

účinnou komunikaci s okolním světem. 

Kompetence sociální a personální 
Žák je schopen efektivní kooperace ve skupině, tzn. 

vytvářet společně s pedagogy pravidla pro týmovou práci. Ve 

vytvořené skupině se konstruktivně podílí na společné práci. 

V týmu se žák podílí na upevňování dobrých mezilidských 

vztahů vystavěných na ohleduplnosti a vzájemné úctě. 

Chápe výhody a potřebu spolupráce ve skupině, dokáže 

ocenit zkušenosti druhých, jejich hlediska respektuje. 

Ve skupině pracuje tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty. 

Kompetence občanské 
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, dokáže pochopit 

jejich vnitřní hodnoty. Odmítá formy asociálního jednání jako 

je útlak, hrubé zacházení·a veškeré projevy fýzického i 

psychického násilí. 

Chápe principy zákonů a společenských norem, je si vědom 

svých práva povinností ve škole i mimo ni, a uzpůsobuje podle 

nich své chování. 

26 



... 

Rozhoduje se zodpovědně i v krizových situacích, je 

ochoten pomoci v nouzi. 

Váží si našich tradic a kulturního i historického 

dědictví, chrání a cení si kulturních památek, zapojuje se 

aktivně do kulturního dění a sportovních aktivit. 

Rozumí environmentální problematice, respektuje základní 

ekologické požadavky, zasazuje se o kvalitní životní 

prostředí. 

Kompetence pracovní 
Žák je schopen dodržovat zásady bezpečnosti práce a 

dokáže se adaptovat na změněné či nové pracovní podmínky. Při 

práci chrání nejen zdraví své i druhých, ~le i životní 

prostředí a kulturní a společenské hodnoty. 

Pro vlastní rozvoj a přípravu na budoucnost využívá 

poznatky a dovednosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech. Rozvíjí také své podnikatelské myšlení - proto se 

orientuje také v základních aktivitách potřebných pro 

podnikání. 

Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žákO názorně ukazuj~ následující tabulka33
: 

Klíčové kompetence 

Cíle základního vzdělávání 

Cílové zaměření 
vzdělávacích oblastí 

Vzdělávací obsah 
Očekávané výstupy 
Učivo 

Výchovné a vzdělávací 
strategie školy 

Výchovné a vzdělávací strategie 
vyučovacích· předmětů 

Učební osnovy 
Rozpracované výstupy 
Rozpracované učivo 

33 KOLEKTlV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.19 
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Vzdělávací oblasti34 

Nebudu se zde již zabývat obecnými informacemi o 

vzdělávacích oblastech, které jsou k nalezení výše35
• Zaměřím 

se naopak na jednotlivé vzdělávací oblasti tak jak nám je 

předkládá RVP ZV. 

Vzdělávací obsah RVP ZV je rozčleněn do devíti 

vzdělávacích oblastí, které se, jak je uvedeno výše, dále 

člení na vzdělávací obory. Ze vzdělávacího oboru může být 

vytvořen jeden nebo více vyučovacích předmětů. Vyučovací 

předmět může ale též vzniknout integrací vzdělávacích obsahů 

více vzdělávacích oborů. 

V RVP ZV jsou tyto vzdělávací oblasti: 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, 

Cizí jazyk) 

Matemaťika 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 k občanství) 

Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Těle~ná výchova) 

Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

Jazyk a jazyková komunikace 
Posláním této vzdělávací oblasti je vytvořit u žáka 

dobrou úroveň jazykové kultury, která žáku pomáhá skrze 

získané znalosti a dovednosti správně vnímat různá jazyková 

sdělení, porozumět jim, ale také se vhodně vyjádřit. 

34 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.19 - 89 
3S strana 16-17 této práce, kapitola Vzdělávací oblasti 
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Vzdělávaci oblast Jazyk a jazyková komunikace se děli na 

tři- vzdělávaci obory: teský jazyk a literatura, Cizi jazyk a 

Dalši jazyk. 

Obor Český jazyk a literatura slouži nejen k ziskáni 

~amotného jazykového vzděláni, ale je základnim předpokladem 

pro ziskáváni znalosti v ostatnich vzdělávacich oblastech. Je 

~aké nezbytný pro kvalitni mezilidskou komunikaci. 

Obor se dále děli na tři části. K tomu rozhodně nedocházi 

z důvodu že by byl tento vzdělávaci obor nějakým způsobem 

nekomplexni, ale čistě z důvodu větši přehlednosti. Jednotlivé 

části tedy jsou: Komunikačni a slohová výchova, Jazyková 

výchova a Literárni výchova. 

Komunikační a slohová výchova uči žáka správně čist a 

vnimat různá jazyková sděleni, správně porozumět jejich obsahu 

a ten pak dále využit. žák se také uči tato jazyková sděleni 

sám produkovat, ať již psanou nebo mluvenou fo~mou. Výuka se 

také zaměřuje na formálni stránku textu a jeho výstavbu. 

Jazyková výchova se předevšim zabývá osvojenim si 

spisovné formy českého jazyka. 

V literární výchově se, jak již z názvu vyplivá, žáci 

zabývajiliteraturou a to předevšim na základě vlastni četby. 

S přečtenými texty dále pracuji, interpretuji je atd. 

Cizí jazyk a další cizí jazyk (dalši cizí jazyk je 

vymezen jako doplňujici vzdělávaci obor pro 2. stupeň 

s disponibilni časovou dotaci 6 hodin) pomáhaji v snižováni 

jazykové bariéry v nové integrované Evropě poskytovánim 

komunikačnich základů a předpokladů. To má pro žáky přinos jak 

v oblasti jejich budouciho pracovniho uplatněni tak i v dalšim 

studiu a osobnim životě. Napomáhá také k viájemnému 

mezinárodnimu porozuměni a toleranci. 

Jazyk se má stát pro žáky nejen prostředkem pro ziskáváni 

široké škály informaci, nástrojem k sdělováni potřeb a názorů, 
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ale i prostředkem osobnostního rozvoje a vytváření vztahu ke 

kulturnímu bohatství. 36 

,Matematika a její aplikace 
Získávání matematické gramotnosti se v základním 

,vzděláváním děje především formou aktivních činností 

uplatňovaných při práci s matematickými objekty a pro užití 

matematiky v praktickém životě. 

Tato oblast obsahuje stejnojmenný vzdělávací obor, který 

se dále dělí na tematické obory: Čísla a početní operace (pro 

první stupeň) Číslo a proměnná (pro druhý stupeň); Závislosti, 

vztahy a práce s daty; a Geometrie v rovině a v prostoru; 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

V tematickém okruhu Čísla a početní operace, jakož i 

v jeho pokračování Číslo a proměnná se žáci zabývají 

aritmetickými operacemi. Vše je zaměřeno na propojení 

Osvojených operací s reálnými situacemi, v nichž se je žáci 

učí též využívat. 

~ Závislosti, vztahy a práce s daty - žáci se učí porozumět 

a pochopit možnosti změn a závislostí, které jsou projevem 

běžných jevů reálného světa. Tyto změny se učí analyzovat 

. z různých forem zápisů a zobrazení, které se učí i vytvářet. 

Vše zde směřuje k pochopení pojmu funkce. 

Geometrie v rovině a prostoru učí žáky znázorňovat a 

určovat geometrické útvary, ty pak využívají ke geometrickému 

modelování reálných situací. Žáci si začínají uvědomovat 

vzájemné polohy objektů v rovině a prostoru, měřit různé 

veličiny jako úhly, délky atd. I zde se vše snaží zaměřit na 

praktické využití poznatků v reálných situacích. 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy mají za úkol 

naučit žáky řešit situace do určité míry nezávislé na školské 

36 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.20 - 28 
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matematice při nichž správné řešení záleží především na 

logickém myšlení, které je tímto u žáků pěstováno. 37 

Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací oblast, která má žákům pomoci získat základní 

informační gramotnost. To znamená naučit žáky využívat moderní 

informační technologie jako je například v~početní technika. 

Žáci se učí pomocí v~početní technologie vyhledávat a 

zpracovávat informace, které následně využívají v praktickém 

životě. Tyto znalosti jsou dnes nezbytné pro uplatnění se na 

pracovním trhu. 38 

Člověk a jeho svět 
Tato vzdělávací oblast je v základním vzdělávání 

koncipována pouze pro první stupeň. Měla by učit žáky 

. porozumět světu kolem nich. Připravuje je tak na podrobnější 

v~uku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a 

příroda a V~chova ke zdraví. 

Stejnojmenn~ vzdělávací obor se dále dělí na pět 

tematick~ch okruhů: Místo kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a 

čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. 

Místo kde žijeme - žáci se učí vstupovat vlastní 

aktivitou do života v obci, škole a rodině na základě jejich 

poznáváni - učí se o okolí, vztazích a souvislostech v něm. 

V žácích se vytváří vztah k jejich bydlišti. 

Lidé kolem nás - žáci v se v tomto tematickém okruhu uči 

pronikat do mezilidsk~ch vztahů, do pravidel, které v nich 

fungují, začínají chápat pojem tolerance, solidarita 'atd. 

Tento tematick~ okruh je prvním kter~ dává žákům nahlédnout 

37 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.29 - 30 
38 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.34 - 36 
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k poznatkům a dovednostem budoucích demokratických občanů 

s jejich právy a povinnostmi. 

Lidé a čas - žáci získávají základní orientaci v čase, 

začínají chápat jeho důležitost nejprve na příkladech rodiny, 

pak obce, regionu a nakonec základních historických událostí 

naší země. Důraz je zde kladen i na samostatné získávání a 

shromažďování informací opět na výše zmíněných órovních. 

Rozmanitost přírody - v tomto tematickém okruhu žáci 

poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, zabývají se 

živou a neživou přírodou. Učí se chápat, že všechno na zemi 

souvisí se vším a že je tedy nutno životní prostředí chránit. 

Člověk a jeho zdraví - toto téma se zabývá člověkem, žáci 

se učí o jeho vývoji, o biologických a fyziologických funkcích 

těla a o všem co se týká zdravého životního stylu. 39 

Člověka společnost 
Tato vzdělávací oblast vybavuje člověka základrtími 

znalostmi a dovednostmi potřebnými k óspěšnému zapojení do 

demokratického života našeho státu a vůbec celé společnosti. 
cy 

U všech aspektů je zde názorně ukázáno pronikání do našeho 

každodenního života na který je jako v ostatních vzdělávacích 

oblastech kladen zvláštní důraz. Poznatky zde získané žáci 

používají v mezilidských vztazích a občanském životě. 

Zvláštním posláním této vzdělávací oblasti je výchova 

k toleranci, respektování lidských práv, k óctě k odlišným 

kulturám a jako prevence jakýchkoli projevům nesnášenlivosti a 

jiným extremistickým postojům. 

VZdělávací oblast se skládá ze vzdělávacích·oborů Děj~pis 

a Výchova k občanství a svým obsahem navazuje na vzdělávací 

oblast Člověk. a její svět. 

Vzdělávací obor Dějepis - v tomto oboru je pozornost 

věnována především na události 19. a 20. století, které jsou 

39 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, 5.37- 42 
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základem současných společenských jevů. Kromě nich se obor 

samozřejmě zabývá i ostatními událostmi a jevy které ovlivnily 

vývoj naší společnosti. U žáka kultivuje historické vědomí a 

uchovává kontinuitu historické paměti. 

Výchova k občanství - pomáhá žákům v získání znalostí, 

dovedností a postojů souvisejících s "orientací v sociální 

realitě a jejich začleňování do různých společenských vztahů a 

vazeb"4o. Vzdělávací obsah se tedy soustřeďuje na mezilidské 

vztahy a život v demokratické společnosti - sem patří vztahy 

v rodině, společnosti, hospodářský a politický život. Žáci 

pronikají do systému politických institucí a orgánů a je 

v nich vzbuzován smysl pro osobní i občanskou zOdpovědnost. 41 

Člověk a příroda 
Jak již název napovídá, zabývá se tato vzdělávací oblast 

problematikou týkající se přírody. Příroda je zde žákům 

prezentována jako systém vzájemně propojených a ovlivňujících 

se součástí do jejichž zákonitostí žáci pronikají činnostně a 

badatelsky zaměřenou výukou. Žáci se učí trpělivě a pozorně 
~ 

pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat si hypotézy 

rozmanitých přírodních jevů. Žákům se odhalují souvislosti 

mezi stavem přírody a lidskou činností - naše závislost na 

přírodních zdrojích, náš vliv na životní prostředí naše zdraví 

atd. 

Součástí této vzdělávací oblasti jsou tyto vzdělávací 

obory: Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis (ten je sem 

zařazen i když charakter jeho vzdělávacího obsahu má 

nepopiratelně i svou společenskovědnou část. K zařazení do 

pouze jediné vzdělávací oblasti došlo v zájmu celistvosti 

. oboru. 

40 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.43 
41 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.43- 50 
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Oblast Člověk a příroda přímo navazuje na vzdělávací 

oblast Člověk a jeho svět. Oblast využívá poznatků z většiny 

ostatních vzdělávacích oblastí (jako je Matematika a její 

aplikace, Člověk a společnost atd.)42 

Umění a kultura 
Tato vzdělávací oblast pěstuje v žácích specifické 

cítění, tvořivost, vnímavost k uměleckým dílům jakož i 

k okolnímu světu a sobě samému. Shrnout by se tedy tento obsah 

dal jako vytváření uměleckého osvojování světa. Umění má být 

žákem chápáno jako svébytný způsob poznání a komunikace (jedná 

se především o komunikaci nonverbální za použití tónů, zvuků, 

gest a různých grafických prostředků). Vzdělávání vctéto 

oblasti začíná seznámením se s jazykem hudebniho a výtvarného 

umění, s kterými se učí pracovat formou široké škály činností. 

na druhém stupni se výuka rozšiřuje na dějiny umění ve 

společenských kontextech. Vzdělávací oblast obsahuje tyto 

vzdělávací obory~ Hudební výchova a Výtvarná výchova. 

Žáci jsou vedeni k tvořivému přistupu ke světu a 

k překonávání životních stereotypů. 43 

Člověk a zdraví 
Nemá cenu dlouze rozepisovat důležitost zdraví pro život 

člověka. Tato vzdělávací oblast vede žáka k poznání sama sebe 

jako živé bytosti, které je jasná důležitost zdraví a hloubka 

problémů s ním spojených. V žácích se pěstují nejen postoje, 

nýbrž i aktivní jednání v souladu s nimi. 

Vzdělávací oblast se dělí na dva vzdělávací obory a to 

jsou Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. 

42 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.51 - 63 
43 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.64- 71 
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Výchova ke zdraví dává žákům základní poznání o člověku 

z hlediska preventivní ochrany jeho zdraví a to jak fyzického, 

psychického tak sociálního. Žáci by se měli naučit chápat 

vlastní odpovědnost za své zdraví. 

Tělesná výchova - obsahem tohoto oboru je pohybové 

vzdělávání, které by mělo pomoci rozpoznat a rozvíjet pohybové 

nadání žáků, jakož i odhalit jejich zdravotní oslabení. 

Zdravotně slabším žákům by měla škola nabídnout nepovinné 

předměty zaměřené na Zdravotní tělesnou výchovu jako adekvátní 

náhradu za výše zmíněný povinný předmět. 44 

V této vzdělávací oblasti je značně p~ekvapující jeden 

z vypsaných cílů, které mají u žáků vytvářet a rozvíjet 

klíčové kompetence, a to cíl, kdy má žák chápat (tělesnou) 

zdatnost a fyzický vzhled jako významný předpoklad při výběru 

svého partnera •.. 45 Takto formulovaný vzdělávací cíl se jistě 

zdá v materiálu, který jinak neustále čiší respektem a 

tolerancí, poněkud podezřelý. Spíše než dokument kurikulární 

reformy z počátku jednadvacátého století, tak připomíná 

některé teze našich západních sousedů z let třicátých a 

čtyřicátých století minulého. 

Člověk a svět práce 
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a svět práce je zaměřen 

na získání základních uživatelských dovedností v různých 

oborech a na druhém stupni (8. a 9. ročník) na vytváření 

životní a profesní orientace. 

Na prvním stupni se vzdělávací obsah stejnojmenného oboru 

dělí na tyto čtyři tematické celky: Práce s drobným 

materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava 

pokrmů. Tyto tematické okruhy jsou pro školu povinné. Na 

druhém stupni je tematických okruhů osm, z nichž povinný je 

44 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávacf program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.72 - 80 
4S KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávacf program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha:VÚP, 2005, s.73 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
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pouze tematický okruh Svět práce (ten v žáku jak bylo uvedeno 

výše pěstuje životní a profesní orientaci). Výběr ze zbylých 

sedmi okruhů závisí na podmínkách školy a pedagogických 

záměrech, které má. Povinností ale je vybrat nejméně dva 

z nich a realizovat je v plném rozsahu. Kromě výše zmíněného 

Světu práce sem patří Práce s technickými materiály, Design a 

konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a 

údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní 

technikou a Využití digitálních technologií. 46 

Průřezová témata 
Obecné informace vztahující se ke kapitole Průřezová 

témata jsou uvedeny výše47 a nebudu se jimi tudíž znovu 

zabývat. 

Dodám pouze informaci týkajících se víceletých gymnázií -

ta z části musí používat RVP ZV a tudíž musí zavést i jeho 

průřezová témata a to následujícím způsobem: 

"Šestiletá gymnázia musí do vzdělávacího obsahu zařadit 

celé průřezové téma Výchova demokratického občana z RVP ZV, 

které není obsaženo v RVP GV, a všechna průřezová témata z RVP 

GV. Ostatní průřezová témata z RVP ZV mohou zařadit, pokud to 

považují za účelné vzhledem k výchovným a vzdělávacím záměrům 

školy. 

Osmiletá gymnázia musí na nižším stupni zařadit do 

vzdělávacího obsahu všechna průřezová témata RVP ZV. Z toho 

průřezové téma Výchova demokratického občana musí zařadit 

celé, z ostatních průřezových témat RVP ZV musí škola zařadit 

alespoň některé tematické okruhy tak, aby žáky připravila na 

r~alizaci tematických okruhů průřezových témat obsažených 

v RVP ZV. ,,48 

46 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.81- 86 
47 strana 18 této práce, kapitola Složeni RVP 
48 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s. 90 
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RVP ZV obsahuje tato průřezová témata: 

Osobnostni a sociálni v~chova 

V~chova demokratického občana 

V~chova k myšleni v evropsk~ch a globálnich souvislostech 

Multikulturni v~chova 

Environmentálni v~chova 

Mediálni v~chova 

Osobnostní a sociální výchova 
Toto téma se zaměřuje na žákovu osobnost a mezilidské 

vztahy, které žák navazuje. Je praktické a má využiti 

v'každodennim životě. Pomáhá žáku k porozuměni sobě samému i 

druh~m, uči ho sebeovládáni, rozviji jeho komunikačni 

dovednost~, schopnost kooperovat, řešit složité sociálni 

situace jako jsou napřiklad konflikty, prohlubuje jeho 

studijni dovednosti a poskytuje mu znalosti duševni hygieny. 

V oblasti postojů prohlubuje žákův smysl pro toleranci a 

hlavně respektováni cizich názorů, pro mravni rozměry různ~ch 

způsobů chováni a funguje také jako primárni prevence sociálně 

patologick~ch jevů a chováni. 

Téma se vztahuje ke vzdělávacim oblastem Jazyk a jazyková 

komunikace, tlověk a jeho svět, tlověk a společnost, tlověk a 

přiroda, Uměni a kultura, tlověk a zdravi a tlověk a svět 

práce. 

Vzdělávaci obsah je rozčleněn do těchto tematick~ch 

okruhů: 

Osobnostni rozvoj - Rozvoj schopnosti poznáváni, 

Sebepoznáni asebepojeti, Seberegulace a sebeorganizace, 

Psychohygiena a Kreativita. 

Sociálni rozvoj - Poznáváni lidi, Mezilidské vztahy, 

Komunikace a Kooperace akompetice. 
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Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, Hodnoty, postoj e, 'praktická etika .49 

Výchova demokratického občana 
Cílem tohoto průřezového tématu je, aby žák přijal za 

svůj soubor hodnot, skládající se ze spravedlnosti, tolerance 

a odpovědnosti.Rozvíjí u žáka kritické myšlení, uvažování o 

problémech v širších souvislostech~ vědomí sv9ch práv a 

povinností, porozumění demokratickému uspořádání společnosti a 

demokratick9m způsobům řešení konfliktů a problémů. Občanská 

gramotnost, kterou žáci díky tomuto průřezovému tématu získají 

jim umožní pochopit fungování společnosti, jejích pravidel a 

zákonů, chápat vlastní zodpovědnost za participování na 

rozhodnutí celku. Rozvinuty budou komunikační dovednosti žáků 

jakož i schopnost naslouchat druh9m. Prohloubeno by mělo b9t i 

jejich empatické cítění, úcta před zákonem, disciplinovanost, 

seb~kritika, ale také sebeúcta, sebedůvěra a zainteresovan9 

postoj v životě. 

V9chova demokratického občana přímo souvisí se 

vzdělávacími oblastmi Člověk a společnost a Člověk a jeho 

svět. 

Téma zahrnuje tyto okruhy: 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

rozhodování. 50 

49 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.90 - 93 
so KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.93 - 94 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Toto průřezové téma. rozvijí globální myšlení žáků a 

mezinárodní porozumění jako evropskou dimenzi vzdělávání. 

Z žáků má vychovávat zodpovědné, tvořivé budoucí evropské 

občany, schopné mobility a felxibility jak v občanské a 

pracovní sféře tak i v osobním životě. Rozvíjen je také žákův 

smysl pro evropskou identitu za současného zachování identity 

národní. V žácích prohlubuje tradiční evropské hodnoty jimiž 

jsou: humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování 

práva, osobní zodpovědnost, racionální uvažování, kritické 

myšleni a tvořivost. Žáky učí respektovat sociální a kulturní 

odlišnosti jednotlivých národů (zde mají vidět nejen rozdíly, 

nýbrž i společné znaky), chápat vliv těchto rozdílů na vznik a 

řešení globálních problémů. Žáci získávají informace o 

st~ukturách a funkcích mezinárodních a nevládních organizaclch 

jakož i institucích Evropské unie a jejich dopadu na osobní i 

občanský život každého z nás. 

Téma se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, kde 

integruje poznatky v nich získané a umožňuje uplatnění 

získaných dovedností. 

Téma se skládá z těchto okruhů: 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané51 

Multikulturní výchova 
Cílem Multikulturní výchovy je seznámit žáka s jinými 

kulturami na jejichž základě si žák také lépe uvědomí svou 

vlastni kulturní identitu. Vzhledem ke stále širšímu spektru 

různých kultur na ózemí Evropy i naší země se toto téma snaží 

rozvíjet na základě jejich poznání u žáka respekt ke kulturním 

tradicím a hodnotám ostatních lidí. Díky tomuto respektu 

Sl KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, 8.95 - 96 
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ovlivňuje Multikulturní výchova také mezilidské vztahy jak ve 

škole tak v rodině i místní komunitě - tedy všude, kde se 

mohou potkat lidé z rOzných sociokulturních oblastí. U žákO 

'toto téma také funguje jako prevence vzniku xenofobie, 

diskriminace atd. 

Multikulturní výchova se prolíná především se 

vzdělávacími oblastmi Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a 

společnost, Informační a komunikační technologie, 

Umění a kultura, Člověk a zdraví a oborem Zeměpis ze 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

PrOřezové téma Multikulturní výchova se dále dělí na tyto 

tematické okruhy: 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický pOvod 

Multikultuialita 

Princip sociálního smíru a solidarity52 

Environmentální výchova 
Tato výchova se zabývá vztahem člověka a životního 

prostředí. Vede žáka k pochopení nezbytnosti udržitelného 

rozvoje a k pochopení odpovědnosti za životní prostředí. Daná 

problematika je žákovi osvětlována z mrtohahledisek -

ekologických, vědeckotechnických, politických a občanských. 

Lokální a globální problémy jsou podávány v souvislostech, 

které žáku umožní pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu 

k životnímu prostředí. 

Environmentální výchova se prolíná s těmito vzdělávacími 

oblastmi: 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a 

společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační 

technologie a Člověk a svět práce 

52 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.97 - 98 
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Tematické okruhy: 

. Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka a prostředí 53 

Mediální výchova 
Mediální výchova se zabývá předáváním základních 

vědomostí a dovedností zaměřených na mediální komunikaci a 

práci s médii s kterými pracuje jako se zdrojem prožitků, 

informací a zkušeností. Žák má být vybaven základní mediální 

gramotností - media mají totiž výrazný vliv na jedince a 

společnost, žák se proto musí umět orientovat v informacích, 

která media poskytují, musí s nimi umět praCovat - analyzovat 

je, posoudit jejich věrohodnost, vyhodnotit jejich komunikační 

záměr a asociovat je. s j inýmisděleními. 

Mediální výchova má vazbu na vzdělávací oblast Člověk a 

společnost a Umění a kultura. 

Součástí tohoto průřezového tématu jsou tyto tematické 

okruhy receptivních a produktivních činností: 

a) Receptivní ,činnosti: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

'Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve společn6sti 

b} Produktivní činnosti: 
. . 

Tvorba mediálního sdělení 

Práce v realizačn1.m týmu54 

5lKOLEKTlV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.99 - 100 
54 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základnfvzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.101 - 103 
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Rámcový učební plán55 

Obecné informace o RUP, rozebrané výše na stránkách této 

práce 56
, znovu uvádět nebudu. Zaměřím se pouze na specifika RUP 

v RVP ZV. 

Na prvním stupni je stanovena Celková povinná časová 

dotace na 118 hodin, které každý žák musí během prvního stupně 

absolvovat. Na druhém stupni je tato časová dotace stanovená 

na 122 hodin. 

Při utváření učebního plánu však nesmí být překročena 

maximální týdenní časová dotace stanovená školským zákonem 

1. a 2. ročník 22 hodin, 3. - 5. ročník 26 hodin, 6. - 7. 

ročník 30 hodin, 8. s 9. ročník 32 hodin. 

Minimální časová dotace je ve 1. a 2. ročníku 18 hodin, 

3. - 5. ročníku 22, 6. - 1. ročníku 28, 8. a 9~ ročriíku 30 

hodin. 

V RVP ZV je u každé vzdělávací oblasti (respektive oboru) 

stanovena závazná minimální časová dotace. Ta udává kolik 

hodin týdně musí škola minimálně věnovat na danou vzdělávací 

oblast (obor) na příslušném stupni základního vzdělávání (to 

je rozděleno na první a druhý stupeň ~očnrky 1. ~ 5. a 6. -

9. ) 

Celková povinná časová dotace je tvořena touto minimální 

časovou dotací, případně disponibilní časovou dotací57
, ta je 

pro první stupeň 9 hodin a pro druhý 18 hodin. V 18 hodinách 

druhého stupně je započítána povinnost školy nabídnout žákům 

druhého stupně vzdělávací obor Další cizí jazyk v rozsahu 

6 vyučovacích hodin, čerpaných právě z této disponibilni 

časové dotace. Další cizí jazyk má statut volitelného předmětu 

a pokud si ho žák nevybere musí si vybrat jiný předmět 

znabídky·školy. Volitelné předměty musí být začleněny do 

55 Dále jen RUP 
56 strana 19 této práce, kapitola RámcoVý učební plán 
57 blíže vysvětleno na straně 19 této práce, kapitola RámcoVý učební plán 
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učebního plánu minimálně jednou hodinou týdně a to nejpozději 

do 7. ročníku. 58 

Vše výše uvedené názorně shrnuje následující tabulka59
: 

1. stupeň 2. stupeň 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník 

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 38 

komunikace Cizí jazyk 9 

Matematika ajejí aplikace 22 

Informační a komunikační technologie 1 

Člověkajeho svět 12 

" 
Dějepis 

. Člověk a společnost -
Výchova k občanství 

Fyzika -

Chemie -
Člověk a příroda 

Přírodopis -

Zeměpis -

Umění a kultura 
Hudební výchova 

12 
Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví -
. Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce 5 

Průřezová témata P 

Disponibilní časová dotace 9 

Celková povinná časová dotace 118 

S8XOLEKTlV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vidělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.I 04 - I07 
S9 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávacíprogram pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.I04 
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P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze 
čerpat z disponibilní časové dotace 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Obecné informace k této kapitole opět zmiňovat nebudu 

neboť j sou k nalezení výše 61 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
Toto vzdělávání probíhá jednak na speciálně určených 

školách, nebo samostatných zvláště k tomuto účelu zřízených 

třídách případně i přímou individuální integrací do "zdravých" 

tříd. 

Tito žáci mají speciální vzdělávací potřeby pro které 

musí být vytvořeny náležité podmínky - jsou uplatňovány 

speciální pedagogické postupy, alternativní metody, ale i 

běžné metody, které za tímto účelem modifikujeme. Vzdělávání 

takto znevýhodněných žáků vyžaduje také dostatečnou odbornou 

připravenost pedagogů a vstřícné školní prostředí. 

ŠVP je možno. upravit vzdělávací obsah i učební plán a 

přizpůsobit ho možnostem těchto žáků. V ŠVP musí být také 

uvedeno jakých kompenzačních a didaktických pomůcek a 

výukových programů je ve vzdělávání těchto žáků využíváno. 

Se souhlasem rodičů je žákům poskytována při 

diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování 

jejich možností odborná pomoc. 62 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
Sem patří žáci pocházející ze sociálně či kulturně 

odlišného prostředí, n~ž žáci majoritní populace. 

60 Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 
6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolfDalšf cizíjazyk, si musf·ve stejné časové 
dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů.·Škola má povinnost zařadit do učebníhó plánu volitelné předměty 
v roisahu minimálně 1 hodiny týdně, a to . nejpozděj i od 7. ročníku. 
61 strana .19 - 20 této práce, kapitola Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
62 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací prógram pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzd~lávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005RVP ZV 108- 109 
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Hlavním problémem vzdělávání těchto žáků je ve většině 

případů špatná znalost, či dokonce naprostá neznalost 

vyučovacího jazyka. Zde se musí věnovat zvláštní pozornost 

osvojení českého jazyka, jakož i seznámení s českým 

prostředím, kulturou a tradicemi. V souladu se školským 

zákonem jim musí škola poskytnout i vzdělání v jazyce 

příslušné národnostní menšiny. 

Cílem školy je integrace těchto žáků do majoritní 

společnosti, ale zároveň ochrana jejich minoritní kultury~ 

Tomuto účelu poslouží individuální nebo skupinová péče, 

přípravné třídy, asistent pedagoga, menší počet žáků ve třídě, 

specifické učebnice a materiály atd. 63, 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
I tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, které 

je nutno uspokojit náležitě vytvořenými podmínkami. Předtím je 

nutné nejdříve tohoto jedince identifikovat. K tomu nám slouží 

řada pozorovatelných faktorů - žák svými znalostmi přesahuje 

stanovené požadavky, má problematický přístup k pravidlům, 

které si i sám vytváří, vyčleňování se z kolektivu atd. 

Výuka těchto žáků by měla vycházet důsledně z principů 

individualizace a vnitřní diferenciace. Použít se dají 

individuální vzdělávací plány, rozšíření a prohloubení 

vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů atd. 64 

Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu 
I k této kapitole jsou obecné informace obsaženy 

v přfslušné kapitole výše 65 .Proto se omezím pouze na hlavní 

zásady pro zprac6vání ŠVP. 

63 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.11 O 
64KOLEKTlV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.lll - 112 
6S strana 20 - 21 této práce, kapitola Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu 
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ŠVP musí být zpracován v souladu s RVP ZV, zajistí 

rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání a přihlíží 

k vzdělávacím potřebám a možnostem všech žáků. ŠVP zajistí 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami možnost 

diferenciovaného a individualizovaného vyučování, pokud to 

situace vyžaduje. Vzdělávací obsah realizuje škola adekvátně 

k věkovým zvláštnostem žáků a tím zajistí postupné utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí. Měl by dodržovat stanovenou 

strukturu atd. 66 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 

RVP pro gymnaziální vzdělávání je, vzhledem k ranné fázi 

'.v níž fse zatím celý projekt nachází, dostupný pouze ve své 

pilotní verzi~ Tedy ve verzi prozatímní, která je určena pro 

pilotní školy, kde je také testována - na pilotních školách 

z .. ní má být vytvořen ŠVP podlé nějž pak bude probíhat 

vzdělávání. 

Na první pohled jsou patrné značné rozdíly, již 

v technickém zpracování celého dokumentu - v jeho přehlednosti 

a propracovanosti, ve srovnání se stejným materiálem pro 

základní vzdělávání . (RVP ZV). Během testování lze samozřejmě 

očekávat, že tyto nedostatky budou dotaženy a před námi bude 

ležet opravdu kvalitní kurikulární dokument. Jako první byli 

v dokumentu provedeny změny v těchto kapitolách: 

"1. Vzdělávací oblasti a obory 

Na základě připomínek, kteté vzešly z oborových setkání a 

elektronické diskuse byla vytvořena upravená verze 

vzdělávacích· oblastí a vzdělávacích oborů. Změny se týkaly 

před~vším srozumitelnosti a kortcepce textů. 

2. Průřezová témata 

66KOLEKTlV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005, s.116 
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Texty průřezových témat byly upraveny vzhledem k 

návaznosti na základní vzdělávání (název tématu Výchova 

k sociálním dovednostem byl změněn na Osobnostní a sociální 

výchova) a také z hlediska jejich srozumitelnosti a koncepce 

(zásadnější změny v průřezovém tématu Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech) ."67 

Tato pilotní verze ještě neřeší problematiku sportovních 

gymnázií a jiných forem vzdělávání než prezenční (např. 

večerní, dálkovou, či kombinovanou atd.) Tyto otázky se vyřeší 

až během testovací tvorby ŠVP a budou zahrnuty do druhé 

pracovní verzei která bude předložena veřejné diskuzi. 68 

RVP GV svým pojetím navazuje na RVP ZV, z kterého dokonce 

přímo čerpají víceletá gymnázia. Také tento program zdůrazňuje 

provázanost klíčových kompetencí se vzdělávacím obsahem a 

uplat~ění získaných poznatků a dovedností především 

v praktickém životě. Vychází z koncepce celoživotního učení a 

podporuje pedagogickou autonomii škol a zároveň jejich 

odpovědnost za výsledky vzdělávání. 

Opět jsou zde stanoveny očekávané výstupy, kterých žáci 

musí během gymnaziálního vzdělávání dosáhnout, stejně jako je 

specifikována úroveň klíčových kompetencí žáky dosažených. 

Výuka/je podle tohoto RVP založena na individuálním přístupu 

k žákům a jejich potřebám69 , spočívajícím na propojování 

vzdělávacího obsahu za pomoci různých vzdělávacích postupů 

forem a metod výuky. 70 

Struktura; pojetí a cíle gymnaziálního vzdělávání 
Na klasický~h čtyřletých gymnáziích se výuka již nedělí 

na stupně jak se děje na základních školách. Pouze na 

67 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263> . . 
68 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP; 
2004,5.7 
69 například přizpůsobení vzdělávacího obsahu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami atd. 
7~ KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.9 - 10 
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víceletých gymnáziích je vzdělávání rozděleno do dvou stupňů -

nižší stupeň zahrnující první dva ročníky šestiletého, 

respektive prví čtyři ročníky osmiletého gymnázia. Tento Nižší 

stupeň čerpá svůj vzdělávací obsah atd. z RVP ZV, jak bylo 

zmíněno výše. Vyšší stupeň_ je tvořen čtyřmi posledními ročníky 

(jak u šestiletého tak u osmiletého gymnázia). 

Pro přijetí na gymnázium musí žáci splnit povinnou školní 

docházku, nebo příslušný ročnik povinné školní docházky 

v případě víceletých gymnázií. Dále musí splnit přijímací 

. řízení, u kterého může ředitel rozhodnout o přijímací zkoušce. 

Přijímací zkouška vychází z očekávaných výstupů příslušného 

ročníku základní školy71, tak jak je definuje RVP ZV. Přijímací 

řízení se týká také žáků, kteří přecházejí z nižšího stupně 

víceletých gymnázií na vyšší. 
1 

Gymnaz~ální vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou a 

dokladem o jeho úspěšrtém dokončení je maturitní vysvědčení. 

Maturitní zkouška ověřuje zda dosažená úroveň klíčových 

kompetencí, znalostí a dovedností odpovídá požadavkům RVP GV a 

ŠVP té dané školy. Konkrétní podoba maturitní zkoušky je dána 

školským zákonem a vyhláškou ministerstva. Skládá se ze 

společné a profilové části a žák musí pro její absolvování 

úspěšně,složit obě: 

Všichni maturanti, bez rozlišení druhů a typů škol, vykonají 

ve společné části (viz školský zákon, § 78) tři zkoušky: 

- z českého jazyka: žáci napíší test a písemnou práci a 

vykonají ústní zkoušku (žáci škol s vyuč. jazykem 

národnostní menšiny konají povinnou zkoušku ze svého 

mateřského jazyka.) 

- z cizího jazyka: žěk si volí ze šesti možností -

angličtina, 'francouzština, italština, němčina, ruština, 

španělština, zkouška má stejné složky jako v předchozím 

případě, 

71 u víceletých gymnázií je to 5. ročník u osmiletých a 7. ročník u šestiletých gymnázií. 
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- volitelná zkouška: žák si volí ze čtyř možností -

matematika, občansk9 základ, přírodovědně technick9 

základ, informačně technologick9 základ, zkouška má formu 

testu. 

Zkouška z cizího jazyka a volitelná zkouška budou zavedeny s 

časov9m posunem (přibližně dvoulet9m) po startu reformy, až se 

společná část maturity "zaběhne". 

Obsah a formu zkoUšek ve společné části i kritéria hodnocení 

stanoví MŠMT. Zkoušky mají pro všechny maturanty stejnou 

úroveň obtížnosti. Jejich obsah se orientuje na základní 

. znalosti a dovednosti, které mají v9znam pro budoucí život 

žáka. Tomu odpovídá i skladba předmětů zkoušek ve společné 

části. Zkoušky jsou komplexní, aby v nich bylo možné ověřit 

všechny dovednosti a znalosti podstatné v příslušném předmětu. 

Testy obsahují uzavřené i otevřené otázky. 

Profilová část maturitní zkoušky (viz školsk9 zákon, § 79) 

se skládá ze 3 povinn9ch zkoušek. Určení obsahu a formy 

zkoušek je v pravomoci školy a je stanovena ve školním 

vzdělávacím programu školy. Zkoušky budou ověřovat ty znalosti 

a dovednostl, které škola vzhledem ke svému zaměření považuje 

za nejdůležitější; škola se těmito zkouškami profiluje. 

Žák může dále konat nejv9še 4 nepovinné zkoušky, přičemž volí 

nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy a 

z centrální nabídky. (Centrální nabídka zkoušek bude obsahovat 

například tyto předměty:česk9 jazyk, cizí jazyky, matematiku 

'(na rozšířené úrovni obtížnosti ve srovnání se zkouškami 

společné části), základy společensk9ch věd, biologii, fyziku, 

chemii, zeměpis, dějepis. Zkoušky jazykové budou mít podobně 

komplexní charakter jako ve společné části, ostatní budou mít 

formu testu s uzavřen9mi i otevřen9mi úlohami.) 

Zkoušky je možné konat těmito formami: 

a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební 

maturitní komisí, 

b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, 
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c) písemné zkoušky, 

d) praktické zkoušky, nebo 

e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d) .,,72 

Gymnaziální vzdělávání má člověka především připravit pro 

vysokoškolské vzdělávání a další typy terciálního vzdělávání, 

ale zároveň i pro profesní specializaci i pro občanský život. 

Kromě vědomostí se tedy dostávají do popředí i dovednosti, jak 

tyto získané vědomosti uplatnit v praxi to znamená že si žáci 

osvojí klíčové kompetence, jejichž zvládnutí právě toto umění 

zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi 

zaručuje. Kromě tohoto se snaží co nejlépe zapojit své 

absolventy do demokratické společnosti, kde se mají aktivně 

projevqvat na základě u nich vytvořeného hodnotového sytému, 

samostatného rozhodování, kritického myšlení, tolerance, 

respektu a zodpovědnosti. Žákům by neměl být cizí zdravý 

životní .,styl ani snaha o ochranu životního prostředí. 73 

Klíčové kompetence 74 

Opět se zde, jako již při rozboru RVP ZV nebudu zaobírat 

obecnými informacemi a vývojem klíčových kompetencí, které 

jsou rozebrány na stránkách této práce výše. 75 Zaměřím se pouze 

na specifika klíčových kompetencí RVP GV. 

Níže popsané klíčové kompetence si žáci osvojují během 

celého gymnaziálního vzdělávání. Pojetí ŠVP by mělo být 

takové, aby veškerý vzdělávací obsah přispíval právě 

k získávání klíčových kompetencí. 

Na úrovni gymnaziálního vzqělávání máme tyto klíčové 

kompeteric::e: 

n Nová maturitní zkouška [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/22> • 
73 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnazidlní vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.ll - 12 
74 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004 s.13 - 15 
75 strana 9 - 16 této práce, kapitola Klíčové kompetence 
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kompetence k učení 

kompetence k řešení problémů 

kompetence komunikativní 

kompetence sociální a personální 

kompetence občanské 

Vidíme že oproti klíčovým kompetencím RVP ZV nám zde žádá 

kompetence nepřibyla, právě naopak zmizela kompetence 

pracovní. U zbylých kompetencí pokračuje gymnaziální 

vzdělávání v jejich dalším rozvíjení. 

Kompetence k učení 
Zvládnutím této kompetence je žák chopen organizovat, 

hodnotlt (dokáže se poučit z chyb a dokáže využít hodnocení ze 

strany druhých) a řídit si vlastní učení a to jak při 

samostatné tik skupinové práci. Žák chápe přínos učení pro 

svůj ži'vot a je motivován pro další studium. K informacím při 

něm získaným přistupuje kriticky, je schopen posoudit jejich 

věrohodnost a použít je jak v dalším studiu tak v praxi. Nově 

získané vědomosti žák propojuje s již nabytými a systematizuje 

je. 76 

Kompetence k řešení problémů 
Na základě svých schopností a získaných dovedností 

samostatně řeší problémy, ty rozpoznává, objasní jejich 

podstatu, a za použití logických, matematických, empirických a 

heuristických metod j'e rozčlení na postupné kroky a vyřeší. 

Při řešení problémů uplatňuje základní "myšlenkové operace jako 

je srovnávání, třídění, analýza, syntéza, indukce, dedukce, 

abstrakce atd. 

76 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.13 
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Žák neulpívá na jednom řešení, ale je otevřený k hledání 

nových originálních postupO, které navrhuje, zvažuje jejich 

východy a nevýhody, rizika atd. 77 

Kompetence komunikativní 
žák bez problémO a efektivně využívá jemu známých 

dostupných komunikačních prostředkO. Dokáže využívat 

informační a komunikační technologie. Získané komunikační 

dovednosti využívá při dalším studiu, ale i v praktickém 

životě a to jak osobním tak i profesním. Dokáže k vyjádření 

informací použít matematických a grafických prostředkO. Dokáže 

se,prezentovat v mluveném projevu, kde se vyjadřuje jasně, 

srozumitelně a jasně v závislosti na cíly, který sleduje. 78 

Kompetence sociální a personální 
Žá~ je s~hopen sebereflexe,reálně odhaduje své možnosti 

jimž přizpOsobuje své cíle, chová se zodpovědně v rOzných 

situacích své jednání je schopen korigovat. Dokáže se 

přizpOsobit měnícím se okolním podmínkám, jak životním tak 

pracovním, a v rámci svých možností je aktivně mění. 

Je schopen kooperace a při dosahování společných cílO 

dokáže využít a prosadit své schopnosti, dovednosti a 

vědomosti, organizovat společnou práci. Za své činy dokáže 

přijmout zodpovědnost. 

Zakládá ~ezilidské vztahy na respektu, toleranci, 

vzájemné úctě a empatii. 

PřizpOsobuje se zdravému životnímu stylu. 79 

77 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
.2004; s.14 
78KOLEKTlV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004 s.14 
79 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pi/otníverze. Praha: VÚP, 
2004, s.l5 
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Kompetence občanské 
Své cíle dokáže přizpůsobit zájmům společnosti. K plnění 

svých povinností přistupuje zodpovědně. Ke svému okolí je 

tolerantní vstřícný, otevřený, ale i kritický. Respektuje 

odlišnosti lidí. Vystupuje proti jakémukoli potlačování práv, 

ať svých či cizích. Rozvíjí lidské hodnoty - etické, kulturní 

a duchovní. 

V krizových situacích je schopen pomoci a chová se 

zodpovědně. Svým jednáním se snaží neohrozit sebe i okolí. 

Zapojuje se aktivně do občanského života. K sociálním, 

. kulturním, ekologickým a ekonomickým otázkám zaujímá odpovědné 

postoje. 80 

Vzdělávací oblasti81 

Stejně jako ve stejnojmenné kapitole části věnované RVP 

ZV se již nebudu zabývat obecnými informacemi týkajícími se 

. této problematiky, neboť jsou k nalezení výše na stránkách 

této práce82
• 

Vzdělávací obsah v RVP GV je rozčleněn do osmi 

vzdělávacích oblastí, které se dále člení na vzdělávací obory: 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, 

Cizí jazyk) 

Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, 

Geologie) 

Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, 

. Dějepis) 

Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná vý~hova) 

Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor) 

80 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávaCí program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.l5 
81 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.16 - 65 
82 strana 16 - 17 této práce, kapitola Vzdělávací oblasti 
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Informační a komunikační technologie (Informační a 

komunikační technologie) 

Jazyk a jazyková komunikace 
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet jazykové a 

stylizační schopnosti, dovednosti a jim odpovídající 

komunikační kompetence žáka, což vede k vědomému užívání 

jazyka jako nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení, pro 

efektivní vzdělávání a v neposlední řadě pro poznávání 

duchovního bohatství a tradic národa jemuž jazyk přísluší. 

Vzdělávací oblast se dále dělí na tyto vzdělávací obory -

Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. 

Český jazyk a literatura prohlubuje vědomosti a 

dovednosti získané během základního vzdělávání. Žáci se učí 

využívat jazyk 1 v nejnáročnějších typech komunikátO. Žák 

. zvládá recepci i produkci komunikátO a čte s porozuměním. 

Čtenářské zážitky studentO jsou základem hovorO a úvah o nich 

iniciovaných učitelem. 

Cizí jazyk se soustřeďuje na postupné zvládání mluvených 

a psaných projevO což je v dnešní době, kdy se účinná 

mezinárodní komunikace stává věcí stále vyžadovanější, věc 

naprosto nezbytná. Žáku se tak otevírá snadnější přístup 

k informacím a osobním kontaktOm což zvyšuje jeho mobilitu. 

Z hlediska výuky jazyka se klade dOraz vedle zvládnutí 

gramatické,· lexikální, pravopisné~ fonetické atd. stránky 

jazyka také na jeho motivaci a zájem o studium. 

Znalost cizího jazyka by měla být u žáka na takové 

úrovni, že bez problému dokáže číst a rozumět složitým t.extOm 

i abstraktních témat, rozumět odborným diskusím svého oboru 

atd. Do komunikace se dokáže zapojit spontánně a je schopen 

plynulé konverzace na širokou škálu témat. To vše zvládá i 

písemnou formou a bez zvýšeného úsilí. 

U druhého cizího jazyku není takto vysoká úroveň znalostí 

a dovedností vyžadovátia, ale i zde se žák dokáže vyjadřovat 
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psanou i mluvenou formou na témata týkající se jeho běžného 

·života. 83 

Matematika a její aplikace 
Cílem matematiky je prohloubení práce s kvantitativními a 

prostorovými vztahy našeho světa a utváření matematické 

gramotnosti žáků. Žáci si osvojují základní matematické vztahy 

a poznávají, na základě abstrakce a jejich zobecňování, jejich 

charakteristické vlastnosti. Získané vědomosti uplatňují při 

analyzování problémů, při hledání jejich řešení a při 

vyhodnocování ,správnosti výsledků. Výuka matematiky prohlubuje 

u žáků schopnost logického myšlení, vytváření hypotéz, 

přesného vyjadřování, porozumění matematickým termínům, 

symbolice a matematickému textu, kultivuje jejich grafický 

prdjev atd. Žáci se učí využívat matematických poznatků 

v dalších vzdělávacích oblastech i praktickém životě. Při 

řešení matematických příkladů a prezentaci výsledků se učí 

používat moderní technologie. 84 

Člověk a příroda 
Cílem jednotlivých oborů této vzdělávací oblasti je 

odkrývat zákonitosti přírodních procesů za pomoci metod 

vědeckého výzkumu. Vzhledem k důrazu na praktické využití 

získaných dovedností a vědomostí je přírodovědné vzdělávání 

orientováno především na hledání zákonitých souvislostí mezi 

poznanými aspekty přírodních objektů a procesů za využití 

aktivního hledání, objevování atd., ne jen naučení se daných 

fakt. Vzdělávání v oblasti přírodních věd na gymnáziu počítá 

s interdisciplinárním propojením jednotlivých oborů, tak jak 

83 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
1004, s.17 - 13 
84 KOLEKTIV AUTORŮ . Rámcový vzdělávací program pro gymnaZiální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.24 -27 . 
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je to ke komplexnímu studiu přírody třeba - poznatky z jednoho 

oboru budou využívány při studiu jiného. 

Při vyjadřování a grafickém zpracování přírodovědných 

vztahů a zákonů žáci využívají prostředků získaných 

v ostatních vzdělávacích oblastech. 

Žáci jsou vedeni k uznávání morálních norem platných při 

přírodovědeckém výzkumu jako je zkreslování dat, či využívání 

poznatků k vývoji technologií vedoucích k poškození zdraví 

člověka či přírody. Negativní důsledky takové činnosti jsou 

žákům prezentovány formou názorných příkladů. Na ochranu 

přírody a udržitelný rozvoj je zde kladen zvláštní důraz. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda se dělí na tyto 

vzdělávací obory: Fyzika,Chemie, Biologie, Geografie 85 a 

Geologie. 86 

Člověk a společnost 
I tatooblast\navazuje vzdělávacím obsahem na svou 

předchůdkyni ze základního vzdělávání, který je zde ovšem 

začleněn do širšího myšlenkového systému. U žáků je vytvářen 

realistický pohled na skutečnost a orientaci ve společenských 

jevech se zaměřením na každodenní život, je vytvářeno 

historické vědomí. Oblast se snaží uchovat v žácích kontinuitu 

tradičních hodnot naší civilizace se zřetelem na evropskou 

kulturu. U žáků je prohlubován tolerantní pohled na cizí 

kultury a respekt k nim. žáci se učí kriticky hodnotit 

. historické prameny v ·závislosti na době jejich vzniku. 

U žáka'je vzbuzován pocit zodpovědnosti za sebe jako 

jednotlivce, ale i jako za člena určité společnosti což ho 

připravuje na plnohodnotný život občana v demokratické 

společnosti. Je mu vštěpována úcta k lidskému životu i 

vy tvorům lidských rukou. 

85 Ta byla do této vzdělávací oblasti umístěna ze stejného důvodu jako Zeměpis v RVP ZV a to v zájmu 
zachování celistvosti oboru (má zcela nepopiratelně i společenskovědní) 
86 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.27- 40 
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Žákům se zde dostane také základů filosofie (tedy 

především evropského myšlenkového vývoje), logiky a práva. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost se dělí na 

vzdělávací obory Dějepis 87 a Občanský a společenský základ. 88 

Člověk a svět práce 
Vzdělávací obsah této oblasti se soustřeďuje na vybavení 

žáka vším potřebným jak pro jeho profesní, ekonomický občanský 

život, tak pro jeho další vzdělávání. Snaží se žáka teoreticky 

i prakticky připravit na situace s nimiž se ve svém profesním 

životě běžně setká. Jsou mu předány základní znalosti tržní 

ekonomiky, světa financí, hospodářských struktur státu a 

Evropské unie, vlivu globalizace světového trhu a světové 

ekonomiky. 

Žák se učí ahalyzovat aktuální ekonomickou situaci a její 

vliv na trh práce a reagovat na ni užitím získaných znalostí a 

dovedností. Proto je kladen velký důraz na jejich praktickou 

aplikaci což se děje formou řady modelových situací, prací 

s autentickými materiály dostupnými v médiích před něž je žák 

postaven. V této oblasti se počítá se znalostí informačních 

technologií, jejichž využívání je dnes pro člověka v této 

oblasti nezbytné. Součástí vzdělávacího obsahu je také získání 

schopnosti vystupování na veřejnosti, prezentace sebe i 

výsledků své práce a její adekvátní hodnocení. 89 

Člověk a zdraví 
Vzdělávací obsah této oblasti je založen na prohloubení 

vztahu žáka ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Posíleny 

mají být jeho rozumové i citové vazby k dané problematice. 

87 V původním znění pilotní verze RVP GV se vzdělávací obor Dějepis nazýval Historie, ale to bylo po 
oborových setkání pedagogů pilotních škol na změněno (společně se vzdělávacím obsahem, který byl drobně 
modifIkován a zpřesněn), 
88 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávacf program pro gymnaziálnf vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.41 - 48 
89 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czl clanek/263> 
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Zdokonaleny mají být i praktické dovednosti problematiky se 

týkající. Zatímco základní vzdělávání bylo zaměřeno spíše-na 

jednotlivce, gymnaziální vzdělávání je zaměřeno spíše na 

schopnost aktivní .podpory a ochrany zdravi v rámci širší 

komunity, to znamená v rámci budoucí r6diny, pracoviště, obce 

atd. Důraz je kladen na samostatnost žáků v opatřování 

potřebných informací a jejich využití, jakož i využití 

znalostí nabytých v ostatních vzdělávacích oblastech. 

Vzdělávací oblast se dělí na obory Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova. 

Výchova ke zdraví staví na přírodovědných a společensko 

vědných znalostech, která si žák osvojil v rámci ostatních 

vzdělávacích oblastí a nyní je využívá k hlubšímu poznání 

rizikového a nerizikového chování v partnerských vztazích, 

. rodičovských rolích, ve styku s návykovými látkami atd. a 

k osvojování praktických postupů k podpoře zdraví jak osobního 

tak komunitního a globálního. 

Tělesná výchova se snaží vypěstovat positivní vztah žáka 

k pohybovým činnostem a pochopení jejich vlivu na zdraví. Žák 

je také seznámen s bezpečnostními pravidly a úrazové prevenci 

při pohybových aktivitách. V pohybových aktivitách je neustále 

zdokonalován, nebo dochází alespoň ke korekcím jeho pohybových 

handicapů. 90 

. Umění a kultura 
Vzdělávací obsah je rozdělen na obory Hudební obor a 

Výtvarný ob6r. Oběma obory se prolíná ústřední téma Umělecká 

tvorba a komunikace, která dává žáku pochopit principy 

umělecké tvorby a komunikace v umění a pomáhá mu vidět umění a 

kulturu jako celek. 

Hudební obor vede žáka k porozumění hudebnímu umění, jeho 

funkcím, hodnotám a normám. Vzdělávací obsah je zaměřen na 

90 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.52 - 57 . 
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řadu aktivit, které se dají shrnout do tří hlavních navzájem 

provázaných skupin a to je produkce, recepce a reflexe hudby. 

V piodukci se žák s~tkává s těmito kreativními činnostmi 

- vokální, instrumentální a hudebně pohybové. Během nich 

dochází k rozvíjení hudebních, ale i třeba pohybových 

schopností žáků. 

Základem recepce jsou poslechové činnosti, které umožňují 

prohlubovat staré a vyvozovat nové hudebně teoretické 

poznatky. 

Třetím druhem činností je reflexe. Žák se učí komplexní 

interpretaci (zařazení do uměleckého období, určování stylu, 

žánru, formy, poselství atd.) hudebniho díla a objektů. 

Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými 
'l"'( 

systémy jako s nezastupitelnými nástroji poznávání a prožívání 

lidské existence. Výtvarné umění a ostatní produkty vizuální 

kultury jsou zde žákům přibližovány i z hlediska osobního a 

sociálního. Osvojování si těchto informací má současně i svou 

experimentální fázi, ve které je dán prostor žákově 

tvoři vostL 

Vzdělávací obsah oboru se dále dělí na okruh Obrazové 

znakové systémy a Znakové systémy výtvarného umění. 

Obrazové znakové systémy se zabývají vytvářením aktivních 

a individuálních postojů žáka k obsahům obrazové komunikace. 

Použitá vizuální obrazná vyjádření jsou jak vlastní (tzn. 

žákova) tak umělecká včetně fotografií, videa, filmu atd. žák 

si sám sebe uvědomuje jako vnímatele, interpreta i tvůrce 

komunikačního obsahu a je si vědom jeho účinku. 

Znakové systémy výtvarného umění - zde žák proniká za 

využití vlastních prožitků, postojů a zkušeností do dějin 

výtvarného umění s důrazem na období od konce devatenáctého 

století do současnosti. Realizace ~zdělávacího obsahu je 

ialožena na tvůrčích činnostech žáka. 91 

91 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV[on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263> 
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Informační a komunikační technologie92 

Vzdělávací obsah této vzdělávací oblasti je nezbytný pro 

žákovo budoucí úspěšné vzdělávání a vstup do profesních 

vztahů. Navazuje stejně jako ostatní oblasti na znalosti a 

dovednosti získané na základním stupni vzdělávání. Prohlubuje 

žákovu schopnost využití informačních technologií, 

informačních zdrojů, výukového software atd. Při řešení úloh 

učí žáka využívat pokročilých funkcí výpočetní techniky, díky 

níž si žák umí informace· nejen vyhledat, ale i dále obsahově a 

graficky zpracovávat. Informační technologie se žák učí též 

používat jako prostředek pro komunikaci mezi jednotlivcem a 

institucemi .93 

Průřezová témata 
Také o této problematice jsou obecné informace uvedeny 

výše ve stejnojmenn~ kapitole v části věnované složení RVp. 94 

RVP GV obsahuje tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

Multikulturní výchova 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 

Osobnostní a sociální výchova 
Toto průřezové téma pomáhá žákům žít zdravý a zodpovědný 

život jak jako jednotlivcům tak i jako členům společnosti 

rozvíjením jejich sebeúcty, sebedůvěry, zodpovědnosti za své 

?2 V RVP GV, RVP ZV a řadě dalších dokumentů s touto problematikou souvisejících nalezneme tuto 
vzdělávací oblast pod Zkratkou leT vycházející z anglického překladujejfho názvu. . 
93 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV[otl-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.cz/clanek/263> 
94 strana 18 této práce 
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jednání, tolerantního pohledu na cizí názory, potřeby a práva 

atd. To vše jim pomáhá adekvátně reagovat na morální, sociální 

a kulturní otázky, se kterými se žáci mohou během svého života 

setkat. Svým pedagogickým ovlivňováním jejich osobnostního a 

sociálního rozvoje jim také dává lepší možnosti vyvarovat se 

četných rizik aktuálních sociokulturních jevů jako je 

například globalizace atd. 

Důraz je kladen na získání osobní stability, vyrovnávání 

se s riziky, pečování o své psychosociální zdraví, pěstování 

kvalitních mezilidských vztahů, efektivní jednání ve prospěch' 

svůj i druhých v procesech sociální interakce atd. 

Průřezové ť~ma se dotýká hlavně vzdělávací oblasti Jazyk 

a jazyková komundkace, elověk a pfíroda, elověk a společnost, 

elověk a svě~ p{áce, elověk a zdraví a Umění a kultura. 

Součástí průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 

j~ou tyto tematic~é celky: 

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

Spolupráce a soutěž 95 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Vzdělávací obsah tohoto průřezového tématu se soustřeďuje 

na globalizační a rozvojové procesy současného světa. (oblast 

hospodářství, politikYi kultury, životního prostředí. Evropa 

se.má stát žákovou širší vlastí. Žák má rozumět evropské 

integraci a chápat naší roli v ní. 

Naplnění tohoto tématu závisí na efektivní integraci do 

jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů. Zvláště do oblasti 

~lověk a společnost, elověk a příroda, elověk a zdraví a 

95 Přehled změn v pilotní verzi RVP G V [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263> 
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Informační a komunikační technologie. Toto průřezové téma je 

více než kterékoli jiné závislé na efektivní spolupráci 

učitelů jednotlivých předmětů. Je přímo stvořené pro 

mimotřídní aktivity a projekty. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

zahrnuje tyto tematické okruhy: 

Globalizační a rozvojové procesy 

Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 

Žijeme v.Evropě , 
Vzdělávání v Evropě a ve světě96 

Multikulturní výchova 
I toto téma je pro dnešní žáky velice důležité, protože 

jejich kontaktů s příslušníky jiných národností, etnik, ras, 

náboženství atd. bude neustále přibývat. Žáci jsou zde vedeni 

k porozumění hodnotám své kultury a k podpoře jejich integrace 

v širším multikulturním prostředí při současném zachování 

vlastní kulturní identity, k toleranci a respektu, 

k uplatňování základních mravních norem ve svém životě, 

k lidské solidaritě atd. Aby byla tato výchova efektivní musí 

na žáky působit nejen vyučovací předměty v nichž je téma 

integrováno, ale i celkové prostředí školy jako takové 

(především mezilidské vztahy a to nejen mezi žáky navzájem ale 

i mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodinou). 

Multikulturní výchova se prolíná hlavně s těmito 

vzdělávacími obory: ~eský jazyk a literatura, Cizí jazyk, 

o.bčanský a společenskovědný základ, Dějepis a Geografie. 

Vzdělávací obsah tohoto průřezového tématu je dále členěn 

do těchto tématických celků: 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 

Psychoso6iální aspekty interkulturality 

96 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV[on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný zwww: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263> 
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Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi 

z různého kulturního prostředí97 

Environmentální výchova 
Důležitost tohoto tématu roste úměrně s důležitostí 

tématu podmínek udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělání 

občanů je důležité pro ř~§ení a prevenci problémů životního 

prostředí. Žáci jsou vedeni k uvědomění si odpovědnosti 

člověka za dal§í vývoj na planetě, ale i svou osobní 

zodpovědnost ,za dal§í vývoj svého nejbliž§ího okolí, kde může 

každý z nich přispět k ochraně přírody svým ekologicky 
." 

zodpovědným přístupem ke každodenním činnostem. 

Základ tcihoto průřezového tématu je v těchto vzdělávacich 

oborech: Biologie, Chemie, Fyzika, Geografie, Geologie, 

Občanský a $polečensko vědný základ, Dějepis, Člověk a svět 

práce a Výchova ke zdraví. 

Průřezové téma Environmentální výchova se skládá z těchto 

tématických okruhů: 

Problematika vztahů organismu a prostředí 

Člověk a životní prostředí 

Životní prostředí České republiky 98 

Mediální výchova 
Zařazení tohoto .tématu do RVP GV vychází ze současného 

char~kteru na§í společnosti, kdy neustále stoupá účast 

jednotlivců i skupin na mediální komunikaci. Pod vlivem 

sdělení produkovaných masmedii se děje jakékoli rozhodování ve 

vět§ině životních situací. Současný člověk by měl být proto 

vybaven takovými vědomostmi a dovednostmi aby byl schopen se 

97 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV [on-line J. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263> 
98 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV [on-line J. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263> 
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orientovat v masové mediální produkci, využívat ji ale zároveň 

jí nepodléhat. 

Mediální výchova v žácích rozvíjí schopnost kriticky a 

tvořivě nakládat s médii a zároveň si od nich udržovat odstup. 

Toto se děje za pomoci rozborů autentické mediální produkce a 

prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a 

osvojování poinatků o fungování médií ve společnosti. Mediální 

výchova má u žáků posílit vědomí vlastní jedinečnosti, 

udržování kritického odstupu příkladů a stylů prezentovaných 

v masmédiích. Masmédia žáci poté využívají jako jeden 

. z možných zdrojů informací, které je pak ale nutno kriticky 

prověřovat ostatnimi zdroji. 

Téma se dělí na tři oblasti - na společenskovědní 

vědomostní oblast, umediovědní" vědomostní oblast. a 

dovednostní oblast. 

Společenskovědní vědomostní oblast podává žákům informace 

o roli médií ve společnosti a jejích dějinách. 

uMediovědní" vědomostní oblast podává žákům informace o 

mediích samotných - dává žákům nástroje pro kritický přístup 

k mediální produkci s jejímiž zákonitostmi a způsoby fungování 

jsou žáci seznámeni. 

V dovednostní oblasti si žáci vyzkouší vlastní mediální 

produkci. 

Průřezové téma Mediální výchova souvisí především se 

vzdělávacím oborem Občanský a společenskovědní základ, Český 

jazyk a literatura a Dějepis. 

Vzdělávací obsah Mediální výchovy je dále rozdělen do 

těchto tematických celků: 

Média"a mediální produkce 

Mediální produkty a jejich význam 

Uživatelé 

Účinky mediální produkce a vliv médii 
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Role médií v moderních dějinách99 

Rámcový učební plán100 

Obecné informace o RUP zde již nebudu opakovat neboť jsou 

k nalezení výše na stránkách této práce101
• 

Čtyřletý cyklus gymnaziálního vzdělávání 102 je rozdělen na 

dva koncepční celky - první a druhý ročník a třetí a čtvrtý 

ročník. 

V prvním a druhém ročníku žáci získají funkční základy 

středního vzdělání s maturitní zkouškou. Z tohoto d6vodu je 

~zdělávání v jednotlivých vzdělávacích oblastech povinné. 

Ve tře~ím a čtvrtém ročníku se vzdělávání soustředí na 

prohlubování penza získaného v prvních dvou ročnících a dává 

školám prostor pro vlastní iniciativu. Povinné jsou pouze 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a 

její aplikace (ve třetím ročriíku a vzdělávací obor Tělesná 

'výchova. To jak budou realizovány zbylé vzdělávací oblasti je 

plně v režii školy. 

Objevuje se zde nová oblast a to jsou Další vzdělávací 

aktivity, ty musí škola žák6m nabidnout minimálně ve třetím a 

čtvrtém ročníku. Jedná se o hodinovou dotaci určenou pro 

volitelné předměty rozvíjející klíčové kompetence a 

prohlubující vzdělávací obsah předmět6, které budou vytvořeny 

v ŠVP z jednotlivých obor6. 

Také RUPGV obsahuje disponibilní časovou dotaci ta má 

sloužit k realizaci pr6řezových témat, zavádění nových 

předmět6 (jako je například latina atd.), profilaci školy, 

posílení hodinov~ dotace jednotlivých vzdělávacích obor6. 

U vzdělávacích 'oblastí Informační a komunikační 

technologie a Člověk a svět práce a u vzdělávacích obor6 

99 Přehled změn v pilotní verzi RVP OV[ on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppráha.czJclanek/263> ' 
100 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.81 - 84 ' 
lOl strana 19 této práce, kapitola Rámcový učební plán 
102 u víceletých gymnázií se první dva, respektive čtyři roky vzdělávání řídí RVP ZV 
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Geologie a Výchova ke zdraví není určena minimální časová 

dotace ani v jakých ročnících se mají vyučovat, to vše je 

v kompetenci školy vytvářející svůj ŠVP. Podmínkou je, že žáci 

si musí osvojit jejich vzdělávací obsah. Možností je i 

zahrnutí jejich vzdělávacího obsahu do jiných vzdělávacích 

oborů. 

Minimální týdenní časová dotace v jednotlivých ročnících 

je 31 hodin a maximální 35, tak jak ukládá školský zákon. 

Vše názorně shrnuje následující tabulka103 
: 

Vzdělávací oblasti 
minimální 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník časová dotace 
Vzdělávací obory za 4 roky 

; 

Jazyk a'jazykóvá komJnikace: 
Český jazyk a literatura P P P P 12 
Cizíjazyk 1 P P P P 12 
Cizí jazyk 2 P P P P 12 

.. 

Matematika ajejí aplikace P P P V 10 

Člověk a příroda P P V V 24 
Fyzika 
Chemié 
Biologie 
Geografie -_._- .---.,-

Geologie ... ~ X 

Člověk a společnost P P V V 12 
Občanský a společenskovědní základ 
Historie 

Člověk a svět práce - - ... ~ X 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova P P P P 8 ----
Výchova ke zdraví ... ~ X 

Umění a kultura P P V V 4. 
Hudební obor 
Výtvarný obor 

Informační a komunikační technologie ... ~ X 

Další vZdělávací aktivity V V P P 8 

103 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.82 
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Průřezová témata x 
Disponibilní hodiny 26 

Celkem předepsaných hodin 128 

Hodinová dotace pro každý ročník musí být minimálně 31 hodin. 

Poznámka: 

p - vzdělávací obsah oborů dané vzdělávací oblasti musí být zařazen v příslušném ročníku (ročnících) 
- zařazení vzdělávacího obsahu oborů dané vzdělávací oblasti do ročníkuJů stanovuje ŠVP V 

~ 

x' 

- vzdělávací obsah vzdělávací oblasti (oboru) vymezený v RVP GV musí být v průběhu vyznačeného 
období do ŠVP zařazen; ŠVP stanovuje v jakém ročníku (ročnících) a jakým způsobem se vzdělávací 
obsah realizuje . 

- hodinovou dotaci stanovuje ŠVP 

Vzdělávání-žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Obecné informace k této kapitole jsou přehledně shrnuty 

výše na stránkách této práce104 , proto se jimi již zabývat 

nebudeme. Podmínky pro vzdělávání těchto žáků jsou podobné 

jako vRYP Zyl05 Proto pouze stručně. Pro tyto žáky je možné 

ŠYP upravit, nebo přímo vytvořit speciální verzi. Tito žáci 

mohou být individuálně integrováni do normálních tříd, mohou 

být vytvořeny třídy (případně i školy) přímo pro ně. 

Při vzdělávání žáků se speciálními,vzdělávacimi potřebami 

je nutné kromě speciálně pedagogicky vzdělaných pedagogických 

pracovníků zajistit i individuální přístup k žákům, 

uplatňování principu individualizace při organizaci činností, 

stanovování obsahu, forem a metod výuky, zohlednění postižení 

nebo znevýhodnění pří hodnocení výsledků~spolupráci s rodiči 

a s odbornými poradenskými zařízeními, materiálně technické 

atd. 

104 strana 19 - 20 této práce, kapitola Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
lOS strana 44 ...., 45 této práce, kapitola Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v části věnující 
séRVP ZV 
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Vzdělávání žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího 
prostředí10 6 

Informace k této problematice jsou téměř identické 

s informacemi v RVP ZV a jsou uvedeny výše107
, proto je již 

nebudu opakovat. 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků 
Oproti RVP ZV se RVP GV zabývá problematikou vzdělávání 

mimořádně ~~daných žáků mnohem podrobněji. Je to z důvodu 

větší pravděpodobnosti výskytu těchto studentů ve školách. 

Abychom mohli vůči mimořádně nadanému žáku uplatnit 

odpovídající vzdělávací přístup či vytvořit pro něj podnětné a 

odpovídajicí vzdělávací prostředí~ musíme ho nejprve 

identifikovat. RVP GV nám k tomu dává návod v podobě celého 

spektra'charakteristických vlastností mimořádně nadaných žáků. 

Pro většinu těchto ,žáků. jsou charakteristické tyto 

vlastnosti - cílevědomost, angažovanost, zvídavost a 

motivovanost v činnostech, o které mají zájem. 

Charakteristické je pro ně vlastní tempo práce a způsob jejího 

provádění. V oblasti pro kterou jsou nadáni vykazují hluboké 

soustředění a dobrou paměť. Objevuje se u nich však také 

nechuť opakovat a procvičovat již probrané. V při řešení 

jednoduchých úloh mohou díky své nepozornosti dělat chyby. 

V předmětech kde se jim nedaří dosahovat nadprůměrných 

výsledků rychle ztrácejí motivaci. Problémy mají také 

v oblasti komunikace a kooperace s ostatními žáky. Tyto 

problémy mají také v sociální a emociální oblasti. 

K nastartování správné práce s nadaným žákem slouží 

vstupní informace z jeho "mateřské~ základní školy. 

U opravdu nadměrně nadaných žáků je možno přistoupit 

k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, který má 

~ohatší vzdělávací obsah, může obsahovat účast na řadě 

106 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.86 
107 strana 44 - 45 této práce, kapitola Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
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volitel~ých předmětů, na realizaci různých projektů, na 

vyučování vyšších ročníků, případně na seminářích některých 

vysokých škol atd. Při tvorbě individuálního vzdělávacího 

plánu je třeba dbát na to aby nedošlo k přetížení žáka. Jinou 

možností je otevření takzvané rychlíkové třídy - speciální 

třídy pro mimořádně nadané, která využívá zrychlený postup při 

výuce, který je však uplatňován pouze v jednom druhu nadání. 

Zřízení-~peciální třídy však předpokládá na škole zvýšený 

výskyt ~~ků podobného nadání. 

RVP GV vygeneroval tři hlavní zásady, kterými se má řídit 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků: 

piíležitost objevit/projevit nadání 

vysoká trvalá mótivace 

prostředí vyj adřuj ící podporu108 

Zásady pro přípravu školního vzdělávacího programu109 

ŠVP je veřejný dokument zpracovaný v souladu s RVP GV i 

s obecně platnými právními předpisy. Víceletá gymnázia 

vycházejí při tvorbě ŠVP jak z RVP GV tak i z RVP ZV. (z toho 

vycházejí první čtyři respektive dva roky vzdělávání). Za 

vytvoření ŠVP odpovídá ředitel školy. K ŠVP se vyjadřuje a 

schvaluje ho školská rada. Posuzován z hlediska souladu s RVP 

je Českou školní inspekcí. ŠVP vytváří podmínky pro osvojování 

vzdělávacího obsahu a pro utváření klíčových kompetencí žáků. 

ŠVP musí obsahovat profil školy i absolventa školy, reflexi 

jejího postavení v regionu atd. 11o 

108 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.88 
109 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.92 - 93 
110 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání pilotní verze. Praha: VÚP, 
2004, s.92 
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Zavádění RVP do škol - tvorba ŠVP 

Zavádění Rámcových vzdělávacích programů do našich škol 

probíhá ve dvou rovinách, které jsou od sebe nelze oddělovat. 

Bohužel málokdo z učitelů, kterých se to hlavně týká, si obě 
., 

. dvě uvědomuje. 

Pfvní rovina je v napsání dokumentu nazvaného Školní 

vzdělávací program. S touto skutečností se již většina škol 

smířila. I když na každé škole ještě existují jedinci 

(učitelé), kteří stále v skrytu duše doufají že se jim tato 

povinnost nějak vyhne. Sázejí při tom na blížící se volby, od 

nichž očekávají, že se změnou vlády by celá reforma mohla 
.,. 

upadnout v zapomnění .. Okruh tvůrců koncepce RVP prochází ale 

více méně napříč celým politickým spektrem,' nebo alespoň tou 

částí, která by budoucnost reformy mohla nějak zásadně 

ovlivnit. 

Druhou rovinou je, kromě vytvoření ŠVP, komplexní změna 

. přístupu pedagogů k žákům a k jejich vzdělávání. Opouští se od 

'výuky zaměřené na slepé učení se kvant informatí nazpaměť, 

které u nás převládá již od Rakouska-Uherska a výuka je, jak 

bylo vysvětleno výše111
, zaměřena vedle získávání nových 

znalostí především na osvojení si tzv. Klíčových kompetencí l12
• 

Po žácích se vyžaduje využívání získaných znalostí a 

dovedností také v ostatních předmětech a praktickém životě, to 

ti učitelů předpokládá efektivní a rozsáhlou mezioborovou 

kooperaci. Nutná je také změna vyučovacích metod. Frontální 

vyučování není doeela zavrhováno, ale vedle.něj se mají 

uplatnit nové formy výuky zati~ známé převážně z řady 

tzv."alternativních" škol jako je výuka za pomoci různých 

teamových aktivit, projektového vyučování atd. Žákům již nemá 

být předán seznam správných řešení různých problémů, naopak 

III viz str. 6 - 69 této práce 
112 strana 9 - 16 této práce, kapitola Klíčové kompetence 
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mají být vedeni k jejich samostatnému odvození z již získaných 

poznatků. Důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení žáků 

atd. 

Tuto rovinu reformy si pedagogové našich škol neuvědomují 

vůbec nebo jen mlhavě. Zavedení RVP pro ně ve valné většině 

znamená pouze napsáni dokumentu ŠVP,který požaduje 

ministerstvo. Hlavní nebezpečí celé reformy tkví v tom že, 

místo toho aby šla do hloubky celého vzdělávacího systému, 

u~trne na napsání dokumentu a vš~ ostatní zůstane při starém. 

Zavádění RVP v základním vzdělávání 
Zavádění RVP ZV bylo rozděleno na tyto fáze: 

školní rok 2003/2004 - ověřování prvků RVP ZV na 

pilotních školách 

školní rok 2004/2005 - ověřování výuky podle RVP ZV 

v plném rozsahu na pilotních školách 

školní rok 2005/2006 - pokračuje výuka na pilotních 

školách, navíc se mohou připojit další školy podle 

vlastního rozhodnuti, vždy od 1. a 6. ročníku. 

školní rok 2006/2007 - viz školní rok 2005/2006 

školní rok 2007/2008 - podle RVP ZV začínají učit všechny 

základní školy závazně, vždy od 1. a 6. ročníku 

Z výše uvedeného vidíme, že v současnosti (tzn. ve 

školním roce 2005/2006 jsme ve fázi kdy se mohou k výuce podle 

RVP ZV dobrovolně připojit další nepilotní základní školy 

s podmínkou, že mají vytvořený vlastní funkční ŠVP. Paralelně 

s tím pokračuje ověřování RVP ZV na takzvaných pilotních 

školách. Tato fáze skončí ve školním roce 2007/2008, před 

jehož začátkem má každá základní škola v České republice 

povinnost dokončit svůjŠVP a od září 2007 podle něj začít 

učit v 1. a 6. ročnících. 

71 



Projekt Pilot 
Tornu předcházelo od ško"lního roku 2003/2004 testování RVP 

ZV v rámci takzvaného projektu Pilot. Tedy ověřování RVP na 

školách dobrovolně přihlášených do projektu. Těch bylo 

zpočátku cca 50 z tohoto počtu do dnešního dne zbylo pouhých 

16 škol, které dokázaly zvládnout nároky na tvorbu ŠVP a 

jejich zavedení do vzdělávání. 

Úkolem projektu pilot je vzdělávání pedagogických 

pracovníkO pilotnich škol, evaluace práce školy, ověřování 

pilotnťch ŠVP a organizace a řízení projektu a zajišťování 

podmínek pro jeho realizaci. 

Ke každou školu byl přidělen tzv~ Garant, tedy člověk, 

který by jakýmsi informátorem a prostředníkem mezi školou a 

VUP. 

Na každé škole byl vyškolen tzv. Koordinátor tedy člověk 

speciálně vyškolený v problematice tvorby ŠVP Jehož úkolem 

bylo řídit práci na ŠVP. 

Pro podporu managementu škol při tvorbě ŠVP bylo 

~aplánováno osm koordinačních setkání. 

Jednotlivé pilotní školy mohou konzultovat své problémy 

s tvorbou ŠVP s ostatními školami pomocí webových stránek, 

. které jsou pro projekt Pilot speciálně zřízeny na webu VUP. 

Z pedagogO pilotní6h škol niže uvedených oborO byly 

vytvořeny čtyři speciální pracovní skupiny: 

Pracovní skupina lCTl13 která měla za úkol posoudit vliv 

zvýšení hodinové dotace na utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žákO.Kromě toho bylo jejím úkolem rozvíjet 

profesní dovednosti učitelO lCT a cizích jazykO zaměřené na 

utváření"a rozvíjení klíčových kompetencí žákO. K tornu mělo 

posloužit podpOrné vzdělávání vybraných pedagogO. Takto měli 

být proškoleni dva až tři učitelé z každé pilotní školy. 

Pracovní skupina ci~ích jazykO, kte~á měla stejné cíle 

jako skupina pro lCT. 

Il3 leT = Informační a komunikačrtí technologie - vzdělávací oblast RVP ZV 
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Pracovní skupina evaluace, která měla za,cíl rozvíjet 

profesní kompetence učitelů v oblasti autoevaluace a používání 

evaluačních nástrojů. Z každé pilotní školy měli být vyškoleni 

dva až čtyři pedagogové ve výše uvedené problematice. Tato 

problematika byla na pilotních školách dále sledována (se 

zaměřením na efektivitu, validitu a relevanci autoevaluačních 

nástrojů definovaných v ŠVP) , což slouží k shromáždění 

zkušeností pro vytvoření "příkladů dobré praxe", které maji 

být poskytnuty ostatním školám. 

Pracovni skupina kličových kompetenci, jejímž úkolem bylo 

posoudit vliv používaných metod a-forem výuky na utvářeni a 

rozvíjení klíčových kompetenci a na základě toho shromáždit 

"příklady dobré praxe". 

Na základě pilotniho ověřováni byli eliminovány chyby a 

nepřesnosti v RVP ZV, což se projevilo vydaním nové finální 

verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzděláváni 

v roce 2005. 

Konečná prezentace výsledků ověřování pilotních ŠVP 

proběhne na národní konferenci plán6vané na prosinec roku 

2006. 114 

Podpora tvorby ŠVP na základních školách 
v této kapitole je řešena problematika podpory pro tvorbu 

ŠVP nepilotním základním školám. 

Ta se skládá ze tří hlavních částí: 

Webové stránky (VUP, portál RVP, kritické myšleni atd.) 

Manuál pro tvorbu ŠVP zv 
Projekt ~oordinátor 

Nyní budou rozebrány poslední dvě, neboť rozebrat 

internetové stránky zabývajíci se RVP neni bohužel z hlediska 

omezeného rozsahu této práce možné. 

114 internetové stránky určené pilotním základním školám [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 
Dostupný z www: <http://rvpzv.vuppraha.czJ> 
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Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání 
Text tohoto materiálu vinikl z příkladó získan~ch během 

pilotního testování RVP od jednotliv~ch pilotních škol. Jedná 

se o soubor námětó a návodó, které mohou pro inspiraci použít 

školy při vytváření vlastních ŠVP~ 

Manuál je rozčleněn na čtyři hlavní části: 

První část popisuje co je to vlastně ŠVP, proč je 

vytvářen a komu je určen. 

Druhá část se zab~vá přípravn~mi fázemi tvorby ŠVP ZV. 

První věcí, kterou je podle manuálu potřeba provést, je 

náležitě motivovat pedagogické pracovníky ve škole. Tento úkol 

se ukázal během mého v~zkumu vedeného formou pozorování a 

rozhovorójako nejrizikovějŠí. Většina pedagogó v této reformě 

nevidí vóbec nic pozitivního a má k ní přinejlepším opatrn~, 

podeiírav~ vztah. Samozřejmě, že existují světlé v~jimky, ale 

těch není mnoho. Druh~m krokem přípravy je seznámení se 

s textem RVP ZV. Zde musím přiznat, že většina pedagogó se již 

alespoň rámcově s textem RVP ZV seznámila. Třetí krok je 

anal~za stávajícího stavu školy. Zde Manuál nabízí několik 

metod dotazníky počínaje a SWOT anal~zou konče l15 • Čtvrt~m 

krokem je sestavení plánu tvorby~VP. Počínaje vybráním 

koordinátora, tedy člověka nadšeného pro reformu a plně 

6dhodlaného uvádět tyto změny do života školy, přes sestavení 

dílčích pracovních t~ó po časové rozvržení tvorby. 

Třetí částí je vlastní tvorba ŠVP. Taje rozebrána 

popořadě podle struktury ŠVP jak je uvedena v RVP ZV116
• Zde je 

ke každé části ŠVP uvedena řada návodó a příkladó převzat~ch 

z ŠVP pilotních škol. 

Čtvrtou část~ jsou nejčastěji kladené otázky t~kající se 

RVP ZV a tvorby ŠVp. 117 

liS Princip SWOT analýzy je v manuálu vysvětlen, cožjak se ukázalo při mé účasti na projektu Koordinátor je 
víc než zapotřebf. 
116 strana 20 - 21 této práce, kapitola Zásady pro zpracováni školního vzdělávacího programu 
117KOLEKTlV AUTORŮ. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: 
VÚP v Praze, 2005 . 
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Projekt koordinátor 
Projekt poskytuje metodickou podporu při tvorbě ŠVP ZV 

všem úplným základním školám v České republice mimo školy na 

území hlavní,ho města Prahy. 

Pod projekt Koordinátor spadá: 

Školení koordinátorů pro tvorbu ŠVP ZV 

Akce na zakázku 

Konzultace v rámci akce Pomoc školám 

Poskytování vzdělávacích dokumentů a metodických 

materiálů školám zapojeným do projektu 

Školení koordinátorů 
Cílem školení je připravit cca 3300 koordinátorů ŠVP ZV 

během 165 šestidenních seminářů. Tyto semináře se konají od 

října 2005 a budou pokračovat do června roku 2006. 

Od července 2005 se rozběhlo školení školitelů během 

něhož bylo připraveno 106 školitelů budoucích koordinátorů . 

. Náplň školení školitelů byla totožná s budoucím školením 

koordinátorů. 

Kdo je to vlastně koordinátor? Je to osoba vybraná 

ředitelem školy (může jí být i on sám), jejímž úkolem bude 

společně s ředitelem řídit tvorbu ŠVP na škole. Tudíž by to 

měl být člověk positivně nakloněný reformě. 

Koordinátor má za úkol iniciovat týmovou práci 

učitelského sboru, formulovat úkoly, hodnotit výsledky, 

komunikovat s veřejností a případnými partnery školy, 

. zprostředkovávat škole další vzdělávání pedagogů atd. 

Během semináře budoucí koordinátor pochopí podstatu 

změn, které reforma přináší; sezná~í se strukturou ŠVP ZV a 

s možnostmi jeho zpracování, naučí se jak uvažovat o výchovné 

a vzdělávací strategii jako celku, osvojí si prostředky jak 

motivovat ostatní členy svého pedagogického sboru, bude mu 

. vysvětlena podstata klíčových kompetencí a jejich propojování 

s očekávanými výstupy a učivem, zvládne formulovat vzdělávací 
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postupy na úrovni celé školy směřující ke klíčovým 

kompetencím, osvojí si základní principy tvorby učeních osnov 

a dostane informace o dostupných informačních zdrojích 
~ 

vztahujících se k problematice RVP ZV. ,-

Jako doklad o absolvovaném školení obdrží každý účastník 

certifikát MŠMT pro koordinátora ŠVP ZV. 

Pomoc školám 
Díky této možnosti se školy mohou obracet na své krajské 

projektové manažery, kteří jim pomohou při řešení konkrétních 

problémů s tvorbou ŠVP. Ti jim mohou také doporučit vhodnou 

Akci na zakázku. Tyto odborné konzultace jsou v provozu od 

1. říj na 2005. 

Akce na zakázku 
Školy si mohou u NIDV objednat seminář v rozsahu 24 

vyu60vacích hodin s tématikou dle vlastního uVážení. Seminář 

je určen pro celý pedagogický sbor a prohlubuje jeho schopnost 

týmové práce. 

Základní tématická nabídka obsahuje·Hodnocení žáků a 

autoevaluace školy, Spolupráce se sociálními partnery, 

Průřezová témata, Vytváření postojů a hodnot žáků a 

Individualizace vzdělávacího procesu. 

Také tato nabídka je dostupná od 1. října 2005. 118 

Na závěr nutno poznamenat, že celý projekt Koordinátor 

byl již od doby svého schválení (1. duben 2005) sužován 

nedostatkem financí, což mělo za následek odstoupení jednoho 

z partnerů projektu - SKAV (Stálá konference asociací ve 

vzdělávání), který se podílel na přípravě metodiky 

vzdělávacích programů. 119 

llS Holacká, Lucie: Koordinátor - o projektu [on-line]. Národní institut pro další vzdělávání, 2005. google. 
DostUpný z www: <http://www.nidv.czlprojekty.php?projekt=koordinator&pododkaz=o-projektu> 
ll9 NID V, SKA V a projektKoordinátor [ on-line]. Národní institut pro další vzdělávání, 2005. google. Dostupný 
z wwW: <http://www.nidv.czlsoubory_zobrazit.php?id_soubory=481> . 
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Zavádění RVP do praxe v hlavním městě Praze - "Koordinátor tvorby ŠVP" 
Jak zv~še uveden~ch informaci vypl~vá, projekt 

Koordinátor se t~ká pouze mimopražsk~ch škol. Z tohoto důvodu 

bylo Národnim institutem dalšiho vzděláváni ve spolupráci 

s Magistrátem hlavniho města Prahy zorganizováno školeni 

koordinátorů pro pedagogy ze škol poskytujicich základni 

vzděláváni, jejichž zřizovatelem je hlavni město Praha nebo 

jednotlivé městské části v hlavnim městě praze, ale také 

školám cirkevnim a soukrom~ v hlavnim městě Praze. 

Seminář probihá v deseti skupinách po pětadvaceti 

. 6častnicich v délce šesti vyučovacich dnů. Vzdělávaci obsah 

tohoto semináře je viceméně totožn~ se vzdělávacim obsahem 

celostátniho školeni koordinátorů. 12o 

Kromě projektů a školeni organizovan~ch převážně NIDV je 

nutno zminit, že existuje řada seminářů na téma RVP pořádan~ch 

soukrom~i subjekty. Za všechny jistě stoji za zminku semináře 

.. pořádané Kritick~m myšlenim o.s. Jedná se o organizaci 

zab~vajici se poskytovánim dalšiho vzděláváni učitelům na 

všech stupnich !kol. 

Zavádění RVP v gymnaziálním vzdělávání 
Zaváděni RVP GV je, jak již bylo zminěno v~še, ve fázi 

pilotniho ověřováni. Do projektu Pilot G bylo vybráno 16 

gymnázii z celé České republiky - ze středočeského. kraje a 

z hlavniho města Prahy dvě a z každého dalšiho kraje po 

jednom. 

Pilotni ověřováni probihá od července 2004 a bylo 

zahájeno setkánim koordinátorů pilotnich škol. 

120 Podpora tvorby školních vzdělávacích programů v hlavním městě Praze [on-line]. Národní institut pro další 
vzdělávání, 2005-2006. google. Dostupný z www: <http://koordinator.ortei.infol> 
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Od září 2004 následují jednotlivé fáze tvorby ŠVP na 

pilotních školách. Každou z fází předchází setkání 

koordinátorO, kteří jsou na ni připravováni. 

Od zá~í do října 2004 probíhalo čtení RVP na pilotních 

školách. 

V listopad 2004 až lednu 2005 probíhala analýza školy a 

charakteristika ŠVP. 

V lednu až březnu 2005 doš16 k debatám o konstrukci 

učebního plánu a osnov na školách. V této době také proběhla 

setkání učitelů nad rozsahem oborů a vzdělávacím obsahem, 

elektronická diskuse na toto téma pak trvala až do půlky 

května 2005. 

Období od března do půlky června bylo věnováno tvorbě 

učebního plánu, do kterého byly zařazeny předměty aprůřezová 

témata. 

Od poloviny června do konce října 2005 se pilotní školy 

věnovaly tvorbě osnov. 

Od listopadu 2005 do ledna 2006 následovala diskuse o 

autoevaluaci a hodnocení žáků, přičemž byly ke zvládnutí této 

problematiky vyškoleny pedagogické týmy. 

Následující dva měsíce (tedy leden ~únor 2006) byly 

věnovány zpracování autoevaluace v ŠVP. 

V dnešních dnech, tedy březnu 2006 se na pilotních 

školách pracuje na závěrečné revizi ŠVP. 

V dubnu 2006 dojde k závěrečnému setkání koordinátorů 

věnovanému vyhodnocení pilotáže, prezentaci ŠVP jednotlivých 

škol a přípravě dalšího postupu. 

V období od května 2006 do konce června 2006 proběhnou 

návštěvy zástupců VUP na jednotlivých školách. 

Během letních prázdnin se bude zpracovávat 2. verze RVP 

GV pro připomínkové řízertí, které bude probíhat od září do 

listopadu 2006. V březnu 2007 bude nová verze RVP GV 

předložena ke schválení MŠMT ČR. 
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Na pilotních školách bude probíhat výuka podle ŠVP od 

září 2006 do června 2008. 

Školní roky 2007/08 a 2008/09 se stanou dvouletým 
,-

přípravným obdobím pro tvorbu ŠVP na všech čtyřletých 

gymnáziích v České republice. 121 

Během roku 2005 došlo také ke třem oborovým setkáním nad 

vzdělávacím obsahem jednotlivých vzdělávacích oborů. Jejich 

výsledkem je konečná verze kapitoly Vzdělávací oblasti pro 

pilotní RVP GV. Změny se týkaly především srozumitelnosti a 

koncepce textů. 122 

Další kapitolou, která doznala během pilotního ověřování 

změny, byla kapitola Průřezová témata."Texty průřezových .témat 

byl~ upraveny vzhledem k návaznosti na základhí vzdělávání 

(název tématu Výchova k sociálním dovednostem byl změněn na 

Osobnostní a sociální výchova) a také z hlediska jejich 

srozumitelnosti a koncepce (zásadnější změny v průřezovém 

tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech) . "123 

Logicky se dá předpokládat, že další vývoj zavádění RVP 

GVbude kopírovat systém použitý pro RVP ZV. Po ukončení.úprav 

vlastního materiálu během pilotního ověřování začne během 

letních prázdnin či během školního roku 2007/08 školení 

koordinátorů tvorby ŠVP pro gymnaziální vzdělávání nepilotních 

škol. Do něj se promítnou dvouleté zkušenosti se stejným 

projektem pro základní vzdělávání. Dá se očekávat, že 

gymnáziím budou poskytnuty i další možnosti projektu 

Koordinátor tak jak byl.popsán výše124
• Z poznatků a 

praktických zkušeností pilotních škol bude s největší 
pravděpodobností vytvořen manuál tvorby ŠVP GV. Doplňující 

informace a další materiály budou zveřejněny na internetových 

121 Harmonogram pilotního ověřování tvorby ŠVP [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný 
z www: <http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/24> . 
122 Přehled změn v pilotní verii RVP GV [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263> 
123 Přehled změn v pilotní verzi RVP GV [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Dostupný z www: 
<http://rvpgv.vuppraha.czlclanek/263>. 
124 strana 75 -76 této práce, kapitola Projekt Koordinátor 
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stránkách VUP, NIDV a speciálním portálu pro RVP, tak jak je 

vidět .na příkladu základního vzdělávání. 

Výsledky průzkumu praxe v oblasti tvorby ŠVP 

V poslední kapitole se budu podrobně zabývat svým 

výzkumem vedeným ve dvou rovinách. 

Jednak v rovině státem poskytované podpory základním 

školám při tvorbě ŠVP. Zde jsem se zaměřil na projekt 

koordinátor, respektive na jeho verzi vytvořenou pto hlavní 

město Praha125
, jehož jednoho kompletního školení jsem se 

zúčastnil. Cílem mého zkoumání byl vzdělávací obsah kurzu, 

použité metody výuky a přístup lektorů a jednotlivých 

účastníků k výuce jakož i motivace zmíněných účastníků 

k absolvování tohoto školení. 

Dále v rovině realizování ŠVP v praxi, konkrétně na 

pilotní FZŠ Táborská, jejímž ředitelem je shodou okolností i 

hlavní lektor zmíněného školení koordinátorů ing. Beran. Jako 

prostředek k realizování výzkumu jsem využil plnění své 

individuální pedagogické praxe na této škole, jejíž splnění je 

jednou z podmínek úspěšného završení studia mého oboru126 na 

Husitské teologické fakultě. Při výzkumu jsem se zaměřil na 

způsob aplikování zásad a principů RVP, jakož i plnění 

vlastního ŠVP školy ve výuce i mimo ni. 

Školení koordinátorů vpraxi 
Díky ochotě ing. Berana, jednoho z lektorů projektu 

Koordinátor a ředitele pilotní školy FZŠ Táborská, jsem se 

během svého výzkumu na téma zavádění RVP mohl zúčastnit 

šestidenního školení koordinátorů pořádaného NIDV a 

Magistrátem hlavního města Prahy pro pražské pedagogické 

125 viz strana 75 -76 a strana 77 této práce 
126 obor Učitelství náboženství, etiky a filosofie 
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pracov~íky, kteří, jak bylo uvedeno výše, byli vyňati 

z celostátní verze projektu Koordinátor. 

Školení probíhalo ve třech dvoudenních cyklech vždy po 
'" 

atrnácti dnech. Každý vyuaovací den zahrnoval 8vyuaovacích 

hodin .. 

Důraz byl kladen na osvojení si práce v týmu, jehož 

vytvoření a následná spolupráce uaitelů jednotlivých předmětů 

v něm je pro tvorbu kvalitního ŠVP nezbytné. Výuka probíhala 

formou celé škály aktivit, během nichž si úaastníci většino.u 

sami vyvozovali jednotlivá fakta. Ta pak byla lektory shrnuta. 

Budoucí ,koordinátoři získali velké,množství materiálů, jednak 

s fakty týkajícími se vzdělávacího obsahu a jednak s velkým 

množstvím praktických návodů na aktivity, které mohou být 

uplatněny při práci s pedagogickými sbory jednotlivých škol 

při tvorbě ŠVP a v řadě případů i v následné výuce žáků. Co se 

týae vzdělávaóího obsahu tohoto semináře, ten nebyl zaměřen 

primárně na sepsání dokumentu ŠVP (struktura ŠVP byla probrána 

spíše okrajově), ale v první řadě byl kladen důraz na 

pochopení hloubky reformy a nutnosti změnit celkový postoj ke 

vzdělávání jako takovému. 

Semináře se zúaastnili zástupci škol z Prahy 3 a 4. 

Z celkového poatu pětadvaceti budoucích koordinátorů bylo 32% 

mužů, což je, vzhledem k hustotě pedagogů mužského pohlaví, 

která ainí cca 20%, na našich základních školách, udivující 

množství. Nutno podotknout, že většina z úaastnících se mužů 

je na své škole na postu ředitele nebo alespoň zástupce 

ředitele. Tohoto kurzu se oproti tomu, alespoň podle mě 

dostupných informací, nezúaastnila ani jedna ředitelka. 

Právě ve složení úaastníků školení se ukázala slabina 

celého projektu. Touto slabinou byl výběr budoucích 

koordinátorů na jednotlivých školách a přístup těchto škol 

k němu. 
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. Podle výše127 uvedeného má koordinátor za úkol iniciovat 

týmovou práci učitelského sboru, formulovat úkoly, hodnotit 

výsleaky, komunikovat s veřejností a případnými partnery 

školy, . zprostředkovávat škole další vzdělávání pedagogů atd. 

To ovšem vyžaduje, aby byl do této funkce vybrán člověk, když 

už ne pro reformu nadšený, tedy alespoň ne pro ti ní zaujatý. 

Měl by mít alespoň základní předpoklady tento náročný úkol 

zvládnout. Zde se vyskytl problém. Z pětadvaceti účastníků 

splňovali, na základě mého pozorování jejich projevů během 

výuky i mimo ni, tento předpoklad jenom nemnozí. Na některých 

školách byla důležitost správného výběru koordinátora fatálně 

podceněna - evidentně byla jeho funkce považována za značně 

nevděčnou a nebyli proto vybráni pracovníci pro ni způsobilí, 

ale spíše ti, kteří se zřejmě "nestihli včas schovat", nebo 

dostali tuto funkci ~a trest. 

Kromě tohoto zásadního nedostatku motivace vidím ještě 

jeden podstatný problém a to, že z každé školy je proškolen 

pouze jeden pedagog. Během školení se sice tento člověk naučí 

práci v týmu a jsou mu předány potřebné znalosti, ale šance že 

tento, i po šestidenním školení, pro věc ne příliš nadšený 

člověk dokáže přesvědčit a motivovat převážně skepticky 

naladěné kolegy ve sborovně je značně malá. 

Na bezplatné vyškolení dalších pracovníků nemá škola 

nárok. Pokud by přesto některá škbla měla záj~m o proškolení 

více členů svého sboru, kteří by tak mohli dle mého názoru 

vytvořit efektivně pracující jádro budoucího tvůrčího i 

realizačního týmu, musela by sáhnout do svých skromných 

financí a zajistit si soukromé školení z nabídky, kterou 

proj ekt Koordinátor dává k dispozici 128. 

I přes tuto slabinu vidím velký přínos školení 

koordinátorů především v tom, že učitelům odhalí právě onu 

výše zmiňovanou dvou rovinovou strukturu této kurikulární 

127 strana 75 -76 této práce, kapitola Projekt Koordinátor 
128 viz strana 75 -76této práce, kapitola Projekt Koordinátor 
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reformy129, jejíž pochopení je pro její úspěšné provedení dle 

mého názoru naprosto nezbytné. 

ŠVP vpraxi 
V rámci své individuální pedagogické praxe jsem strávil 

tři týdny na pilotní FZŠ Táborská, jejímž ředitelem je 

v předcházející kapitole zmíněný ing. Beran. Člověk nad jiné 

v zavádění RVP zainteresovaný, angažující se hlavně 

v proškolování pedagogických pracovník6 v rámci projektu 

Koordinátor. 

Z tohoto d6vodu by tato škola mohla sloužit jako příklad 

úspěšného zvládnutí reformy pro všechny ostatní. Navíc se 

neváhá o své poznatky a nápady podělit a tím cestu k zvládnutí 

tvorby ŠVP usnadnit i jiným školám. Většinu svého ŠVP a mnoho 

dalších informací zveřejňuje na svých internetových stránkách. 

Zbývalo tedy jen zjistit, zdali a jakým způsobem je 

tento, dle mého úsudku, vytvořeného na základě porovnávání 

jednotlivých ŠVP pilotních škol130
, propracovaný ŠVP na škole 

skutečně realizován. 

Proto jsem se ve škole aktivně účastnil nejen výuky, ale 

i všech celoškolních akcí v době mého p6sobení na škole 

probíhajících131
, kde bylo mou úlohou kromě výzkumu též 

zajišťovat technickou podporu, fotodokumentaci a 

spolupodílením se na organizaci též přispívat k zajištění 

hladkého průběhu jednotlivých akcí. 

Bohužel není možné rozebírat v této práci detaily celého 

ŠVP FZŠ Táborská nazvaného příznačně Škola porozumění, neboť 
i. 

se jedná o obsáhlý tří set stránkový dokument. Proto jsem 

vybral pouze krátkou ukázku, kde jsou shrnuty jeho hlavní 

principy. Jedná se o jeho jakousi základní "jedenáctku" 

z kapitoly Charakteristika školy. 

129 viz strana 70 - 80 této práce, kapitola Zavádění RVP do škol- tvorba ŠVP 
130 respektive jejich veřejně dostupných části 
13l viz níže 
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"Motto: " ... a aby chodily děti do školy rády a dobře je 

připravila pro život ... ". 

1) VYTVÁŘET POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT LIDSKÉ 

OSOBNOSTI 

Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami 

samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto 

prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření 

pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Na 

"ŠKOLE POROZUMĚNÍ" jsou ,si žáci, učitelé i rodiče partnery. 

Dokáží 'se vzájemně informovat, podpořit ve svém snažení. 

Řízení školy je vybudováno na demokratických principech, 

respektuje liberální prostředí. Liberální prostředí školy není 

anarchií. Demokratické řízení není bezbřehou svobodou. 

Partneři se nepomlouvají, ale domlouvají se. Partneři se 

respektují a společně plánují. Partneři vyhodnocují - při 

nezdaru hledají efektivnější cestu, při zdaru se ocení. 

Partneři si najdou k sobě cestu i ve volném čase. Dnes je 

samozřejmostí, že k dětem jsou všichni ve škole vstřícní, děti 

školu využívají a neničí, všichni společně rádi prožívají 

hezké okamžiky na školách v přírodě, výletech, při různých 

třídních akcích a dalších tradičních akcích školy (vítání 

prvňáčků, Svatováclavský dětský den, Den školy, Mikulášský 

den, třídní Vánoce, absolventský ples pro žáky 9. tříd, 

poslední zvonění spojené se slavnostním obědem pro žáky 9. 

tříd, reciproční návštěvy se zahraničními školami). Práce ve 

škole je vhodně doplňována relaxa čními akt i vi tami. Chceme, aby 

prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal 

vytváření vhodného klima tu uvni tř školy. Aby vše dobře 

fungovalo, musí být zajištěno i efektivní organizační 

prostředí. 

2) ZDRAVĚ UČIT - POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT "SE 

Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné 

84 



stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale 

také c~ nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost 

volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně 

zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální 

spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě 

základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi -

schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi 

komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi 

občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s 

porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, 

nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, 

schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v 

předmětech školního vzdělávacího programu "ŠKOLA POROZUMĚNÍ". 

Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: 

Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a 

literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její 

aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační 

technologie (předmět ŠVP: Informatika), Člověk a jeho svět 

(předměty ŠVP :Prvouka, Přírodověda, Vlasti věda) ,Člověk a 

společnost (předměty ŠVP: Dějepis, Výchova k občanství a 

zdr~ví), Člověk a příroda (předmětyŠVP: Fyzika, Chemie, 

Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební 

výchova, Výtvarná výchova a Dramatická výchova), Člověk a 

zdraví (předměty ŠVP: Výchova k občanství a zdraví, Tělesná 

výchova) a Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Svět práce 

/Dílny, Pěstitelství, Vaření a Volba povolání/Jo 

Do této doby byly u žáků rozvíjeny schopnosti a dovednosti 

nejen v samotných předmětech, ale například i v rámci 

volitelných předmětů a oborových dnů (vypracování oborové 

práce, obhajoba oborové práce a získání doktorského titulu pro 

žáky devátých tříd). V následujících letech chceme postupně 

převádět předmětové vyučování, zejména na druhém stupni školy, 

do jednotlivých integrovaných celků. Provázanost 

mezipředmětových vztahů a kooperace uči telů má vy tvoři t 
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výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole 

se budou"postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. 

Jej ich tVorba úzce souvisí s "výstupy zš Táborská" a s 

dotvářením školního vzdělávacího programu. Zdravé učení je 

zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a 

respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima. 

3) VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST - POROZUMĚT JÍ 

Každý živý tvor na tomto světě je jedinečný a zranitelný. 

Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Ve ŠKOLE POROZUMĚNÍ se 

každý může cítit bezpečně. Osobnost učitele a osobnost žáka na 

sebe působí. Osobnost tvoří opět osobnost. Proto naplňování 

klíčových kompetencí, estetická výchova a dramatická výchova 

jsou ve ŠKOLE POROZUMĚNÍ základy školníhO dění, kterého se žák 

účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního 

vzdělávacího programu "'- osobnostní a sociální výchova, výchova 

demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální 

výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost 

a zároveň nám umožňují lépe jí porozumět. Tak postupně vzniká 

složitý obraz lidské osobnosti. 

4) INTEGROVAT - POROZUMĚT INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti 

všech vyučujících, na spolupráci s psychologem školy, 

speciálními pedagogy a rodiči. V rámci programu "ZAČÍTSPOLU 

jinak" se dnes věnujeme dětem, které nejsou dostatečně 

připravené na školní docházku, již v období před jejich 

nástupem do školy. Od první třídy dochází k součinnosti 

třídních učitelů,školnJ. psycholožky a speciálních pedagogů s 

žáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, 

odstraňujeme zejména formou speciálních cvičení a náprav 

handicapy žáků (řečové vady a specifické poruchy učení). Mimo 

to se všichni učíme respektování individuálních potřeb dětí, 

vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací 
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souvisí boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v 

souvislosti s jeho osobním 'maximem, které současně odstraňují 
'r , 

jeho individuální znevýhodnění. 

5) VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT PRÁCI S 

INFORMACEMI 

Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co 

nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního 

prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí 

čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, 

pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou 

využívat učebny výpočetní techniky a počí tače ve .. třídách k 

procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a 

dovedností v práci s počítačem. Žáci druhého stupně mají k 

dispozici jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku -

například pro zpracování oborových prací, referátů a podobně. 

Chceme, aby žáky ve škole obklopovalo to, o čem se učí, co 

vyrobili a prožili. Od první třídy se děti učí plánova t, 

rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. 

6) SPORTOVAT A POŘÁDAT OZDRAVNÉ POBYTY - POROZUMĚT TOMU, ŽE 

UČIT SE NEMUSÍME JEN VE ŠKOLE 

Program alternativních sportů a ozdravných pobytů je naplňován 

dobře zorganizovanými pobytovými akcemi - ozdravnými'pobyty, 

školami v přírodě, týdny sportů a turistiky a podobně. Má 

nejenom ozdravný význam pro děti, ale zejména má vliv při 

vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi 

jednotlivými třídami. Z učitele se na pobytové akci stává 

kamarád. Učitel a žák zůstávají partnery i po návratu do 

školy. To, o čem se jen teoreticky můžeme učit ve škole, je 

možné objevovat ve skutečnosti. Klasickou výuku tělesné 

výchovy mohou doplňova t například kurzy plavání, bruslení nebo 

letní či zimní týden sportů a podobně. Výuka tělesné výchovy 

je zařazena do oblasti člověk a zdraví, kam kromě zmíněné 
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tělesné výchovy patří ve školním vzdělávacím programu nŠKOLA 

POROZUMĚNÍ" nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova. 

7) MÍT PARTNERY V ZAHRANIČÍ - POROZUMĚT TOMU, ŽE JSME SOUČÁSTÍ 

EVROPY 

Jsme rádi, že máme partnery v zahraničí. Výuku cizích jazyků 

se ve škole snažíme doplnit o kontakty s dalšími školami v 

Evropě i jinde ve světě. Úzce spolupracujeme s německými 

školami na bázi výměnných návštěv, seminářů a prezentace. 

Pravidelně se mají možnost setkat učitelé při plánování 

společných projektů. Každý rok se daří zajistit reciproční 

výměnu skupiny žáků. Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí 

třídě. V šesté třídě umožňujeme, aby se žák začal učit druhý 

cizí jazyk. Podporu k realizaci uvedených partnerství hledáme 

také ve spolupráci s neziskovými organizacemi a grantovými 

agenturami (Sokrates, ",) . 

8) ROZVÍJET SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU 

MEZI LIDMI 

Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, 

a to jak v rovině dospělých, tak žáků. Partnerem školy je 

Občanské sdružení ARCUS Praha 4. Supervizi nad činností školy 

má Rada školy (Školská rada), která je řediteli školy jak 

odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním 

oponentem. Školní žákovský parlament je vnitřně členěn. Podílí 

se na dění ve škole například i organizací a spolurozhodováním 

akcí . . Je partnerem vedení školy. Tradicí jsou pravidelné 

páteční nebo pondělní ranní třídnické hodiny. Tato hodina je 

tzv.· nkomunikační" hodinou postavenou mimo vyučování. Součástí 

komunikačních hodin je setkávání a další projekty napříč 

třídami, napříč nškolou". Spojujeme věkové skupiny, 

předali své dovednosti těm mladším a naučili se tak 

zodpovědnými. Jelikož školu navštěvují žáci různých 

národností, klademe důraz na multikulturní výchovu. 
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též schopni sami nacvičit divadlo a hudební výstupy pro 

ostatní žáky školy. 

9) MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM - POROZUMĚT NEBEZPEČÍ, KTERÉ NA NÁS 

ČÍHÁ 

Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí 

školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho 

vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci 

seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, 

systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, 

psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i 

široká nabídka programů pro volný čas. Na škole jsme od roku 

1993 začali budovat Centrum volného času ARCUS a od roku 2000 

ve spolupráci s Občanským sdružením ARCUS Praha 4 Otevřený 

dětský klub ARCUS. V současnosti má CVČ ARCUS ve své nabídce 

několik desítek druhů kroužků. Kroužky navštěvují jak žáci 

naší školy, tak "přespolní". Některé kroužky jsou určeny i pro 

mládež a dospělé. Dětský klub ARCUS nabídl vyplnění volného 

času pro děti, které nemají odpoledne co dělat. Děti 

přicházejí a mohou si zahrát hry, poslechnout muziku, 

popovídat si. Jindy je jim nabídnut cílený program, výlet nebo 

pomocná ruka při učení nebo psaní domácího úkolu. V 

odpoledních hodinách je pro žáky školy denně přístupná školní 

knihovna, učebna výpočetní techniky a školní hříŠtě. Současně 

škola a OS ARCUS Praha 4 ve spolupráci s Novou školou o.p. s. v 

rámci programu komunitního vzdělávání zahájila činnost 

komuni tního cen tra. Komuni tní programy školy doplňuj eme 

di vadelními představeními, koncerty, účelovými pronájmy 

prostor, besedami a semináři. 

10) KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ - POROZUMĚT PARTNERSTVÍ 

Oblast, která je pro školu významná, je oblast "public 

relations", oblast "grantování", komunikace s veřejností -

zejména rodičovskou a publikační a lektorská činnost 
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pracovníků školy. Toto jsou všechno oblasti, ve kterých škola 

zís~ává jméno, dává o sobě vědět, rozšiřuje vybavenost a 

podobně. Rodiče si zvykli na .pravidelné konzultace, třídní 

schůzky, společné akce, semináře pro rodiče a na Školní 

noviny, na různé letáky a ankety, školní kalendáře a další 

materiály. Zapojujeme se do meziškolních soutěží, olympiád, 

zápasů, obstáli jsme dobře v testování Kalibro a PISA. Jedna z 

akcí, na kterou reagovalo na padesát škol z České republiky, 

se konala od srpna 2002 do června 2003. Žáci a pracovníci 

školy se stali vyhlašovateli charitativní a vzdělávací akce -

putovní výstavy fotografií z povodní 2002 - "Kuš, vodo!". 

Podobné akce, které děti vnitřně obohacují, organizujeme i 

nadále. 

ll) VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ -POROZUMĚT POTŘEBĚ 

CELOŽIVOTNĚ SE VZDĚLÁVAT 

Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání 

všech pracovníků školy. Například v současné době učitelé 

studují doplňkové nebo rozšiřující pedagogické studium, 

úcastní se seminářů ve svém oboru, ... Sami pořádáme semináře 

pro naše učitele. Organizujeme semináře a setkání pro pedagogy 

z jiných škol. Škola úzce spolupracuje s fakultami 

vzdělávajícími budoucí učitele. Ověřujeme tvorbu a realizaci 

Školního vzdělávacího programu. Spolupracujeme s odborníky a 

neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP. Máme akreditovány 

vzdělávací kurzy, čímž se naše škola stala střediskem dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. ,,132 

Dřive než začnu s rozborem jednotliv~ch bodO z hlediska 

jejidh převedeni do praxe školy, zminim se krátce o stylu 

v~uky během hodin, které jsem měl možnost navštivit či sám 

vyučovat a jejich korespondováni se stylem v~uky tak jak ho 

vidi tvOrei RVP. Z tohoto úhlu pohledu musim přiznat, že se 

132 KOLEKTIV AUTORŮ. Základní "jedenáctka" školního vzdělávacího programu "ŠKOLA POROZUMĚNi" 
[on-line]. FZŠ Táborská, srpen 2004, srpen 2005. google; Dostupný z www: 
<http://www.zstaborska.czlSVP/2_charakteristika.skoly.htm> 
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pedagogický sbor FZŠ Táborská opravdu snaží požadavkům RVPco 

nejNíce vyhovět. Frontální forma výuky je praktikována ze 

zhúlba 50%; zbytek výuky probíhá formou celé škály aktivit, 

které podporují logické myšlení žáků, za jehož pomoci si musí 

některá fakta sami vyvodit, jejich schopnost vzájemné 

kooperace a práce v týmech, tvůrčí schopnosti atd. - tedy 

podporují přesně ty schopnosti, o kterých se na stránkách RVP 

ZV či této práce můžeme dočíst. V jednotlivých předmětech se 

učitelé pokouší o maximální využití znalostí žáků získaných 

výukou ostatních oborů. Zde vidím jediný, spíše organizační, 

nedostatek a to je existence kabinetů jednotlivých oborů -

učitelé využívajíce je jako své základny jsou tím nepatrně 

omezováni ve vzájemné komunikaci a možnosti tvorby společných 

edukačních strategií. Mnohem lepším řešenim by se mi v tomto 

ohledu zdála jediná společná sborovna, kde by, sice za cenu 

drobného omezení soukromí a klidu na práci, bylo větší 

množství příležitostí pro společnou komunikaci. Tento výše 

zmíněný handicap je z větší části vyřešen častými poradami, 

jakož i početnými i vícedenními soustředěními, která slouží 

právě k promýšlení společných strategií jakož i k utužování 

kolektivu. Nutno ještě poznamenat, že pedagogický sbor FZŠ 

Táborská má relativně nízký průměrný věk - většina pedagogů se 

rekrutuje s čerstvých absolventů pedagogických fakult, kteří 

na této škole absolvovali svou individuální pedagogickou praxi 

a po dokončení fakulty se vrací. Relativní mládí, ještě 

nevyčerpaná energie a tvůrčí zápal těchto lidí je také 

důvodem, proč je tento pedagogický sbor tak schopný 

přizpůsobit se změnám a novým požadavkům na něj kladeným, což 

je problém" v případě staršího a konzervativněji založeného 

sboru. 

Výuka je dále doplňována mnoha projekty na celoškolní 

úrovni podporujícími především průřezová témata a klíčové 

kompetence žáků. Jako příklad uvádím Vietnamský den pořádaný 

ve spolupráci s vietnamským velvyslanectvím, který seznámil 
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žáky s kulturou i lidmi této vzdálené země formou řady 

uměleckých ukázek, přednášek a tvůrčích činností . 
.1" 

Analýza začlenění jednotlivých bodů "jedenáctera" do praxe školy 
Nyní proberu jednotlivé body "jedenáctera" FZŠ Táborská, 

které se mi během mé činnosti na této škole podařilo potvrdit. 

Bod číslo jedna: prostředí školy je opravdu na první 

pohled příjemné, žáci se z vlastní iniciativy snaží o jeho 

vylepšování, za celou dobu mého působení zde jsem se nesetkal 

s žádným, byť i sebemenším, projevem devastace výzdoby nebo 

něčeho jiného, což je na škole, kterou navštěvují i často 

problémoví žáci z nejnižších sociálních skupin překvapující 

zjištění. Naopak i žáci, kteří jinak mají za sebou mnohdy i 

kriminální minulost se ve škole cítí součástí kolektivu a 

pracují na udržení příjemného a přátelského prostředí školy. 

Co se týče akcí pořádaných školou musím přiznat, že jejich 

četnost mě překvapila - během mého třítýdenního působení jsem 

se zúčastnil organizace čtyř velkých celoškolních projektů, 

což je jak vidno průměrně více než jedna akce na týden. 

Z rozhovorů vedených s pedagogy po té vyplynulo, že to je 

běžná praxe a že akcí na podporu průřezových témat a klíčových 

kompetencí žáků je na této škole opravdu mnoho. 

Bod číslo dvě: i zde mé pozorování potvrdilo vše v tomto 

bodu uvedené. Zúčastnil jsem se i zmíněných oborových dnů -

jedná se o akci, kdy si každý žák druhého stupně vybere jedno 

z vypsaných témat jednotlivých oborů a během roku se účastní 

mnoha akcí týkajících se tohoto tématu. Na konci roku po té 

vypracuje takzvanou oborovou práci a prezentuje ji před 

ostatními kolegy z vybraného oboru. Žáci devátých tříd ji pak 

ještě musí obhájit před komisí. 

Bod číslo čtyři: plně potvrzuji úspěšné začlenění 

handicapovaných žáků. Z rdzhovorů vyplývá, že by, však učitelé 

uvítali speciální asistenty pro více postižené žáky. 
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Bod číslo pět: žáci jsou vedeni k co nejefektivnějšímu 

využívání informačních technologií jako zdroje informací 
",_tJ 

k plněni zadan9ch ókol~ a prostředku jejich snadnému a 

kvalitnímu zpracování. Škola vlastní dokonce dvě počítačové 

učebny~ které mají žáci k dispozici. 

Bod číslo osm: zóčastnil jsem se osobně voleb do školního 

parlamentu - každá třída druhého stupně vytvoří sv~j volební 

program, kter9 pak prezentuje na nástěnkách školy a během 

prezentací, které provádí ve všech třídách školy. Po volbách 

vítězná třída, či koalice obsadí sv9mi kandidáty v9bory: 

organizační, pedagogick9, pro školní stravování a prodejnu, 

pro voln9 čas a sport atd. Pozitivní je, že akce nekončí 

volbami, ale zástupci jednotliv9ch v9bor~mohou v rámci sv9ch 

kompetencí opravdu ovlivnit běh školy, což mají za povinnost 

dělat na základě svého volebního programu. To se ukazuje jako 

v9born9 prostředek k v9chově demokratického občana, jak uvádí 

RVP a k v9chově k občanské odpovědnosti. 

Také ostatní blíže nerozebírané body byly potvrzeny. I 

přes tyto zjevné óspěchy neusnula FZŠ na pomysln9chvavřínech 

a sám ředitel školy přiznává, že ŠVPje živ9 dokument, kter9 

se musí neustále vyvíjet a reagovat na nové poznatky a potřeby 

školy. 

Závěr 

Naše školství stojí na počátku kurikulární reformy, která 

zřejmě radikálně změní ce19 jeho systém, kter9 z~stával 

v jádru stejn9 již .od počátku dvacátého století. Každá škola 

je postavena před ókol vytvořit na základě Rámcov9ch 

vzdělávacíchprogram~ sv~j vlastní Školní vzdělávací program 

na jehož podobě se má možnost podílet opravdu každ9 pedagog. 

To dává možnost zformulovat nejvhodnější podobu vzdělá~ání 

dané školy, přizp~sobenou jejím podmínkám a potřebám jejích 

žák~. Tvorba tohoto programu je založena na změně přístupu 

k v9uce, na kooperaci jednotliv9ch učitel~, na jejich dalším 
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vzdělávání a mnoha dalších faktorech. Zvyšuje odpovědnost 

každébo učitele za vlastní práci a výsledky a tím se stává 

prostředkem k jeho profesnímu zdokonalování. 133 

Co se týče zhodnocení obsahu jednotlivých RVP vydaných 

VÚP v Praze nenalezl jsem jedinou věc, kterou by mu bylo možné 

vytknout. Tedy kromě jediné drobnosti týkající se jednoho ze 

vzdělávacích cílů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, obor 

Tělesná výchova Rámcového vzdělávacího progra~u pro základní 

vzdělávání, která je rozebrána v příslušné kapitole věnující 

se RVP ZV a proto ji není třeba znovu opakovat. 

Zásadní nedostatek vidím (a nejsem sám) především 

v nedostatečném proškolení učitelů134 , kterých se tato reforma 

týká především a zároveň v nedostatečné podpoře projektu ze 

strany vysokých škol, které budoucí učitele připravují na 

jejich pedagogickou dráhu. Z výsledků rozhovorů vedených na 

toto téma vyplývá, že málokterý vysokoškolský student 

pedagogiky má více než jen mlhavou představu co to vlastně RVP 

jsou. A to je, vzhledem k tomu, že by se tito noví mladí 

pedagogové měli stát budoucími nositeli změn, které nám tato 

přelomová kurikulární reforma přináší, značně znepokojivé. 

Z tohoto je jasně patrné, že uskutečňování změn začalo 

z nesprávného konce - místo okamžitého (s největší 

pravděpodobností politicky motivovaného) zavádění do praxe se 

mělo začít zvolna, to znamená od začlenění problematiky RVP do 

výuky vysokých škol a systematické osvěty mezi současnými 

pedagogickými pracovníky, kteří na tom jsou, co se týče 

vědomostí o RVP, mnohdy ještě hůře než výše zmínění studenti 

našich univerzit. K tomu bohužel nedošlo a nyní nezbývá než si 

uvědomit, že záleží na každém z nás pedagogů současných i 

budoucích, zda se podaří taková proměna české školy jakou 

autoři RVP naplánovali, či jestli vše ustrne pouze na napsání 

133 KOLEKTIV AUTORŮ. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: 
VÚP v Praze, 2005 str. 5 - 10 
134 viz strana 80 - 83 této práce, kapitola Školení koordinátorů v praxi 
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dokumentu~ který založen do police bude pomalu mizet pod 
{~'-

nánosy prachu ... 
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Summary, 

The whole dissertation deals with the introduction of 

framework educational programmes 135 into Czech primary schools 

and grammar schools. The topic concerned is very up-to-date 

nowadays, however, it has not been completely depicted yet. 

The dissertation could be divided into two main parts. 

In the initial part, the theory of the FEP is concerned. 

Firstly, it is necessary to prescribe the idea of the FEP 

which is based on the Czech National programme of Education, 

so called White Paper 2001. 2001 was the year when theFEP 

started to be developed. 

It is followed by the detailed depiction of the concept of key 

competences. A clear understanding of this term is essential 

for the further work with the FEP. 

Next chapter faces the structure of the FEP, which consists of 

different areas of educational process, cross-curricular 

topics and rules according to which School Educational 

Programmes 136 should be created. Under the term SEP the 

document according to which lessons at a particular school are 

organised should be understood. 

The detailed description of the specific features of the 

primary school and grammar school's FEP is offered in the 

following two chapters. 

After the acquaintance with the basic information about the 

FEP, the dissertation tackles the introduction of the FEP into 

the educational reality. The proces s is based on forming the 

School Educational Programmes. This chapter is divided into 

two parts which demonstrate the way of setting up the FEP at 

primary schools and grammar schools. In both cases, the 

135 In the following text the ahhreviation FEP is only used 
136 ln the following text the ahhreviatiolY SEP is only used 
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cur~ent state is analysed in details as well as the preceding 

development, the support of the government etc. 

The second part of the dissertation surnrnarises the results 

of the research carried out to confirm the theoretical thesis 

mentioned above. There were several methods used in the 

research, e.g. an observation, guided and free interviews, an 

attempt to join the process of putting the FEP into practice 

at a particular school. The research could be regarded from 

two point s of view. Firstly, it describes the state support of 

forming SEP to primary schools. Secondly, it follows the 

realization of the SEP, particularly, at FZS Táborská. 

The last chapter function as a surnrnarisation of the possible 

prospects and limits of this fundamental curricular reformo 

98 


