UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Pedagogická fakulta
katedra primární pedagogiky

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Autor diplomové práce: Ing. Andrea Šimáková
Studijní forma: učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Forma studia: kombinovaná
Diplomová práce dokončena: červen 2006

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené
literatury.

V Praze dne

20. června 2006

Poděkování

Ráda bych na tomto místě poděkovala paní Doc. PaedDr. Radce Wildové, CSc.
za velice podnětné odborné vedení při tvorbě diplomové práce, za laskavost, vstřícnost
a cenné rady, kterými významně přispěla k vytvoření této práce.

OBSAH:

1

Historická východiska a proměny postavení primární školy v systému
vzdělávání

2

2

Komparativní analýza obsahu primární školy v zemích Evropské unie

10

3

Proměny české primární školy

3.1

Humanizace školství jako východisko reforem

3.2

Získávání klíčových kompetencí žáky jako cíl transformace české primární

13

školy

17

3.3

Kurikulámí reforma - rámcové a školní vzdělávací programy

31

3.4

Vývoj didaktických přístupů k problematice obsahu vzdělávání

46

3.5

Současné proměny obsahu vzdělávání

49

3.6

Koncepce, metody a formy výuky vedoucí k efektivnímu učení

57

3.7

Změna klimatu třídy včetně vlivu metod výuky

63

3.8

Změny v hodnocení žáků

67

3.9

Pedagog jako nositel současné proměny

70

4

Úkoly a cíle rozvoje vzdělávací soustavy do budoucna

76

Závěr
Literatura a informační zdroje

84

1

Historická východiska a proměny postavení primární školy v systému

vzdělávání

Primární vzdělávání je ontogeneticky významným a didakticky specifickým
stupněm v celkovém vzdělávání člověka. Odpovídá věku dítěte od 5-6 let do 10-12
let. Je chápáno jako:
•

otevřený systém;

•

proces kladení základů pro celoživotní učení;

•

osvojování

gramotnosti

a

zprostředkovávání

základních

kulturních

dovedností;
•

vytváření prvotního uceleného náhledu na svět s vyznačením základních

vztahů a souvislostí, které umožňují orientaci dítěte v okolním světě;
•

proces rozvoje jazykového potenciálu představujícího důležitý nástroj pro

úspěch v další fázi vzdělávání;
•

uvádění do národní kultury a vytváření národního povědomí;

•

celkové rozvíjení dětské osobnosti (utváření postojů, hodnotových orientací,

zájmů apod.) otevírání vývojových a individuálních potencialit. (Spilková, V. a
kolektiv: Proměny primárního vzdělávání v ČR, Praha: Portál 2005, s. 91)
V letech 1774-1869, v počátečním období primárního vzdělávání v našich
tzv. školou triviální, neboť základem primárního

zemích, byla primární škola

vzdělávání bylo trivium - čtení, psaní a počty. Trivium sloužilo jako prostředek
získání gramotnosti i šíření náboženství.
Také v dalším období 1869-1918 zůstává trivium základem primárního
vzdělávání, ale obsah vzdělávání se rozšiřuje o tělesnou výchovu, estetickou výchovu
a o reálie, v nichž žáci vyrůstají.
Náš prvorepublikový školský systém byl velmi podobný rakouskému a
německému školskému systému, kdy po pětileté obecné škole mohl žák absolvovat
tri roky měšťanské školy, případně další tři roky obecné školy nebo po pětileté
obecné škole v případě, že měl studijní předpoklady i rodinné zázemí, které mu to
•

,

v

umožňovalo, přešel na osmileté gymnázium. Slo v pravdě o selektivní školský
systém.
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V poválečné historii došlo na základě zákona o jednotné škole (schválen roku
1948) k zavedení jednotného, značně unifikovaného školství, především z hledisko
ideologického (marxisticko- leninská ideologie).
V letech 1948 až 1953 existoval samostatný 1. výchovně vzdělávací stupeň pod
názvem národní škola, který byl uzákoněn školským zákonem v roce 1948. Tato
samostatnost neměla dlouhého trvání, neboť dalším zákonem z roku 1953 byl
začleněn do osmileté a jedenáctileté střední školy.
Roku 1960 byl zákonem opět změněn školský systém a došlo ke vzniku
devítileté základní školy, v jejímž rámci existoval 1. stupeň jako pětiletý a 2. stupeň
čtyřletý, přičemž primární škola byla integrována s nižší střední školou.
K další změně dochází v rámci reformy z roku 1976, kdy se nejprve pokusně,
od roku 1984 pak zákonem, zkracuje devítiletá základní škola na osmiletou základní
školu, přičemž 1. stupeň byl zkrácen o rok s odůvodněním, že žáci rychleji vyspívají
jak biologicky tak psychicky než jejich vrstevníci např. před padesáti lety. Primární
škola, tj. 1. stupeň i 2. stupeň základní školy trvaly tedy každý čtyři roky.Těmito
zákonnými úpravami došlo ktom u, že primární škola ztrácela svou svébytnost a
výchovnými metodami a formami práce se začala více přizpůsobovat vyučování na
nižším sekundárním stupni školy.
V současné době je povinná školní docházka realizována v devítileté základní
škole, členěné na pětiletý primární stupeň a čtyřletý nižší sekundární stupeň.
Organizačně dochází v rámci snižování počtu žáků a vzhledem k úsporám nákladů
k organizačnímu spojování základní a mateřských škol pod jedno ředitelství, tam kde
o tom rozhodne zřizovatel školy (u základních škol převážně obce, resp. příslušné
městské části), ve většině případů se však nejedná o skutečnou integraci předškolní
výchovy a primárního vzdělávání.
Vzdělávání se řídí novým školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), který nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2005. Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední,
vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví
podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a
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povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů
vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
Pokud se týká primární školy, již od vzniku naší soustavy školství v roce 1869,
byla délka primární školy pětiletá, s výjimkou období druhé světové války a období
tzv. nové školské koncepce, experimentálně od roku 1976, uzákoněné pak roku 1984,
kdy byla primární škola čtyřletá. V současné době je opět primární škola pětiletá (1.
stupeň, 2. stupeň je čtyřletý). Experimentálně byl ve školním roce 1995/1996
ověřován také třístupňový model základní školy (3+3+3 roky). Od školního roku
1996/1997 je základní škola strukturována původně v modelu 5+4 roky.
Vnitřní členění primární školy má v naší školské tradici členění na 2 až 3 fáze
např. 3+2 roky, 2+3 roky 1+2+2 roky nebo 2+1+2 roky. Jedná se o tzv. elementární
cyklus (osvojování základů vzdělanosti, získávání základních dovedností pro školní
práci orientace žáka ve škole, přizpůsobení se školnímu prostřední, jeho akceptace) a
o tzv. prohlubující cyklus (rozvíjení zájmové orientace žáků, rozvoj učebních
dovedností, vyrovnávání rozdílů mezi žáky, příprava na odborně předmětovou výuku
na 2. stupni atd.).
Přes politické a společenské vlivy (demokratické zřízení tzv. 1. republiky,
výjimečná doba 2. světové války, období komunismu po roce 1948, transformace
českého školství po roce 1992), které měly na naše školství podstatný vliv, je možné
konstatovat, že si česká primární škola uchovala z hlediska celkového pojetí, cílů i
obsahu vzdělávání i metod výuky uchovala svou historickou kontinuitu.
Pro naše primární vzdělávání je charakteristická didaktická tradice, vycházející
již z doby národního obrození v 19. století a posílená v období 1. republiky. V těchto
obdobích sehrálo české (československé) školství významnou a nezastupitelnou roli
při budování české národní kultury, formování českého jazyka, rozšiřování jeho
slovní zásoby, kultivace smyslů a smyslového vnímání. Rovněž tak školství plnilo
funkci společenskou a osvětovou. Vždyť obecná škola na vesnici byla vždy jejím
kulturním centrem. Prvorepublikový „pan učitel“ byl osobou všeobecně váženou a
respektovanou, neboť vštěpoval žákům všelidské a mravní hodnoty, humanistické,
občanské i křesťanské.
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Typickým pro naše školství bylo úsilí o národnostní charakter prim ární školy,
který byl historicky podmíněn složitostí emancipačního vývoje českého národa, kdy
českému jazyku hrozil zánik, a proto bylo zpočátku hlavním jazykové vyučování
(tvorba slovní zásoby, mluvnice), spolu důrazem na národnostní a vlastenecký obsah
výuky (učení o českém národě, významných osobnostech našich dějin, budování
národní hrdosti). Významný byl též reeionální přístup, zaměřený na výuku o
domově, o rodném městě, vsi a okolí.
Začátkem 20. století se objevují snahy o reformu pedagogiky, jednalo se o
vlivné hnutí v Evropě i Americe vzniklé jako reakce na tzv. herbartizmus, který
vyžadoval bezmeznou poslušnost ve škole, kladl důraz na pamětné osvojování
vědomostí na frontální výuku a verbální výklad.
Také u nás se objevují reformní tendence v tzv. českém reformním hnutí ve 20.
a 30. letech 20. století, kdy vznikají pokusné reformní školy. Obecný cíl primární
školy byl ve 30. letech formulován následovně: „Úkolem jednotného 1. stupně je
připravit mládež pro vyšší vzdělání, tj. poskytnout jí základní vědomosti a
dovednosti aktivní pracovní metodou a vedením k samostatnosti“ (Organizační a
učební plán reformních škol. Praha, ŠVSP 1930, s. 3).
Od začátků naší primární školy se projevuje snaha o respektování osobnosti
dítěte, daná tradicí J. A. Komenského. Cíle, obsah a metody vyučování se
přizpůsobují věkovým a individuálním zvláštnostem a potřebám žáků a zohledňují se
zvláštnosti poznávacího procesu dítěte mladšího školního věku. Na tomto místě je
třeba zmínit dílo reformního pedagoga Václava Příhody „Ontogeneze lidské
psychiky“, v níž mapuje dětský školní věk. Hovoří o tom, že je nepřirozené
atomizovat učení na jednotlivé vyučovací hodiny, požaduje ucelené, globální
vyučování a s ucelenými tématickými okruhy (vlastivědné, přírodovědné téma).
Prosazoval globální metodu učení čtení, psaní, počítání. Tato metoda se ukazuje i
dnes mimořádně vhodná při učení dyslektických dětí. Dalším významným
reformním krokem bylo již ve 30.letech 20. století zavádění slovního hodnocení.
Významnými učiteli pokusníky byli např. Uher, Bakule, Mužík či Jedlička.
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Ve 30. letech se objevuje i další pokroková metoda výuky, tzv. Kožíškova
genetická metoda, kterou prosazoval při výuce čtení a vytvořil k n í i slabikář
„Poupata“.
Pro naše školství je rovněž typická preference výchovné dimenze vyučovacího
procesu před dimenzí vzdělávací. Jednalo se především o výchovu mravní,
k respektování všelidských hodnot, výchovu křesťanskou ( či obecně náboženskou),
výchovu k vlastenectví a národní hrdosti, ale i k republikánství a respektování
demokratických hodnot.
Výše uvedené progresivní snahy našeho prvorepublikového školství byly
výrazně zasaženy druhou světovou válkou a zvláště pak nástupem komunistů k moci
po únoru 1948, kdy došlo ke změně ideologické orientace našeho školství od
humanistických a demokratických idejí k totalitní výchově, ideově ovlivněné
marxisticko-leninským světovým názorem a charakterizovanou odklonem od
západoevropských tradic a příklonem ke kopírování všeho co bylo v Sovětského
svazu, včetně jeho vzdělávacího systému.
Výchova ve škole se stává významným nástrojem v rukou komunistů
k ideovému působení na mladou generaci v duchu marxisticko-leninské ideologie.
Padesátá léta 20. století znamenají

další výraznou ideologizaci cílů a obsahu

vyučování na všech stupních vzdělávací soustavy. Především humanitní vzdělávací
předměty (dějepis, občanská výchova, filozofie) byly deformovány překrucováním
dějinných událostí a preferencí určitých filozofických směrů na úkor objektivity.
V

60. a 70. letech docházelo k úsilím o tzv. modernizaci obsahu vyučování,

která vyústila v reformu z roku 1976, označovanou jako nová koncepce, založenou
na výzkumech G. Pavlovice. Ten v roce 1975 publikoval tezi, že šestileté děti mají
více znalostí a rozvinutější myšlenkové operace než stejně staré děti před 20 lety
díky větší kulturnosti prostředí a lepším materiálním a sociálním podmínkám. Šlo o
tzv. vývojovou akceleraci dětí. Tyto názory podmínily reformu našeho školství, při
které došlo ke zkrácení vzdělávací programu primární školy o jeden rok (od roku
1976 pokusně a v roce 1984 byl uzákoněn čtyřletý 1. stupeň základní školy, stejně
jako 2. stupeň) při stupňování nároků na výkon. I o vyústilo ve zvýšení procenta
problémových žáků vyžadujících zvláštní péči (ve zvláštních školách) a došlo u nich
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ke ztrátě motivace k učení. Obavy rodičů z vysokých nároků školy na žáka vedly též
k nárůstu počtu odkladů školní docházky (8-12%, někde až 20%).
Důsledkem

byl

nepřiměřeně

k přeceňování teoretických poznatků

náročný

vzdělávací

program

vedoucí

abstraktního myšlení na úkor podceňování

smyslového poznání, praktické dětské zkušenosti a prožitku. To vedlo k posílení
verbálně pojmové, pamětné stránky učení, bez skutečného porozumění vykládanému
učivu, bez osobního zaujetí, tvořivosti, vlastního získání zkušenosti, tedy k posílení
transmisivního způsobu výuky.
Současně s tím nekladla naše primární škola důraz na všestranný rozvoj
osobnosti dítěte, nepřihlížela k jeho dětské osobnosti, vytratil se individuální, laskavý
a povzbuzující přístup k žákům a byl nahrazen důrazem na výkon, na objem
„nabiflovaného“ učiva, a došlo vlastně k encyklopedizaci vzdělávání. To vše na úkor
osobnostního rozvoje žáků, budování jeho hodnotových postojů a dovedností
opravdu důležitých pro život.

Po sametové revoluci, která znamenala odklon od marxisticko-leninského
světového názoru, Sovětský svaz přestal být našim vzorem a mohli jsm e se znovu
orientovat na západoevropskou civilizaci, došlo k významným změnám v celé
společnosti, které se neustále promítají a ovlivňují naši společnost a potažmo naše
školství.
V

90. letech 20. století byl neutěšený stav našeho školství, zděděný po létech

vlády komunistů, předmětem kritiky teoretiků, ale především praktiků našeho
školství. Poměrně značná shoda panovala v nutnosti omezit náročnost a rozsah učiva
primární školy, vrátit primární škole její pětiletý cyklus ( tedy vytvořit opět pětiletou
primární školu, s tím že druhý stupeň zůstane čtyřletý a povinná školní docházka
bude opět devítiletá).
Vyvstala nutnost nově vytýčit cíle a obsahy vzdělávání za použití nových,
progresivních vyučovacích metod a postupů tak, aby byl

všeobecně posílen

osobnostní rozvoj každého jedince „rozvíjení darů, které si každá lidská bytost
s sebou při narození přináší“, k uvolnění všech vnitřních sil osobnosti dítěte.
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Respektování

osobnosti

dítěte

znamená

respektování

ontogenetických

zákonitostí tohoto věkového období jako východisko pro vytváření didaktického
systému primární školy. Znamená to respektování zvláštností poznávacího procesu
dítěte mladšího školního věku, konkrétního myšlení, celistvého vnímání, citové
vázanosti na rodiče. Základním východiskem je respektování různosti žáků,
přihlížení kjejich individuálním rozdílům a vzdělávacím možnostem,

různému

sociokulturnímu prostředí, z něhož vycházejí.
Dalším významným tématem pro reformu českého školství je inteerace.
Česká škola byla spíše segregační, kdy vylučovala děti s poruchami učení, či dalšími
handicapy do specializovaných škol. V západní Evropě v současnosti převažuje
integrovaná (komprehensivní) škola, vnitřně je však velmi diferencovaná, aby
integrované děti měly dostatečnou péči. Proto i u nás vidíme nutnost transformace
školy, aby uměla učit umět se přizpůsobovat různosti dětí. Nejdále jsou v integraci
dětí severské země, kde bylo výsledkem třicetiletého procesu zrušení speciálních
škol a speciální pedagogové byli převedeni do proudu běžných základních škol.
U nás v devadesátých letech nebylo přihlédnuto ke společným trendům a
tendencím v západoevropské škole, kde ve 13 z 15 zemí Evropské unie se budovala
integrovaná škola. Naopak u nás začala vznikat osmiletá gymnázia, čímž byly
způsobeny problémy na 2. stupni základní školy. V případě, že nejlepší žáci po 5.
třídě odejdou do víceletých gymnázií, dochází určitým způsobem k destrukci 2.
stupně základních škol, objevuje se snížení úrovně výuky (chybějí ti „tahouni“ třídy)
a s ní výchovné problémy.
Této situace je si vědoma i vláda a ministerstvo školství a v současná vládní
koncepce školství nepodporuje vznik a rozvoj kapacity osmiletých gymnázií, naopak
se zaměřuje na posílení čtyřletých gymnázií, snahou vlády je, aby 35% příslušného
populačního ročníku do roku 2010 studovalo na gymnáziích. Cílový stav do roce
2015 je 40% populace patnáctiletých gymnazistů.
Nutnou podmínkou úspěšné transformace našeho školství je uplatňování
nových

vyučovacích metod a postupů, které budou vycházet nikoli z tradičního

transmisivního, nýbrž konstruktivistického pojetí vyučování s důrazem na aktivní
tvůrčí

činnost

žáků,

variabilitu

vyučovacích

metod

(projektové

vyučování,

problémové vyučování, dialogické metody) a nové organizační formy výuky
(upozadit frontální typ výuky ve prospěch samostatné a skupinové práce).
Podmínkou úspěchu je rovněž změna vnitřního klimatu školy, změna vztahu žáka a
učitele, důraz na motivaci žáků. Současně je nutná i změna k mezipředmětovému
pojetí integrace obsahu učiva, která se uplatňuje v nyní vytvářených rámcových
vzdělávacích programech pro jednotlivé typy škol, spojená s humanistickým pojetím
vyučování. Těmto podstatným, ale nezbytným změnám cílů, obsahu, forem, metod a
způsobům výuky, změnám ve způsobu hodnocení žáků v průběhu vyučovacího
procesu, jakož i nezbytností změny klimatu ve škole a třídě a novým metodám výuky
pedagogů se budu podrobně věnovat v další části mé diplomové práce.
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2

Komparativní analýza obsahu primární Školy v zemích Evropské unie
Výchovné a vzdělávací cíle jsou v zahraničních kurikulámích dokumentech zemí

Evropské unie (dále jen „EU“) definovány na několika úrovních, první úroveň je
definována obecnými cíli, druhá úroveň je definována tzv. minimálními cíli, kterých
musí žáci dosáhnout na konci určitého časového období. Velice pěknou definici cílů
primární školy má např. Francie, cíl primární školy spočívá: „v osvojení si základních
nástrojů poznání, v rozvíjení intelektu, mravních kvalit, uměleckého cítění, manuálních
a fyzických schopností...“(Spilková, V.: Proměny primární školy a vzdělávání učitelů
v historicko-srovnávací perspektivě, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1997, s. 28).
Základním cílem primárního vzdělávání je ve většině zemí EU je mnohostranný
rozvoj osobnosti každého dítěte prostřednictvím získání, rozvoje a upevnění souboru
tzv. klíčových kompetencí.
V

kurikulích evropských zemí se vedle pojmu klíčové kompetence (německá a

vlámská komunita Belgie, Německo, Rakousko) objevují také jemnější nuance
tohoto pojmu, jako rozlišení na prahové finální kompetence (francouzská komunita
Belgie), základní kompetence (Německo, Portugalsko, Lucembursko), klíčové
kvalifikace (Německo) nebo klíčové dovednosti (Velká Británie). I v těchto zemích
je silný tlak na sjednocení terminologie ve smyslu používání pojmu klíčové
kompetence.

(Dostupné

na

www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=174).

Problematice klíčových kompetencí je věnována kapitola 3.2 mé diplomového práce.
Pokud se týká vlastního obsahu primárního vzdělávání v zemích EU. lze
vysledovat při srovnání strukturace učiva do jednotlivých předmětů určité společné
prvky. Kurikulum primární školy obsahuje ve všech zemích EU mateřský jazyk,
matematiku, umělecké výchovy (hudební výchovu, výtvarnou výchovu, příp. ruční
práce), tělesnou výchovu, náboženskou nebo mravní (občanskou) výchovu a základy
přírodních a společenských věd. Ve většině států EU je zastoupen v kurikulu
primární školy též cizí ja z y k V e většině států EU je prvním cizím jazykem angličtina,
druhým francouzština, dalšími nabízenými jazyky jsou pak němčina a španělština,
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nově ruština. Velice populární a perspektivní se v nabídce nepovinného jazykového
vyučování jeví čínština.
Pro většinu zemí EU je typická výrazná preference mateřského jazyka
s důrazem na vyjadřovací schopnosti, kulturu jazykového projevu, výchovu ke
čtenářství a tvořivému psaní. Další významnou oblast vzdělávání představuje oblast
přírodních a společenských věd. Také matematika s důrazem na praktické využití a
na seznámení s výpočetní technikou je důležitým prvkem primárního vzdělání.
Estetická a umělecká výchova bývá pojata jako jeden integrovaný předmět. Ve
většině zemí probíhá též výuka náboženství, která bývá pojata velmi široce, aby se
v ní našli žáci různých vyznání nebo k ní existuje alternativa v podobě učebního
předmětu etika (případně občanská výchova), která uvádí žáky do mravních,
filozofických a občanských principů a seznamuje je s různými názory a přístupy ke
světu.
Přes tyto společné rysy existují určité odlišnosti, např. v severských zemích
vyučují předmět „domácí hospodářství“. Rozdíly mezi jednotlivými státy EU jsou též
v počtu týdenních hodin primárních škol, v Německu, Dánsku či Š védsku m ají 20
hodin výuky v 1. ročníku, v Rakousku a Velké Británii mají 21 hodin, ve Francii 26
hodin, v Itálii 27 hodin a v Belgii dokonce 28 hodin v 1. ročníku.
V

nhlasti vzdělávání učitelů primárních škol v zemích Evropské unie, počátky

institucionalizovaného vzdělávání učitelů primární školy sahají od konce 18. století
do první poloviny 19. století, např. Rakousko-Uhersko 1774-1806, Francie 1810,
Anglie 1836, Itálie 1858.
Ve většině těchto zemí se věnuje otázkám přípravného i celoživotního
vzdělávání učitelů zvýšená pozornost, prioritní se stává permanentní zdokonalování
a kontinuální růst kvality učitelského vzdělání. Pro všechny země platí, že při
reformách učitelského povolání berou v úvahu kulturní a historický kontext dané
země a specifické charakteristiky jejího vzdělávacího systému. Přesto se dají
vysledovat některé společné tendence, jako například proces univerzitace, tj. proces
postupného začleňování pedagogických vzdělávacích institucí do tradičních univerzit
v zájmu snahy o zkvalitnění pedagogického studia a jeho postavení na vědecké
základy. Druhotnými efekty jsou posílení společenské prestiže učitelů i jejich

li

profesionálního sebevědomí. V současné době se učitelé primárních škol vzdělávají
ve většině západoevropských zemí na univerzitní úrovni, s výjimkou Rakouska,
Maďarska, Belgie, Dánska, Holandska, Lucemburska a Portugalska.
Další společnou vývojovou tendencí je sbližování přípravy různých učitelských
subprofesí, spolu s jistou unifikací učitelského vzdělávání a zvyšováním prostupnosti
mezi jednotlivými typy učitelské přípravy.
Výraznou tendencí je prodlužování profesní přípravy učitelů primárních škol.
Ve většině zemí Evropské unie je v současné době délka studia minimálně čtyři roky.
Učitelé primárních škol absolvují většinou jednofázové paralelní programy
(akademická a profesní studia probíhají souběžně) nebo jednofázové integrované
programy (větší či menší integrace akademické a profesní složky umožňuje interakci
mezi studiem předmětovým, profesním a pedagogickou praxí). Důležitá je také
vhodná proporce a provázanost mezi akademickou přípravou na univerzitě a školní
praxí. Jako velice vhodná se jeví dlouhodobá komunikace při řešení problémů mezi
učiteli fakult, učiteli z terénu a studenty.
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3

Proměny české primární školy

3.1 Humanizace školství iako východisko reforem

Klíčovými principy, na nichž je budováno naše současné školství jsou princip
humanizace, demokratizace a určitá míra liberalizace. Nejčastěji je pak idea
humanizace dávána do souvislosti s návratem ke Komenskému pojetí školy jako
dílny lidskosti, kdy škola usiluje v duchu nej lepších humanistických tradic o tělesný,
duševní a mravní vývoj dítěte s důrazem na jeho sebeutváření, sebezdokonalování.
Cílem je celistvá a všestranná kultivace dětské osobnosti a rozvoj všech
potenciálních možností, schopností a nadání, které je individuálně každému dítěti
dáno. Nezbytnou podmínkou je zajištění skutečně spravedlivého přístupu ke
vzdělávacím příležitostem(omezcním selektivnosti) tak, aby každý člověk měl
možnost najít vlastní vzdělávací cestu a v průběhu života ji popřípadě i měnit.
Rozvíjení dětské osobnosti během vzdělávacího procesu je založeno na
probuzení

jeho

zájmu

o

poznání,

kultivace

jeho

mravních,

estetických,

emocionálních, sociálních i tělesných kvalit, budování hodnotového systému. To
odrážejí nově koncipované cíle vzdělávání'.
• budování občanských postojů (úcta k životu, ochrana demokracie, tolerance
k různosti, schopnost komunikace, ochota pomoci)
• respektování a uznávání základních lidských hodnot
• získávání nezbytných vědomostí a dovedností ( např. pracovat s informacemi,
vyhledávat je, syntetizovat, funkčně používat)
• naučit se učit, aktivně poznávat
• získávání a upevňování kladných osobnostních (morálně-volních) vlastností
• schopnost k diskusi (umět komunikovat a argumentovat, ale též naslouchat), naučit
se řešit problémy, orientovat se v různých životních situacích
• naučit se využívat

svobodu a současně přijmout osobní

i společenskou

odpovědnost
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S tím souvisí podstatná změna klimatu školy, kdy namísto autoritativní,
direktivní a manipulativní školy, kde hlavní metodou výuky je frontální výuka
transmisivním způsobem, dojde k aplikaci modelu školy založené na komunikaci,
partnerství a spolupráci, na konstruktivistickém pojetí výuky. Základním cílem
školy je rozvoj osobnosti každého žáka, využívání jeh o nadání a potenciálu a pomoc
při překonávání případných handicapů,

tak aby žák dosáhl maxima svých

individuálních možností.
Základní humanizační snahou je změna přístupu k dítěti, zkvalitnění vzájemné
komunikace žáka a pedagoga, zkvalitnění komunikace mezi žáky, vzájemná úcta a
ochota spolupracovat. S tím souvisí i změny metod vyučovacího procesu:
• metody zprostředkovávání poznání - metody problémové a projektové, pokusy
(společné hledání, experimentování, objevování a konstruování poznání na základě
vlastní činnosti, zkušenosti, prožitku)
• metody kritického myšlení (učit děti nevěřit ihned všemu, co si přečtou, co slyší,
naopak naučit je odstupu od informací, od médií, naučit je kriticky analyzovat
informace)
• metody diskuse, dramatizace, hry, exkurze
• uvádění do kulturních tradic
• upevňování společenských hodnot
• organizační

formy

výuky založené

na co

největší možné

diferenciaci

a

individualizaci vzdělávání, na osobnostní rozvoj
• podpora kooperativních forem práce (skupinová práce, kooperativní výuka
s odstupňovanou pomocí)
• nové formy monitorování a hodnocení žákovy činnosti ( slovní hodnocení),
evaluace a autoevaluace
Blíže se budu věnovat inovativním vyučovacím metodám v kapitole 2.4
Metody a formy výuky vedoucí k efektivnímu učení.
Humanizace

školy ve výše uvedeném pojetí však neznamená návrat

k překonaným názorům a teoriím, hlavně k extrémnímu pedocentrismu, který
idealizoval dítě, přeceňoval jeho svobodu, rovněž se nepřiklání k tzv. v olné š kole,
jak se někteří domnívají. Současná reforma se snaží najít optimální míru a nejlepší
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proporce ve vztahu žáka a pedagoga, což ovšem neznamená naprostou rovnost obou
partnerů, rezignaci na vedoucí roli učitele a na jeho významnou výchovnou roli.
Nejde o odstranění autority jako takové, ale o omezení příliš autoritativního přístupu
k žákovi. Jde o autoritu založenou nikoli na mocenském postavení učitele, ale o
autoritu opřenou o dobrovolné uznání pedagoga a dobrovolné podřízení se žákem.
„Mezi pedagogem a žákem bude vždy existovat určitá nerovnováha a distance, neboť
určité napětí pedagogické interakce je jádrem pedagogického procesu.“ (Spilková,
V.: Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě,
Praha 1997, s. 16).
Důraz na nové vyučovací metody, na individuální přístup k žákovi neznamená,
že učitel nebude na žáka klást nároky, nebude vyžadovat plnění odpovídajících
požadavků, nebude vyžadovat vhodné a odpovídající chování k pedagogům a
potažmo ke starší generaci, stejně i ke spolužákům a vrstevníkům. Škola musí dát
jasná pravidla a mantinely pro chování a vzdělávání žáků a dbát na jejich
dodržovaní, zajistit určitý řád, který žák nezbytně potřebuje pro svůj pocit jistoty,
stability i bezpečnosti sebe i druhých. Proces demokratizace školství nesmí
sklouznou k anarchii a odmítání či dokonce k pošlapávání základních norem chování
a jednání.
Učitel bude vždy tou osobou, která bude zasvěcovat dítě do tajů a
dobrodružství poznání, měl by být dítěti vzorem i přítelem a pomocníkem, měl by
mít žákovu důvěru, aby se na něj nebál obrátit v případě, že potřebuje radu a pomoc.
Cílem je najít rovnováhu mezi osobou dítěte a vedením, mezi spontaneitou a
kontrolou, mezi dobrovolností a přinucováním, mezi samostatností a nutnou mírou
pomoci. Zároveň si žáci musí uvědomit, že větší svoboda s sebou přináší zvýšenou
odpovědnost za sebe, za svá rozhodnutí, volbu, za své chování a jednání. Ruku
v ruce s větší svobodou musí jít výchova k toleranci druhých, odlišných např. barvou
pleti, sociálním původem, politickými názory. Stejně tak je nezbytná výchova k
toleranci v otázkách náboženství, národnostních, k respektování a úctě ke každé
lidské osobnosti.
Základem vztahu učitel-žák je partnerský, komunikativní přístup k dítěti,
založený na vcítění, pochopení, úctě, respektu, toleranci, na porozumění potřebám
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dítěte. Učitel je ten, kdo dítě uvádí do stavu věcí, doprovází ho na cestě poznání,
inspiruje ho, pomáhá mu vyznat se ve světě, pochopit smysl a souvislosti, vybavuje
dítě pocitem sebedůvěry a sebeúcty. Komunikace ve škole je vždy dvousměmá
horizontální i vertikální, tj. od učitele k žákovi, od žáka k učiteli, komunikace mezi
žáky navzájem a značná část komunikačního prostoru je věnována žákům s využitím
metod diskuse, polemiky, zprávy, referátu.
Závěrem je třeba zdůraznit, že význam humanizace vzdělávacího procesu
spočívá ve vnitřní motivaci žákova učení, vzbuzení jeho zájmu o poznávání.
Nejúčinnější motivací je vlastní činnost dítěte, překonávání obtíží vlastními silami
s podporou pedagoga či spolužáků, pocit radosti a společného prožitku z poznávání,
objevování, z úspěchu ve školní práci. „Každé dítě touží po činnosti, chce se aktivně
účastnit práce dospělých, nechce být pouhým pozorovatelem" (Čeněk, J.: Reforma
střední školy, její podstata a cíle, Praha 1933, s. 11).
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3.2 Získávání klíčových kompetencí žáky jako cíl transformace české primární školy

Po roce 1989 se objevuje nutnost zásadní reformy školství, chyběla však
ucelená představa o školství, i když učitelé se snažili o tzv. vnitřní reformu školy již
začátkem 90. let 20. století. Ve 2. polovině devadesátých let již probíhaly intenzivní
práce na vytvoření reformní koncepce školství, které vyústily na základě usnesení
vlády České republiky č. 277 ze dne 7. dubna 1999 do vzniku Národního programu
rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílé knihy (2001). Národní program
rozvoje vzdělávání představuje komplexní dokument, který vymezil celkové pojetí
vzdělávání v České republice, analyzoval stávající situaci českého školství, doporučil
strategii a směry jeho přeměn a dalšího rozvoje na příštích 10 let. Bílá kniha se stala
závazným základem pro strategické plánování v resortu školství, zároveň je však i
otevřeným dokumentem, který bude v souladu se změnami společenské situace
revidován

a

obnovován.

Realizace

Bílé

knihy

probíhá

prostřednictvím

Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a dalších opatření.
Bílá kniha nastínila hlavní strategické linie rozvoje naší vzdělávací soustavy:
• Zvyšovat kapacity škol a dalších vzdělávacích institucí za účelem uspokojení
vzdělávacích potřeb dětí, mládeže i dospělých
• Tvořit nové vzdělávacích a studijních programů
• Vytvořit vhodný systém evaluace vzdělávacích institucí, examinace a hodnocení
osobnostního rozvoje
• Vytvářet podmínky pro autonomii škol
• Proměnit pojetí a výkon pedagogické činnosti
• Decentralizovat řízení vzdělávací sféry
Hlavním cílem transformace české školy je „celková kultivace osobnosti dítěte,
otevření jeho vývojových a individuálních možností, uvádění do poznávání a
vytváření primárního uceleného obrazu světa, zprostředkovávání společenských
hodnot a základních dovedností jako instrumentů k dalšímu vzdělávání, orientování
dítěte v síti sociálních vztahů a uvědomování si svého místa v ní, vytváření vlastní
identity a sebejistoty, probouzení zájmu a získávání dítěte pro školu a vzdělávání.“
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(Spilková, V. a kolektiv: Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí
v základní škole, Praha 1996, s. 54-55).

S

tím souvisí změna v hierarchii cílů primárního vzdělávání i vzdělávání

vůbec. Cílem je u dětí především budovat a upevňovat:
•

postoje ( k lidem, k sobě, ke vzdělání, k přírodě atd.)

•

hodnoty občanské a mravní (tolerance, solidarita, porozumění druhým,

zodpovědnost k za sebe i druhé, rozvoj demokratických hodnot i občanských tradic,
národní hrdost, respekt k lidským právům, tolerance k rasové, náboženské, kulturní,
sociální a jiné odlišnosti)
dovednosti (práce s informacemi, vyhledávání, kvalifikované použití, tvořivé

•

řešení problémů)
vědomosti (propojené v souvislostech, vytvářené na základě vlastní činnosti

•

a zkušenosti, prožité a pochopené, sloužící jako nástroj k řešení problémů a dalšímu
poznávání).
V

souvislosti s dosažením těchto cílů je důležité citovat J. Delorse a jeho 4

pilíře vzdělávání pro 21 .století;
1. učit se poznávat - schopnost učit se učit, v této souvislosti jsou dovednosti jedince
dávány nad jeho znalosti, důraz je kladen na dedukci, indukci, analýzu, syntézu, na
rozvíjení pozornosti, paměti , kritického usuzování (myšlení), podpora zvídavosti
dětí.
2. učit se jednat - důraz na životní dovednosti, umění pracovat a spolupracovat,
umění práce v týmu, zvládat konflikty, vyjednávat, naslouchat, umět argumentovat a
obhájit svůj názor
3. učit se žít společně s ostatními - důraz na sociální dovednosti, umění empatie
(vcítění se), pocit sounáležitosti, sociální citlivost, tolerance k různosti (kulturní,
etnické, náboženské...), odbourávání nezdravého přeceňování soutěživosti
4. učit se být, e x is to v a t- jde především o osobnostní rozvoj, aby se dítě naučilo
odpovědnosti za sebe, za své chování, jednání.
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Z výše uvedených tezí vychází tzv. klíčové kompetence. které si má žák osvojit
a získat v průběhu vzdělávacího procesu a které jej mají připravit pro další život tak,
aby v něm úspěšně obstál v rámci maximálního využití svých možností a schopností.
Terminologie sloužící k označení tzv. klíčových kompetencí se začala
formovat v anglofonním prostředí a prošla vývojem od pojmu basic skills, přes
competencies až po konečné key competencies. Termínem basic skills (klíčové
dovednosti) se obvykle úžeji označovaly pouze dovednosti spjaté s čtením a
počítáním (čtenářská a numerická gramotnost), popř. tzv. life nebo surfoval skills
(životně důležité dovednosti). Pro svůj úzký rozsah byl tento pojem pro označení tzv.
klíčových kompetencí opuštěn a upřednostněn anglický termín competence,
v frankofonním prostředí compétence. Skupina odborníku doporučila později užívat
pojem key competencies (klíčové kompetence).
Fenoménem klíčových kompetencí se zabývaly a zabývají mnohé výzkumy na
mezinárodní úrovni a s tímto pojmem pracuje v současné době většina vzdělávacích
politik evropských států. Většina odborníků se shoduje na tom, že klíčové
kompetence jsou takové kompetence, které jso u důležité a prospěšné každému
jedinci i společnosti jako celku.
„Klíčové kompetence musí jedinci umožňovat úspěšnou integraci do sociálních
sítí a současně jej činit nezávislým a osobně zdatným v rodinném i novém,
nepředvídatelném prostředí. Rovněž mu musí jedinci umožňovat aktualizovat
nepřetržitě jeho vědomosti a dovednosti.“ (EURYDICE: Key Competencies. A
developing

koncept.

Survey

5.

2002,

český

překlad

http://www.eurvdice.org/Documents/survev5/cs/FrameSet.htmy
Pracovní skupina Evropské komise vycházela při pojetí, výběru a identifikaci
klíčových kompetencí ze závěrů výzkumu DeSeCofDefinition and Selection o f
Competencies:

Theoretical and Conceptual Foundation), který byl zahájen

v prosinci 1997 pod vedením OECD a trval až do roku 2002. DeSeCo pojímá
kompetence všeobecně, nadpředmětově a zdůrazňuje, že každá kompetence je
tvořena souborem vědomostí, kognitivních i praktických dovedností, motivace,
hodnotové orientace, postojů, emocí a dalších sociálních a behaviorálních složek,
které

mohou

být jako

celek mobilizovány

pro

efektivní jednání jedince.
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(DEELSA/ED/CERI/CD:

Definition

and selection o f Competences DeSeCo:

Theoretical nad Conceptual Foundation.Strategy Paper. 2002.)
Skupina odborníků v rámci Evropské komise definovala s využitím závěrů
výzkumu DeSeCo 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. Základy těchto klíčových kompetencí by měly být
osvojeny do ukončení povinné školní docházky a měly by vytvářet základ pro další
vzdělávání jako součást celoživotního učení.“ (European Commission: Second
Report on the activities o f Working Group on Basic Skills, Foreign Language
Teaching and Entrepreneurship. June 2003.)
V

oblasti identifikace klíčových kompetencí existuje i druhý proud, který

pojímá klíčové kompetence více či míně předmětově. S prolínáním obou modelů se
setkáváme

u modelu klíčových kompetencí vypracovaném Evropskou komisí.

Rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostech představuje
totiž jeden z cílů Lisabonskěho procesu - Vzdělávání a odborná příprava v Evropě
do roku 2010. Evropská rada vytyčila v březnu 2000 hlavní strategický cíl pro
evropské

společenství

pro

rok

2000-2010:

„Evropa

by

se

měla

stát

nej konkurenceschopnější a nej dynamičtější ekonomikou na světě, která čerpá ze
znalostí a dovedností a je schopna nepřetržitého hospodářského růstu při současném
dosažení

většího

množství

lepších

pracovních

příležitostí

a

větší

sociální

soudržnosti.“ (MŠMT: Vzdělávání a odborná příprava v Evropě. Různé systémy,
společné cíle do roku 2010. Pracovní program formulující cíle systémů vzdělávání a
odborné přípravy. 2003). Evropská komise v této souvislosti vytyčila 3 strategické
záměry a 13 cílů. Strategický záměr č. 1 - Zlepšování kvality a efektivnosti systémů
vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii v sobě zahrnuje mimo jiné cíl 1.2
Rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostech včetně
následujících priorit:
• identifikovat klíčové kompetence a zajistit jejich integraci do kurikul
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• zpřístupnit osvojení kompetencí každému, tedy i méně nadaným žákům, žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami, žákům, kteří předčasně opouštějí vzdělávací
systém a dospělým
• podpořit validitu a zhodnocení klíčových kompetencí u veřejnosti a usnadnit tak
další vzdělávání a zaměstnatelnost občanů.
Evropská

komise

stanovila

pro

období

povinného

vzdělávání

tyto

klíčové

kompetence: komunikace v cizím jazyce, matematické kompetence a kompetence
v oblasti vědy a technologií, kompetence v oblasti informačních a komunikačních
technologií, kompetence učit se učit, sociální a interpersonální kompetence,
občanské

kompetence,

kompetence

v oblasti

podnikatelství

(

ve

smyslu

podnikatelských dovedností) a kompetence v oblasti kulturního povědomí.
(VÚP: Lisabonský proces-Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010.
Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.php?op=section&sid=155)
Definice

Klíčové kompetence

Tyto kompetence představují schopnost vyjádřit a

Komunikace

interpretovat myšlenky, pocity a informace v ústní i

v mateřském jazyce

psané podobě a zapojit se do komunikace v různých
sociálních

kontextech

-

v práci,

doma

i při

volnočasových aktivitách.
Komunikace

v cizím

Tyto

kompetence

zahrnují

stejné

oblasti

(produktivní i receptivní dovednosti v psané i

jazyce

mluvené podobě) jako komunikace v mateřském
jazyce.

Úroveň osvojení cizího jazyka ovšem

nemusí být shodná sjazykem mateřským a pro
různé cizí jazyky se liší.
Matematická

Matematická
a

gramotnost
kompetence
přírodních
technologií

v oblasti
věd

a

gramotnost

představuje

schopnost

písemně i z hlavy sčítat, odečítat, násobit a dělit a
užívat

tyto

operace

v každodenním životě.

k řešení

problémů

Důraz je kladen spíše na

proces řešení problémů než na samotný výsledek,
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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.
Kompetence

v oblasti

informační

a

schopnost používat multimediální

technologie a využívat je k vyhledávání, ukládání,
prezentování,

třídění

a

k

výměně

informací.

technologie
se

učit

(kompetence

k učení,

v orig.

se o

vytváření,

komunikační

Učit

Jedná

leaming

to

leam)

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 společnosti.

Interpersonální sociální
a občanské kompetence

Tyto kompetence zahrnují všechny formy jednání,
které si 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.
Podnikatelské
dovednosti
(v orig. entrepreneurshi
P)

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 ktom u, 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
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své cíle, šel za nimi a byl motivován k úspěchu.
Kulturní

(v

Tyto kompetence představují schopnost vážit si

cultural

projevů kultury a společenských mravů i schopnost

rozhled

ong.
awareness)

vážit si literatury, umění, hudby a dalších forem
tvůrčích projevů člověka.

(Lucie Hučínová: Klíčové kompetence: 2. Identifikace klíčových kompetencí „klíčová

osmička“, Výzkumný

ústav

pedagogický

v Praze,

Učitelské

listy

2003/2004, č. 6, s. 8-9, znovu vyšlo v Učitelských listech 13. 3. 2006, dostupné též
na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.php?op=media&mid=233)

Poietí klíčových kompetencí v našich rámcových vzdělávacích programech
vychází z výše zmíněných mezinárodních výzkumů a studií, ze studia evropských
kurikulí i z konfrontace s průběhem kutikulámích reforem některých evropských
zemích. Pojem klíčových kompetencí se opírá o výše zmíněnou tzv. Bílou knihu a
navazuje na pojmosloví zavedené v odborné pedagogické literatuře (Průcha, J.,
Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. 3. vydání. Praha, Portál 2001, s. 101).
Osvojování si klíčových kompetencí je jedním ze stěžejních požadavků naší
kurikulámí reformy. Klíčové kompetence jsou s ohledem na domácí obecněpedagogické zázemí definovány jako souhrn vědomostí, dovednosti schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do
společnosti a budoucí uplatnění každého člena v životě. Při identifikaci klíčových
kompetencí byla dána přednost nadpředmětovému pojetí. Jejich výběr a pojetí
vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ
o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a
úspěšnému životu a k posilování funkci občanské společnosti.
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další
vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces
dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v
základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života.
Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání,
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nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří
neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního
procesu.
Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se
prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen
jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí
směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole
probíhají.
Zásadní charakteristikou klíčových kompetencí v rámcových vzdělávacích
programech je jejich přímé propojení se vzdělávacím obsahem jednotlivých
vzdělávacích oblastí, resp. oborů. Každý z oborů svým vzdělávacím obsahem
přispívá k osvojení a rozvíjení stanovených klíčových kompetencí a tento přístup
posiluje také činnostní charakter tzv. očekávaných výstupů, které jsou částí
vzdělávacího obsahu a definují, k jakým vědomostem, dovednostem, postojům a
hodnotám by měli žáci na konci konkrétní etapy vzdělávání dospět.
V

etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence

k nřpní- kompetence k říše n í problémů; kompetence komunikativní; kompetence
sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání charakterizuje klíčové kompetence
následovně (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se změnami
provedenými k 1. 9. 2005, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výzkumný
ústav pedagogický, Praha 2005, s. 7-10):
Jednotlivé kompetence představují následující komplex dovedností a znalostí žáka:
Kompetence k učení
•

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie,

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu
a celoživotnímu učení
•

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
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•

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a
na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní,
společenské a kulturní jevy
•

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky

posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
•

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní

pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem
by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje
o nich

Kompetence k řešení problémů
•

vnímá nej různější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a

pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
•

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,

podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování
různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá
konečné řešení problému
•

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení

problémů logické, matematické a empirické postupy
•

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje

při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok
při zdolávání problémů
•

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
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• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich,
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do
společenského dění
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty
při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
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• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích. i v situacích
ohrožujících život a zdraví člověka
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se
zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovní
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v
zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o
dalším vzdělávání a profesním zaměření
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
Bílá kniha považuje rozvoj klíčových kompetencí za základní nástroj přeměny
encyklopedického pojetí vzdělávání a jejich získání a upevňování za hlavní úspěch
kurikulámí reformy. V průběhu povinné školní docházky získávají žáci zkušenosti ze
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sociálních vztahů v přirozeně heterogenních kolektivech svých vrstevníků a dochází
zde k potřebnému vzájemnému ovlivňování. Na prvním stupni základní školy
dochází k budování základů výše uvedených klíčových kompetencí, k získávání
základních návyků a dovedností pro školní i mimoškolní práci, vytváření motivace
k učení, osvojování základní gramotnosti jako nástroje dalšího vzdělávání, utváření
uceleného náhledu na svět, kultivace žákovy osobnosti, jeho postojů, hodnotových
orientací, zájmů, zdravého životního stylu. Současně má 1. stupeň základní školy
nezastupitelnou úlohu v rozpoznávání, podchycení a rozvoji specifických

zájmů,

schopností a nadání žáků. Pro primární školu je možné klíčové kompetence
uzpůsobit např. následovně:

Kompetence k učení
•

ovládá čtení,psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání

•

používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky

•

dodržuje návykové stereotypy učení

•

zajímá se o získávání nových poznatků a chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu

učení
•

používá termíny,

znaky a symboly ve

spojení

s konkrétními

situacemi

každodenního života
•

ovládá elementární způsoby práce s počítačem

•

uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích

Kompetence k řešení problémů
•

přiměřeně ke svým možnostem překonává problémy

•

řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností

•

vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných

zkušeností
•

nenechá se při řešení problému odradit nezdarem

•

ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
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Kompetence komunikativní
•

komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem

•

rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností

•

vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem

•

rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům

•

zvládá formu písemné komunikace

•

vyjadřuje své názory a postoje, umí vhodnou formou obhajovat svůj názor

•

využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky

•

využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke

společenské integraci

Kompetence sociální a personální
•

má představu o vztazích mezi lidmi

•

orientuje se v prostředí, ve kterém žije

•

podílí se na sociálních aktivitách

•

uplatňuje základní návyky společenského chování

•

navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi

•

rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky

•

uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní

osoby

Kompetence občanské
•

využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti ■

•

má povědomí o základních právech a povinnostech občanu

•

dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití

•

chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu

a ochrany životního prostředí
•

dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka podle pokynů kompetentních osob
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Kompetence pracovní
•

zvládá sebeobsluhu, má osvojené hygienické návyky

•

zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých

pracovních činnostech
•

pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané

jednoduché úkoly
•

soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění

•

respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu

společné práce
•

přijímá posouzení výsledků své práce

•

dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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3.3 Kurikulámí reforma - rámcové a školní vzdělávací programy

Při kurikulámí reformě našeho školství jsme se inspirovali národními
kurikulámími rámci, které vymezují cíle obsah vzdělávání (potažmo primárního
vzdělávání) v zemích Evropské unie. Národní kurikulum bývá koncipováno jako
komplexní dokument, který vymezuje celkové pojetí vzdělávání pro určitý stupeň a
druh školy, včetně výstupních požadavků na absolventa dané školy. U nás hovoříme
o profilu absolventa.
Nejvyšší úroveň kurikulámí reformy představuje státní vrosram vzdělávání
(národní kurikulum), který vyjadřuje hlavní zásady kurikulámí politiky státu,
vymezuje humanistické a demokratické hodnoty, na kterých je vzdělávání založeno.
Definuje
>

obecné cíle vzdělávání

>

klíčové kompetence zaměřené především na osobnostní rozvoj

>

vymezuje věcné oblasti a obsahy vzdělávání.
Také další úroveň kurikulámích dokumentů je zpracovávána centrálně, a jsou jí

rámcové vzdělávací vrosram v. „Pro každý obor vzdělání v základním a středním
vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají
rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný
obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích
programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a
učebních textů a dále závazným základem

pro stanovení výše finančních

prostředků.“ (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání - školský zákon, § 3 odst. 2)
Nejnižší úroveň kurikulámího systému tvoří školní vzdělávací proeramv. které
v současné době zpracovávají jednotlivé školy podle konkrétních podmínek i záměrů
a plánů každé školy. „Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se
uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů.“ (Zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský
zákon, § 3 odst. 3)
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Kurikulum primární školy je uceleným programem, projektem primárního
vzdělávání, které určuje základní cíle, k nimž je třeba žáky vést. Rámcově vymezuje
obsahy učivy, základní problémy a klíčové oblasti, základní směr a priority činnosti
škol z hlediska metod a organizace vyučování. Sjednocujícím, závazným, tedy
národním rámcem jsou cíle primárního vzdělávání, které jsou nejčastěji definovány
jako kompetence žáka ( viz předchozí kapitola), které by měl žák dosáhnout na konci
určitého vzdělávacího období.
V

konkrétních formulacích kurikulárních dokumentů se jasně odráží na rozvoj

osobnosti žáka, rozvoj jeho kritického myšlení, tvořivého řešení problémů,
dovednosti účinně komunikovat, spolupracovat, pracovat s informacemi, rozvíjet
svou jazykovou kulturu, mravní hodnoty a společenské postoje, učí se cizím jazykům
jako prostředku komunikace mezi národy, rozvíjí své estetické cítění, je motivován
k poznávání.
Výběr a uspořádání učiva, proporce učebních předmětů a jejich časové dotace
jsou stanoveny orientačně, nikoli závazné. Obsah učiva primární školy je
strukturován do vyučovacích předmětů či do tzv. průřezových témat, o konkrétní
podobě se však rozhoduje na úrovni školy v rámci jejího školního vzdělávacího
programu. Učitelé mohou naznačené uspořádání obsahu příslušného v rámcovém
vzdělávacím programu zachovat nebo hranice předmětů překračovat a vytvářet širší
celky a integrované obsahy učiva, které bude nejvíce vyhovovat konkrétním
podmínkám i potřebám žáků a záměrům učitele.
Východiska pro tvorbu kurikula české primární školy jsou:
1.

Posílení osobnostně rozvíjejícího pojetí prim ární školy směřující ke

kultivaci osobnosti dítěte.

Především jde o otevření vývojových a vzdělávacích

možností každého jedince, uvádění do poznávání a podpora zájmů dítěte o
objevování a vzdělávání ve škole, vytváření vnitřně diferencovaného primárního
uceleného obrazu světa, vštěpuje mu základní sociální dovednosti a učí ho
respektovat společenské a kulturní hodnoty, podporuje vytváření vlastní identity,
sebeuvědomování a sebejistoty.
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2.

Hledání rovnováhy mezi hlediskem antropologickým a scientistním. Jde o to

koncipovat obsah učiva více než doposud s ohledem na vývojové možnosti dítěte
mladšího školního věku.
3.

Z h lediska u spořádání učiva jde o integrační a interdisciplinární přístup,

vytváření širších vzdělávacích celků na základě koncentrace učiva z různých oblastí
poznání (viz rámcové vzdělávací programy).
4.

Promítnutí již zmiňovaného humanistického pojetí vzdělání, založené na

preferenci hodnot postojů, dovedností, činností a jejich promítnutí do tvorby
kurikulárních dokumentů (rámcového a školních vzdělávacích programů) primární
školy.
5.

Moderně pojaté kurikulum primární školy již není učebním plánem s přesně

vymezenými předměty

a jejich časovými dotacemi a závazně

stanoveným

konkrétním obsahem. Jde o posun od normativně-kontrolního k programověorientačnímu dokumentu, vymezující základní rámec, celkové pojetí a klíčové cíle
vzdělávání. Národní kurikulum primární školy vytváří prostor pro modifikaci
kurikula podle místních podmínek školy i konkrétních podmínek dané třídy a vyústí
ve školní kurikulum.
6.

Školní

kurikulum

bude

diverzifikované

a

participativní

s výrazně

humanistickou orientací, bude vycházet ze specifických podmínek dané školy,
konkrétních dětí a učitelů, a bude se vyvíjet a upravovat dle potřeb rozvoje školy,
regionu, reagovat a přizpůsobovat se novým poznatkům vědy i poznání obecně.

Při respektování výše uvedených východisek Výzkumný ústav pedagogický
(VÚP) ve shodě s § 3 odst.2 školského zákona (č. 561/2004 SB.) vytváří rámcové
vzdělávací programy pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání,
pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání. „Rámcové vzdělávací
programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání,
a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho
organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání
a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální,
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personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.“
(Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání - školský zákon, § 4 odst. 1)
Kromě již zpracovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání - RVP ZV, který byl vypracovaný Výzkumným ústavem pedagogickým
(v posledním znění k 1. 9. 2005) a Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání - RVP PV zahájil VÚP v roce 2005 tvorbu dalších rámcových
vzdělávacích programů:
• Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální RVP ZŠS
• Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého
vzdělávání - RVP ZUV
• Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
-R V P JŠ
• Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - RVP GV
• Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou - RVP GSP.
• Součástí RVP ZV je příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením - RVP ZV - LMP.
Pro střední odborné vzdělávání zpracovává rámcové vzdělávací programy
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Tvorbě rámcových vzdělávacích
programů pro střední odborné vzdělávání (SOV) je věnována intenzívní pozornost již
od roku 2001, kdy vznikly návrhy prvních rámcových vzdělávacích programů podle
stupňů a směrů vzdělávání (směr strojírenství, zemědělství atp.). Na základě
připomínkového řízení a diskuse k jejich pojetí byla koncepce RVP upravena a
přistoupilo se k tvorbě rámcových vzdělávacích programů podle oborů vzdělání. V
roce 2005 byly vytvořeny návrhy rámcových vzdělávacích programů pro celkem 63
obory vzdělání. Podle harmonogramu tvorby RVP středního odborného vzdělávání,
který přijalo MŠMT, bude do konce r. 2009 postupně vytvořeno 193 RVP, které
naplní novou soustavu oborů vzdělání. RVP budou schvalovány a zaváděny do praxe
postupně; první RVP budou předloženy ke schválení koncem r. 2006. Dokončené
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návrhy

rámcových

vzdělávacích

programů jsou

průběžně

uveřejňovány

na

internetových stránkách www.nuov.cz.

Pokud se týká konkrétního obsahu primárního vzdělávání, v rámci Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - RVP ZV. obsaženého v kurikulu
pro primárním vzdělávací stupeň, přední místo zaujímá mateřský (český) jazyk,
matematika, učení o přírodě a společnosti, estetická a tělesná výchova. Důležitým
prvkem je též podpora výuky cizího jazyka a jeho začlenění do obsahu výuky
primární školy.
Při konstrukci obsahu primárního vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu má
přednost antropologické hledisko před hlediskem scientistním. Obsah učiva je
koncipován tak, aby více než dosud odpovídal potřebám a vývojovým možnostem
dětí mladšího školního věku a specifikaci jejich poznávacích procesů.
Výrazně se prosadil integrační a interdisciplinární přístup, byly vytvořeny širší
vzdělávací celky učiva (pojednání o nich bude v další části této kapitoly), jež vznikly
na základě koncentrace učiva z různých spolu souvisejících a vzájemně navazujících
oblastí poznání. Zejména v nižších ročnících je kladen důraz na činnostní učení,
vycházející z reálných životních situací.
Kurikulum primární školy respektuje několik obecných principů. Především se
nejedná o redukci učiva, ale o změnu obsahu učiva, jeho nahrazení jiným učivem,
jinak provázaným. Nemá charakter zúžení pojetí učebního plánu, naopak vymezuje
základní rámec celkového pojetí vzdělávání na daném stupni a typu školy a klíčové
cíle, k nimž je třeba směřovat.
Cíle jsou formulovány na úrovni žáka a věnovala jsem se jim v kapitole 2.2
o klíčových kompetencích, které mají žáci získat během školní docházky.
Obsah je vymezen tak, že umožňuje variabilní strukturaci buď do tradičních
vzdělávacích předmětů nebo interdisciplinárně, průřezově uspořádaný do širších
integrovaných celků.
Základní vzdělávání na primárním stupni usnadňuje svým pojetím přechod
žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a
systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení
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individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a
uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební
aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu
řešení problémů.
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové
kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného
zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se
proto usiluje o naplňování těchto cílů:
•

umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

•

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení

problémů
•

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

•

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní

i druhých
•

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
•

vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a

v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí
i k přírodě
•

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně

odpovědný
•

vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
•

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
Výše uvedený kurikulární rámec umožňuje existenci různých vzdělávacích cest
k naplnění výše zmiňovaných cílů, více konkrétních obsahů, více metod vyučování,
organizačních podob, typů učebnic atd., čímž se otevírá dostatečný prostor pro
každou konkrétní školu, která má jedinečnou možnost při tvorbě vlastního tzv.
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školního kurikula, školního vzdělávací programu (ŠVP) brát ohled na své konkrétní
podmínky, na žáky i učitele, a je klíčovým nástrojem proměny české primární školy
jak z hlediska obsahového, tak z hlediska vyučovacích metod, způsobu komunikace
mezi učitelem a žákem, využití různých metod hodnocení, změna atmosféry
(klimatu) ve škole a jednotlivých třídách, pozitivní změna organizace vyučování atd.
Základní školy, které byly vybrány jako pilotní (viz níže projekt PILOT Z),
jsou po skončení projektu zařazeny do programu monitorování tvorby školních
v

vzdělávacích programů. Své SVP tvoří ve spolupráci s Výzkumným ústavem
pedagogickým tak, aby je dokončily do konce školního roku 2005/2006. příklady
jednotlivých částí ŠVP budou průběžně zveřejňovány na vzdělávacím portálu
Výzkumného ústavu pedagogického (www.rvp.cz) tak, aby se další školy mohly při
tvorbě svých školních vzdělávacích programů těmito materiály inspirovat.
V

rámci přeměny českého školství, na cestě k vytvoření jednotlivých školních

vzdělávacích programů, byla využita možnost vytvořit projekty podporované
Evropskou un ií v rámci Evropského sociálního fondu (d á le je n ESF). M inisterstvo
práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je řídícím orgánem (ŘO) pro Operační
program Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OPRLZ). Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (dále jen MŠMT) má dvě úrovně řízení projektů ESF:
1.

úroveň - zprostředkující subjekt (ZS) - odbor pro záležitosti Evropské unie

MŠMT- odbor 60, který má na starosti koordinaci přípravy a implementace
programů pro využívání Evropského sociálního fondu, monitorování plnění opatření
OP RLZ v gesci MŠMT, příprava financování operačních programů pro sektor
rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu, který též
vypracovává na základě manuálu řídícího orgánu (MPSV) manuál Zprostředkujícího
subjektu, kterým se řídí nižší úrovně při zpracování projektů i nezbytnou publicitu
realizovaných projektů ESF.
2.

úroveň - konečný příjemce (KP) - odbor pro zajištění administrace ESF v

regionálním školství MŠMT, administrativně obhospodařuje jednak systémové
projekty, které vypracovalo a gestorují jednotlivé odbory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a jednak projekty, které byly vybrány v rámci grantového
schématu a realizují je školy, další vzdělávací instituce i jednotlivci.
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Do skupiny tzv. systémových projektů patří projekty zaměřené na tvorbu
školní vzdělávacích programů na pilotních školách a předávání dobrých zkušeností
(tzv. dobré praxe) dalším školám. Byly zpracovány projekty pro jednotlivé stupně a
typy škol v rámci vzdělávací soustavy:
• projekt PILOT Z - Pilotní ověřování ŠVP na vybraných základních školách - pro
základní školy
• projekt PILOT S - Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů
na vybraných SOŠ a SOU. Projekt je zaměřený na střední odborné školství . Jedná
se o projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, který má pomoci s
reformou středního odborného školství. Do projektu Pilot S je zapojeno 30 SOŠ a
SOU z celé ČR (kromě hl.m. Prahy, které má jiný způsob čerpání podpory z fondů
EU).
• projekt PILOT G - Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů
na vybraných gymnáziích.
Blíže se pokusím přiblížit projekt pro základní školy PILOT Z.
1. Východiska
V

souvislosti se zaváděním dvoustupňového kurikula do škol v České

republice vznikl ve Výzkumném ústavu pedagogickém pro oblast základního
vzdělávání již výše zmiňovaný nový kurikulámí dokument státní úrovně - rámcový
vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV). RVP ZV je východiskem a
závaznou normou pro vytváření školních vzdělávacích programů (ŠVP), jež si budou
muset - ve lhůtě stanovené zákonem - vypracovat všechny základní školy.
Náležitosti ŠVP jsou vymezeny školským zákonem a detailně popsány v RVP ZV.
Koncepce RVP ZV odpovídá nej novějším trendům vzdělávacích politik států
Evropské unie, neboť klade důraz na posilování autonomie škol a modernizaci cílů a
obsahu vzdělávání. Zásadní inovací v cílech a obsahu vzdělávání představují tzv.
klíčové kompetence, které RVP ZV zavádí do vzdělávání v základních školách.
Stejně významnou inovací je posílení hodinové dotace určené pro výuku cizích
jazyků a osvojování ICT. Předpokládá se, že právě tyto inovace spolu se změnami ve
stylu učení a v klimatu školy přispějí k osobnostnímu rozvoji žáků a jejich zapojení
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šance na úspěch v další vzdělávací kariéře, povede ke snižování počtu těch, kteří
předčasně opouštějí vzdělávací systém, a významně rozšíří - díky kvalitní jazykové
přípravě a počítačové gramotnosti - možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.
V

poslední době byly pouze realizovány dílčí aktivity související s ověřováním

zavádění dvoustupňového kurikula do praxe škol. V letech 2002 - 2004 55
základních škol z celé republiky experimentálně vytvářelo své ŠVP. Část z nich ve
školním roce 2003/04 ověřovala určité prvky svého ŠVP v praxi (ovšem bez
navýšení časové hodinové dotace stanovené v RVP ZV). Dosud tak nebylo možné
ověřit předpokládané efekty realizace ŠVP v praxi v plném rozsahu. Pilotní školy (14
ZŠ), které ověřovaly dílčí prvky svých ŠVP a dotvořily je do kvalitní a ucelené
podoby byly zařazeny do předkládaného projektu, který umožní realizovat
dvoustupňové kurikulum v plném rozsahu (tj. včetně navýšení hodinové dotace na
ICT a cizí jazyky) a tento proces vyhodnotit.
2. Vlastní projekt
Cílem projektu PILOT Z je ověřit fungování systému dvoustupňové tvorby
kurikula v základním vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu základních škol při
realizaci vytvořených vlastních školních vzdělávacích programů a na využití
získaných poznatků z ověřování při implementaci dvoustupňového kurikula do
všeobecné praxe.
Zkušenosti a výsledky z realizace projektu budou využity při zavádění
dvoustupňového kurikula do praxe a umožní předejít možným rizikům, která by
mohla plošné zavádění vzdělávacích programů bez pilotáže provázet. Projekt se
zaměřuje především na tyto aktivity:
I. Vzdělávání pedagogických pracovníků pilotních škol - rozvíjet profesní
rozvíjet profesní kompetence učitelů v oblasti autoevaluace a používání evaluačních
nástrojů, rozvíjet profesní dovednosti učitelů ICT a cizích jazyků zaměřené na
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků)
II.

Evaluace

práce

školy

- posoudit

efektivitu,

validitu

a relevanci

autoevaluačních nástrojů školy definovaných v ŠVP a na základě toho shromáždit
příklady dobré praxe
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III. Ověřování pilotních školních vzdělávacích programů - podporovat
management škol při realizaci ŠVP na škole; posoudit vliv zvýšení hodinové dotace
ICT na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků; posoudit vliv zvýšení
hodinové dotace pro cizí jazyky na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků;
posoudit vliv používaných metod a forem výuky na utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí a na základě toho shromáždit příklady dobré praxe; posoudit vliv
podpůrných prostředků na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a účinnost
nástrojů, kterých pilotní školy využívají ke zjišťování dosažené úrovně
klíčových kompetencí žáků
IV. Organizace a řízení projektu a vytváření podmínek pro jeho realizaci
(zajistit splnění plánovaných cílů a výstupů projektu)
Cílovou skupinou projektu jsou základní školy.
Do projektu Pilot Z je zařazeno 14 pilotních škol, přibližně 2 800 žáků a 125
učitelů, kteří realizují dvoustupňové kurikulum v plném rozsahu (tj. včetně navýšení
hodinové dotace na ICT a cizí jazyky).
Realizace projektu byla zahájena 1. září 2004 na základě Povolení pokusného
ověřování ŠVP na 14 pilotních školách. Na pilotních školách probíhá výuka podle
vlastních školních vzdělávacích programů v plném rozsahu. Školní vzdělávací
programy škol byly ve spolupráci s partnerem projektu v průběhu realizace projektu
postupně upravovány a analyzovány. VÚP jako partner projektu pořádá koordinační
pracovní porady managementu škol (přibližně jedenkrát za tři měsíce) a nejrůznější
semináře pro učitele a ředitele pilotních škol, a to k rozvoji klíčových kompetencí,
výuce ICT, cizích jazyků, autoevaluaci školy apod.
V

současné

době

probíhají

pravidelné

výjezdy

garantů

pilotních

škol

(pracovníci VÚP), inspektorů a pracovníků odborných týmů na pilotní školy, které
jsou zaměřeny na monitoring a sběr dat. Tato data budou využita pro vydání příručky
zabývající

se

problematikou

podpůrných

prostředků

využitelných

k rozvoji

klíčových kompetencí s příklady dobré praxe (autoevaluační nástroje školy a metody
a formy výuky rozvíjející klíčové kompetence žáků) a pro publikaci, závěrečnou
studii, analyzující vliv přidělení hodinové dotace v oblasti ICT a cizích jazyků na
utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Výstupem výzkumu bude studie

40

analyzující vliv zvýšení hodinové dotace v oblasti ICT a v oblasti cizího jazyka na
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, jejíž součástí bude také zhodnocení
vlivu poskytnutého školení, resp. změny metod a forem práce v duchu činnostního
učení. Tato studie bude využita MŠMT při všeobecném zavádění vzdělávacích
programů do praxe, při tvorbě RVP pro obory středního vzdělávání a při tvorbě
vlastních ŠVP na středních školách.
Pro měření dosažených vzdělávacích výsledků budou vyvinuty testovací
nástroje, které budou využity na kontrolním vzorku, a výsledky budou komparovány.
Celkový rozpočet projektuje 2 7 771 tis. Kč (z toho 10209 tis. Kč na ověřování
ŠVP, 17 562 tis. Kč na aktivity VÚP)
Zásadní význam budou mít výstupy projektu pro nepilotní školy, které budou
podle RVP vytvářet vlastní ŠVP a kterým bude tímto způsobem poskytnuta plošná
metodická podpora při realizaci ŠVP na škole. Po ukončení jednotlivých etap
projektu proběhnou koordinační setkání ředitelů pilotních škol, kde budou sděleny
aktuální informace, reflektovány dosavadní zkušenosti a stanoveny detaily strategie
pro další období. Ředitelé budou mít možnost vzájemně konfrontovat své zkušenosti
z průběhu pilotního ověřování a čerpat při těchto setkáních náměty na zlepšení
podmínek pedagogických sborů na svých školách.
Další náměty ke zkvalitňování podmínek pro efektivní realizaci ŠVP na škole
ředitelé naleznou na internetovém Metodickém portálu pro podporu rámcových
vzdělávacích programů v podobě přehledně strukturovaných textů (dostupné na
www.vuppraha.cz)

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou školské dokumenty, které zpracovávají
v souladu se školským zákonem podle RVP ZV školy realizující základní
vzdělávání. ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje
potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky, možnosti školy a oprávněné požadavky
rodičů nebo zákonných zástupců žáků. Má na zřeteli postavení školy v regionu
i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Vzdělávací proces na
konkrétní škole se pak uskutečňuje podle ŠVP vypracovaného školou.
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Ředitel/ka školy odpovídá za vypracování ŠVP v souladu s rámcovým
vzdělávacím programem. Koordinuje práci na tvorbě ŠVP nebo funkcí koordinátora
pověří svého zástupce, jiného člena pedagogického sboru nebo jiného odborníka.
Samotná příprava ŠVP je výrazem pedagogické autonomie i odpovědnosti celé školy
za způsob a výsledky vzdělávání. Proto se na zpracování jednotlivých částí ŠVP
podílejí všichni učitelé příslušné školy a jsou také spoluodpovědní za realizaci ŠVP v
podmínkách dané školy.
Zásady

stanovené

pro

zpracování

školního

vzdělávacího

programu

pro základní vzdělávání upravuje RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání se změnami provedenými

k 1. 9. 2005, Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2005, s.103-105).
Školní vzdělávací program (ŠVP):
• je zpracováván v souladu s RVP ZŠS pro celé období základního vzdělávání nebo
pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní vzdělávání
• zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky
s povinností školní docházky a přihlíží k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a
možnostem
• umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky s
jinými speciálními vzdělávacími potřebami, pokud to vzdělávání těchto žáků
vyžaduje
• vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové
zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
• vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a
vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření
vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni
vyučovacích předmětů
• je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval
je při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí ze
zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a z konkrétních potřeb žáků
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• je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a
v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém
započatém „cyklu“
• dodržuje stanovenou strukturu

Struktura školního vzdělávacího programu:
1. Identifikační údaje
•

Oficiální název ŠVP

•

předkladatel:
název školy
adresa školy
jméno ředitele
kontakty

•

zřizovatel:
název
adresa
kontakty

•

platnost dokumentu od:
datum
podpis ředitele
razítko školy

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED -IZO , jméno
koordinátora tvorby ŠVP.
2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu
•

úplnost a velikost školy, její umístění

•

vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické a jiné)

•

charakteristika

žáků

a

pedagogického

sboru

(velikost

sboru,

kvalifikovanost)
•

dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

•

spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci a jinými subjekty (školskou

radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.
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Charakteristika ŠVP
•

zaměření školy

•

výchovné a vzdělávací strategie:

společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jim iž škola
cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
•

organizační zajištění potřebné pro uskutečňování výchovných a vzdělávacích

strategií školy
•

zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami i žáků

mimořádně nadaných
•

začlenění průřezových témat:

výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém
ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových
témat realizovány
3. Učební plán
•

tabulace učebního plánu:

výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich
časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné
předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících
a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň
•

poznámky k učebnímu plánu:

obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika, realizace povinných
a povinně volitelných předmětů, průřezových témat a nepovinných vyučovacích
předmětů; popis jiné organizační formy, než je vyučovací hodina
4. Učební osnovy
•

název vyučovacího předmětu

•

charakteristika vyučovacího předmětu:
obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

(společné výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu, kterými
chce škola naplňovat cílové zaměření vzdělávací oblasti, a tím směřovat k utváření a
rozvíjení klíčových kompetencí žáků, dále specifické informace o předmětu důležité
pro jeho realizaci, a začlenění průřezových témat)
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výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na
úrovni vyučovacího předmětu, jim iž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
•

vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do

ročníků, případně do delších časových úseků
výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do
delších časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy
mezipředmětové souvislosti
průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů
a činností v ročnících
další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu
5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
•

pravidla pro hodnocení žáků:
vymezení způsobů hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou

způsobů
kritéria hodnocení
•

autoevaluace školy a její evaluační činnosti:
oblasti autoevaluace
cíle a kritéria autoevaluace
nástroje autoevaluace
časové rozvržení evaluačních činností
Školní vzdělávací program (ŠVP) ve výše uvedené struktuře stanovuje

(zveřejňuje) ředitel/ka školy po projednání se školskou radou, která se vyjadřuje
i k realizaci

vzdělávání

podle

tohoto

programu.

ŠVP je

součástí

povinné

dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce měl
možnost seznámit s obsahem programu, aby do něj mohl každý nahlížet a pořizovat
si z něj opisy a výpisy, popřípadě požádat o kopii, (viz Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání se změnami provedenými k 1. 9. 2005, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2005, Věstník MŠMT
č. 10/2005).
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3.4. Vývoj didaktických přístupů k problematice obsahu vzdělávání
S historickým vývojem školy jako výchovně vzdělávací instituce se úzce pojí
obsah vyučování jako jedna významných didaktických kategorií. Počátečním
zdrojem vznikajícího obsahu vzdělávání byla vlastní činnost člověka - pracovní i
společenská - a zkušenosti z této činnosti. První učení bylo formou nápodoby a
zkušenosti b yly p ředávány slovně z generace na generaci. Postupně se však obsah
vzdělávání rozrůstá, vědění přesahuje možnosti bezprostředního předávání a začínají
se postupně vytvářet společenské instituce - školy, které předávání zkušeností,
norem, hodnot a poznatků zabezpečují a organizují. V této době se začíná také
uplatňovat nová forma - psané slovo, které umožňuje vstřebávání, předávání a
ukládání, resp. zachování hromadících se poznatků.
V

antice

dochází

k oddělení

obsahu

vzdělávání

od

přímé

zkušenosti

(vzdělávání se stává prostředníkem mezi člověkem a skutečností), k zobecňování
zkušeností člověka se životem v přírodě i s chodem společnosti. Začíná se rozvíjet
teoretické myšlení a teoretické vědění. Úroveň obsahu vzdělávání byla v antice na
vysoké úrovni a rozvíjela se celá spousta nových oborů vzdělávání.
Ve středověku byly poznatky antického vědění ovlivněny a částečně
deformovány církevním učením. Obsah vědění na nově vznikajících univerzitách
tvořil všeobecně vzdělávací základ vzdělávání na artistických fakultách a základ pro
odborné vzdělávání na dalších fakultách - právnické, lékařské a bohoslovecké. Ve
středověku posiluje dogmatický a verbální charakter obsahu vzdělání, přičemž se
často ve škole používají tělesné tresty. V přímém protikladu s tímto je učení Učitele
národů J. A. Komenského, který klade důraz na rozvoj osobnosti dítěte, na slovně
názorné vyučování, namísto trestu navrhuje dítě do učení „vtáhnout“, aby ho bavilo a
aby probíranému učivu rozumělo. „Koncepce obsahu vzdělávání u Komenského
spočívá na harmonickém rozvoji osobnosti žáka prostřednictvím univerzálního
učení“. (Spilková, V. a kolektiv: Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí
na základní škole, Praha 1996, s. 35).
Obsah vzdělávání byl výrazně ovlivněn novými vědeckými poznatky v době
osvícenství a průmyslovou revolucí. Vznikají nové profese, rostou kvalifikační
požadavky, bohatě strukturovaná společnost vedla k diferenciaci školských soustav,
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především v 19. a 20. s to le tí. Dochází ke změně společenské funkce školy a vzrůstá
význam vzdělání pro společenské postavení i pracovní uplatnění jedince ve
společnosti. Obsah vyučování se diferencuje a dochází k postupnému nárůstu objemu
a rozsahu učiva, což je především řešeno prostřednictvím zvyšování počtu
vyučovacích předmětů na všech stupních vzdělávací soustavy. Vytvářejí se
vzdělávací osnovy, které závazně stanovují učivo probírané v jednotlivých letech
školní docházky a s ohledem na druh školy. S čímž souvisí otázky výběru a
uspořádání učiva ve vztahu k rozvoji rozumových schopností dětí určitého věku.
(Váňa, Z.: Výchova ke svobodě, Pedagogika Rudolfa Steinera,

Praha: Baltazar

1991).
Obsah primárního vzdělávání u nás byl v letech 1774-1869 tvořen tzv. triviem,
což bylo čtení, psaní a počty, proto hovoříme o období škol triviálních.
V letech 1869-1918 je překonána pragmatická idea trivia jako hlavního cíle
primární školy a obsah učiva se rozšiřuje o reálie, tělesnou výchovu a estetickou
výchovu, přičemž získává obsah primárního vzdělávání ucelenou podobu a úroveň
vzdělávání se podstatně zvyšuje, což pokračuje i ve 20. a 30. letech 20. století.
Období po druhé světové válce 1948-1976 je poznamenáno několika školskými
reformami vletech 1948, 1953 a 1960, které byly ovlivněny tehdejší společenskopolitickou situací. Došlo k narušení kontinuity obsahu vzdělávání v primární škole
např. zrušením tradičního předmětu ruční práce, minimalizací estetickovýchovného
zaměření, zavedení výuky ruského jazyka od 4. ročníku, která v primární škole
nahrazovala výuku ostatních cizích jazyků.
V roce 1976 došlo k reformě v podobě tzv. nové koncepce, která byla
výrazným zásahem do obsahu vzdělávání primární školy. Zvýšil se počet
vyučovacích předmětů (samostatný předmět psaní ve 2. až 4. ročníku, od 3. a 4.
ročníku dva samostatné předměty - vlastivěda a přírodověda). Dochází ke zvyšování
náročnosti a nepřiměřenosti obsahu vyučování objektivním vývojovým schopnostem
dětí mladšího školního věku (Spilková, V.: Proměny primární školy a vzdělávání
učitelů v historicko-srovnávací perspektivě, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,
Praha 1997).

47

Po roce 1989 i v současné době je snaha o zmírnění této nepřiměřenosti, o
odstranění předimenzovanosti a atomizace primárního vzdělávání a je kladen důraz
na integraci obsahu vyučování ve smyslu vytváření těsných vztahů mezi vyučovacími
předměty a učivem v rámci jednotlivých předmětů, což je jedním ze základních
kamenů probíhající kurikulámí reformy, a promítá se do tvorby rámcových i školních
vzdělávacích programů. Jde o odklon od „klasických“ osnov určujících obsah a
rozsah učiva k tzv. kurikulu, které představuje soubor cílů vzdělávání, obsahu učiva,
metod, organizačních forem pro konkrétní stupeň a druh vzdělání s tím, že současný
obsah učiva se musí orientovat na budoucí potřeby společnosti (viz Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Ministerstvo
r

školství, mládeže a tělovýchovy, Ustav pro informace ve vzdělávání, Praha: Tauris
2005).
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3.5 Současné proměny obsahu vzdělávání.
V

souladu se snahou o celkovou humanizaci našeho školství dochází k posílení

osobnostně rozvíjejícího pojetí primární školy s cílem kultivovat osobnost dítěte,
otevřít jeho vývojové a individuální vzdělávací možnosti. Primární vzdělávání má za
úkol dítě uvádět do poznání a probouzet jeho zájem o vzdělávání, budovat jeho
hodnotový systém i kulturní dovednosti, pomáhat mu zorientovat se v sociálních
vztazích, posilovat jeho sebeuvědomění, sebejistotu.
Proměnily se též cíle primárního vzdělávání. Jak již bylo uvedeno v kapitole
3.1 cílem je u dětí především budovat a upevňovat:
•

postoje ( k lidem, k sobě, ke vzdělání, k přírodě atd.)

•

hodnoty občanské a mravní (tolerance, solidarita, porozumění druhým,

zodpovědnost k za sebe i druhé, rozvoj demokratických hodnot i občanských tradic,
národní hrdost, respekt k lidským právům, tolerance k rasové, náboženské, kulturní,
sociální a jiné odlišnosti)
•

dovednosti (práce s informacemi, vyhledávání, kvalifikované použití, tvořivé

řešení problémů, komunikace a kooperace s lidmi)
•

vědomosti (propojené v souvislostech, vytvářené na základě vlastní činnosti

a zkušenosti, prožité a pochopené, sloužící jako nástroj k řešení problémů a dalšímu
poznávání). (Spilková, V. a kolektiv: Didaktická východiska primárního vzdělávání
dětí na základní škole, Praha 1996, s. 55).
Konkrétní obsah primárního vzdělávání má i dnes vcelku osvědčenou podobu.
Základními prvky obsahu jsou i nadále mateřský jazyk, matematika, estetická a
tělesná výchova, uvedení do poznání o přírodě a společnosti. Obsah učiva primárního
stupně je dán kurikulámím dokumentem Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání - RVP ZV (vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2005, Věstník MŠMT č. 10/2005). Obsah
učiva byl koncipována základě upřednostnění antropologického hlediska před
scientistním hlediskem. V uspořádání učiva byl posílen integrační a interdisciplinární
přístup, byly vytvořeny širší vzdělávací celky na základě koncentrace učiva
z různých oblastí poznání. Zejména v nižších ročnících primární školy je učivo
založeno na činnostním učení, na učebních situacích vycházejících z reálného života.
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Moderně pojaté kurikulum ztratilo charakter zúženého pojetí učebního plánu s přesně
určenými předměty a detailními osnovami se závazně stanoveným konkrétním
obsahem, neboť funkce takto pojatého kurikula byla normativně-kontrolní. Naopak
nové kurikulum má plnit funkci programově-orientační. Vlastní obsah učiva je
vymezen jen rámcově v podobě klíčových oblastí.
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do
devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním
vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory:
Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) - Český jazyk a
literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání, Cizí jazyk povinně zařazen od 3. do 9. ročníku, možno začít nepovinně i v nižším ročníku při
zájmu žáků a souhlasu rodičů
Matematika a ieií aplikace (Matematika a její aplikace) - realizován ve všech
ročnících základního vzdělávání
Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)
Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) - realizován ve všech ročnících 1. stupně
Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) - realizován pouze na 2. stupni
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Z em ěp is)- realizován pouze n a 2.
stupni
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) - realizován ve všech
ročnících základního vzdělávání
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)- Tělesná výchova je
realizována ve všech ročnících základního vzdělávání,

Výchova ke zdraví -

realizována pouze na 2. stupni, vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1. stupni je
zařazen do oblasti Člověk a jeho svět
Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) - realizován ve všech ročnících základního
vzdělávání
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny Charakteristikou
vzdělávací oblasti, která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v
základním vzdělávání a charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích
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oborů dané vzdělávací oblasti. Dále je v této části naznačena návaznost mezi
vzdělávacím obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání.
Na charakteristiku navazuje Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Tato část
vymezuje, k čemu je žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu veden, aby postupně
dosahoval klíčových kompetencí.
Praktické propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými kompetencemi je dáno
tím, že si škola na základě cílového zaměření vzdělávací oblasti stanovuje ve ŠVP
výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů, vymezuje vzdělávací
příležitosti a činnosti vedoucí k dosažení očekávaných výstupů. Vzdělávací obsah
vyučovacích oborů je tvořen očekávanými

výstupy a učivem. V rámci primární

školy je vzdělávací obsah členěn na 1. období ( 1. - 3. ročník) a 2. období (4. - 5.
ročník), což má umožnit školám snadnější rozčlenění vzdělávacího obsahu do
jednotlivých ročníků. Očekávané vvstupv mají činnostní povahu, jsou prakticky
zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou
způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě.
R V PZV

stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako

orientační (nezávazné) a na konci 5. ročníku (2. období) jako závazné.
Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat,
činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji
informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu.
Učivo, vymezené v R V PZV , je doporučené školám k distribuci a k dalšímu
rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni
školních vzdelavacich programu - SVP se stává učivo zavazné. (Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání - RVP ZV, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2005, Věstník MŠMT č. 10/2005,
s. 14).
Vzdělávací

obsah jednotlivých

vzdělávacích

oborů

škola

rozčlení

do

vyucovacích předmětu a rozpracuje, připadne doplní v učebních osnovách podle
potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručené směřování k rozvoji
klíčových kompetencí (viz kapitola 3.2). Z jednoho vzdělávacího oboru může být
vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může
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vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů
(integrovaný

vyučovací

předmět).

RVP ZV

umožňuje propojení

(integrací)

vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích
oborů. Základní podmínkou funkční integrace je kvalifikovaný učitel (blíže viz
kapitoly 3.9 a 3.10).
Novinkou

ve vzdělávacím

obsahu jsou

tzv.

průřezová

témata, která

reprezentují v RVP Z V okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se
významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním
prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i
pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v
oblasti postojů a hodnot.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
• Osobnostní a sociální výchova
• Výchova demokratického občana
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• Multikulturní výchova
• Environmentální výchova
• Mediální výchova
Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku
průřezového tématu, v níž je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v
základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos
průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, dovedností a
schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený pro
základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů. Každý tematický okruh
obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování
v učebních osnovách je v kompetenci školy.
Jako ukázkový příklad jsem vybrala průřezové téma Osobnostní a sociální
výchova, (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - RVP ZV,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výzkumný ústav pedagogický, Praha
2005, Věstník MŠMT č. 10/2005, s. 82-85)
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka je

v

RVP ZV

charakterizován v oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
• vede k porozumění sobě samému a druhým
• napomáhá k zvládání vlastního chování
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
• rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
• utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci
• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např.
konfliktů)
• formuje studijní dovednosti
• podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
• pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým
• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
• vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů
• přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování
• napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů
chování

Tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jsou rozděleny
do tří oblastí:
1) Osobnostní rozvoj
• Rozvoj schopností poznávání -

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a

soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro
učení a studium
• Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj
informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o
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sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu;
moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace
vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a
studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
• Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování
problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při
potížích
• Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů,
originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do
reality), tvořivost v mezilidských vztazích

2) Sociální rozvoj
• Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
• Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy,
empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva
jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou
dané třídy jako sociální skupiny)
• Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního
naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz
řeči, cvičení

v

neverbálním

sdělování);

specifické

komunikační

dovednosti

(monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho
pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování,
odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání,
vysvětlování, žádost a p o d ); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti
komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
pravda, lež a předstírání v komunikaci
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• Kooperace a kompetice -

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci

(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního
nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky,
pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce
skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací
soutěže, konkurence

3) Morální rozvoj
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí

problémy v

mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů,
problémy v seberegulaci
• Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a
jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování
(člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických
situacích všedního dne.

Tematické okruhy všech průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími
oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke
komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na
danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností.
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Všechna
průřezová témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, avšak nemusí být zastoupena v
každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout
žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich
rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako
integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě
samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod.
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Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím
obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků
realizovaných ve škole i mimo školu.
Výše uvedené národní kurikulum primární školy v rámci RVP ZV je
základním r ámcem, k terý však p onechává d ostatek p rostoru p ro j eho m odifíkaci a
dotváření podle místních podmínek i podmínek žáků konkrétní školy v rámci tvorby
jejího školního vzdělávacího programu (ŠVP). Kurikulámí rámec umožňuje existenci
různých cest vedoucích ke stanoveným cílům, více konkrétních obsahů, metodik
vyučování, organizačních podob, typů učebnic atd. Právě účast na tvorbě školního
vzdělávacího programu (školního kurikula), které vychází ze specifických podmínek
každé konkrétní školy, je jedním z klíčových prostředků ke skutečné proměně
obsahu, forem a metod výuky, komunikace i klimatu třídy primární školy.
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3.6 Koncepce, metody a formy vvukv vedoucí k efektivnímu učení
V

historii vyučovacího procesu můžeme vysledovat následující koncepce

vyučování:

1-

dogmatické vyučování - 9 . - 1 6 .

století bylo založené na pamětním,

mechanickém učení, na verbálním osvojování dogmatických pouček. Typický byl
neměnný sled etap vyučovacího procesu:
• pojem, teze, pravidlo
• příklad
• napodobování, naučení
• procvičování naučeného
Učitel byl naprostou autoritou, měl monopol na pravdu. Základem poznání
bylo slovo. Obsah vyučování byl značně abstraktní, osvojované pojmy byly často pro
žáky obtížně pochopitelné, nebot došlo k odtržení od smyslově poznaných věcí, od
konkrétního poznání žáků.
Komunikace mezi učitelem a žákem byla jednosměrná, vždy učitel k žákovi. Z
hlediska organizace vyučování se jednalo o individuální v ý u k u - jed en žák, jeden
učitel. Těžištěm výuky bylo memorování a opisování.

2.

Slovně názorné vyučování — 17. století až dodnes, je v učitelské praxi

nejčastěji používána, někdy je nazývána jako „tradiční“ koncepce. V této době je již
zavedeno hromadné vyučování, postupně budován systém ročníků, tříd, vyučovacích
hodin, organizace školního roku atd.
První ucelený systém slovně názorného vyučování vypracoval Jan Amos
Komenský ( \ 592-1670) Učitel národu. Komenského

ideje se opíraly o poznávání

reálných věcí a skutečnosti prostřednictvím vnímání názorné ukázky, pomocí
praktických zkušeností, které byly doplněny slovním výkladem, vysvětlením a
označením.
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Vyučovací proces probíhá v následujících etapách:
• Poznávání reálné věci pomocí smyslového vnímání
• Učitel slovem věc/skutečnost označí, zavádí pojmy
• Učitel vysvětluje prostřednictvím rozumových operací (srovnávání, abstrakce),
prohlubuje poznání
• Opakování

a

procvičování,

sloužící

k

upevňování

osvojených

poznatků

prostřednictvím praktické činnosti žáků
• Používání poznatků, rozvíjení dovedností žáků.
Komenského pojetí vyučování bylo ve své době v pravdě revoluční a my z něj
čerpáme i dnes. Měl velký respekt k dítěti v době, kdy podporou učení byly
represivní prostředky „hůl a metla“. Komenský naopak vyžadoval individuální
přístup k dítěti, prosazoval humanismus ve smyslu kultivace člověka (škola jako
„dílna lidskosti“), pedagogický optimizmus (každý člověk je vychovatelný a
vzdělatelný v rámci svých možností). Progresivní je také Komenského důraz na
aktivní činnost žáka při vyučování, na zájem a motivaci žáků k učební činnosti.
Všechny tyto myšlenky jsou obsaženy i v naší novodobé kurikulární reformě.
Dalším ,kdo se zabýval rozvojem slovně názorného pojetí byl J. F. Herbart
(1776-1841). Ten definuje s cílem účinně ovlivňovat a usměrňovat tvorbu představ
žáky systém řízení vyučovacího procesu:
• Jasnost - jasné představy o učivu, názornost, učitel vykládá, analyzuje, žák
poslouchá, pozoruje, vnímá.
• Asociace - sdružování představ, metoda rozhovor, beseda, žák odpovídá na otázky
učitele.
• Systém - pochopení vztahů, formulování závěrů, zobecnění pravidel, metodaucelený výklad, přednáška, vyprávění. Žák naslouchá.
• Metoda - aplikace poznatků, procvičování
Dítě je chápáno v Herbartově pojetí jako pasivní objekt výchovy, kdy žák
přijímal hotové poznatky, byl tlačen do pasivity, musel pozorně poslouchat, plnit
zadané úkoly, odpovídat na otázky, chyběla však aktivní myšlenková a praktická
činnost žáků, chybělo hledání. Převažovala vnější motivace k učení (známky,
odměny, tresty), nedoceněna zůstala vnitřní motivace žáků. Hodnocení bylo založeno
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na srovnávání žáků, na posuzování, který žák se přiblížil tehdy platné společenské
normě.
Nelze však směšovat vlastní Herbartovo pojetí sjeh o následovníky, stzv.
herbartizmem, který vyžadoval „slepou“ poslušnost žáků a na nějž se v rámci ostré
kritiky objevila vlna reformní pedagogiky.
3.

Reformní koncepce vyučování - 1 9 . století až doposud - v celé Evropě i

v Americe se objevuje mohutné pedagogické hnutí, hovoříme o vzniku alternativních
škol:
• V německy mluvících zemích se nazývá reformní pedagogika, představitelé
např.německý filozof a pedagog Rudolf Steiner (1861-1925) - waldorfská škola,
německý pedagog Peter Petersen (1884-1952) - tzv. Jenský plán, rozvoj „ školní
pospolitosti“ ( Váňa, Z.: Výchova ke svobodě, Pedagogika Rudolfa Steinera, Praha:
Baltazar 1991).
• V anglosaských zemích

bývá nazýváno progresivní výchova, v USA Helena

Parkhurstová (1897-1957) - daltonský učební plán
• Ve frankofonních zemích je nazýváme nová výchova, představitelem např.
francouzský pedagog Célestin Freinet (1896-1966), který rozvíjí „ moderní školu“
• V Itálii se jedná o aktivismus,představitelkou je Marie Montessoriová (1870-1952)
Výše zmiňovaná reformní hnutí navazují na učení J. J. Rousseau: „Život a
učení jsou dvě stránky téhož procesu, které se od sebe nedají oddělovat“. Objevuje se
idea přirozené, svobodné výchovy, respekt k individualitě dítěte, výchova v souladu
s potřebami dítěte, učitel je pojímán jako rádce a pomocník.
Hlavní rozvoj pozorujeme ve 20. - 30. letech 20. století i u nás, kdy vznikají
tzv. ..pokusné školy“, např. E. Štorcha -D ětská farma (1926), Ladislav Havránek,
Ladislav Švarc a Ferdinand Krch zakládají Dům dětství, František Bakule pak
významně působí v Jedličkově ústavu, známý u nás i v zahraničí je též Bakulův
pěvecký sbor, Bakulovi zpěváčci. Dalším významným představitelem je Václav
Příhoda, který se zasloužil o založení pokusných škol v Praze Nuslích, v Praze
Michli, v Humpolci a ve Zlíně. Druhá světová válka však reformní snahy přerušila.
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Současné reformní metody a formy vyučování jako nástroj efektivního

4.

učení. V současném procesu vyučování se objevuje několik stěžejních změn, bez
nichž není možná úspěšná transformace českého školství.
•
dítě

Především jde o přechod od verbalismu (slovních metod výuky), kdy se

učí

abstraktním

pojmům

bez

hlubšího

porozumění

k činnostnímu

a

zkušenostnímu učení. Již J. Dewey vyslovuje požadavek learning by doing, tedy
učení prostřednictví dělání, neboť vlastní činností žáků se vytvářejí osobní
zkušenosti a prožitky. Namísto sdělování poznatků jde o společné hledání,
experimentování, objevování a konstruování poznání. Konkrétními metodami jsou
řešení problémových úkolů, projekty, diskuse, myšlenkové mapy, brainstorming,
tvořivá hra, dramatizace, experimentování.
•

Dodnes též převažuje již od 19. století transmisivní způsob výuky, kdy

učitelé přenáší hotové poznatky na žáky. Nutné je přejít ke škole konstruktivistické,
vytvářející situace, kdy se žáci něčeho sami dobírají, na základě vlastní přímé
zkušenosti. Přitom vycházíme z toho, co děti již samy vědí, ale jejich často naivní
představy musíme korigovat.
•

Prosazování dialogických metod a metod problémového učení, kdy

v průběhu vyučovacího procesu dochází k vytváření problémových situací, při nichž
žáci řeší pod vedením pedagoga určitý problém. Žáci zkoušejí různé strategie
(pokus-omyl, vhled-strategie, užití minulé zkušenosti, rozumová analýza), dělají
závěry, zobecňují. Jde o proces vlastního hledání, objevování a konstruování
poznatků prostřednictvím samostatné, tvořivé myšlenkové i praktické činnosti.
•

Významně by se měl v průběhu vyučovacího procesu zvýšit podíl tzv.

otevřených otázek na úkor otázek uzavřených, na které odpovídáme definicí, ano x
ne, jedním slovem (letopočet apod.). Otevřené otázky naproti tomu nutí propojit si
odpověď s jinými vědomostmi a žáci musí přemýšlet (např. Jakým máš názor na...?

Zkus vysvětlit...? Proč...?). Tyto otázky jsou daleko přínosnější, rozvíjejí
komunikativnost, učitel m usí žáky zvykat, aby i oni kladly tyto otázky.

•

S tímto souvisí metody chápání vztahů a souvislostí, kladoucí důraz na

mezipředmětové vztahy, neboť integrují a propojují různé údaje a vědomosti.
Hovoříme také někdy o tzv. integrovaném vyučování, kdy byly zrušeny předměty a
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hledala se společná nosná témata např. společná pro vlastivědu a přírodovědu a byly
rozpracovávány do týdenních (měsíčních, ročních) projektů.
•

Úspěšně využívané jsou též projektové metody. Ve škole je vyučujícími

vypracován projekt, což je větší jednotka učivy spojená jednotící myšlenkou
(vyřešením nějakého zajímavého problému) a vytvoří základ k různým praktickým
činnostem směřujícím k vyřešení problému. Dochází tím k syntéze poznatků různých
učebních předmětů, neboť se ruší systém učebních předmětů a vyučovacích hodina
namísto rozvrhu hodin je rozvrh práce. Projekt může být několikahodinový, týdenní,
měsíční i celoroční. Projekt je často spojen i s mimoškolní činností a probíhá ve
spolupráci s dalšími odborníky a institucemi. Vychází z předpokladu vysoké vnitřní
motivace žáků, kteří se mohou spolupodílet na výběru tématu projektu, na jejich
zájmu o činnosti a na jejich spoluodpovědnosti za úspěšné dokončení projektu. Po
projektové vyučování je důležitá jak kvalita procesu ( cesta k řešení projektu), tak
praktický výsledek projektu (např. školní časopis, kniha, výstava, výrobek atd.)
•

Další metodou je didaktická, tvořivá hra a rovněž dramatická hra. Je to hra

v dramatické situaci, využívá postupů dramatického umění, je založena na lidské
schopnosti „hrát si jako“, být někým nebo něčím jiným, jednat v různých rolích. Žáci
se v uměle navozených situacích učí reagovat a řešit nej různější problémy a vztahy.
•

Nezbytný je také odklon od frontální výuky k výuce skupinové. Žáci jsou

při skupinové výuce rozděleni do menších skupin. Záleží na velikosti a složení
skupiny - na začátku se doporučuje začínat ve skupinkách po 2 žácích, pak počet
zvyšovat maximálně na 5 žáků. Skupiny by měly být spíše heterogenní (slabší i
silnější žáci v učivu). Na některou výuku jsou lepší homogenní skupiny. Je na
zkušenosti pedagoga, jak skupiny vytvoří, děti musí též na skupinovou práci
připravit, aby si na skupinovou výuku zvykly a naučily se spolupracovat. Žáci si
uvědomují svou vzájemnou závislost, povinnost, skupinovou identitu. Zároveň však
celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce.
•

V humanistickém pojetí vyučování je důležité nahradit kompetitivní

(soutěživé) pojetí vyučování, kdy úspěch jednoho je podmíněn neúspěchem druhého,
organizačním pojetím výuky v duchu vzájemné spolupráce, tedy kooperativními
formami vyučování. Žáci se učí efektivní spolupráci, učí se argumentovat, diskutovat,
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radit se, obhajovat svůj názor, ale i vyslechnout druhého a korigovat svůj původní
názor. Vychází se z přesvědčení, že společně s druhými můžeme udělat více než
samostatně. Kooperativní vyučování musí naplňovat následující znaky:
-pozitivní vzájemná závislost (všichni jedinci musí uspět, aby uspěla celá skupina)
- osobní odpovědnost
- interakce tváří v tvář (členové skupiny jsou blízko sebe a poskytují si vzájemnou
zpětnou vazbu)
- formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností (žáci se učí
sociálním dovednostem)
- reflexe skupinové činnosti (členové skupiny hodnotí svou činnost, účinnost či
neúčinnost postupů, míru úsilí a přispění jednotlivců atd.).
•

Celková organizace vyučování je pružnější ve členění vyučovacího času.

kdy kromě standardní vyučovací hodiny jsou zařazovány i kratší vyučovací úseky
(např. v nižších třídách) či delší integrované úseky (např. několikahodinové
projekty). Školní práce je doplňována vycházkami, exkurzemi, prací v přírodě.
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3.7 Změna klimatu třídy včetně vlivu metod výuky

Klima třídy chápeme jako komplex zahrnující kvalitu interpersonálních vztahů,
komunikace a interakce mezi učitelem a žáky ve třídě. Klima školy je součtem klimat
ve všech třídách dané školy. Klima školy tedy závisí na dobré komunikaci, vztazích a
sociálních procesech mezi všemi aktéry vzdělávání ve škole, včetně jejích sociálních
partnerů, na dlouhodobějším sociálně-emocionálním naladění a relativně ustálených
způsobech jednání, které jsou založeny na implicitních či explicitních hodnotách a
pravidlech života ve škole (Spilková, V. a kolektiv: Proměny primárního vzdělávání
v ČR, Praha: Portál 2005, s.57-58).
Klima n a š kolách b ylo v minulosti často ovlivněno direktivními, n eosobními
vztahy žáci-učitel-žáci i nedostatečným respektem k individualitě žáka. Někdy žáci
pociťovali strach ze školy či strach při pobytu ve škole. Vliv měla i neosobní
architektura škol, „studené, šedivé“ prostory, často unifikované, bez možnosti
zapojení žáků do jejich výzdoby a přizpůsobení vnitřních prostor školy potřebám
žáků. Byla přeceňována stránka vědomostí na úkor jiných důležitých stránek
vzdělávacího procesu, tedy i budování sociálních dovedností.
Dnes se v souvislosti s humanizací vzdělávacího procesu vztah učitel-žák mění
ze vztahu nadřízenosti-podřízenosti ve vztah partnerský, založený na vzájemném
dialogu, respektu, přirozené autoritě učitele, respektování individuality a jedinečnosti
dětské osobnosti, na individualizaci vzdělávání. Předpokládá se laskavý, ohleduplný,
chápající a pozitivní přístup k žákově osobnosti na straně učitele, na straně žáka pak
přebírání odpovědnosti za své chování, za vlastní rozvoj, uznání autority učitele jako
průvodce, rádce a pomocníka ve vzdělávacího procesu.
Dobré, podnětné klima třídy se vytváří od prvního dne pobytu dítěte ve škole,
za založeno na vzájemné úctě, důvěře, pospolitosti, solidaritě, spolupráci a vzájemné
pomoci, na spoluúčasti žáků na vlastním rozvoji, na sebeřízení a vlastní
odpovědnosti prostřednictvím tvorby podnětného učebního prostředí a kvalitních
učebních situací.
Proces pozitivních změn klimatu tříd neznamená sentimentální idealizaci
dítěte, jak tomu bylo u extrémního pedocentrismu, neznamená naprostou rovnost
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učitele-žáka, rezignaci na vedoucí rolu učitele. Určitá nerovnováha a distance ve
vztahu mezi učitelem a žákem, napětí pedagogické interakce je základem
pedagogického p rocesu a n elze j e z rušit. Jde o to najít optimální vztah učitel-žák,
eliminovat příliš autoritativní přístup k dítěti, přesto zachovat určitý řád, pocit jistoty
a stability ve škole, který usnadňuje žákovi orientaci ve proměnlivé skutečnosti.
Zvýšená svoboda žáka s sebou nese zvýšenou odpovědnost za sebe, za své volby a
svá rozhodnutí. Za klíčovou podmínku kvalitní komunikace mezi učitelem a žáky je
považován princip bezpodmínečného pozitivního přijetí druhého, porozumění a
empatického naslouchání, strategie podpory a pozitivního povzbuzování. Je omezen
tradiční monopol učitele na komunikaci, učitel pečuje o rovnoměrnou komunikační
síť s vyváženou frekvencí komunikačních aktů směrem k jednotlivým žákům,
podporuje komunikaci dvousměrnou horizontální i vertikální (nejen od učitele
k žákovi , ale též od žáka k učiteli a mezi žáky). Za důležitou jsou považovány také
formy neverbální komunikace - očima, úsměvem, výrazem tváře, gestikulací,
postojem, pohlazením atd.
Průvodním znakem kvalitní komunikace ve třídě je vytvoření pozitivního
sociálního klimatu ve třídě, a toto klima podstatně ovlivňuje proces i výsledky učení
žáků v nej širším

slova smyslu, jak

z hlediska kognitivního, tak sociálního,

emocionálního a volního rozvoje žáků. Péče o kulturu školy a její dobré klima je
dnes celosvětově považována zajeden ze znaků dobré školy.
Kvalitní klima třídy ie charakterizováno:
z hlediska emocionálního jako pohoda, důvěra, bezpečí, jistota,
radost;
z hlediska sociálního jako vstřícnost, otevřenost, důvěra, vzájemný
respekt a porozumění, úcta, tolerance, spolupráce
z hlediska pracovního jako řád, respektování pravidel, pracovitost,
činorodost, soustředění důslednost.
•

Učitel je hlavním tvůrcem klimatu, osobnostní vlastnosti učitele a jeho individuální
pojetí výuky, především jeho přístup k žákům, způsob komunikace se žáky, pojetí
metod a strategií výuky, způsob hodnocení a přístup k chybě žáka jsou určujícími
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faktory vytváření klimatu třídy. (Smith, Ch. A.: Třída plná pohody, Praha: Portál
1993, s. 32).

Z hlediska přístupu učitele k žákům je důležitý citlivý přístup učitele, úcta a
respekt k žákům, pochopení pro jejich potřeb, znalost jejich koníčků a zájmů, názorů,
pocitů i problémů.
Z hlediska komunikace je důležité dávat žákům dostatečný prostor pro
vyjádření vlastních názorů a myšlenek, pro diskuzi, pro kladení otevřených otázek.
Důležité je též využívání neverbální komunikace, ať již mimiky (úsměv), gestikulaci
(vstřícná gesta), pohyb po třídě mezi žáky při zachování zóny osobního prostoru
žáka.
Z hlediska metod a strategie výuky jsou důležité metody, které pracují
s prožitky a zkušenostmi dětí, rozvíjejí samostatné a kritické myšlení, pracují
s různými zdroji informací.
Z hlediska hodnocení žáků je třeba dát všem žákům reálnou možnost
dosáhnout úspěchu, hodnotit podle individuální vztahové normy, tj. ve vztahu
k předcházejícímu výkonu žáka, nikoli na základě srovnání výkonů jednotlivých
žáků

navzájem.

Dobré

je

také

podporovat

hodnocení

žáků

navzájem

a

sebehodnocení. Klima ve třídě ovlivňuje také přístup vyučujícího k chybě žáka jako
přirozenému jevu v procesu učení a učitelovo pozitivní očekávání týkající se žákova
výkonu.
V

oblasti sociálně-vztahové je nezbytná též kvalita komunikace a spolupráce

školy s rodinami žáků, kdy rodiče a učitel jsou považováni za rovnocenné a
vzájemně nezastupitelné partnery, kteří mají své nezastupitelné specifické role,
funkce a úkoly. Významnou roli mohou sehrát i rady školy, od ledna 2006 zřízené
při základních, středních vyšších odborných školách jako orgán umožňující
zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům i dalším osobám podílet se na správě školy (Zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský
zákon, § 167, odst.l). Rodiče musí dostat prostor pro vyjádření svých představ a
názorů o vzdělávání dětí a o vzájemné spolupráci. Učitel by měl dát od počátku
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rodičům najevo, že jsou důležitými partnery a že si cení jejich spolupráce. Snahou je
vtáhnou rodiče co nejvíce do dění ve třídě, umožnit jim podívat se na dění ve třídě i
podílet se na některých domluvených aktivitách (exkurze na pracoviště některého
z rodičů), přednáška rodiče-odbomíka k zajímavému tématu, setkávání rodičů, dětí a
učitelů na akcích třídy a školy. Škola se tak postupně může stát nejenom
vzdělávacím, ale i kulturním a společenským centrem obce.
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3.8 Změny v hodnocení žáků

V
hodnocení

pojetí hodnocení žáků v primární škole lze zaznamenat významné posuny od
kvantitativního,

normativního

a

srovnávacího

ke

kvalitativnímu,

individualizovanému, diagnostickému a intervenujícímu. Učitel odhaluje, kde a proč
má žák problémy, a jak mu lze pomoci. Hodnocení se neomezuje pouze na
konstatování výsledku, ale hledá také příčiny, vysvětluje a naznačuje další vývoj a
vhodné zásahy ve prospěch úspěšnosti žáka. Důraz je kladen na celkové pozitivní
ladění hodnotících soudů s vyjádřením podpory při překonávání problémů a
momentálních chyb.
Učitel posuzuje žáka převážně podle individuální vztahové normy. kdy je
hodnocen aktuální výkon, činnost, chování žáka nikoli na základě jeho srovnávání
s ostatními žáky (tzv. sociální vztahová norma), ale ve vztahu k žákovým
předcházejícím výkonům a vzhledem k žákovým individuálním předpokladům a
možnostem. Takto lze hodnotit každé pozitivní, třeba jen dílčí zlepšení. Hodnocení
v tomto pojetí dává perspektivu úspěchu všem žákům, i těm „slabším“, kteří by ve
srovnání s nej lepšími neměli šanci na úspěch. „Dosahování úspěchu a prožívání
radosti z něj je důležité pro rozvoj sebeúcty (self-esteem)- vědomí vlastní hodnoty a
respektu k sobě samému, já jsem ten, kdo umí, dokáže, zvládne, a pro rozvoj
orientace na zvládání požadavků (mastery orientation), která je klíčová pro další
osobnostní rozvoj (oproti tzv. naučené bezmocnosti, nevíry ve vlastní schopnosti a
celkově sníženého sebevědomí), (viz Spilková, V. a kolektiv: Proměny primárního
vzdělávání v ČR, Praha: Portál 2005, s. 71)
Dalším významným prvkem je důraz na formativní. průběžné hodnocení, které
je zaměřeno na průběh procesu učení, kdy je oceňována každá snaha a úsilí, žák je
podporován a povzbuzován ve svém úsilí a jsou oceňovány i drobné pokroky.
Důležité je též brát v úvahu různé typy úspěšnosti, např. míru samostatnosti,
přebírání odpovědnosti, konstruktivní řešení problému, vytrvalost, komunikativní
dovednosti a slovní projev, schopnost spolupráce a pomoci druhým, charakterové
vlastnosti.
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•

Důležitým principem je také komplexnost hodnocení, důraz na všestranné

posouzení celku osobnosti žáka, jeho hodnot, postojů, dovedností, sociálního,
mravního a estetického rozvoje žákovy osobnosti. Významným rysem je úsilí
o objektivizaci hodnocení, snaha učitele o omezení subjektivních vlivů na hodnocení
žáků. Učitel musí chtít co nejhlouběji poznat své žáky, objektivně je pozorovat a
posuzovat, bez předsudků a zažitých stereotypů, což není pro mnoho učitelů
jednoduché, neboť každý z nás má určité zkušenosti a představy a ty promítá do
svých očekávání a přání. Učitel by si měl uvědomit rozdíly mezi svými očekáváními
a realitou a měl by se naučit kriticky zkoumat a hlavně případně přehodnocovat své
představy a hodnotící soudy o žácích! Jedním ze základních prostředků a pomocníků
v objektivizaci hodnotícího procesu při vyučování je vytváření tzv. portfolia p raci,
které je souborem prací za delší časové období (optimální je za celý školní rok, resp.
za jednotlivá pololetí). Toto portfolium umožňuje zdokumentovat vývoj a pokrok
žáka za dané časové období. Umožňuje též komplexní pohled na žáka v různých
oblastech vzdělávání (např. řešení matematických úloh, kvalita slohové práce a
žákova psaného projevu vůbec, výtvarný a estetický projev, záznamy z pozorování a
experimentů atd.). Portfolio umožňuje i zkvalitnění spolupráce s rodiči, neboť je
velice vhodné, aby do portfolia žákových prací mohli rodiče nahlížet a udělat si
vlastní komplexní obrázek o školní práci svého dítěte (viz Schimunek, F.-P.: Slovní
hodnocení žáků, Praha: Portál 1994, s.26).
Rovněž se mění postoj učitele k chybě žáka. Chyba není považována za
patologický a nežádoucí jev učení, za projev nevědění, který je třeba sankcionovat
(např. horší známkou). Vždyť chybování je lidské a chybami se každý z nás učí.
Chyba je chápána jako přirozený, průvodní znak poznání, jako důležitá etapa
v konstrukci vědění a žákova učení. Žákova chyba umožní učiteli objevit poznávací
procesy žáka (Jak dítě myslí? V čem má problémy?). Žákovi umožní pochopení
příčin a opravení chyby proniknout až k podstatě problému a k jeh o lepšímu
pochopení.
Z hlediska forem hodnocení je záhodno podporovat větší využívání slovního
hodnoceni které buď úplně nahrazuje klasifikaci (známkování) nebo ji doplňuje.
Slovní hodnocení je konkrétním slovním vyjádřením dosažené úrovně žáka ve
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vztahu k cíli vyučování a k možnostem žáka. Je celkově laděno pozitivně
s vyjádřením podpory při překonávání problémů a momentálních problémů. Slovní
hodnocení má mnoho podob, průběžné hodnocení může být ústní nebo písemné,
závěrečné hodnocení (čtvrtletní, pololetní, roční) má podobu písemné zprávy, která
vychází ze soustavného

pozorování a systematického dokumentování získaných

informací o žákovi.
Za pozitivní trend můžeme též považovat omezení monopolu učitele na
hodnocení, kdy pouze názor učitele je určující pro to, c o j e dobré a správné a co
chybné a špatné, co je hezké a co ošklivé, co je vhodné a nevhodné. Naopak
usilujeme o posílení hodnotící činnosti žáků v podobě vzájemného hodnocení a
sebehodnocení. Sebehodnocení podporuje sebeřízení, autonomní učení, rozvíjí
potřebu přemýšlet o své školní práci, podporuje posuzování odpovědnosti za sebe
sama, za to, co dělám a co svým jednáním způsobuji. Žáky je však třeba
sebehodnocení postupně naučit, seznámit je s kritérii k posuzování ve vztahu k sobě
samému. Zde se nabízí možnost využít otázky typu: Co jsem se naučil/a? Podařilo se
mi to? Proč mám v určité oblasti problémy? Co bych měl/měla udělat, abych příště
se zlepšil/zlepšila? Rozumím probíranému učivo? Pro vytváření hodnotící reflexe je
třeba vytvořit dostatek času a hovořit s dětmi pravidelně jejich učení, o problémech i
úspěších a společně navrhovat řešení ke zlepšení stávající situace.
Hodnocení při respektování výše uvedených zásad vytváří rozumný vztah mezi
prožitky úspěchu a neúspěchu, dává šanci na dosažení úspěchu všem žákům. S tím
souvisí též oslabování vnější motivace učení (odměna, trest, známka) a důraz je
kladen na vnitřní motivaci (pochopení smyslu učení, radost z poznání nového,
podpora zvídavosti zájmu o probírané učivo).
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3.9 Pedagog jako nositel současné proměny

V historii se setkáváme se blízkými pojmy ke slovu pedagog, učitel jako jsou
preceptor, mentor, lektor, kantor, učitelský mládenec apod. Učitelé byli rozlišováni
domácí a školní. Definice říká, že „učitel je nositel společenských požadavků na
výchovu a péči o žáka“ ( Pařízek, VI.: Obecná pedagogika, skriptum, SPN, Praha
1991, s. 61). Učitel je nezbytným subjektem výchovy, vzdělání a vyučování.
Učitelská vrofese bývá definována jako soubor činností, jejichž smyslem je
celková kultivace žáka, jeho schopností, vlastností, zájmů, postojů, hodnotových
orientací

a

zprostředkovávání

poznání,

usnadnění

socializačního

procesu,

začleňování do sociálních vztahů, poznávání a uznávání společenských hodnot a
kulturních tradic, vybavování žáka poznatky, dovednostmi a návyky.
V tradičních systémech bylo posláním učitele vést a řídit činnost žáků. Pro
žáky byl autoritou s pravomocí rozhodovat o odměnách a trestech. Historickými
předchůdci dnešních učitelů primárních škol byli v antice učitelé gramatiky, kteří na
rozdíl od učitelů rétoriky odpovídali za nižší stupeň vzdělanosti a pracovali
s mladšími žáky. Na přelomu středověku a novověku lze považovat za jejich
předchůdce učitele farních škol, kteří nebyli příliš vzdělaní, neboť se často jednalo
o venkovské řemeslníky či Vysloužilé vojáky, kteří zároveň vykonávali chrámovou
službu.
Skutečně profesionálním stavem se učitelé stávají až v důsledku tereziánských
školních reforem. Jednalo se o učitele triviálních škol, jejichž úkolem bylo naučit
žáky číst, psát a počítat. V 19. století se v době národního obrození z řad učitelů
triviálních škol stávali vlastenečtí učitelé, kteří se stali často opravdovými buditeli
národa, byli vydavateli, překladateli i autory prvních pravidel českého pravopisu.
V očích národa získali vysokou prestiž jako vlastenci a osvětoví pracovníci ve svém
regionu. Důležitým mezníkem se stal rok 1869, kdy se triviální školy změnily ve
školy obecné, kde byla realizována povinná osmiletá školní docházka. Pro přípravu
učitelů obecných škol v znikly u čitelské ústavy, které ve čtyřletém studiu věnovaly
pozornost výuce praktických učitelských dovedností a rozhodně přispěly ke zvýšení
profesionality i společenské prestiže učitelů. Tyto učitelské ústavy existovaly až do
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50. let 20. století. Učitelé primárních škol během studia museli zvládnout standardní
postupy vyučování a byli vzděláváni k mnohapředmětové, polyvalentní způsobilosti,
neboť učitel primární školy měl být způsobilý vyučovat všechny žáky v 1. až 5.
postupném ročníku a v 6. až 8. ročníku ty žáky, kteří neodcházeli na měšťanskou
školu nebo na gymnázium. Učitelé obecných škol se ve skutečnosti dělili na:
-

ty, kteří působili trvale v 1. až 5. postupném ročníku

-

ty, kteří dle potřeby působili v 1. až 8. ročníku

-

ty, kteří po působení na obecné škole vykonali další zkoušky a mohli
učit na škole měšťanské

Právě učitelé měšťanských škol byli v čele mnohaletých pokusů o zavedení
vysokoškolského vzdělání pro všechny učitele, nikoli pouze pro učitele gymnázií,
resp. středních škol.
Požadavek vysokoškolského vzdělání všech kategorií učitelů se však začal
uplatňovat až po roce 1946, kdy byly zřizovány pedagogické fakulty. Krátce se na
těchto fakultách připravovali na svou profesi též učitelé primárních škol, avšak
vletech 1950-1959 se jejich příprava vrátila na úroveň středních pedagogických
škol, příp. gymnázií. Od roku 1959 však již probíhá i příprava učitelů primárních
škol pouze formou vysokoškolského studia na pedagogických institutech nebo
pedagogických fakultách.
Profese učitele primární školy je velice náročná vzhledem ke specifičnosti
práce s dětmi mladšího školního věku a práce ve specifickém didaktickém systému,
kdy třídní učitel primární školy vyučuje takřka všem předmětům a zároveň má
významnou úlohu vychovatelskou. „Specifika, svébytnost učitelství počáteční školy
spočívá tedy v zaměření na dítě - humanistický přístup k dítěti, porozumění jeho
potřebám a citlivá orientace v něm a individualizace vyučování, dovednost
alternativních metod a způsobu práce, tolerance k nestandardním žákům, důraz na
vnitřní motivaci učení.“(K pojetí přípravy učitelů prvního stupně, Univerzita
Karlova, Praha 1992, s. 75).
Základem profesionality učitele primární školy je „hluboké teoretické až
filozofické pochopení smyslu dětství a významu prvotní (primární) vzdělanosti.“
(Spilková, V. a kolektiv: Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí
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na základní škole, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1996, s. 62).
Prostřednictvím činností a výchovného působení primárního vzdělávání si dítě utváří
první ucelený obraz světa a umožňuje dítěti, aby se začalo v tomto světě orientovat.
Dítě se začíná připravovat na vlastní volbu své životní orientace, která jej čeká
v době dospívání. S tímto souvisí vysoké nároky na znalosti učitele primární školy,
především z oblasti vývojové psychologie a biologie a na jeho diagnostické
schopnosti. Učitel musí byt schopen navázat pozitivní komunikaci se svými žáky a
stává se pro ně vzorem v chování a jednání. Specifická je také skutečnost, že učitel
primární školy vykonává funkci třídního učitele a výrazně ovlivňuje zvyklosti
společného života žáků ve třídě. Předpoklady pro učitele primární školy mají muži i
ženy, není tedy opodstatněná nadměrná feminizace na 1. stupni základní školy,
optimální se jeví přirozené složení učitelského sboru, odpovídající složení populace.
Stejně tak pro kladný vztah k dětem není rozhodující věk učitele.
V

reformních systémech, které vycházeli a vycházejí z potřeb a zájmů žáků se

výrazně změnila role učitele, neboť se stal především ochráncem, poradcem a
průvodcem dětí světem poznání. Učitel se mění v sociálního partnera žáků, zasvěcuje
jim svůj život, svůj čas, své povolání by měl chápat jako poslání. Jeho autorita bývá
založena na dobrovolném neformálním uznání vedoucí role učitele ve vzdělávacím
procesu. Požadavky na osobní a mravní kvality učitele, stejně jako na jeho
profesionalitu, mají oprávněně větší význam než v jiných povoláních. „Způsobilostí
rozumíme soubor subjektivních předpokladů pro úspěšný výkon učitelského
povolání. Zahrnuje odbornou způsobilost nebo připravenost. A to věcnou nebo
předmětovou, pedagogickou, psychologickou, didaktickou a společenskopolitickou,
pracovní (výkonovou) zdatnost, osobní profil, společenský profil a motivaci (osobní
a pracovní zaměřenost).“(Pařízek, V.: Učitel a jeho povolání, Praha: SPN 1988, s.
30). Diskutabilní otázkou těchto požadavků je poměr mezi požadavky morálními,
předmětovými a pedagogickými. Nároky na učitele všeobecně stoupají a dnes,
v době probíhající kutikulární reformy, obzvláště. Dominantním požadavkem na
učitele se stává tvořivost ve smyslu schopnosti originálním způsobem řešit nové
pedagogické situace. Poznatky, které byly o činnosti učitele získány v didaktice,
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psychologii, sociologii, příp. v lékařství sdružuje pedeutologie, což je nauka o
funkci, osobnosti, vzdělání a postavení učitelů.
V

současné době způsobilost pro výkon učitelské profese charakterizujeme na

základě analýzy učitelových rolí a vyjadřujeme v termínech klíčových kompetencí
učitele ve vyučovacím procesu. Jádrem profesního standardu jsou následující
kompetence učitele:
kompetence oborově předmětová
-

kompetence didaktická a psychodidaktická

-

kompetence obecně pedagogická

-

kompetence diagnostická a intervenční
kompetence sociální, psychosociální a komunikativní
kompetence manažerská a normativní
kompetence profesně a osobnostně kultivující

Profesní standard učitelství pro 1. stupeň základní školy vymezuje pět oblastí
vzdělání:
-

pedagogické a psychologické disciplíny včetně praxe

-

oborové ( předmětové didaktiky včetně praxe

-

oborový základ všech vyučovacích předmětů na 1. stupni ZŠ

-

základy všeobecné vzdělanosti (filozofie, sociologie, rétorika, cizí
jazyk, základy informačních a komunikačních technologií apod.)

-

hlubší individuální profilace ve zvolené specializaci (jeden z cizích
jazyků či jedna z výchov - hudební, výtvarná dramatická, tělesná),

přičemž za mimořádně důležitý je považován osobnostně sociální rozvoj studenta
v průběhu celého studia, realizovaný ve všech uvedených oblastech (Spilková, V. a
kolektiv: Současné proměny vzdělávání učitelů, Brno: Paido 2004, s. 30-31).
S tím souvisí šest základních linií odpovědnosti učitele ve vyučovacím procesu:
-

znalosti a porozumění (znalost kurikula, předmětová znalost, znalost
vývojových zákonitostí a procesů učení, znalost výchovného
systému, učitelských rolí apod.)

-

plánování a projektování celku i dílčích částí

73

vyučovací strategie a metody zprostředkování učiva takovým
způsobem, který umožní smysluplné učení. Učitel musí sám učivu
dobře rozumět a musí mít dobrou představu o kognitivních
schopnostech a konkrétních učebních procesech dětí. Důraz je
kladen také na komunikativní kompetence.
třídní management (řízení a organizování vyučovacích situací,
vytváření příznivého edukativního klimatu ve třídě, garance řádu,
pravidel školní práce a kvalitní vzájemné komunikace apod.)
hodnocení žákovy učební aktivity a celkového pokroku v učení a
osobnostním rozvoji (dle nových forem hodnocení na základě
individuální vztahové normy)
-

další profesionální

rozvoj

učitele,

reflexe

vlastní práce

a

sebeutváření.
Za určující znak profesionality učitele jsou považovány kompetence v oblasti
sebereflexe, hodnocení vlastních vyučovacích kompetencí - „meta-competence“ a
sebetvorba v oblasti

vnímání, prožívání,

poznávání, rozhodování

a jednání.

(Spilková, V.: Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací
perspektivě, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1997, s.60-61).
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že na

přípravu pedagogů na vysokých

školách jsou kladeny vysoké požadavky a měla by být a odpovědná, aby s dětmi
mladšího školního věku

pracovali vysoce vzdělaní a lidsky vyzráli učitelé. Pro

učitele, kteří jsou již v praxi, to znamená nutnost osvojovat si v rámci celoživotního
vzdělávání nové trendy ve vzdělání a výchově.
Vlastní pedagogická praxe učitele primární školy je velice náročná, neboť
pracuje s dítětem v nej obtížnějším období školní docházky, které je často rozhodující
pro jeho další kariéru i osobnostní vývoj vůbec.vytváří totiž příznivé, eventuelně
nepříznivé podmínky pro práci učitelů na vyšších stupních škol. V současné reformní
době, kdy dítě je východiskem všech školských reforem, je práce pedagoga o to
složitější, že by měl změnit některé své zažité stereotypy jak v metodách výuky
(přechod od frontální výuky ke skupinové, využívání nových metod projektového či
problémového vyučování), tak v procesu hodnocení žáka (přechod od sociální
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k individuální vztahové normě, přechod od klasifikace, známkování ke slovnímu
hodnocení apod.), a v neposlední řadě budování své neformální autority založené na
partnerském vztahu žák - učitel oproti často velice jednostrannému autoritativnímu
chování učitele. V souvislosti s transformací našeho školství se totiž dominanta
kompetencí přenáší z oblasti „co“ učit na ,ja k “ učit! Závěrem bych dodala, že pro
výkon učitelské profese je dle mé osobní pedagogické zkušenosti nezbytná též
psychická odolnost, fyzická zdatnost, schopnost empatie a správnost hodnotových
postojů, dovedností a osobních vlastností, aby učitel mohl být pro své žáky dobrým
vzorem a příkladem vhodného chování a jednání, a zároveň přítelem, pomocníkem a
rádcem,

na

kterého

se

v případě

problémů

mohou

s důvěrou

obrátit.
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4 Úkoly a cíle rozvoje vzdělávací soustavy do budoucna

V

současné době probíhají na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

přípravné práce na vypracování v pořadí již třetího Dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007.
První Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky, který rozpracovával strategické linie Národního programu rozvoje
vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy), byl schválen vládou v roce 2002.
Pro další Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
2005 bylo navrženo šest strategických směrů, ve kterých se promítají a jsou řešeny
všechny základní trendy obsahových změn ve vzdělávání a změn s nimi souvisejících,
které stále nabývají na naléhavosti:
1)

Zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulámí reforma)

2)

Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání

3)

Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání

4)

Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství

5)

Zvyšování

profesionality

a

společenského

postavení

pedagogických

pracovníků
6)

Podpora dalšího vzdělávání

(viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání,
Praha: Tauris 2005, s. 7-8).

Na základě analýzy a vyhodnocení současného stavu dojde k doplnění či
upravení Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky 2005 v souvislosti s pracemi na Dlouhodobém záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007.
Neměnné zůstávají základní tendence,

které nrolínaií všemi úrovněmi

vzdělávací soustavy:
•

postupná realizace konceptu celoživotního učení, které propojuje oblasti
vzdělávání, práce i volného času,
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•

poskytnutí co nejvíce vzdělávacích příležitostí pro rozvoj všech a zajištění
rovného přístupu k nim,

•

otevření vzdělávacího systému společnosti a zapojení hlavních partnerů
podílejících se na rozvoji lidských zdrojů,

•

systematické zvyšování kvality a efektivity vzdělávání,

•

uvolnění vnitřních zdrojů proměny - využití tvůrčí práce učitelů a iniciativy
škol. (viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve
vzdělávání, Praha: Tauris 2005, s. 9).
Tyto základní tendence se nemění, jen vzrůstá jejich naléhavost. Během
několika let, které uplynuly od přípravy předchozího dlouhodobého záměru, se
přijetím nového školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících i
přípravou dalších legislativních norem (především zákona o dalším vzdělávání)
otevřely nové možnosti pro vývoj vzdělávací soustavy a pro naplnění základních
tendencí. Specifické souvislosti rozvoje vzdělávání pak naznačuje a podporuje
Strategie rozvoje lidských zdrojů.
Růst vědění, univerzálnost a rychlost změn technologií i zostřující se

ekonomická soutěž mění charakter a organizaci práce a kladou nové požadavky na
pracovní sílu. Je to na jedné straně schopnost lidí se změnám přizpůsobovat, jejich
flexibilita a adaptabilita; tedy potřebnou kvalifikaci nejenom získat, ale také ji
nepřetržitě obnovovat a rozšiřovat, případně získávat kvalifikaci novou. Jedině tak
lze zvyšovat zaměstnatelnost, schopnost lidí si zaměstnání udržet či získat nové,
případně sám podnikat. Na druhé straně je nutné zvyšovat celkový tvůrčí potenciál
pracovní síly, tedy nejen elit, ale pokud možno všech, usilovat o vyšší úroveň
vzdělanosti a odborné kvalifikace napříč celou populací.
K tradičním formám kapitálu (půda, výrobní zdroje, finance) se přiřadil i lidský
kapitál (vědění a dovednosti, které podporují osobní, sociální a ekonomický blahobyt
a kvalitu života), a to jako rozhodující zdroj dalšího rozvoje. Výdaje na vzdělávání se
proto pokládají za investice do zvyšování lidského kapitálu, který podporuje a
umožňuje další růst, a nikoli jen za spotřebu.
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Vzdělávání, zaměstnanost a trh práce jsou těsně propojeny, podpora vzdělávání
a odborné přípravy (včetně rekvalifikací) se stala jedním z hlavních nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti. Její snahou je dosáhnout co největšího možného souladu
mezi požadavky trhu práce a existující nabídkou vzdělávání. V podmínkách tržní
ekonomiky a svobodné volby vzdělávací dráhy je ovšem možné použít jen nepřímé,
nikoli direktivní nástroje. Mezi ně patří především:
> propojení odborného vzdělávání s praxí (jak to požaduje i nový zákon o
zaměstnanosti) a co nej větší zapojení zaměstnavatelů (a sociálních partnerů vůbec)
do vzdělávání;
> monitorování a prognózování vývoje trhu práce a kvalifikačních potřeb na
národní i regionální úrovni, snaha odhadnout budoucí vývoj a najít rozumné
vyvážení s okamžitými požadavky trhu práce;
> těsná kooperace až integrace systémů poradenství na školách i úřadech
práce, systematické zpřístupňování informací a jejich využívání pro ovlivnění
vzdělávací nabídky i poptávky, pro motivování vzdělávacích institucí i žáků a jejich
rodičů;
> rozšíření kurikula (a to již během základního vzdělávání) o prvky
usnadňující volbu povolání (učivo o světě práce, podpora rozvoje manuálních
schopností), (viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve
vzdělávání, Praha: Tauris 2005, s. 11).
Změny v kurikulu již základního vzdělávání jsou zaměřeny nejen na klíčové
kompetence, které zahrnují i postoje a hodnoty, osobní a morální kvality,
podnikavost a dostatečnou motivaci se dále vzdělávat. Odborné vzdělávání usiluje o
větší flexibilitu. Širší odborný základ, obecně odborné vzdělávání, usnadňuje změnu
kvalifikace, k e specializaci dochází později, rozšiřuje se podíl složky všeobecného
vzdělávání, modulová struktura vzdělávání zvyšuje propojení počátečního a dalšího
vzdělávání, rozšiřuje se profesně zaměřené nevysokoškolské terciární vzdělávání.
Hlavní__cíle

kurikulární

reformy jako

hlavního

nástroje

postupného

a dlouhodobého ovlivňování procesu vzdělávání jsou:
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> v systému kurikulámích dokumentů na státní úrovni vymezit nové cíle vzdělávání
a nezbytný vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo k jejich dosažení)
vyjadřující konsensuální názor společnosti na podobu vzdělávání a zaručující
vzájemné dorozumění mezi školami zajišťujícími realizaci dané etapy vzdělávání na školní úrovni umožnit rozhodování o konkrétní podobě vzdělávání, tím reagovat
na požadavky trhu práce, na konkrétní potřeby žáků a vytvářet školskou kulturu těsně
spjatou s životem místního společenství;
>

uplatňovat nové pojetí kurikula, které již není založeno na osvojování co nej většího
objemu faktů, ale směřuje k získání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj
a uplatnění každého člena společnosti; v tomto pojetí směřovat ke komplexnějším
a prakticky zaměřeným dovednostem, se kterými je možné uspět jak ve známých
situacích, tak v situacích nových na základě vlastní aktivity, sebeuvědomění
a spolupráce; navozovat tak nejen pracovní a učební úspěšnost, ale i vytvářet záruky
psychické pohody, sociální způsobilosti a stability žáka jako člena společnosti
v současném a budoucím velmi dynamickém a mnohdy rozporném světě;

> vytvořit nové kurikulární dokumenty na státní úrovni - Národní program vzdělávání
a rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělávání a na školní úrovni školní vzdělávací programy;
> podpořit tvorbu školních vzdělávacích programů metodicky - tvorba pomocných
metodických textů, tzv. manuály/metodiky pro tvorbu školních vzdělávacích
programů, a komunikačně - vytvořením podmínek pro efektivní výměnu zkušeností
s tvorbou školních vzdělávacích programů mezi školami a všemi aktéry procesu;
> zajistit ze strany MŠMT efektivní informační a mediální podporu reformy;
> podpořit intenzivní a masivní další vzdělávání pedagogických a vedoucích
pracovníků ve školství jako základní předpoklad realizace cílů reformy a obecně
růstu kvality a efektivity vzdělávání v ČR;
> zajistit, aby vysokoškolská příprava pedagogů akceptovala v profilu absolventa
učitelských vzdělávacích programů dynamicky se měnící potřeby praxe, ve které
reforma probíhá;
> posílit některé části vzd ělá vá n ízejména pak:
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o

cizí jazyky - cílem je domluvit se jedním a postupně dvěma cizími jazyky,

o

informační a komunikační technologie - jsou základem pro rychlé vyhledávání a
zpracování informací a zefektivňují učení,

o

výchovu k občanství a k demokracii - přispěje k rozvoji multikulturní občanské
společnosti,

o

výchovu k profesní orientaci - přispívá k uvědomělé volbě povolání a ke snižování
problémů při uplatnění na trhu práce,

o

výchovu ke zdravému životnímu stylu - napomáhá k účinnější zdravotní a úrazové
prevenci a k rozvíjení plnohodnotného života,

o

nová t émata, j ako j sou osobnostní a s ociální v ýchova, e nvironmentální v ýchova,
výchova k udržitelnému rozvoji, výchova k evropským souvislostem, rovným
příležitostem aj.;

> uplatnit nové form y aktivní výuky, rozvíjet mezipředmětové vazby a výuku
integrovaných obsahů; k tomu uplatňovat týmovou spolupráci učitelů a využívat
různé formy mimotřídní činnosti.
(viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání,
Praha: Tauris 2005, s. 24-25).
Kurikulámí reforma musí být podporována dalšími, navazujícími změnami
v systému hodnocení (evaluace, zajišťování kvality) a v systému poradenství a
podpory žáků. Především však vyžaduje masivní a všestrannou podporu škol a
učitelů: v získání nových kompetencí pro tvorbu školních vzdělávacích programů i
pro zavádění takový forem a metod výuky, které odpovídají novým cílům a novému
obsahu (především, jak si osvojovat základní dovednosti), ve stimulaci iniciativy a
tvořivosti škol (rozvojovými programy, v jejichž rámci školy podávají projekty,
podporou sítí spolupracujících škol) a vůbec v hlubším porozumění smyslu a
směřování transformace školy a ve vytváření společné kultury školy.
Změny v počátečním

vzdělávání,

které jsou

důsledkem

nového

pojetí

celoživotního učení, umožní splnit oba dnešní klíčové požadavky - zajistit rovné
příležitosti ke vzdělávání a umožnit plné zapojení do společnosti - účastí na
občanském životě a především zvýšením zaměstnanosti.
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Základním konceptem dnešní vzdělávací politiky je rovnost příležitostí
ke vzdělávání (spravedlivost) podle schopností bez ohledu na ekonomické, sociální a
kulturní zázemí. Cílem je maximální rozvíjení potenciálu každého jedince. Ke
zmírnění až eliminování existujících nerovností však nestačí jen překonávání
ekonomických překážek, ale je nutné překonávat i znevýhodnění dané rozdílnou
sociální a kulturní úrovní rodiny.
Na úrovni celého vzdělávacího systému lze navrhnout kompenzační opatření
pro individuální znevýhodnění i pro znevýhodnění celých sociálních i etnických
skupin, snížit selektivitu vzdělávacího systému (zejména odstraněním příliš časného
výběru dětí do oddělených vzdělávacích proudů či programů) a naopak zvýšit jeho
prostupnost (větší návazností jednotlivých vzdělávacích

stupňů,

umožněním

individuálních vzdělávacích cest a poskytnutím tzv. druhé šance). Na úrovni
jednotlivé školy je to především vnitřní diferenciace výuky, větší uplatnění
individuálního přístupu a rozšíření možností integrace. Další možností je rozšíření
výchovné funkce školy, zvětšení nabídky zájmových činností a aktivit volného času,
aby se vyrovnávalo případné málo podnětné prostředí rodiny, ukázaly se širší
možnosti k individuálnímu rozvoji a nabídkou zajímavých činností se zvýšil zájem a
motivace k dalšímu studiu i u žáků z deprivovaného prostředí. Tzv. komunitní škola
poskytuje obdobné podněty i pro jejich rodiče a může se stát významným činitelem
života obce.
Významnou

prioritou

-

dokonce

nezbytnou

podmínkou

-

realizace

celoživotního učení a zvyšování kvality a efektivity vůbec je proměna role i
postavení učitelu. Vyžadují ji zvýšená autonomie školy a zahajovaná kurikulámí
reforma, které podstatně rozšiřují prostor pro iniciativu a tvořivost každé školy a
každého učitele, ale zároveň požadují převzetí mnohem větší odpovědnosti, a také
kladou na učitele zvýšené nároky.
Závěrem bych ráda zmínila i evropskou dimenzi změn probíhajících v našem
školství. Chtěla bych upozornit na Strategické směry a cíle KU v oblasti vzdělávání-.
Cíl 1:

Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávacích systémů členských zemí

1.i

Zlepšit přípravu pedagogů

1 .2

Rozvíjet dovednosti pro znalostní společnost
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1.3

Každému zajistit přístup k informačním a komunikačním technologiím

1.4

Zvýšit účast na studium přírodovědných a technických oborů

1.5

Co nejlépe využívat existující zdroje

Cíl 2:

Usnadnit všem přístup ke vzdělávání

2.1

Otevřít možnosti pro učení

2.2

Učinit učení přitažlivějším

2.3

Podporovat aktivní občanský život, rovné příležitosti a soudržnost společnosti

Cíl 3:

Otevřít vzdělávací systému širšímu světu

3.1

Posilovat vazby se světem práce, výzkumem a celou společností

3.2

Rozvíjet ducha podnikání

3.3

Zlepšovat učení cizím jazykům

3.4

Zvyšovat mobilitu a vzájemné výměny

(viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky,
Ministerstvo š kolstvi, m ládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání,
Praha: Tauris 2005, s. 18).
Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že cíle české vzdělávací politiky jsou
zcela kompatibilní s cíli Evropské unie ve vzdělávání a odborné přípravě a při
realizaci celoživotního učení .V tomto ohledu cíle nekladou zcela nové nebo odlišné
požadavky, nebot

vychází z ekonomického, sociálního a politického vývoje

současného světa, musí se s nimi vyrovnat každý, pokud chce existovat jako
rovnocenný partner ostatních. Budou však mít poměrně značné nároky na naši
schopnost využít nových možností.
V

první řadě jd e o to dokázat využít evropské zdroje, rozšířit naši absorpční

kapacitu, tj. schopnost jednotlivých subjektů na všech úrovních, od centra po školy,
podávat a realizovat projekty. Projekty ovšem musí vycházet z priorit stanovených
vládou; to zvyšuje nároky na jasné vymezení cílu a vypracování celkové koncepce na
centrální úrovni, na těsné provázání programů a projektů především Evropského
sociálního fondu právě s dlouhodobými záměry centra i krajů, a také na ucelenost
vzdělávací

politiky,

na její

silnější

propojení

s politikou

zaměstnanosti

a

hospodářským růstem.
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Závěr

České školství prochází počátkem 21. století významnou etapou přerodu a
změn, které se dotýkají nás všech, neboť každý z nás chodil do školy a máme pocit,
že problematice školství všichni rozumíme. Většina z nás má rovněž děti, které do
školy právě chodí nebo budou chodit a každá změna se nás dotýká i jako rodičů.
Problematika školství je také vděčný mediálním, potažmo i politickým tématem.
Není proto divu, že výrazné změny, které jsem nastínila ve své diplomové práci, jsou
diskutovány nejen odbornou, ale i širokou veřejností.
Ve své diplomové práci jsem se snažila nastínit nej důležitější trendy a směry
vývoje obsahu vzdělávání na úrovni primární školy, stejně jako nezbytné podmínky
k realizaci kutikulámí reformy a celkové humanizace našeho školství.
Samozřejmě jsem nemohla postihnout dopodrobna všechny změny, ke kterým
dnes dochází, neboť se týkají všech oblastí našeho školství, nejenom primárního
vzdělávání. Samostatnou kapitolu by představoval například nově uzákoněný systém
státních maturitních zkoušek, který zavádí tzv. společnou část maturitní zkoušky
(z českého jazyka, cizího jazyka a z volitelné zkoušky) a z profilové části maturitní
zkoušky, stejně jako Národní soustava kvalifikací (NSK) podporující propojení
počátečního a dalšího vzdělávání či projekt pro Uznávání výsledků neformálního a
informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým.
Když se vrátím do oblasti primárního vzdělávání, jeho hlavním úkolem, jak již
bylo nastíněno, je připravit děti na aktivní a efektivní učení, aby je učení bavilo a
nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Měl by být podnícen rozvoj těch rysů
dětské osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné: schopnost
přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat; schopnost kriticky myslet, umět si
vybírat a za svou volbu nést odpovědnost; schopnost rozpoznávat a řešit problémy;
podporovat tvořivost a představivost; naučit se odpovědnosti vůči sobě, rodině,
společnosti i prostředí, ve kterém dítě žije.
Domnívám se, že pokud se podaří uvést kurikulární reformu do praxe a změní
se přístup pedagogů k žákům, vyučovací metody, ale i prostředí a klima ve škole,

84

dojde k opravdové humanizaci českého školství a ke zkvalitnění přípravy našich dětí
pro život, což je pravým smyslem reformy.
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