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TRENDY VE VZDĚLÁVACÍ POLITICE

KAPITOLA 1
Vymezení pojmu vzdělávací politika
Po prostudování této kapitoly dokážete:
• vysvětlit obsah pojmu vzdělávací politika,
• vymezit úlohu školské politiky,
• dokážete obhájit důležitost školské politiky.
Asi se pozastavíte nad pojmem „vzdělávací politika“. Možná si pomyslíte: už
zase politika a nějaká ideologie vstupuje do školství? Nic takového. Není třeba
příliš rozsáhlých argumentací o vztahu vzdělávací soustavy k systému politickému, ekonomickému a sociálnímu. Školy prostě nemohou být imunní ke změnám na trhu práce, ke změnám společenským, k pokroku v oblasti nových
technologií.
Vzdělávání je kolektivní statek, který nemůže být ponechán pouze tržním silám. Ať jsou organizace, stupeň decentralizace či diverzifikace vzdělávacího
systému jakékoliv, musí určitou odpovědnost ke svým občanům na sebe vzít
stát. Jeho povinností rovněž je zajistit, aby v záležitostech vzdělávání došlo
k národnímu konsensu na základě dlouhodobého výhledu do budoucnosti
a principu, že vzdělávací systém tvoří koherentní celek.
Pojem vzdělávací politika je obtížné definovat. J. Kalous (1995) definuje vzdělávací politiku následujícím způsobem: „Vzdělávací politikou rozumíme principy, priority a metody rozhodování, vztahující se k uplatňování společenského
vlivu na vzdělávání. Toto rozhodování zahrnuje strategické záměry rozvoje
vzdělávání, legislativní rámec činnosti vzdělávacích a vzdělávaných subjektů,
způsob financování, vymezování vzdělávacích cílů a obsahů, stimulování
a ovlivňování činností vzdělávacích subjektů a způsob jejich kontroly“. Vzdělávací politika je pojem širší a vhodnější než školská politika, která zahrnuje
pouze základní strategické návrhy pro institucionální vzdělávání v oblasti povinné školní docházky.
Jedním z prvních úkolů vlády je dospět ke shodě s širokou veřejností ohledně
významu vzdělávání a jeho úlohy ve společnosti. Aktivní dialog mezi všemi
politickými stranami, profesními a dalšími sdruženími, odbory, obchodními
a průmyslovými společnostmi zajistit udržitelnost a stabilitu vzdělávacích pro-
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gramů. Zkušenost ukazuje, že společenský konsensus je nutný ke každému
reformnímu procesu. Je třeba mu dát nějakou institucionální formu a dovolit
mu, aby se projevil na základě demokratických mechanismů.
Dokumenty formulující vzdělávací politiku by měly být považovány za dlouhodobý nástroj, který předpokládá kontinuitu v učiněných rozhodnutích
a v realizaci reforem. Ve sféře vzdělávání je důležité mít nadhled nad krátkodobými opatřeními a reformami. Dlouhodobé plánování by mělo být založeno
na hloubkové analýze reality.
To jsou tedy hlavní argumenty zdůvodňující úlohu státu jako představitele celé
pluralistické a na partnerství založené společnosti. Nesmí být však vykonávána
formou striktního monopolu. Spíše má za úkol usměrňování toku energií, podporování iniciativ a poskytování podmínek. Zásady spravedlnosti a práva na
vzdělání vyžadují, aby ani v nejmenším nebyl odpírán přístup ke vzdělání některým osobám nebo sociálním skupinám; přesněji řečeno, stát by měl hrát
přerozdělovací úlohu ve prospěch menšinových a znevýhodněných skupin.
Zaručení kvality vzdělání vyžaduje navíc stanovení obecných standardů a různých monitorovacích prostředků.
Školy, které jsou hybnou silou vzdělávacího systému, ať veřejné či soukromé,
se musí ubírat dohodnutým směrem a v souladu s dlouhodobým výhledem. Je
tedy úkolem veřejné správy zajistit časovou a prostorovou ucelenost systému,
či jinými slovy – vytyčit hlavní linie a regulovat.
Hlavní funkce centra v demokratické společnosti
Jaká je tedy úloha centra (ministerstva školství) v demokratické společnosti? Je
vůbec nutností? Nespotřebovává pouze finanční prostředky, které by bylo možno efektivněji využít pro rozvoj školy? Nezvyšuje pouze administrativu, kterou
učitelé většinou považují za zbytečnou? To jsou jistě otázky, které vás často při
každodenní práci napadají. Doufám, že se mi podařilo alespoň trochu vaše
předsudky zviklat. A pokud jste byli přesvědčeni o nezbytné úloze centra, pak
jistě uvítáte následující přehled funkcí centra.
K hlavním funkcím centra náleží:
Utváření koncepce a strategie
• dlouhodobá koncepce a vize;
• strategické plánování (srovnávací analýzy, strukturální změny);
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• řízení a uskutečňování změn a inovací;
• zajištění odpovídajícího postavení vzdělávacího systému ve společnosti,
reagování na společenské potřeby.
Politické působení
• vytváření mechanismů umožňujících participaci sociálních partnerů, vytváření společenského konsensu;
• komunikace s veřejností.
Financování, řízení a legislativa
• státní rozpočet;
• legislativa;
• selektivní intervence.
Zajišťování kvality
• monitorování, evaluace;
• standardy, centrální zkoušky;
• školní inspekce;
• podpůrné mechanismy;
• učitelé.
Typickými dvěma osami, podél kterých probíhají dnešní spory o pravomoce,
jsou spor o míru centralizace a decentralizace. Současné trendy výrazně směřují
k posílení decentralizačních opatření ve školství. Zkušenosti hovoří ve prospěch převedení zodpovědnosti na regionální nebo lokální úroveň: zlepšení
kvality vzdělání, zlepšení kvality rozhodování, stimulování jednotlivců i týmů,
celková podpora inovací, lepší spolupráce mezi učiteli a rodinami a účast široké
veřejnosti.
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Shrnutí
Nejlepších výsledků ve vzdělávacích systémech lze dosáhnout prostřednictvím
demokratického konsensu. Je to také nejlepší cesta k dosažení vzdělávacích
reforem. Povinností politické moci je pomocí nezbytných opatření definovat
možnosti a zajistit celkovou regulaci vzdělávacího systému. Vzdělávání je
společenskou hodnotou a nemůže být regulováno pouze pomocí tržních sil.
Školství je politikum již svou podstatou, budoucnost školské soustavy by měla
být vytvářena za trvalé spolupráce osvícených politiků se zkušenými odborníky.
Kontrolní otázky
1.

Definujte pojem vzdělávací politika. Pokuste se jej vysvětlit svými slovy.

2.

Co je účelem vzdělávací politiky, jaké jsou její úrovně?

3.

Jaké jsou hlavní funkce centra v demokratické společnosti?

4.

Zkuste jmenovat několik příkladů konfliktních problémů z oblasti vzdělávací politiky.

Použitá literatura
KALOUS, J. A KOL. Úvod do teorie a praxe školského managementu. Praha:
Ústav rozvoje školství PdF UK, 1995.
Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání
pro 21. století“. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997.
Doporučená literatura
KALOUS, J. A KOL. Úvod do teorie a praxe školského managementu. Praha:
Ústav rozvoje školství PdF UK, 1995.
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KAPITOLA 2
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice
Po prostudování této kapitoly budete:
•

znát principy české vzdělávací politiky,

•

dokážete naznačit vývoj v základním a středním vzdělávání ve střednědobém horizontu,

•

pochopíte obsah změn školské politiky v ČR.

Obecné cíle vzdělávání a výchovy
Vzdělávání má více rozměrů, je současně zaměřeno na rovinu osobního rozvoje, začleňování do života společnosti, přípravu na uplatnění na trhu práce. Zaměřuje se na následující cíle:
• Rozvoj lidské individuality: zahrnuje kultivaci a podporu seberealizace
každého jedince, maximální uplatnění jeho schopností;
• Zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti, obsažené ve vědách, umění, technice, pracovních dovednostech;
• Výchova k ochraně životního prostředí, zajištění udržitelného rozvoje společnosti;
• Posilování soudržnosti společnosti: zajištění rovného přístupu ke vzdělávání: výchova k lidským právům a multikulturalitě;
• Podpora demokracie a občanské společnosti: školní společenství je prvním
prostředím, kde dochází k výchově k demokracii: vztah mezi učitelem a žákem,
založený na vzájemném respektu, utváření školní komunity, se zapojením
všech partnerů, řídícími se demokratickými pravidly;
• Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se
společnosti;
• Zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělání.
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• Zvyšování zaměstnavatelnosti: orientovat všeobecné i odborné vzdělávání
na zvyšování flexibility a adaptability člověka, na jeho tvořivost, samostatnost
a odpovědnost.
Všechny tyto cíle může uskutečňovat decentralizovaný a participativní vzdělávací systém, v němž jsou kompetence rozděleny na úrovni centrální, regionální
a lokální. Značné rozhodovací kompetence připadají škole, která nejlépe zná
své žáky, dokáže spolupracovat s rodiči a ostatními sociálními partnery, dokáže
nejlépe využívat jak materiálních tak i lidských zdrojů.
Tyto cíle se promítají do obsahu vzdělávání, vymezeného kurikulárními materiály. V oblasti kurikulární tvorby dochází k výrazným změnám. Zavádí se
systém více úrovní vzdělávacích programů. Nejvyšší úrovní tohoto systému je
státní program vzdělávání (národní kurikulum). Definuje obecné cíle vzdělávání a klíčové kompetence.
Také další úroveň kurikulárních dokumentů je centrálně zpracována. Jsou jí
rámcové vzdělávací programy, podle nichž se bude uskutečňovat vzdělávání
v konkrétní škole. Otevírá se prostor pro další rozvoj autonomie škol, pro rozvoj tvůrčích schopností učitelů. Při tvorbě rámcových i školních vzdělávacích
programů bude uplatňováno nové pojetí kurikula, které již není založeno na
osvojování co největšího objemu faktů. Půjde o vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoje kompetencí, osvojování postojů a hodnot; důraz bude
kladen na získání klíčových dovedností. Půjde o novou orientaci vzdělávání:
naučit se poznávat (zvládnout metody, jak se učit), naučit se jednat a žít společně (umět pracovat samostatně i v týmech, zvládat konflikty, respektovat odlišné
názory), naučit se být (umět se orientovat v různých situacích, přijetí osobní
zodpovědnosti, kvalitní hodnotové orientace).
Klíčovou oblastí pro správné fungování decentralizovaného a participativního
vzdělávacího systému je evaluace. Zahrnuje v sobě dílčí rozměry monitorování
- systematického sledování stavu vzdělávacího systému a získávání informací
o něm. Je tak zajišťována kvalita poskytovaného vzdělání. Toto hodnocení
zvnějšku se rozšiřuje o vnitřní evaluaci, které je spojeno s vlastním úsilí školy
o změnu a je nakonec rozhodující v dosažení vysoké kvality. Vnitřní evaluace
školy, ve které se uplatní hodnocení všech partnerů školy, bude zavedena do
škol jako jeden z hlavních nástrojů realizace jejich autonomie. Bude sloužit
i jako jeden ze vstupů pro evaluaci školní inspekcí.
Školy již jsou a budou ještě více, vystaveny řadě změn. Především je to vnitřní
proměna školy, proměna její funkce, prostředí a klimatu, kdy vzrůstá význam
výchovné a socializační role školy. Mění se tradiční úkoly školy (cíle a obsah
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vzdělávání, metody výuky, vztah učitele a žáka, hodnocení žáků). Nezbytná je
účast rodičů, žáků a studentů. Bude také třeba dosud převažující orientaci na
vnější motivaci žáků postupně transformovat na využívání vnitřní motivace,
založené na sebepoznávání a přijímání osobní zodpovědnosti.
Navrhovaných změn je opravdu hodně. Všichni intuitivně cítíme, že jsou nezbytné. Kdo je ale bude uskutečňovat? Je přirozené, že realizace změny není
možná bez aktivní účasti učitelů a všech ostatních pedagogických pracovníků.
Vzrůstají nároky na osobní i odborné kvality učitele. Jaké jsou předpoklady pro
tyto změny – můžete se dočíst v koncepčním materiálu „Bílá kniha“. Pokud se
zajímáte o tuto problematiku, doporučuji vám si tento materiál prostudovat.
Najdete jej také na webových stránkách MŠMT. Pokusím se je stručně sumarizovat.
K navrhovaným změnám náleží:
• Rehabilitace platové úrovně učitelstva;
• Utváření autonomní sociálně profesní skupiny, vypracování kodexu učitelství, vytvoření profesní komory;
• Stanovit obecné i specifické předpoklady pro vstup do pedagogických profesí, přijmout legislativní opatření předpisujícího standard učitelské kvalifikace;
• Nové pojetí přípravného vzdělávání učitelů;
• Vypracovat systém kariérového postupu, na němž by závisel postup platový; diferenciace a kategorizace pedagogických činností;
• Další vzdělávání a sebevzdělávání pedagogických pracovníků.
Jaké se očekávají změny na ZŠ? Opět velmi stručně a heslovitě z materiálu
„Bílá kniha“:
Na I. stupni:
• Variabilnější organizace a individualizace výuky;
• Posílení jazykové výuky od 3. ročníku, výuky volitelných předmětů;
• Zavést funkci asistenta, umožnit školního psychologa;
Na II. stupni:
•

Promyšleně redukovat víceleté programy gymnázia;
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•

Umožnit větší podíl volitelných předmětů, diferenciaci v předmětech
(2 úrovně), integraci předmětů;

•

Nabídnout zájmové a volnočasové aktivity v režimu školy;

•

Zavést funkci asistenta, umožnit školního psychologa;

•

Měnit klima ve třídách, způsoby motivace, hledat a využívat aktivizující
metody a formy výuky;

•

Prosadit změny v hodnocení žáků, umožnit slovní hodnocení žáků;

•

Klást důraz na průběžnou diagnostiku žáků, základní vzdělání ukončit
všestrannou diagnózou vývoje dítěte, doporučením volby studijního či
učebního oboru.

Přirozeně, změny se očekávají i ve středním všeobecném a odborném vzdělávání. Střední vzdělávání se dosud uskutečňuje ve třech relativně oddělených
druzích škol: všeobecné na gymnáziích, odborně technické, zemědělské, ekonomické, umělecké apod. převážně na středních odborných školách a učňovské
na středních odborných učilištích. Tato situace již nevyhovuje zcela novým
potřebám, proto je cílem vytvořit otevřený, koherentní a transparentní systém
středoškolského vzdělávání, který bude zahrnovat vzájemně prostupné případně
na sebe navazující, vzdělávací programy s různým podílem všeobecné a odborné, teoretické a praktické složky vzdělávání.
Vzdělávací programy položí důraz na tyto úkoly:
•

Zajišťovat připravenost mladých lidí pro celoživotní učení;

•

Poskytovat dostatečně široké všeobecné a obecně odborné vzdělání
a klíčové kompetence, nezbytné pro pracovní uplatnění a umožňující snadnější rekvalifikaci;

•

Obsah vzdělání rozšířit o evropské dimenze, což představuje výuku cizích
jazyků a multikulturální vzdělávání;

•

Uplatnit všeobecně použitelné klíčové kompetence, zahrnující schopnosti,
dovednosti, postoje a hodnoty, které umožňují člověku jednat adekvátně
a efektivně v jednotlivých životních situacích. K podpoře jejich rozvoje by
měla přispět změna stylu výuky na školách, protože kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoliv pouze na vědomostech patří k nim např.: komunikace, rozvoj schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů,
práce s informačními technologiemi.
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Předpokládá se podpora všeobecně zaměřených vzdělávacích programů tak,
aby v nich studovalo alespoň 30% populace. Vedle gymnaziálních programů
bude podporován rozvoj všeobecných a široce profilovaných odborných vzdělávacích programů, jako jsou ekonomická a technická lycea. Dále bude podporována optimalizace sítě škol ve prospěch integrovaných, resp. polyfunkčních
škol. Tyto vzdělávací instituce nabízejí všeobecné i odborné programy, které
poskytují různý stupeň vzdělání pod jednou střechou. Tyto programy se mohou
vzájemně ovlivňovat a prolínat. Umožní tak žákům prostupnost, obohacení
i korekci vzdělávací dráhy. Každý žák tak může ukončit certifikovaný vzdělávací program, odpovídající jeho schopnostem.
Předpokládají se změny i v gymnaziálním vzdělávání. Počítá se s postupným
a rozumným omezováním dlouhého, osmiletého cyklu. I když tento typ vzdělání je určen i nadále především k přípravě pro studium v terciální sféře, bude
nutné, aby postupně přijímal širší populaci žáků. Měl by proto zahrnovat i takové obsahy a předměty, které mohou být potřebné pro některá povolání. Nabídka předmětů by měla umožnit vytvořit si v rámci školy co nejvíce individualizovaný program, který by odpovídal předpokládané následné vzdělávací dráze
nebo možnostem pracovního uplatnění.
Střední odborné vzdělávání zahrnuje dosavadní studijní i učební obory. Vzdělávací nabídka by měla umožnit uchazeči výběr vzdělávacího programu, odpovídajícího jeho schopnostem, zájmům a potřebám trhu práce. Tato nabídka by
měla také umožnit žákovi změnit svou volbu v průběhu vzdělávání a pokračovat ve vzdělávání tam, kde skončil v případě, že školu opustil nebo nedokončil.
Cestou k tomu je systém vzájemně prostupných a navazujících vzdělávacích
programů s pružnou strukturou. Tento vývoj bude postupně směřovat
k modulovému a kreditnímu uspořádání vzdělávacích programů. Z jednotlivých
modulů si žák může vytvářet vzdělávací program. To umožní individuální
přizpůsobení vzdělávací cesty, snadnější prostupnost v rámci celého sektoru
odborného vzdělávání a jednodušší návaznost na další vzdělávání.
V odborném vzdělávání je kladen důraz na spolupráci se sociálními partnery
(zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, zejména na regionální a lokální úrovni). Jednou z cest je legislativní zajištění účasti zástupců zaměstnavatelské sféry
při závěrečných zkouškách absolventů učebních oborů. Se sociálními partnery
je nezbytné vytvářet podpůrná opatření, zlepšující přechod absolventů do praxe
(např. podporovat a legislativně zakotvit několikaměsíční řízenou praxi, podporovat rozvoj profesního a kariérového poradenství, podporovat rozvoj kompenzačních programů pro mladé nezaměstnané).

15

Závěrečné hodnocení žáků vzdělávacích programů ukončených maturitní
zkouškou neumožňuje v současné době obecnější srovnání výsledků, jichž
dosáhli jednotliví žáci. To snižuje informační hodnotu maturitního vysvědčení.
Proto se navrhuje vytvořit dvouúrovňovou společnou část maturitní zkoušky
podle volby žáka. Součástí školní (profilové) části maturity může být též vypracování a obhajoba závěrečné maturitní práce.
Shrnutí
V povinném a středním vzdělávání je v dokumentu Bílá kniha navrhována celá
řada změn. Tyto změny lze uskutečňovat v decentralizovaném a participativním
vzdělávacím systému, v němž jsou kompetence rozděleny na úrovni centrální,
regionální a lokální. Značné rozhodovací kompetence připadají škole, která
nejlépe zná své žáky, dokáže spolupracovat s rodiči a ostatními sociálními
partnery, dokáže nejlépe využívat jak materiálních tak i lidských zdrojů.
Z hlediska pohledu učitele jsou důležité nové přístupy ke kurikulární politice,
zahrnující širokou škálu kurikulárních komponent.
Kontrolní otázky
1.

Jak hodnotíte obsah vzdělání, který jste získal/a během základního a středního vzdělávání z hlediska současných vzdělávacích priorit v ČR?

2.

Charakterizujte dlouhodobé cíle vzdělávání v ČR.

3.

Uveďte základní principy kurikulární politiky ČR.

Použitá literatura
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha, MŠMT 2001.
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KAPITOLA 3
Školský systém České republiky
Po prostudování této kapitoly dokážete:
• popsat strukturu školského systému ČR;
• vysvětlit základní principy a legislativní východiska tohoto systému;
• charakterizovat jednotlivé prvky systému;
• porozumíte systému vzdělávání v ČR;
• dokážete obhájit výhody a nevýhody systému.
Základní principy a základní legislativa
Základní principy, jimiž se řídí poskytování vzdělávání, jsou obsahem Listiny
základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.
Listina říká, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo
na rodičovskou výchovu a péči. Každý má právo na vzdělání. Školní docházka
je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.Občané mají právo na bezplatné
vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností
společnosti též na vysokých školách. Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat
na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se
může vzdělání poskytovat za úplatu.Občanům příslušejícím k národnostním
a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též právo
na vzdělání v jejich jazyku. Každý má právo na svobodnou volbu povolání
a přípravu k němu. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
Základní úpravu oblasti školství zajišťuje šest zákonů, jejichž charakteristiky
jsou uvedeny dále. Podrobnější úpravu dílčích problémů vzdělávání obsahují
vyhlášky, některé záležitosti jsou upravovány nařízeními vlády. Zákony, vyhlášky a nařízení vlády jsou zveřejňovány ve Sbírce zákonů ČR. Ministerstvo
dále vydává řadu vnitroresortních předpisů, které jsou zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Školský zákon definuje jednotlivé druhy škol (včetně škol speciálních) a jejich
úkoly, stupně poskytovaného vzdělávání, povinnou školní docházku a způsoby
jejího plnění, formy, průběh a ukončování studia, působnost orgánů veřejné
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správy a postavení soukromých a církevních škol. Definuje školní rok, stanoví
povinnou dokumentaci škol, definuje pedagogické dokumenty, které určují
obsah vzdělávání, stanoví součásti škol, které plní širší výchovné funkce (např.
knihovna nebo školní družina), popř. funkce sociální (např. školní jídelna).
Definuje pedagogické pracovníky a jejich povinnosti.
Zákon o školských zařízeních se vztahuje na významnou část školské soustavy:
•

na předškolní zařízení

•

na školská výchovná zařízení, která zabezpečují výchovu mimo vyučování

•

na školská účelová zařízení, která poskytují podpůrné služby nebo odborné
služby školám a ostatním výchovným zařízením.

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních upravuje výchovu
dětí a mladistvých bez patřičného rodinného zázemí nebo s poruchami chování.
Zákon o státní správě a samosprávě ve školství doplňuje školský zákon v oblasti správní a procesní. Vztahuje se na celou školskou soustavu s výjimkou vysokých škol. Stanoví orgány státní správy ve školství, jimiž jsou ředitelé škol,
předškolních a školských zařízení, obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
krajské úřady, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ve stanovených
případech jiné ústřední orgány státní správy), a dále Česká školní inspekce.
Dále stanoví orgány samosprávy, jimiž jsou obec, kraj a rady škol, pokud byly
ustaveny. Jednotlivým orgánům státní správy a samosprávy stanoví tento zákon
kompetence (včetně kompetencí finančních), které umožňují vznik a fungování
škol. Od roku 1999 je zvláštním zákonem řešeno i financování soukromých
škol, které bylo dříve upravováno nařízením vlády.
Zákon o vysokých školách upravuje celospolečenské cíle a funkci vysokých
škol, kompetence státní správy a zřizovatelů vysokých škol, stanoví druhy
vysokých škol, jejich financování a hospodaření, studium, jeho typy a průběh,
práva a povinnosti studujících, postavení a pracovněprávní vztahy akademických pracovníků.
Vedle uvedených ''školských'' zákonů ovlivňuje správu školství řada dalších
zákonů. Z nich lze uvést zákon o působnosti ústředních orgánů státní správy
(kompetenční zákon), který stanoví kompetence orgánů státní správy, mimo
jiné zřizovatelské působnosti ostatních ministerstev ke školám zajišťujícím
vzdělávání pro určité resorty hospodářství. Dále jsou to zákony upravující veřejnou správu, jejíž součástí je i správa školství, a zákony o hospodaření s veřejnými (rozpočtovými) prostředky.
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Za koncepci, stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy tedy odpovídá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V oblastech vztahujících se k trhu
práce a v poradenství spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí,
v některých otázkách s dalšími ústředními orgány státní správy (Ministerstvo
vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo zdravotnictví). Zřizovatelské funkce
plní především orgány územní samosprávy. Na tyto orgány je přenesena i řada
funkcí státní správy.
Struktura školské soustavy a klíčové momenty pro volbu vzdělávací cesty
Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou základní školy, střední školy,
speciální školy, vyšší odborné školy a vysoké školy. Všechny poskytují stanovený stupeň vzdělání. Dále jsou sem začleněny i instituce poskytující základy
uměleckého vzdělání (zájmového) - základní umělecké školy.
Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou rovněž předškolní zařízení (mateřské školy) a školská zařízení výchovná a účelová. V tomto studijním textu se
zaměříme pouze na základní a střední školství, poněvadž v této části školského
systému budete vykonávat svou profesi učitele.
Školy
Pro srovnávání jednotlivých vzdělávacích soustav vytvořila UNESCO
mezinárodní klasifikaci vzdělávání, kterou přijala i EU. Je známa pod zkratkou
ISCED:
0

preprimární

1

primární

2

nižší sekundární

3

vyšší sekundární

4

postsekundární

5

terciární – první stupeň

6

terciární – druhý stupeň

Školy se člení podle vzdělávacího stupně a podle charakteru poskytovaného
vzdělávání na tyto druhy:
1. Základní škola spojuje do jednoho organizačního celku primární a nižší
sekundární úroveň vzdělávání (ISCED 1 + 2). Její délka činí 9 let a je totožná
s délkou povinné školní docházky. Člení se na pětiletý první a čtyřletý druhý
stupeň. Po absolvování prvního stupně mohou žáci, kteří se o to ucházejí
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a uspěli v přijímacím řízení, přestoupit do víceletého gymnázia, a to po 5. ročníku do osmiletého, po 7. ročníku do šestiletého, a pokračovat tam v plnění
povinné školní docházky.
2. Střední školy poskytují střední vzdělání (vyšší sekundární - ISCED 3), a to
buď všeobecné, nebo odborné. Odborné vzdělání může mít dvě úrovně: střední
odborné ukončené závěrečnou zkouškou (3C) nebo úplné střední odborné
ukončené maturitní zkouškou (3A). Všeobecné vzdělání je poskytováno pouze
na úrovni ''úplné střední'', tedy ukončené maturitní zkouškou. Odborné vzdělávání je poskytováno na obou úrovních. Maturitní zkouška na všech typech škol
opravňuje ucházet se o přijetí k terciárnímu vzdělávání. Držitel certifikátu na
úrovni 3C může absolvovat nástavbové studium (úroveň 4A) a složit maturitní
zkoušku potřebnou ke vstupu na vyšší vzdělávací úroveň. Střední školy se člení
na tyto typy:
a) gymnázia , která poskytují úplné střední všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A) a připravují žáky především k vysokoškolskému
studiu; studium může být čtyřleté (pouze vyšší sekundární), šestileté nebo osmileté (zahrnující nižší i vyšší sekundární);
b) střední odborné školy , které poskytují ve čtyřletém studiu úplné střední
odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A) opravňující ucházet se o vysokoškolské vzdělávání, a kvalifikují své absolventy k výkonu středních technických, ekonomických a obdobných funkcí. Malý počet oborů dvouaž tříletých poskytuje střední odborné vzdělání (ISCED 3C). Některé školy
organizují i nástavbové studium. Zvláštním typem střední odborné školy je
konzervatoř. Žáci konzervatoří získávají vyšší odborné vzdělání zaměřené na
odbornou uměleckou průpravu a ukončené absolutoriem (ISCED 5B);
c) střední odborná učiliště , poskytují ve dvou- a tříletých oborech kvalifikaci
k dělnickým a obdobným povoláním (ISCED 3C), v malém počtu čtyřletých
oborů ukončených maturitní zkouškou poskytují kvalifikaci k náročným dělnickým povoláním a k funkcím provozního charakteru a současně otvírají cestu
k vysokoškolskému vzdělávání (ISCED 3A). Některé školy organizují i nástavbové studium;
d) učiliště nejsou formálně považována za střední školy; poskytují možnost
jedno- a dvouleté přípravy (ISCED 2C) pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku nebo 9. ročník nedokončili úspěšně a nevyužili možnosti dané novelou školského zákona z r. 2000 ucházet se o studium
na střední škole.
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3. Speciální školy jsou určeny pro děti a mládež se zdravotním (tělesným,
smyslovým, mentálním) nebo sociálním postižením, pokud je nelze zařadit do
běžných škol. Mohou být paralelní k běžným školám soustavy (speciální základní školy, gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště); zde
žáci získávají vzdělání rovnocenné příslušné úrovni běžné školy. Děti s výraznějšími rozumovými nedostatky se mohou ve věku odpovídajícím základní
škole vzdělávat ve zvláštní škole (ISCED 2C) nebo v pomocné škole (ISCED
1). Dalšího navazujícího vzdělání mohou nabýt v odborném učilišti (ISCED
2C) nebo v praktické škole (ISCED 2C).
4. Vyšší odborné školy připravují pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností. Poskytují absolventům středních škol, kteří své vzdělání ukončili
maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání (ISCED 5B) ukončené absolutoriem. Řadí se na terciární úroveň vzdělávání. Způsobem ukončování studia (absolutoriem) a také delším (zpravidla 6 až 8 let) studiem se vyšším odborným
školám podobají konzervatoře.
5. Vysoké školy poskytují vzdělávání ve třech druzích vzdělávacích programů:
bakalářském, magisterském (oba ISCED 5A) a doktorském (v návaznosti na
magisterský - ISCED 6).
Studijní programy vysokých škol jsou trojího typu:
Bakalářský studijní program je zaměřen k přípravě na výkon povolání
a k magisterskému studiu. Standardní doba studia je tři až čtyři roky.
Magisterský program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených
na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich
aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen
na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský; standardní doba je nejméně jeden a nejvýše tři
roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může být
udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje na
bakalářský studijní program; v tomto případě je standardní doba studia nejméně
čtyři a nejvýše šest roků (zpravidla jde o pět let, v oblasti lékařství a veterinárního lékařství šest let).
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí
činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je tři roky.
Studium všech tří typů lze absolvovat s plnou nebo částečnou studijní zátěží
a v rámci prezenčního studia nebo studia distančního či v jejich kombinaci. Do
konce roku 1998 měly všechny existující vysokoškolské instituce univerzitní
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status. Od roku 1999 se otevřela možnost vzniku neuniverzitních vysokých
škol.
6. Základní umělecké školy jsou zařazeny do výchovně vzdělávací soustavy po
bok škol běžného vzdělávání, poskytují však vzdělávání zájmové. Poskytují
základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravují pro studium učebních a studijních oborů ve středních, popř. vysokých školách uměleckého zaměření (jejich absolvování však není podmínkou pro přijetí). Organizují
studium převážně pro žáky základních, popř. středních škol, ale mohou organizovat i studium pro dospělé.
Charakteristickým znakem českého školského systému je, že prakticky všichni
absolventi základní školy (téměř 95 %) pokračují v postobligatorní docházce do
škol. Vzhledem k výrazné převaze odborných škol nad školami všeobecně
vzdělávacími získává významná většina žáků odbornou kvalifikaci uznávanou
trhem práce již na vyšší sekundární úrovni.
Pro školy uvedené pod body 1 až 4 a 6 se z praktických důvodů (jejich správa
a financování jsou podobné) používá souhrnné označení regionální školy.
Školská zařízení
Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou i školská zařízení, která se člení na
•

předškolní zařízení,

•

školská zařízení výchovná a

•

školská zařízení účelová.

A. Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola
zabezpečují předškolní výchovu, ale nejsou povinné a neposkytují uznaný stupeň vzdělání.
B. Ke školským výchovným zařízením patří:
•

zařízení pro zájmové studium - státní jazykové školy. Jejich vzdělávací
program neposkytuje definovaný stupeň vzdělání, umožňuje však získat
všeobecně uznávané osvědčení o vykonání státních jazykových zkoušek
z cizího jazyka;

•

školská zotavovací zařízení - školy v přírodě, tj. ozdravné pobyty tříd organizované v neporušeném životním prostředí, při nichž je zajištěna výuka;

•

školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování
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•

zajišťují péči o žáky a zájmové aktivity v době, kdy jsou rodiče zaměstnáni
(střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družina, školní klub),

•

doplňují školní výchovu (školní knihovna) nebo

•

zajišťují výchovu, ubytování a stravování žáků středních škol mimo rodinu
v případě, že škola je vzdálena od domova dítěte (domov mládeže);

•

školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy:

•

dětské domovy pro děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině,

•

speciální výchovná zařízení (tj. internátní zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy pro mládež s poruchami chování, např. výchovný ústav, dětský domov se školou)

•

diagnostické ústavy pro děti a pro mládež, které posuzují z hlediska psychologického a pedagogického děti a mládež, jimž byla nařízena ústavní
výchova nebo uložena ochranná výchova před rozmístěním do příslušných
typů dětských domovů nebo speciálních výchovných zařízení, popř. do internátních speciálních škol. Tato zařízení doplňuje středisko výchovné péče
pro děti a mládež, které má obdobnou funkci, plní však preventivní úlohu
u dětí a mládeže, jimž není ústavní výchova nařízena.

C. Školská účelová zařízení pomáhají předškolním zařízením, školám a školským výchovným zařízením plnit výchovné a vzdělávací úkoly, zabezpečují
hmotnou péči o žáky po dobu jejich pobytu ve škole a dále zabezpečují další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Člení se na:
•

zařízení výchovného poradenství, jimiž jsou výchovný poradce (jeden
z učitelů speciálně pro tuto funkci připravený, působící přímo ve škole,
předškolním nebo školském zařízení), pedagogicko-psychologická poradna
a speciálně pedagogické centrum; v poslední době působí ve školách stále
častěji i školní psychologové, jejich postavení však zatím není právně
upraveno;

•

zařízení školního stravování, tj. školní jídelny;

•

školní hospodářství (školní statek, školní polesí, školní rybářství a školní
zahradnictví), která poskytují podmínky pro praktické vyučování a zřizují
se při středních zemědělských a lesnických školách různých oborů;

•

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. (Základní funkce
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naplňují pedago-
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gická centra, která však nepatří mezi školská zařízení; jsou to přímo řízené
organizace ministerstva.)
Pokud vyvstane společenská potřeba, lze zřizovat i další druhy školských zařízení, tedy i ta, která nejsou uvedena v zákoně. Školská zařízení mohou existovat buď samostatně (zejména předškolní zařízení) nebo jako součásti škol
(zejména účelová zařízení). Jako součásti škol zpravidla působí: školní družina,
školní klub, knihovna, internát, domov mládeže, školní jídelna, školní hospodářství, popř. i předškolní zařízení.
Povinné vzdělávání
Délka povinné školní docházky je stanovena školským zákonem. Činí devět let
a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý
rok věku. Realizuje se na základní škole. Děti, které v průběhu plnění povinné
školní docházky přejdou na víceleté gymnázium nebo na víceletou konzervatoř,
plní zbývající povinnou školní docházku na těchto školách.
Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné
školní docházky o jeden rok. O připravenosti tohoto dítěte na školní docházku
rozhoduje odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Odklad školní docházky může být povolen pouze
dvakrát. K rozhodnutí o odkladu lze po projednání se zástupci dítěte přikročit
i v průběhu školního roku.
Žák splní povinnou školní docházku ukončením období školního vyučování
v devátém roce své školní docházky, a to i v případě, že nepostoupil do devátého ročníku základní školy a nedosáhl tedy základního vzdělání. Základní vzdělání si může doplnit buď pokračováním docházky do školy ještě následující rok,
nebo v pozdějším věku kursy pro doplnění základního vzdělání.
U handicapovaných dětí (ať se vzdělávají ve škole základní nebo speciální) se
počátek školní docházky řídí posouzením školní zralosti a ukončení povinné
školní docházky absolvováním všech devíti ročníků základního vzdělávání.
Žákovi, který pro svůj zdravotní stav nemůže docházet do školy, zajistí školský
odbor krajského úřadu takovou formu vzdělávání, která mu umožní dosáhnout
stejného vzdělání jako při školní docházce (osvobození od povinnosti docházet
do školy).
Těžce zdravotně postižené dítě může vedoucí školského odboru krajského
úřadu na základě odborného posouzení a souhlasu zákonných zástupců osvobo-
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dit od povinné školní docházky, a to na dobu určitou. Toto osvobození od povinné školní docházky však podléhá pravidelným revizím, při nichž se posuzuje, zda dítě není schopno vzdělávání ve speciální škole. Zároveň stanoví náhradní formu vzdělávání, která odpovídá možnostem postiženého dítěte.
Vyhláška o základní škole připouští i zvláštní způsoby plnění školní docházky
vynucené pobytem žáka v cizině. Jsou jimi: docházka do české školy zřízené
při zastupitelském úřadě, docházka do zahraniční školy nebo individuální výuka. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole nebo individuálně, je povinen skládat zkoušky na české škole nejdéle za dva školní roky.
Dalším zvláštním způsobem školní docházky je experimentálně ověřované
domácí vyučování.
Cizím státním příslušníkům se vzdělávání v rámci povinné školní docházky
poskytuje bezpodmínečně a bezplatně. Pro azylanty jsou zajišťovány bezplatné
kursy českého jazyka. (Střední vzdělávání je poskytováno bezplatně za podmínky legalizovaného pobytu.)
Pro občany, kteří základní vzdělání (dosahované v průběhu povinné školní
docházky na základní škole) nezískali, může základní škola nebo střední škola
organizovat bezplatné kursy základního vzdělání.
Odpovědnost za plnění povinné školní docházky
Přihlašovací povinnost a povinnost péče o pravidelnou a včasnou školní docházku mají rodiče, popř. zákonný zástupce dítěte. Zanedbání těchto povinností
je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do výše 3000 Kč; zanedbání výchovy většího rozsahu může být klasifikováno jako trestný čin ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže. Vzhledem k tomu, že povinnost zabezpečit povinnou školní docházku mají obce, jsou děti, které mají v příslušném roce
zahájit základní vzdělání, registrovány v matrikách obcí.
Podmínky pro plnění povinné školní docházky je povinna vytvářet obec, která
je zřizovatelem základních škol. Žák (jeho zákonný zástupce) má právo volit
základní školu podle svého uvážení, obec má povinnost mu podle místa bydliště zajistit místo v základní škole v příslušném spádovém obvodu. Jestliže žák
plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má
žák trvalý pobyt, povinna hradit obci, která školu zřídila, příslušnou část jejích
neinvestičních výdajů, ale to jen v případě, že sama školu nezřídila. Obec, která
je zřizovatelem školy, je povinna oznámit obci, v níž má žák trvalý pobyt, jeho
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přijetí do základní školy ve svém spádovém obvodu. Spory ve věci úhrady
neinvestičních výdajů obcí rozhoduje soud.
Vůči soukromým a církevním školám vykonává působnost ve věcech povinné
školní docházky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V praxi to znamená, že stát garantuje vzdělávání i na těchto školách za podmínky, že jsou
zařazeny do sítě škol, uznává vzdělání v těchto školách dosažené a zaručuje, že
v případě obtíží nestátní školy budou žáci moci dokončit povinnou školní docházku v jiných základních školách.
Všeobecná správa
Státní správu ve školství vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve stanovených případech jiné ústřední orgány státní správy, Česká školní
inspekce, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ředitelé
škol, předškolních a školských zařízení.
Samosprávu ve školství vykonávají kraje, obce a rady škol, pokud jsou ustaveny. Veřejná správa školství se vyznačuje vysokou decentralizací, jednotlivé
stupně správy i jednotlivé školy mají vysoký stupeň autonomie.
Všeobecná správa na národní úrovni
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá za koncepci, stav
a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy. To znamená, že je pověřeno stanovením státní vzdělávací politiky a strategie vývoje vzdělávání a vzdělávací soustavy. Do jeho působnosti spadá též částečně celoživotní vzdělávání, vědní
politika, výzkum a vývoj včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, záležitosti vědeckých hodností, problematika dětí a mládeže (především volnočasové
aktivity a sociální otázky) a tělesná výchova a sport (školní, spolkový, státní
reprezentace).
Koncepční činnost ministerstva
Poté, co reforma veřejné správy ve školství decentralizovala výkon státní správy ve školství, majetkoprávní vztahy a zčásti i financování, je prostředkem
k zachování jednotné vzdělávací politiky státu formulování dlouhodobých
záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, které ministerstvo
zpracovává a zveřejňuje nejméně jednou za čtyři roky a které předkládá vládě.
Na tomto základě zpracovávají jednotlivé kraje vlastní dlouhodobé záměry
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s přihlédnutím k vlastním podmínkám a cílům. Ministerstvo tvorbu dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na úrovni
krajů metodicky řídí a koordinuje. Projednává je s kraji vždy po dvou letech.
Každoročně předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o stavu a rozvoji
výchovně vzdělávací soustavy. Vychází přitom mj. z výročních zpráv, které
zpracovávají kraje.
Podle zákona o vysokých školách ministerstvo zvlášť zpracovává a zveřejňuje
rovněž dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, který aktualizuje každoročně. Projednává a vyhodnocuje dlouhodobé záměry veřejných i soukromých
vysokých škol a jejich každoroční aktualizaci. Vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vysokého školství.
Součástí dlouhodobých záměrů na všech úrovních je i ekonomická rozvaha
o nákladech rozvojových programů.
Ministerstvo plní svou koncepční roli péčí o obsah vzdělávání:
Ministerstvo řídí předškolní zařízení, školy a školská zařízení ve věcech výchovy a vzdělán'. Určuje obsah vzdělávání formou schvalování učebních dokumentů, především učebních plánů a učebních osnov škol (pro školy v působnosti
jiných resortů jen v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů) i formou vzdělávacích standardů.
Na vysokých školách ministerstvo ovlivňuje obsah vzdělávání prostřednictvím
akreditace studijních programů na základě stanoviska Akreditační komise.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede síť všech zřizovatelů škol
a předškolních a školských zařízení. Zařazováním škol a školských zařízení do
sítě se vlastně školám uděluje či odnímá ''státní zmocnění'' k provádění výuky
podle schválených oborů. Zařazováním škol do sítě má ministerstvo možnost
regulovat vzdělávací nabídku, podmiňuje jím přidělování finančních prostředků
od státu a garantuje kvalitu školou vydávaného vysvědčení.
V oblasti financování ministerstvo odpovídá za uplatňování státní finanční
politiky v odvětví školství:
•

stanovuje základní principy financování škol a školských zařízení z prostředků státního rozpočtu,

•

předkládá podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu,
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•

stanoví závazné zásady pro příděl finančních prostředků, podle nichž provádějí přidělování krajské úřady a zásady, podle nichž podklady pro základní školy zpracovávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

•

přiděluje prostředky institucím, které zřizuje, a církevním školám,

•

přiděluje prostředky krajům na instituce, které zřizují kraje, a na školy
jiných zřizovatelů, a to prostřednictvím normativů na úhradu tzv. přímých
vzdělávacích nákladů,

•

rozepisuje a přiděluje finanční prostředky nad stanovený rozsah školám
a školským zařízením všech zřizovatelů, pokud v nich probíhá pokusné ověřování nových forem a metod práce a prostředky na rozvojové programy
vyhlášené ministerstvem,

•

stanovuje podmínky poskytování dotací soukromým školám a školským
zařízením,

•

kontroluje využití přidělených prostředků.

Vysokým školám přiděluje ministerstvo prostředky přímo, a to v souladu
s dlouhodobými záměry vysoké školy a ministerstva. Pro výši dotace je rozhodující typ a náročnost akreditovaných studijních programů, počet studentů
a dosahované výsledky ve vzdělávací, vědecké, výzkumné nebo tvůrčí činnosti.
Ministerstvo dále kontroluje využití přidělených prostředků a kontroluje i hospodaření veřejných vysokých škol.
V oblasti pracovněprávní ministerstvo v regionálním školství:
•

stanovuje míru vyučovací povinnosti učitelů a míru výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků,

•

stanovuje odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků ve školách a ve školských výchovných zařízeních,

•

stanovuje zásady pro sestavování konkursních komisí na vybrané funkce ve
školství,

•

jmenuje a odvolává ředitele institucí, které přímo zřizuje, ústředního školního inspektora a na jeho návrh školní inspektory,

•

uděluje souhlas se jmenováním a odvoláním ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj,

•

uděluje souhlas se jmenováním a odvoláním vedoucích odborů školství
krajských úřadů.
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Organizační struktura Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo se člení na kabinet ministra, na útvary přímo řízené ministrem
(odbor interního auditu a kontroly, odbor vnějších vztahů a komunikace a odbor koncepcí a strategií) a na pět skupin. Jednotlivé skupiny jsou řízeny náměstky; jeden z náměstků je I. náměstkem. Skupiny se člení buď přímo na
úseky a na odbory, nebo na sekce a v nich teprve na odbory. Sekce a kabinet
ministra jsou řízeny vrchními řediteli, odbory řediteli.
Organizace zřizované ministerstvem
Ministerstvo zřizuje k plnění svých funkcí další organizace - účelová odborná
zařízení, která jsou řízena zpravidla prostřednictvím náměstka ministra odpovědného za příslušný odborný úsek. Do skupiny těchto přímo řízených organizací patří především
•

Výzkumný ústav pedagogický, který se zabývá koncepčními, obsahovými
a didaktickými problémy školství všeobecně vzdělávacího a speciálního,
předškolní výchovou a výchovou ve školských zařízeních;

•

Národní ústav odborného vzdělávání (dříve Výzkumný ústav odborného
školství), který pro odborné školství tvoří, inovuje a posuzuje učební dokumenty, provádí poradenskou a koordinační činnost pro jednotlivé skupiny
oborů; pro centrální orgány i pro školy provádí koncepční a výzkumné
práce; vytváří a udržuje informační základnu odborného školství včetně
analýzy trhu práce; zabývá se kariérovým poradenstvím; provádí metodicko-poradenskou činnost pro vyšší odborné školy; spolupracuje se sociálními partnery a zahraničními institucemi;

•

Centrum pro studium vysokého školství, které zpracovává studie ke koncepci a strategii rozvoje vysokého školství, plní funkci střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, podílí se na fungování systému distančního vzdělávání a zajišťuje realizaci vzdělávacích programů Evropské unie v České
republice;

•

Institut dětí a mládeže, který se podílí na realizaci státního programu podpory a ochrany dětí a je zaměřen na náplň volného času dětí a mládeže
a na přípravu pracovníků pro tuto oblast;

•

Institut pedagogicko-psychologického poradenství, který zajišťuje koncepční, vzdělávací, koordinační, metodickou a poradenskou činnost pro
systém poradenství v resortu školství;

29

•

pedagogická centra, která jsou středisky dalšího vzdělávání učitelů;

•

Ústav pro informace ve vzdělávání, který zajišťuje provoz a rozvoj statistického informačního systému ve školství. Na základě této informační základny a s využitím dalších zdrojů monitoruje rozvoj školského systému,
analyzuje a interpretuje jeho trendy. Je zapojen do nadnárodních informačních struktur: do evropské sítě informací o vzdělávání Eurydice a do
projektů OECD INES a PISA. Součástí ústavu je Národní pedagogická
knihovna Komenského.

Všeobecná správa na regionální úrovni
Kraj je především zřizovatelem škol a školských zařízení se širší než obecní
spádovostí. Kraj zřizuje
•

střední školy (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště),
odborná učiliště, vyšší odborné školy a školská zařízení jim sloužící,

•

speciální školy základní i střední a speciální předškolní zařízení,

•

jazykové školy, těsnopisný ústav, školské ústavy umělecké výroby a školní
hospodářství,

•

školské instituce s jiným vyučovacím jazykem než českým (pokud je nezřídí
obec),

•

speciální školy a školské instituce při zdravotnických zařízeních,

•

základní umělecké školy,

•

dětské domovy,

•

školská zařízení pro výchovu mimo vyučování,

•

školská zotavovací zařízení, plavecké školy,

•

zařízení školního stravování,

•

střediska praktického vyučování,

•

zařízení výchovného poradenství,

•

střediska služeb školám a střediska informačních technologií,

•

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Kraj spravuje školy a školská zařízení, které zřizuje. Z vlastního rozpočtu zabezpečuje jejich investiční výdaje a provozní náklady s výjimkou těch, které
jsou hrazeny státem. Na náklady hrazené státem však může podle potřeby
a možností přispívat. Ředitele jím zřizovaných institucí kraj jmenuje na základě
výsledků konkursního řízení a se souhlasem ministerstva, a odvolává je. Bez
předchozího souhlasu ministerstva je jmenování neplatné. Kraj rovněž projednává výsledky školní inspekce ve školách a školských zařízeních, které zřizuje,
a přijímá potřebná opatření. Kraj může jako své iniciativní a kontrolní orgány
zřizovat výbory. Jedním z nich je vždy Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který má nejméně pět členů.
Všeobecná správa na místní úrovni
Obec je základním článkem samosprávy ve školství. Obec je povinna vytvářet
podmínky pro plnění povinné školní docházky .Obec zřizuje jako příspěvkové
organizace a se souhlasem krajského úřadu zrušuje předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící. Zřizované školy lze ustavit jako jednu
právnickou osobu, popř. existující školy se souhlasem krajského úřadu sloučit.
Se souhlasem ministerstva může obec zřídit jako příspěvkové organizace předškolní zařízení, školu nebo školské zařízení, které jinak zřizuje jiný zřizovatel,
prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména finanční, materiální a personální zabezpečení. Ředitele škol zřizovaných obcí
jmenuje a odvolává rada obce se souhlasem krajského úřadu. Při jmenování
vychází zejména z výsledků konkurzního řízení a ze stanoviska rady školy,
pokud je zřízena.
Obec zabezpečuje investiční a neinvestiční výdaje příspěvkových organizací,
které zřídila, s výjimkou přímých vzdělávacích nákladů (prostředky na mzdy
a s nimi spojené odvody, na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby), které
jsou hrazeny státem. Na tyto náklady však může přispívat. Obec zabezpečuje
stravování dětí navštěvujících předškolní zařízení a základní školy, které zřizuje; může zabezpečovat i stravování žáků jiných škol a předškolních zařízení.
Obec uplatňuje své zájmy, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí
a žáků a pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči školským institucím v obci.
Obec projednává s ředitelem předškolního zařízení, školy a školského zařízení,
které zřídila, zejména koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro
činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky na zkvalitnění
péče a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu, a dále zprávy
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o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti. Obdobně postupuje při projednávání těchto otázek i s řediteli těch institucí ve svém územním obvodu, které nezřídila. Obec rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v institucích, které zřizuje. Obec zpravidla zřizuje komisi pro výchovu
a vzdělávání. Tato komise se zřizuje vždy v obci s více než pěti školami. Předškolní zařízení, školy a školská zařízení jsou v této komisi zastoupeny dvěma
pětinami zástupců z řad pedagogických pracovníků.
Ředitel školy
Ředitel školy, předškolního nebo školského zařízení řídí svěřenou instituci
a plní povinnosti vedoucího organizace s pravomocemi v oblasti hospodaření
s finančními prostředky. V oblasti pracovněprávních vztahů je zaměstnavatelem učitelů škola; ředitel jmenuje a odvolává své zástupce.
Ředitel odpovídá
•

za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou
úroveň vzdělávání; výchovně vzdělávací proces může upravovat podle
místních potřeb a podmínek nebo na základě požadavků zřizovatele v rozsahu stanoveném učebními plány (blíže viz učební plány jednotlivých druhů škol) a kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků,

•

za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků,

•

za vytváření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce
a za přijetí následných opatření,

•

za vypracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy
a výroční zprávy o hospodaření školy; předkládá je radě školy,

•

za zajištění informovanosti rodičů a zletilých žáků o průběhu vzdělávání.

Ředitel rozhoduje zejména
•

ve věcech povinné školní docházky,

•

o zařazení dětí do předškolních a školských zařízení v závislosti na jejich
kapacitách,

•

o zařazení dětí do základní školy s předností pro děti ze spádové oblasti,

•

o zařazení dětí do speciálních škol a školských zařízení,

•

o přijetí ke studiu ve středních a vyšších odborných školách,

•

o obsahu přijímacích i závěrečných a maturitních zkoušek,
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•

o přerušení studia, o podmínečném vyloučení a vyloučení ze studia
a o změně studijního či učebního oboru,

•

o přiznání a odnětí stipendia,

•

o výši příspěvku rodičů na školní stravování,

• o úpravě učebních dokumentů v rozsahu stanoveném učebními plány;
úhradu případných zvýšených nákladů projednává se zřizovatelem školy.
Ředitel je povinen zúčastnit se jednání rady školy, je-li přizván.
Rada školy
Rada školy je orgán, který umožňuje rodičům, zletilým žákům, pracovníkům
školy, občanům a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje ji zřizovatel školy na základě kvalifikovaně projeveného zájmu potenciálních členů rady;
zrušuje ji na základě petice nadpoloviční většiny žáků či jejich zástupců nebo
v případě nečinnosti přesahující jeden rok.
Rada školy má 6 až 15 členů, kteří jsou voleni, popř. jmenováni na dva roky.
Ředitel školy není členem rady, ale musí se jednání rady školy účastnit, pokud
je přizván. Ve školách státních, obecních a církevních jmenuje třetinu členů
zřizovatel, třetinu pedagogičtí pracovníci ze svých řad a třetinu žáci nebo jejich
rodiče podle stanovených pravidel. Ve školách soukromých tvoří nadpoloviční
většinu členů rady žáci, popř. jejich rodiče, zbývající členy jmenuje zřizovatel.
Zřizovatel vydá zřizovací listinu rady školy.
Rada školy
• schvaluje výroční zprávu školy , návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření;
tím plní funkci veřejné kontroly školy; v případě soukromé školy si ke zprávě
o hospodaření může vyžádat posouzení auditora,
• vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům školy, ke koncepčním záměrům jejího rozvoje a ke jmenování a odvolání ředitele,
• může podat ve zdůvodněných případech zřizovateli návrh na odvolání
ředitele školy,
• může požádat Českou školní inspekci o inspekci a zaměstnance příslušného
orgánu kraje v přenesené působnosti o kontrolu hospodaření.
V řadě škol dosud fungují tzv. sdružení rodičů a přátel školy, která byla obvyklým zastupitelským orgánem rodičů před rokem 1989.
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Financování školství
Školství je v rozhodující míře financováno z veřejných rozpočtů: ze státního
rozpočtu a z rozpočtů územních správních celků - krajů a obcí. Část prostředků
školy získávají vlastní hospodářskou činností a účastí na mezinárodních programech. Prosazuje se snaha zvýšit účast rodin. Naopak finanční účast podniků
na profesní přípravě žáků, která před rokem 1989 představovala asi 20 % prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, je zanedbatelná. Princip financování se podstatně změnil v r. 1992: z financování na instituci přešel na financování per capita: byly stanoveny jednotkové neinvestiční výdaje - tzv. normativ
neinvestičních výdajů na žáka/studenta, který stanovuje ministerstvo. Poměr
jednotlivých zdrojů a finanční toky jsou v regionálním školství (k němuž se po
správní stránce řadí i vyšší odborné školy), ve vysokém školství a v dalším
vzdělávání odlišné.
Regionální školství
Regionální školství je financováno z ústředního státního rozpočtu a z rozpočtů
zřizovatelů, tj. v případě regionálního školství z rozpočtů obecních a od r. 2001
též z rozpočtů krajů,v případě soukromých a církevních škol z rozpočtů soukromých či církevních zřizovatelů. Z rozpočtů zřizovatelů jsou financovány
investiční výdaje a neinvestiční náklady, které nejsou náklady vzdělávacími.
Tím byly nastoleny rovné podmínky pro všechny zřizovatele.
Ze státního rozpočtu z kapitoly školství jsou všem školám a školským zařízením uhrazovány přímé vzdělávací náklady, tj. náklady na mzdy a odvody
s nimi spojené, na učební pomůcky, v základních školách i na učebnice a školní
potřeby, pokud jsou poskytovány bezplatně, na další vzdělávání pedagogických
pracovníků a na služby, které souvisejí s rozvojem škol. Ministerstvo prostředky rozepisuje a přiděluje krajským úřadům, ty je přidělují školám, které zřizují
kraje; školám zřizovaným obcí je přidělují kraje prostřednictvím obecních
rozpočtů.
Církevní školy a školská zařízení jsou financovány přímo ministerstvem podle
stejných zásad a ve stejném rozsahu jako školy státní, poskytovaná dotace však
nezahrnuje prostředky k péči o majetek, který není ve vlastnictví státu.
Preprimární vzdělávání
Mateřské školy jsou zřizovány obcemi, které financují investiční výdaje v plné
výši, neinvestiční výdaje pak s výjimkou mzdových prostředků a učebních
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pomůcek, které jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly ministerstva školství. Normativ je zpravidla stanoven zvlášť pro děti s pravidelnou denní docházkou,
poloviční pro děti s nepravidelnou docházkou a vyšší pro speciální mateřské
školy.
Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol může obec vybírat od rodičů dítěte příspěvek. Obec stanoví jeho výši tak, aby nepřesáhla 30 %
nákladů vynaložených na 1 dítě, a zveřejní ji ve vyhlášce. Rodiče dále přispívají ve stanovené výši na hodnotu poskytované stravy.
Povinné vzdělávání
Základní školy jsou zřizovány obcemi, které financují v plné výši investiční
výdaje, neinvestiční výdaje pak s výjimkou mzdových prostředků, učebnic
a učebních pomůcek, které jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly ministerstva
školství.
Normativy pro základní školy (počet normativů si stanoví kraj podle potřeby)
jsou diferencovány podle velikosti škol a podle toho, zda jsou organizovány
jako úplné či neúplné, popř. málotřídní.
Sekundární vzdělávání
Střední školy jsou zřizovány kraji, které financují v plné výši investiční výdaje,
neinvestiční výdaje pak s výjimkou mzdových prostředků a učebních pomůcek,
které jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly ministerstva školství.
Vyšší odborné vzdělávání
Normativy pro vyšší odborné vzdělávání jsou poněkud nižší než pro předchozí
skupinu, protože je zde méně zaměstnanců na 1000 žáků. Dále vzdělávání ve
vyšších odborných školách, a to i ve školách veřejných, je poskytováno za
úplatu, která nemůže být vyšší než polovina kalkulovaných nákladů na jednoho
žáka školy. Výši a způsob úhrady stanoví vláda nařízením; pokud jsou zřízeny
obcí, stanoví úhradu obec vyhláškou.
Vybrané školné, které v současné době činí ve státních školách 3-5 tisíc ročně,
je určeno na krytí zvýšených nákladů těchto škol ve srovnání se školami středními.
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PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Preprimární vzdělávání probíhá především v mateřských školách, které jsou
zřizovány jako instituce s péčí celodenní či polodenní; mohou být zřizovány
i jako instituce internátní nebo jako zařízení s nepravidelným provozem. Mateřskou školu lze zřizovat i jako společnou instituci se školou základní.
Další institucí zřizovanou pro péči a výchovu dětí předškolního věku jsou jesle
určené dětem do tří let, které je možné zřídit ve společné budově s mateřskou
školou. Jesle spadají do oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví České
republiky, a jsou proto do této kapitoly začleněny pouze okrajově.
Probíhající diskuse
Nová úprava zákona o státní správě a samosprávě ve školství uložila všem
školám povinnost získat od 1. 1. 2003 právní subjektivitu; v důsledku toho
musí školy provádět celou řadu činností, které za ně dříve vykonávaly obce
a okresní úřady. To vedlo v řadě případů ke slučování několika mateřských škol
pod jedno ředitelství nebo k častějšímu slučování mateřských a základních škol.
V poslední době dochází také k tomu, že rodiče umisťují děti do mateřské školy
dříve, někdy již ve dvou letech věku. Zároveň jsou však mateřské školy rušeny
z důvodu klesající porodnosti a může se tak někde projevit nedostatek míst.
Nový školský zákon v platnosti od 2005 stanoví řediteli mateřské školy povinnost přijmout přednostně dítě rok před zahájením povinné školní docházky
dítěte. Toto opatření vychází ze snahy o vyrovnání případných rozdílů v úrovni
sociokulturního vývoje dětí a má zakotvit právo na umístění v předškolním
vzdělávání, nikoliv povinnost se tohoto vzdělávání účastnit. V novém školském
zákoně jsou mateřské školy nově počítány mezi školy (vedle základních, středních, vyšších odborných aj.) oproti dosavadnímu zařazení mezi předškolní
zařízení.
Obsah vzdělávání, typy činností, počet hodin
Obsah výchovné práce nebyl po dlouhou dobu závazně stanoven. Výchovný
plán pro jesle a mateřské školy platný před rokem 1989 se záhy přestal užívat.
V roce 2004 byl dopracován a od 1. března 2005 vstoupil v platnost Rámcový
program pro předškolní vzdělávání jako závazný materiál pro vzdělávání
v mateřských školách, ve speciálních mateřských školách a v přípravných tří-
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dách zřizovaných pro děti se sociálním znevýhodněním. Je výchozím dokumentem pro tvorbu školního vzdělávacího programu v jednotlivých mateřských
školách.
Pro pomoc pedagogům byl vytvořen metodický materiál a ve spolupráci s pedagogickými centry a školskými odbory krajských úřadů jsou pořádány semináře pro učitele. Jejich cílem je podpořit pedagogy při vytváření funkčního
vzdělávacího programu pro svoji školu a usnadnit jim osvojení způsobů práce
akcentovaných v Rámcovém programu.
Rámcový program je základní osnovou pedagogického programu v předškolních institucích a obsahuje:
•

obecné cíle předškolního vzdělávání;

•

rámcový obsah předškolního vzdělávání v pěti oblastech (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální), a to formou popisu

•

základní charakteristiky každé z těchto oblastí a jejích vzdělávacích záměrů,

•

vzdělávacích cílů specifických pro každou jednotlivou oblast, hlavních
činností, resp. příležitostí, které by v konkrétní oblasti mělo předškolní
vzdělávání nabízet a zajišťovat,

•

očekávaných výsledků, resp. kompetencí, které dítě vzděláváním v té které
oblasti zpravidla získává a

•

hlavních rizik, která znesnadňují průběh vzdělávání a která mohou
v jednotlivých oblastech ohrozit jeho výsledky;

•

podmínky předškolního vzdělávání, tj. věcné, sociální, organizační a odborné charakteristiky vzdělávacího prostředí, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání;

•

možnosti využití Rámcového programu ve vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí nadaných;

•

požadavky na pedagogické hodnocení v předškolním vzdělávání;

•

základní požadavky na práci a profesionální odpovědnost předškolního
pedagoga;

•

zásady a doporučení pro zpracování školního vzdělávacího programu.
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Vyučovací metody a didaktické materiály
Základní metodou práce mateřské školy je hra a situační učení v oblasti tělesného, rozumového, estetického a řečového rozvoje prostřednictvím přiměřených individuálních a skupinových činností. Spontánní i motivovaná hra slouží
rovněž prožitkovému sociálnímu učení a utváření komunikativních dovedností.
Ve srovnání s obdobím před rokem 1989 se akcentuje individualizace metod,
odklon od řízených frontálních činností a od verbalismu, zeslabila se orientace
na výkon.
Hodnocení dětí
Děti v mateřské škole nejsou hodnoceny. Je však odborně posuzován jejich
vývoj a pokud se v něm vyskytují nepravidelnosti a problémy, přistupuje mateřská škola po dohodě s rodiči k pedagogickým, psychologickým či lékařským
konzultacím a k tvorbě individualizovaných kompenzačních a rozvíjejících
programů.
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Základní vzdělávání zahrnuje primární a nižší sekundární vzdělávání. Jeho
délka je totožná s povinným vzděláváním. Převážná většina populace nabývá
základního vzdělání na základní škole s jednotnou strukturou: první stupeň
(primární úroveň) zahrnuje ročníky 1.-5., druhý stupeň (nižší sekundární úroveň) ročníky 6.-9. Část populace absolvuje nižší sekundární vzdělávání nebo
jeho část ve víceletých gymnáziích nebo v osmiletých tanečních konzervatořích.
Základní škola plní i širší výchovné a sociální funkce. V tomto rámci může
zajišťovat:
•

přípravu na školu - ředitel školy může zřídit přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky,

•

mimovyučovací aktivity dětí ve školních družinách a školních klubech,
které poskytují zájmové vzdělávání ,

•

výchovné poradenství,

•

školní stravování.
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Zřizovatelem základních škol jsou obce, školy však mohou být též soukromé
nebo církevní . Základní školu lze zřídit jako společnou instituci s mateřskou
školou.
Probíhající diskuse
Současné diskuse se zaměřují především k realizaci školského zákona, který
byl schválen v září 2004 s platností od ledna 2005.
Školský zákon zavádí systém dvoustupňové přípravy základních kurikulárních
dokumentů, tzv. vzdělávacích programů. Ministerstvo vydá rámcové vzdělávací programy pro každý obor základního a středního vzdělání, pro předškolní
a základní umělecké vzdělávání a pro jazykové vzdělávání v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Ty budou závazné pro přípravu školních vzdělávacích programů, podle nichž bude probíhat výuka v každé škole.
Rámcové vzdělávací programy vycházejí z obecných principů, kterými jsou
•

nová strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich
provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí
a dovedností v praktickém životě;

•

celoživotní učení;

•

základní vzdělávací úroveň stanovená pro všechny absolventy jednotlivých
etap vzdělávání;

•

pedagogická autonomie škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky
vzdělávání.

Školní vzdělávací program by měl konkretizovat nejen obsah vzdělávání, ale
i způsob, jakým bude škola uvažovat o vzdělávacích prioritách, o realizaci cílů
s konkrétními žáky, jak bude provádět evaluaci vlastních výsledků a jak bude
učitele připravovat na nové metody práce. Návrh Rámcového vzdělávacího
programu pro základní školu zpracoval Výzkumný ústav pedagogický a spolu
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ho v dubnu 2001 předložil
odborné veřejnosti k vyjádření. Konečnou verzi Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání doporučilo k realizaci ministerstvo v srpnu
2004.
Povinnost vzdělávat podle vlastního školního vzdělávacího programu nastala
pro všechny školy realizující základní vzdělávání od školního roku 2007/2008,
a to minimálně v 1. a v 6. ročníku. O zahájení výuky podle školního vzdělávacího programu v dalších ročnících bude rozhodovat aktuální finanční pokrytí
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nárůstu hodin v učebním plánu pro základní vzdělávání. V souvislosti s rámcovým vzdělávacím programem se též uvažuje o zavedení zkoušek v 5. a 9. ročníku základní školy.
Další diskuse
Strmý demografický pokles vyvolává diskuse o ekonomické únosnosti dosavadního velkého počtu stále menších škol. Pravidla financování přinesla zpřísnění ekonomických kritérií pro existenci malých škol. V městech či velkých
obcích se po analýze přistupuje k rušení některých škol, přičemž zřizovatel
(obec) zpravidla také zajišťuje, že budova bývalé školy bude i nadále využívána
pro vzdělávání. V malých obcích je třeba řešit dostupnost jiné školy, namnoze
spojenou i se zvýšením výdajů rodinných či (v případě školních autobusů)
veřejných, a zvažovat význam školy pro život obce.
Ke stále otevíraným tématům patří existence výběrových škol/tříd, jako jsou
víceletá gymnázia nebo třídy s rozšířeným vyučováním některých předmětů.
Stojí tu na jedné straně snaha o diferenciaci vzdělávacích možností na úrovni
povinného vzdělávání, na straně druhé snaha o srovnatelné výsledky vzdělávání
a tím o rovnost příležitostí při postupu žáků. Prvním opatřením ke zvýšení
rovnosti příležitostí bylo zvýšení počtu vyučovacích hodin na 2. stupni základních škol o 2 hodiny, aby se vyrovnal počet vyučovacích hodin pro tutéž věkovou skupinu ve víceletých gymnáziích. Jiným impulsem k tomuto opatření bylo
rozšíření prostoru pro upevňování žádoucích kompetencí - jako předjímka
plánovaného zavedení rámcových vzdělávacích programů. Ze stejných důvodů
vychází zavedení třetí hodiny v roce 2004/05 a předpokládá se ještě postupné
navyšování počtu hodin do roku 2007/08.
Legislativní rámec
Poskytování základního vzdělávání upravuje do konce roku 2004 školský zákon a zákon o státní správě a samosprávě ve školství. Řízení výchovně vzdělávací činnosti v základní škole, pravidla hodnocení, klasifikaci a chování žáků
a plnění povinné školní docházky mimo území České republiky dále upravuje
vyhláška o základní škole. Všechny tyto legislativní předpisy byly několikrát
novelizovány, nejnověji v souvislosti s reformou státní správy.
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Obecné cíle
Základní škola má poskytovat moderní všeobecné vzdělání. V centru pozornosti stojí osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka a obsah vzdělávání je
chápán především jako prostředek jeho rozvoje a nástroj jeho orientace ve světě. Rovnost vzdělávacích příležitostí je předpokladem jasně formulovaným
v dokumentu Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávací soustavy v České republice a zakotveným dále v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy v ČR. Cílem základního vzdělávání je vybavit žáka potřebnými základními kompetencemi, jak předmětovými a průřezovými, tak
i sociálními a komunikačními. V rovnováze by měla být poznávací a hodnotová
stránka obsahu vzdělávání, důraz se klade rovněž na rozvoj porozumění a ztotožnění se s hlavními zásadami a normami lidského jednání a na schopnost
odpovědně se rozhodovat a jednat. Samotná výuka má probíhat zejména formou činností a v souladu s orientací na žákovu osobnost využívat různé vzdělávací postupy a metody. Základní škola poskytuje základní vzdělání a výchovu
rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou;
umožňuje i výchovu náboženskou. Připravuje žáky pro další studium a praxi.
Vzdělávací cíle základní školy jsou stanoveny ve Standardu základního vzdělávání, který byl publikován ve Věstníku MŠMT v r. 1995 a v r. 1997 byl doplněn o učivo spjaté se začleňováním ČR do nadnárodních struktur. Vyjadřuje
představu o společensky žádoucí podobě povinného základního vzdělávání.
Standard základního vzdělávání stanoví vzdělávací cíle v sedmi vymezených
vzdělávacích oblastech, které dále člení na vzdělávací obory. V nich pak stanovuje kmenové učivo pro základní vzdělávání, které zajišťuje návaznost a srovnatelnost vzdělávání. Kmenové učivo pro 1. stupeň je uvedeno zvlášť z důvodů
relativní samostatnosti 1. stupně a kvůli předpokládané evaluaci výsledků vzdělávání na jeho konci. Standard základního vzdělávání je závaznou normou pro
tvorbu vzdělávacích programů a kritériem pro hodnocení výsledků vzdělávací
činnosti.
Vzdělávací cíle jsou formulovány:
•

v rovině poznávací - žáci si mají osvojit poznatky, které jsou základem
všeobecné kulturnosti, předpokladem komunikace a orientace v podnětech
ze života mimo školu,

•

v rovině dovedností a kompetencí - tj. co do schopnosti nabyté poznatky
používat v praktických situacích,

•

a v rovině hodnotové a postojové - základem jsou všelidské mravní hodnoty, které jsou součástí evropské tradice, hodnoty, na nichž spočívá demo-
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kratická společnost a právní řád, a hodnoty, jež umožňují utvářet odpovědný vztah žáka k sobě samému.
Vzdělávací cíle jsou rozčleněny do sedmi oblastí:
•
•
•
•
•
•
•

oblast jazyková
oblast matematiky
oblast přírodovědní
oblast společenskovědní
oblast estetickovýchovná
oblast zdravého životního stylu
oblast pracovních činností a technologií.

Požadavky na přijetí a volba školy
Do školy jsou přijímáni žáci, kteří dovršili šest let věku k 1. září příslušného
školního roku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního
roku do konce kalendářního roku, může být přijato do školy, je-li tělesně
a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Stále
rostoucí počet rodičů volí naopak pro své děti odklad školní docházky. Zápis do
1. ročníku se koná v období od 15. ledna do 15. února. Probíhá formou pohovoru, při němž se zjišťuje školní zralost dítěte, především úroveň jeho vyjadřování. Přechod z prvního na druhý stupeň základní školy je automatický, přechod
na gymnázium je podmíněn úspěšným přijímacím řízením, jehož součástí bývá
přijímací zkouška.
Rodiče mají právo volit základní školu podle uvážení. Obec má povinnost zajistit dítěti místo v základní škole v příslušném spádovém obvodu. Ten je stanoven tak, aby dítěti zaručoval místo ve škole dostupné z místa bydliště. Stanoví se pouze pro základní školy zřizované obcí a tvoří je většinou územní obvod
této obce. Pro dvě a více základních škol stanoví obec spádové obvody s přihlédnutím k případným alternativním vzdělávacím programům. Mohou se na
nich dohodnout i sousedící obce. Pokud dohoda nebude uzavřena a bude ohroženo plnění povinné školní docházky žáků, rozhodne o společném spádovém
obvodu okresní úřad v dohodě s orgánem kraje v přenesené působnosti.
Stanovením spádových obvodů není dotčeno právo rodičů zvolit školu pro své
dítě. Do vybrané školy však dítě nemusí být přijato. Přijetí dítěte ředitel příslušné spádové škole oznámí. Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve
škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák trvalý pobyt, povinna hradit
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obci, která školu zřídila, její neinvestiční výdaje připadající na jednoho žáka
této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Tyto náklady však obec
hradit nemusí, jestliže je v jejím spádovém obvodu zřízena škola, ve které má
žák podmínky pro bezplatné plnění povinné školní docházky zajištěny.
Věkové úrovně a dělení žáků
Žáci jsou zařazováni do tříd podle věku. V málotřídních školách jsou třídy
věkově smíšené. Mimořádně nadaný žák může být se souhlasem zástupce žáka
přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě
výsledku komisionálního přezkoušení. Takové případy jsou zcela výjimečné.
Neprospívající žák ročník opakuje. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Základní školy, v nichž je počet dětí žadatelů o azyl ve třídě tři a více, mohou naplňovat třídy do počtu 25 žáků. Škola musí mít minimální průměrný počet žáků ve
třídě 17. Málotřídní škola má v průměru nejméně 13 žáků ve třídě, škola se
samostatným prvním stupněm 15 žáků ve třídě. Výjimky pro minimální počty
žáků lze udělit v případě národnostních tříd, v případě tříd s romskými dětmi
a v případě integrace dětí postižených.
Běžné třídy lze pro praktickou výuku (jazyky, praktické a laboratorní práce,
část hodin v matematice) dělit na skupiny. V tělesné výchově se třída dělí na
chlapce a dívky. Ředitel školy po projednání se zástupcem žáka může zařazovat
žáky do tříd nebo skupin tak, aby na základě diferenciace mohly být rozvíjeny
jejich zájmy a využity jejich schopnosti.
Ředitel školy může od 3. ročníku zřizovat třídy s rozšířeným vyučováním některých předmětů nebo skupin předmětů - jazyků, matematiky, matematiky
a fyziky, tělesné výchovy a sportu, nebo (pro libovolný ročník) třídy speciální
pro žáky smyslově, tělesně či mentálně postižené a pro žáky s vadami řeči,
popř. třídy specializované pro žáky se specifickými vývojovými poruchami
v učení a chování. Pro žáky dočasně opožděné ve výuce může ředitel zřídit
vyrovnávací třídy a pro žáky, kteří nezvládají učivo, může zřídit doučovací
skupiny a stanoví rozsah doučování. Ve vyrovnávacích třídách a doučovacích
skupinách zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou.
Na prvním stupni vyučuje žáky zpravidla jen jeden třídní učitel (i po několik
let), výjimečně bývá výukou jazyka nebo tělesné výchovy pověřen jiný vyučující. Ve třídách s vyšším zastoupením žáků se sociálním znevýhodněním, např.
žáků romských, lze využívat služeb vychovatele - asistenta učitele. Na druhém
stupni je pravidlem specializovaná výuka podle aprobace jednotlivých učitelů.
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Po 5. ročníku (popř. po 7. ročníku) může žák, je-li přijat, přejít na víceleté
gymnázium a pokračovat v plnění povinné školní docházky zde.
Časový rozvrh
Časový rozvrh školy je určen jednak školským zákonem a vyhláškami, které
stanoví školní rok, prázdniny a rámec pro týdenní a denní rozvrh, jednak vzdělávacími programy, které stanoví počty vyučovacích hodin.
Organizace školního roku
Školní rok pro všechny typy škol začíná 1. září běžného roku a končí 31. srpna
následujícího roku; člení se na období školního vyučování a období školních
prázdnin. Ty jsou upraveny pro jednotlivé stupně škol vyhláškou.
Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího
kalendářního roku; člení se na první a druhé pololetí. První pololetí začíná
1. září a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná
1. února a končí 30. června. Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek. Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny. Stejně jako termíny hlavních prázdnin i
termíny ostatních prázdnin se přizpůsobují logice kalendáře. Podrobnosti každoročně stanoví ministerstvo ve Věstníku.
Ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, může ředitel
školy vyhlásit pro žáky volné dny, a to v jednom roce nejvíce čtyři. V jejich
průběhu, stejně jako v průběhu prázdnin, zajistí provoz školní družiny, popř.
školního klubu, a projedná zajištění provozu školní jídelny. Stanovení jiné
organizace školního roku musí být zdůvodněno, projednáno s rodiči a podléhá
schválení zřizovatele a souhlasu ministerstva.
Denní rozvrh je dán týdenním počtem vyučovacích hodin na příslušné vzdělávací úrovni a předpisy o začátku a konci provozu příslušného zařízení. Stanoví
jej škola v závislosti na celkovém týdenním počtu hodin, který je dán učebním
plánem. Počet týdenních hodin v učebním plánu se zvyšuje od 20 hodin v prvním na maximálně 30 v devátém ročníku. Hodinová dotace pro jednotlivé
předměty je dána buď pevně, nebo rozpětím, v jehož rozmezí rozhoduje ředitel
školy. Ten tedy na začátku školního roku stanoví pro každou třídu konkrétní
počty hodin jednotlivých vyučovacích předmětů - učební plán třídy.
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Vyučování začíná v 8.00 hodin, může však začít i v jinou dobu stanovenou
ředitelem školy, nejdříve od 7.00 hodin. Ukončeno musí být nejpozději v 17.00
hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou nejméně desetiminutové, zpravidla po 2. vyučovací hodině je přestávka v trvání minimálně 20 minut.
Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 60 minut.
Odpolední vyučování bývá zpravidla dvakrát v týdnu. Ředitel může bez zvláštního projednání se zřizovatelem školy upravit organizaci vzdělávání odlišně za
předpokladu, že dodrží celkový rozsah vzdělávání stanovený učebním plánem
a příslušnými vzdělávacími standardy a že navrhované úpravy jsou v souladu
s právními předpisy a nevyžadují navýšení rozpočtu školy. Jde např. o nepravidelné rozvržení výuky, sdružování tříd, projektové vyučování, modulové uspořádání učiva apod. Škola však může být otevřena i mimo dobu vyučování, s ohledem na zajišťování mimovyučovacích a zájmových aktivit.
Obsah vzdělávání, předměty, počet hodin
K dosažení cílů stanovených ve Standardu základního vzdělávání lze dospět
podle různých vzdělávacích programů. Vzdělávací program vymezí vyučovací
předměty a jejich časové rozvržení - tedy učební plán, a stanoví obsah výuky
v těchto předmětech - tedy učební osnovy; zpravidla navrhuje i vyučovací metody.
Vzdělávací program má předepsanou strukturu. Do povinné části náleží název,
charakteristika východisek a cílů, učební plán a organizace výuky, učební osnovy nebo jiná obsahová specifikace učiva a formulace podmínek nutných
k realizaci programu. Nepovinnou součástí jsou požadavky na hodnocení žáků,
na kvalifikaci a další přípravu pedagogických pracovníků, popř. speciální programy pro třídy s rozšířeným vyučováním některých předmětů.
Pro základní školu byly postupně schváleny tři vzdělávací programy:
•

Obecná škola (1993) a Občanská škola (1994); od roku 1997 jsou spojeny
pod společným názvem Obecná škola;

•

Základní škola (1996);

•

Národní škola (1997).

Všechny vzdělávací programy jsou určeny pro základní školu jako celek a mají
srovnatelné výstupy na konci prvního stupně základní školy, což umožňuje
pokračovat na druhém stupni jiným programem. Doporučuje se však pokračovat v témž programu po celé základní vzdělávání, protože každý ze vzdělávacích programů má poněkud odlišný pedagogický charakter. Školy vyučují nej-
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častěji podle vzdělávacího programu Základní škola (přes 90 % základních škol
a žáků).
V rámci nejrozšířenějšího vzdělávacího programu Základní škola byly schváleny modelové učební plány pro jednotlivá zaměření rozšířené výuky. Jedná se
o učební plány pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, matematiky a přírodovědných předmětů, tělesné výchovy.
Ti žáci, kteří plní povinnou školní docházku na víceletém gymnáziu, se učí
podle učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem, z něhož se
odvozuje i učební plán šestiletého studia
Vyučovací metody a didaktické materiály
Učitel volí metody podle své úvahy a na základě návrhů či doporučení obsažených ve vzdělávacím programu. K výuce se běžně používá různá technika (televize, video) a v rámci projektu Internet do škol stále více i výpočetní technika. Požadavky na materiální vybavení školy nejsou centrálně stanoveny, podobně jako požadavky na učební pomůcky pro jednotlivé předměty. V teoretickém vyučování převládají klasické vyučovací metody frontálního vyučování ve
třídách. Praktické vyučování zahrnuje praktická a laboratorní cvičení, která jsou
zpravidla součástí vyučovacích předmětů. Třída se při nich zpravidla dělí na
skupiny. Při výuce jazyků se třída dělí na skupiny vždy. Pro domácí přípravu
žáků nejsou stanoveny žádné metodické předpisy.
Hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni jednak průběžně v jednotlivých předmětech, jednak
v závěru každého pololetí, kdy vedle klasifikace z každého předmětu se hodnotí
i chování a celkový prospěch žáka.
Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován stupni
•
•
•
•
•

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný.
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Chování žáka je klasifikováno stupni
•
•
•

velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé.

Celkový prospěch žáka je hodnocen
•

v 1.-4. ročníku stupni ''prospěl'' a ''neprospěl''

•

v 5.-9. ročníku školy stupni

o

''prospěl s vyznamenáním'', není-li v žádném povinném předmětu při celkové klasifikaci hodnocen stupněm horším než ''chvalitebný'', jeho průměr je
nejvýše 1,50 a jeho chování je velmi dobré;

o

''prospěl'' , není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm ''nedostatečný'';

o

''neprospěl'', je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm ''nedostatečný''.

Žákovi 5. až 9. ročníku školy, který je na konci druhého pololetí klasifikován
nejvýše ve dvou předmětech stupněm ''nedostatečný'', ředitel školy umožní
vykonat komisionální opravné zkoušky.
Místo klasifikace, popř. souběžně s ní, může být použito širší slovní hodnocení,
tj. podrobnější popis a zhodnocení žákovy práce. Na 1. stupni u žáka v 1.-3.
ročníku může být použito širší slovní hodnocení ve všech vyučovacích předmětech a u žáka 4. a 5. ročníku v předmětech s převažujícím výchovným zaměřením. O jeho použití rozhoduje ředitel školy na návrh učitele a se souhlasem
zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován obvyklým způsobem. Na 1. i 2. stupni mohou být širším slovním hodnocením hodnoceni žáci se
specifickými vývojovými poruchami učení.
Nepovinné předměty jsou klasifikovány stejně jako povinné, ale nejsou součástí hodnocení celkového prospěchu.
Postup žáků
Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň
''prospěl'' . V opačném případě rozhodne ředitel o opakování ročníku.
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Nelze-li žáka z objektivních příčin na konci druhého pololetí klasifikovat, určí
ředitel pro jeho klasifikaci náhradní termín nejpozději do 15. října. Do té doby
navštěvuje vyšší ročník podmíněně.
Certifikace
Absolvování základní školy není certifikováno, ale uvažuje se o tom. Základního vzdělání dosáhne žák úspěšným ukončením 9. postupného ročníku. Dostává
vysvědčení, stejně jako na konci každého roku školní docházky, na kterém je
uveden prospěch za daný školní rok.
Žák, který nedosáhl základního vzdělání - např. proto, že povinnou školní docházku ukončil v nižším než 9. ročníku - má možnost si je doplnit v kursech
organizovaných buď školou základní, nebo školou střední.
Řada žáků, kteří základní školu opouštějí předčasně, pokračuje ve vzdělávání
a v odborné přípravě v učilištích nebo v odborných učilištích v učebních oborech se zvlášť upravenými učebními plány, kde získají profesní kvalifikaci.
Výchovné poradenství
V základních, speciálních a středních školách působí výchovní poradci z řad
učitelů. V několika školách jsou již ustaveni školní psychologové, popř. speciální pedagogové.
Výchovní poradci se zaměřují:
•

v oblasti výchovy: na žáky s poruchami chování, na žáky v obtížných životních situacích a na prevenci kriminality a drogových závislostí,

•

v oblasti vzdělávání na žáky s výukovými obtížemi, na žáky talentované
a na žáky zdravotně postižené,

•

v oblasti volby vzdělávací cesty se uplatňují především v klíčových bodech
školní kariéry žáků,

•

při rozhodování o vstupu žáka do tříd (škol) s rozšířeným vyučováním
vybraným předmětům,

•

při rozhodování o vstupu na víceleté gymnázium po 5. či 7. třídě,

•

při rozhodování o dalším vzdělávání po skončení povinné školní docházky,
popř. po skončení střední školy.
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VYŠŠÍ SEKUNDÁRNÍ A POSTSEKUNDÁRNÍ NETERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Většina populace absolvuje nižší sekundární vzdělávání v rámci základní školy
s jednotnou strukturou. V této kapitole je tedy až na nepočetné výjimky popisováno pouze vyšší sekundární vzdělávání (v české terminologii ''střední''). Uvedené výjimky jsou dvě: nižší ročníky víceletých gymnázií (všeobecné vzdělávání) a osmiletých tanečních konzervatoří (odborné vzdělávání). V nižších
ročnících těchto škol plní žáci povinnou školní docházku.
Vyšší sekundární vzdělávání může být všeobecné nebo odborné, poskytují je
střední školy a až na uvedené výjimky je post-obligatorní.
Všeobecné sekundární vzdělávání poskytují gymnázia - čtyřletá (necelá polovina) nebo víceletá. V nižších ročnících víceletých gymnázií, které spadají do
úrovně ISCED 2A, plní žáci povinnou školní docházku. Tu jinak převážná část
žáků absolvuje v základní škole . Úspěšným ukončením gymnázia získávají
žáci úplné střední vzdělání (ISCED 3A). Všechny typy gymnázií jsou v textu
popisovány společně jako všeobecné sekundární vzdělávání.
Odborné vzdělání na vyšší sekundární úrovni vysoce převažuje nad všeobecným, které absolvuje jen čtvrtina žáků. V odborném vzdělávání je na této úrovni poskytováno úplné střední odborné vzdělání (ISCED 3A) zajišťované převážně středními odbornými školami a střední odborné vzdělání (ISCED 3C)
zajišťované převážně středními odbornými učilišti. Připravují žáky pro výkon
povolání a činností v národním hospodářství, správě, kultuře, umění a v ostatních oblastech života, dále i pro studium na vysokých školách.
Zvláštním typem střední odborné školy jsou konzervatoře umožňující získat
úplné střední odborné vzdělání i vyšší odborné vzdělání (ISCED 5B). Jsou
nepočetné a jsou popisovány společně s ostatními středními odbornými školami.
Absolvent středního odborného vzdělání může dosáhnout úplného středního
odborného vzdělání nástavbovým studiem, které má úroveň ISCED 4A. Poskytují je jak střední odborné školy, tak i střední odborná učiliště a je mostem
k možnosti postsekundárního vzdělávání, jež by jinak zůstala absolventům se
středním odborným vzděláním uzavřena. Převážně při středních školách vznikaly vyšší odborné školy, které poskytují vzdělávání úrovně ISCED 5B, a dosud je asi 80 % těchto škol institucionální součástí středních odborných škol.
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Probíhající diskuse
K dlouho diskutovaným otázkám patří síť škol a její optimalizace.
Nový školský zákon schválený v září 2004 s platností od ledna 2005 přinesl
tyto zásadní změny:
•

nové definice stupňů vzdělání,

•

zavedení dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů: rámcových a na
jejich základě školních vzdělávacích programů,

•

nové pojetí maturitní zkoušky - má se skládat z nové společné části (připravované a organizované státem) a z pozměněné profilové části; k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky a tím i k dosažení úplného středního
vzdělání musí žák úspěšně absolvovat obě části,

•

opatření na podporu zvýšení prostupnosti vzdělávacího systému:

•

posílení role a zvýšení kvality nástavbového studia,

•

zavedení možnosti zkráceného studia pro dospělé,

•

uznávání dříve dosaženého vzdělání,

•

dvoustupňovost víceletého gymnázia.

Základem koncepce obsahu vzdělávání jsou rámcové vzdělávací programy
(RVP), které představují centrální úroveň kurikulárního systému. Definují cíle
vzdělávání a klíčové kompetence pro jednotlivé stupně a obory vzdělání a také
vzdělávací obsahy nezbytné pro jejich dosažení. Vymezují rámec pro návrh
učebních plánů a formulují pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Ty budou v případě středního odborného vzdělávání vytvářeny ve spolupráci s představiteli světa práce. Odpovědnost za realizaci školního vzdělávacího programu bude nadále věcí školy a jednotlivých vyučujících. Bude tak výrazně posílena autonomie každé školy, především v pedagogické oblasti, a bude
zdůrazněna profesní kompetence učitelů - tvůrců a realizátorů školního vzdělávacího programu.
Návrh zákona předpokládá těsnější spolupráci s relevantními sociálními partnery nejen při přípravě jednotlivých rámcových a školních vzdělávacích programů (především pro odborné vzdělávání), ale i při přípravě soustavy oborů vzdělání a v rámci organizace závěrečných a maturitních zkoušek (např. účast
v komisi). Soustava oborů vzdělání má rovněž projít transformací, aby odpovídala připravovanému katalogu povolání.
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Obecné cíle
Všeobecné sekundární vzdělávání
Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Připravuje své
absolventy především pro studium na vysokých školách, a to v celém jejich
spektru, popř. pro studium na vyšších odborných školách. Dále připravuje i pro
výkon některých činností ve správě, v kultuře a v dalších oblastech, které předpokládají široké všeobecné vzdělání, ale nevyžadují zvláštní odbornou přípravu.
Gymnázia poskytují svým žákům hluboké všeobecné vzdělání v oblasti jazykové, společenskovědní, matematické a informatické, přírodovědní, estetickovýchovné a v oblasti zdravého životního stylu. Některá z těchto oblastí může
být akcentována, proto se rozlišují studijní zaměření. O soustavě studijních
zaměření na gymnáziu informuje ministerstvo ve Věstníku. Vedle vědomostí si
žáci osvojují potřebné studijní dovednosti, techniky a návyky a rozvíjejí vysokou motivaci ke studiu.
Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborné školy
Střední odborné školy svým žákům ve čtyřletých studijních oborech poskytují
souběžně všeobecné vzdělání a široce koncipované odborné vzdělání odpovídající studijnímu oboru. Svou vzdělávací činností rozvíjejí osobnost žáků a podněcují růst jejich intelektuálních a morálních kvalit. Zajišťují rovněž estetickou,
zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňují též výchovu náboženskou. Poskytují žákům kvalifikaci k výkonu pracovních činností a povolání
převážně intelektuálního charakteru ve všech průmyslových odvětvích národního hospodářství, v zemědělství, ve veřejné správě, ve školství, v kultuře, ve
zdravotnictví a v sociálních službách, které vyžadují kvalifikaci střední úrovně.
Připravují žáky k dalšímu studiu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Vydané vysvědčení o maturitní zkoušce je dokladem o tom, že absolventi získali úplné střední odborné vzdělání. Prokazuje se jím odborná kvalifikace a zároveň je i předpokladem pro to, aby se absolventi mohli ucházet o přijetí ke
studiu na kterékoli vysoké škole.
V některých středních odborných školách (především ve středních zdravotnických školách) existují vedle čtyřletých studijních oborů i studijní obory tříleté.
V tříletých oborech však studuje jen malý počet žáků. Ti neskládají maturitní
zkoušku, studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a po jejím složení absolventi získávají střední odborné vzdělání.
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Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborná učiliště
Ve středních odborných učilištích se žáci vzdělávají ve dvouletých a tříletých
učebních oborech (ISCED 3C) tak, aby mohli vykonávat dělnická a obdobná
povolání.
Ve čtyřletých studijních oborech (ISCED 3A) se žáci připravují tak, aby mohli
vykonávat náročná dělnická povolání a některé technické funkce provozního
charakteru. Převažují obory tříleté, dvouletých je výrazná menšina.
Střední odborná učiliště svým žákům v učebních i studijních oborech souběžně
poskytují všeobecné a odborné vzdělání odpovídající oboru přípravy. Výrazný
podíl je přitom věnován odbornému výcviku, ve kterém si žáci osvojují praktické dovednosti potřebné k výkonu povolání. Svou vzdělávací činností rozvíjejí osobnost žáků a podněcují růst jejich intelektuálních a morálních kvalit. Zajišťují rovněž estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Žáci
získávají kvalifikaci k výkonu určitých povolání a pracovních činností a jsou
rovněž připraveni (s výjimkou dvouletých oborů) k dalšímu vzdělávání. Ve
studijních oborech poskytujících úplné střední odborné vzdělání se rozvíjí i jejich způsobilost ke studiu na vysokých školách.
Postsekundární neterciární vzdělávání
Ve středních odborných školách a ve středních odborných učilištích se uskutečňuje nástavbové studium, v němž absolventi tříletých učebních oborů mohou
(zpravidla v oboru svého předchozího vzdělávání) získat úplné střední odborné
vzdělání. Toto vzdělávání je dvou- až tříleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Má úroveň ISCED 4A. Lze ho absolvovat formou denního studia nebo,
nejčastěji, formou studia při zaměstnání.
Typy institucí
Střední školy se člení na tyto druhy: gymnázium, střední odbornou školu
a střední odborné učiliště. Zvláštním druhem střední odborné školy jsou konzervatoře. Vedle vyjmenovaných škol figurují v zákoně ještě učiliště, která
nejsou explicite označena jako střední škola. Učiliště poskytuje odbornou přípravu pro výkon povolání přednostně žákům, kteří ukončili povinnou školní
docházku v základní škole v nižším než devátém ročníku nebo devátý ročník
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neukončili úspěšně. Příprava v učilišti se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky.
Jednotlivé střední školy byly v nedávné minulosti již svým názvem vcelku ostře
rozlišeny jednak podle úrovně poskytovaného vzdělávání, jednak podle jeho
zaměření. Technicko-hospodářský i společenský vývoj tyto hranice rozostřuje
a některé odborné školy nyní poskytují více druhů vzdělávání jak co do úrovně,
tak co do oborů.
Školský zákon umožňuje slučovat školy různé úrovně, různého typu či zaměření do jedné instituce. Existují střední školy, které vzdělávají žáky jak v oborech
středních odborných škol, tak v oborech středních odborných učilišť i učilišť.
I vyšší odborné školy, které vznikaly při školách středních a poskytují vzdělání
terciární úrovně, jsou s nimi dosud z více než 80 % organizačně spjaty.
Všeobecné sekundární vzdělávání
Gymnázium má čtyři, šest nebo osm ročníků. V nižších ročnících víceletých
gymnázií žáci plní i povinnou školní docházku (poskytované vzdělávání má
úroveň ISCED 2A). Ani délka, ani studijní zaměření však nezakládají zvláštní
typ instituce; naopak škola může souběžně organizovat různé délky i obory
studia.
Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborné školy
Na základě převažujícího oborového zaměření se střední odborné školy dělí na
střední průmyslové školy (např. strojní, stavební, chemické, elektrotechnické
apod.), obchodní akademie, střední zemědělské školy, střední lesnické školy,
střední zdravotnické školy, střední pedagogické školy apod.
Toto institucionální členění je však vývojem překonáno a jen málo škol je monotypních: akcent se přenáší z institucí na vzdělávací programy, které mohou
existovat v určité instituci souběžně. Školy tedy mohou poskytovat vzdělávání
různé úrovně (střední, úplné střední, vyšší), a - v závislosti na velikosti školy
a na jejím personálním i materiálním vybavení - v jednom či více oborech.
Specifickým typem střední odborné školy jsou konzervatoře, které poskytují
úplné střední odborné vzdělání a/nebo vyšší odborné vzdělání. V oboru tanec
jsou osmileté, v oborech zpěv, hudba a dramatické umění jsou šestileté. V nižších ročnících osmileté konzervatoře plní žáci povinnou školní docházku.
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Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborná učiliště
Střední odborná učiliště se nerozlišují podle typu. Ani skutečnost, že některá
střední odborná učiliště svým žákům poskytují teoretické vyučování, praktické
vyučování a mimoškolní výchovu, zatímco jiná střední odborná učiliště některým svým žákům poskytují pouze teoretické vyučování a mimoškolní výchovu,
nezakládá existenci různých typů středního odborného učiliště. Střední odborné
učiliště totiž zpravidla neposkytuje praktické vyučování pouze žákům těch
oborů, pro které nemá k dispozici vhodná pracoviště. V těchto případech praktické vyučování zabezpečuje středisko praktického vyučování nebo pracoviště
praktického vyučování. (Středisko praktického vyučování zřizují podniky,
pracoviště praktického vyučování zřizují fyzické osoby.)
Požadavky na přijetí a volba školy
Obecným předpokladem pro vstup na střední školu je splnění povinné školní
docházky, tzn. absolvování devíti let školní docházky, a splnění podmínek
přijímacího řízení. Výjimku tvoří víceletá gymnázia a taneční konzervatoře.
Do prvního ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili sedmý ročník, a do prvního ročníku osmiletého gymnázia žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy.
Do osmiletých konzervatoří do oboru tanec se přijímají žáci, kteří úspěšně
ukončili pátý ročník základní školy. Do ostatních oborů konzervatoře odcházejí
žáci po absolvování povinné školní docházky.
O tom, zda budou zájemci o studium skládat přijímací zkoušku, i o obsahu této
zkoušky, rozhodují ředitelé škol. V některých oborech je podmínkou pro přijetí
ke studiu prokázání potřebného talentu, v jiných určité zdravotní předpoklady.
V oborech určených pro absolventy tříletých učebních oborů - v tzv. nástavbovém studiu - je podmínkou pro přijetí úspěšné složení závěrečné zkoušky ve
stejném nebo příbuzném oboru středních odborných učilišť.

Věkové úrovně a dělení žáků
Nejčastější věkovou skupinou navštěvující střední školy jsou patnácti- až osmnáctiletí. Nevýznamnou výjimku tvoří žáci, kteří začali povinnou školní docházku dříve než v šesti letech a nastupují tedy na střední školu před patnáctým
rokem věku. Do středních odborných učilišť však mohou být přijati žáci
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nejméně patnáctiletí. Více než pětinu vstupujících představují žáci o rok starší,
kterým byla odložena školní docházka. Horní věkový limit pro přijetí není
stanoven.
Mladší věkové skupiny navštěvují víceletá gymnázia a konzervatoře v závislosti na době vstupu. Pro nástavbové studium horní věkový limit pro přijetí není
stanoven. Vstupují sem žáci nejméně osmnáctiletí, častý je však vstup po určité
době praxe.
Výuka probíhá v koedukovaných třídách (zpravidla s výjimkou tělesné výchovy) podle věkových úrovní. Ve vyšších ročnících lze volitelnou složku vzdělávání organizovat zájmově ve věkově nehomogenních skupinách.
Pro výuku vybraných předmětů, popř. v části jejich hodinové dotace, se třídy
mohou dělit na skupiny. Bývá to především v případě, že výuka má činnostní
charakter (cvičení, laboratorní práce); v tom případě je velikost skupiny ovlivněna i bezpečnostními hledisky. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy apod., určí ji
ředitel školy podle platných předpisů MŠMT a finančních možností školy. Při
výuce cizích jazyků probíhá výuka vždy ve skupinách.
Ve středních odborných učilištích se žáci dělí do skupin rovněž v hodinách
odborného výcviku. Skupiny jsou 6-17členné v závislosti na bezpečnostních
předpisech a technických determinantách.
Vyučování v konzervatořích se uskutečňuje individuálně nebo ve skupinách.
Studijní specializace
Vyšší sekundární vzdělávání se vyznačuje vysokou mírou oborové specializace.
Přestupy mezi obory jsou možné, rizikem přestupu však může být nepřijetí do
nově zvoleného oboru z kapacitních důvodů. Škola rozhoduje o tom, zda je
třeba podstoupit přijímací řízení nebo zda žáka přijímá bez dalších podmínek,
popř. zda musí skládat rozdílové zkoušky z určitých předmětů.
Všeobecné sekundární vzdělávání
Pro gymnázium je v současné době stanoveno 12 studijních zaměření. Jednotlivá zaměření se vytvářejí prostřednictvím disponibilních hodin v učebním plánu.
Přes 90 % žáků však studuje zaměření všeobecné. Většina zaměření prohlubuje
vědomosti z některého předmětu či skupiny předmětů (matematika a fyzika,
přírodní vědy, humanitní předměty); existují i gymnázia se zaměřením na těles-
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nou výchovu a na sportovní přípravu. Všechna zaměření mohou být studována
ve čtyřletém i osmiletém studiu, šestileté studium je zejména v zaměření ''vybrané předměty v cizím jazyce''.
Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborné školy
Studium ve středních odborných školách se uskutečňuje v asi 90 kmenových
studijních oborech pro čtyřleté studium zakončené maturitou a v necelé dvacítce oborů pro studium tříleté zakončené závěrečnou zkouškou. Střední odborné
školy mohou zavádět další studijní obory, pokud je schválí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto obory se ovšem od kmenových oborů nejednou odlišují jen nepatrně.
Ve studijních oborech středních odborných škol jsou zastoupeny tyto skupiny
kmenových oborů vzdělávání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ekologie a ochrana životního prostředí,
hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
strojírenství a strojírenská výroba,
elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
technická chemie a chemie silikátů,
potravinářství a potravinářská chemie,
textilní výroba a oděvnictví,
kožedělná a obuvnická výroba a zpracování platů,
zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů,
polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie,
stavebnictví, geodézie a kartografie,
doprava a spoje,
speciální a interdisciplinární technické obory,
zemědělství a lesnictví,
veterinářství a veterinární prevence,
zdravotnictví,
filozofie, teologie
ekonomika a administrativa,
podnikání v oborech, odvětví,
gastronomie, hotelnictví a turismus,
obchod,
právo, právní a veřejnosprávní činnost,
osobní a provozní služby,
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•
•
•
•
•

publicistika, knihovnictví a informatika,
tělesná kultura, tělovýchova a sport,
pedagogika, učitelství a sociální péče,
obecně odborná příprava,
umění a užité umění.

Evidenci a schvalování vzdělávacích programů provádí ministerstvo.
Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborná učiliště
Ve středních odborných učilištích se žáci mohou vzdělávat ve 43 dvouletých
učebních oborech, ve 120 tříletých učebních oborech a ve zhruba 40 čtyřletých
studijních oborech. Tříleté učební obory vysoce převažují. Střední odborná
učiliště mohou vyučovat i v dalších oborech, pokud je schválí ministerstvo
školství.
Učební obory jsou členěny do skupin v souladu s klasifikací kmenových oborů
vzdělání podobně jako obory středních odborných škol.
Evidenci a schvalování vzdělávacích programů provádí ministerstvo.
Časový rozvrh
Školní rok pro všechny typy škol začíná 1. září běžného roku a končí 31. srpna
následujícího roku; člení se na období školního vyučování a období školních
prázdnin. Ty jsou upraveny pro jednotlivé stupně škol vyhláškou. Hlavní
prázdniny jsou v červenci a srpnu.
Organizace školního roku
Průběh školního roku v posledním ročníku středních škol je dotčen termínem
zkoušek. Závěrečná zkouška na středních odborných učilištích se koná v červnu. Pro přípravu na zkoušku jsou stanoveny tři dny, po něž se žáci neúčastní
vyučování. Maturitní zkouška se koná nejdříve ve druhém úplném týdnu
v květnu a ukončí se nejpozději 20. června. Před jejím zahájením se žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu 5 vyučovacích dnů.
Týdenní a denní rozvrh
Týdenní počet vyučovacích hodin je dán učebním plánem a pohybuje se v závislosti na vzdělávacím programu a na ročníku od 28 do 33 hodin.
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Začátek a konec vyučování stanoví ředitel školy tak, že začíná zpravidla v 8,
nejdříve však v 7 hodin a končí nejpozději ve 20 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, bez polední přestávky 7 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut, zpravidla
po 2. vyučovací hodině se zařazuje přestávka dvacetiminutová, mezi ostatní
vyučovací hodiny přestávka desetiminutová.
V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. V prvním ročníku
nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin, v dalších ročnících nesmí být delší
než 7 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina odborného výcviku trvá 60 minut.
Vyučovací den začíná nejdříve v 7 hodin, je-li to zapotřebí z provozních důvodů, může začít v 2. ročníku v 6 hodin, v 3. a 4. ročníku v 5 hodin. Vyučovací
den končí ve 20 hodin, u žáků 3. a 4. ročníku výjimečně ve 22 hodin. Po dvou
hodinách odborného výcviku je nejméně desetiminutová přestávka anebo po
pěti hodinách třicetiminutová přestávka. Žáci, kteří konají odborný výcvik
v organizacích, mají přestávky shodně s přestávkami platnými pro pracovníky.
Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.
V zemědělských oborech, v hotelnictví a v cestovním ruchu absolvují žáci část
odborného výcviku a odbornou praxi v období hlavních školních prázdnin.
Obsah vzdělávání, předměty, počet hodin
Cíle a obsah jednotlivých druhů vzdělávání stanovují tzv. standardy: Standard
vzdělání ve čtyřletém gymnáziu (1996) a Standard středoškolského odborného
vzdělávání (1998). Na jejich základě jsou vypracovány kurikulární dokumenty:
učební plány stanovující počty hodin a učební osnovy stanovující konkrétní
obsah jednotlivých předmětů v ročnících.
Ve středních školách se vyučuje podle kurikulárních dokumentů schválených
ministerstvem školství. Ředitelé škol však mají možnost tyto dokumenty upravit. Učební plán mohou změnit podle stanovených pravidel, obvykle v rozsahu
do 10 % hodinové dotace, učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů
v rozsahu do 30 % hodinové dotace. Školy mohou vytvářet i vlastní kurikula,
která však mohou používat pouze tehdy, jestliže je schválí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Všeobecné sekundární vzdělávání
Cíle a obsah vzdělávání v gymnáziu jsou stanoveny Standardem vzdělání ve
čtyřletém gymnáziu (s účinností od 1. 9. 1996). Stanoví vzdělávací cíle gymná-
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zia ve vymezených oblastech, jichž je sedm. V nich pak stanoví kmenové učivo. Standard slouží k tvorbě učebních plánů a učebních osnov a k tvorbě evaluačních standardů. Vzdělávání v nižších ročnících víceletých gymnázií se řídí
schváleným Standardem základního vzdělávání s tím, že obsah může být rozšiřován a prohlubován.
Učební dokumenty pro čtyřletá a osmiletá gymnázia jsou v platnosti od 1. 9.
1999. Učební plán gymnázia stanovuje vyučovací předměty a jejich hodinovou
dotaci. Je sestaven tak, že z celkového počtu vyučovacích hodin je náplň rozhodující části předepsána, aby mohl být realizován nepominutelný obsah gymnaziálního vzdělávacího programu. Náplň menšího (ale s vyšším postupným
ročníkem rostoucího) počtu hodin určuje ředitel se svými poradními orgány. To
umožňuje, aby se škola profilovala podle svých podmínek a podle potřeb regionu, a aby bylo možno uspokojit vzdělávací potřeby žáků a uskutečnit jejich
specializaci koncem studia podle jednotlivých platných zaměření. Pro jednotlivá zaměření s výjimkou zaměření všeobecného jsou stanoveny profilující
předměty, jejich minimální časová dotace, pokyny k organizaci výuky a doporučené materiální podmínky.
Cizí jazyky lze zavést podle zájmu žáků a možností školy (jedná se o angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu a italštinu), třída se může dělit
na skupiny ve všech hodinách. V českém jazyku a literatuře může být třída
dělena na skupiny alespoň v jedné vyučovací hodině týdně.
V matematice se alespoň jedna hodina vyčleňuje na cvičení. I v případě přírodovědných předmětů může ředitel gymnázia vyčlenit část hodin na cvičení.
Součástí výuky tělesné výchovy je týdenní lyžařský kurz v prvním ročníku
a týdenní sportovní kurz zpravidla ve třetím ročníku.
Při zařazení latiny či deskriptivní geometrie do učebního plánu, může být tento
předmět samostatným předmětem maturitní zkoušky při splnění podmínek
vyhlášky ministerstva školství.
Estetická výchova zahrnuje následující předměty: hudební výchovu a výtvarnou výchovu. V 1. a 2. ročníku si žák volí jeden z uvedených předmětů.
Volitelné předměty 1, 2 a 3 obvykle navazují na odpovídající povinné předměty
a rozšiřují je (semináře, cvičení, konverzace v cizím jazyce atd.). V tomto
smyslu tvoří s povinným předmětem jeden celek, a proto nejsou samostatnými
předměty maturitní zkoušky. Volitelný předmět 4 může mít maximální dotaci
3 hodiny.
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Volitelné a nepovinné předměty zavádí ředitel gymnázia ve své kompetenci
především podle zájmu žáků a s přihlédnutím k podmínkám gymnázia a potřebám regionu. Ředitel gymnázia odpovídá za jejich osnovy a obsahovou úroveň.
Pro výuku volitelných a nepovinných předmětů je možno vytvářet skupiny
žáků různých tříd i ročníků.
Prostřednictvím hodin, jejichž náplň je v pravomoci ředitele, se vytváří profil
školy nebo některé z 12 studijních zaměření - všeobecné, matematika, matematika a fyzika, přírodovědné předměty, programování, esteticko-výchovné předměty, živé jazyky, klasické jazyky, vybrané předměty v cizím jazyce (toto
zaměření se vyučuje v šestiletých gymnáziích), humanitní předměty, tělesná
výchova a sportovní příprava. Pro jednotlivá zaměření jsou stanoveny rámcové
podmínky, profilující předměty (z běžného učebního plánu) a doporučené rozšiřující učivo. Na tomto základě si škola zpracuje vlastní učební plán a předkládá ho MŠMT ke schválení. Zaměření na tělesnou výchovu a na sportovní přípravu podléhají zvláštnímu režimu a jsou přímo řízena ministerstvem.
Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborné školy
Od 1. 1. 1998 nabyl účinnosti Standard středoškolského odborného vzdělávání,
který vymezuje požadovanou úroveň odborného vzdělávání. Je určen pro učební i studijní obory a je rozdělen na tři složky:
1. složku všeobecného vzdělávání - vymezuje jeho podíl, vzdělávací cíle a obsahové kruhy;
2. klíčové dovednosti - obecně použitelné dovednosti komunikativní, personální a interpersonální, řešení problémů, numerických aplikací a využívání informačních technologií;
3. složku základního odborného vzdělávání - vzdělávací cíle a obecné požadavky vztažené ke stanoveným směrům odborného vzdělávání.
Do vzdělávacích programů středních odborných škol jsou zařazeny všeobecně
vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, přírodovědné předměty, občanská nauka, dějepis a tělesná výchova) a odborné předměty, jejichž výběr a zařazení jsou závislé na povaze studijního oboru. Součástí
odborných předmětů jsou i různá praktická, laboratorní, konstrukční aj. cvičení.
Do učebních plánů středních odborných škol jsou zařazena i období souvislé
odborné praxe v podnicích a institucích. Délka těchto období je závislá na povaze studijních oborů. Podíly všeobecně vzdělávacích a odborných vyučovacích předmětů nejsou ve všech studijních oborech ani ve všech postupných
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ročnících stejné. Pohybují se kolem 40 % : 60 %, ve prospěch odborných vyučovacích předmětů.
Průměrný počet vyučovacích hodin v jednom týdnu je 33. Vyučovací hodina
má 45 minut. Vyučovací hodina při odborné praxi trvá 60 minut.
Učební osnovy předmětů učebního plánu může ředitel školy upravit až do 30 %
obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu
a požadavky sociálních partnerů.
Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka,
kterému se učil v základní škole.
Nepovinné vyučovací předměty i jejich obsah zpracují předmětové komise
a schválí ředitel školy. Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do
dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li jedním z nich
sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.
Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které tvoří zaměření studijního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na
vysvědčení. Učební osnovy výběrových předmětů, pokud nejsou součástí těchto učebních dokumentů, vypracované příslušnými předmětovými komisemi
a schválené ředitelem školy, jsou povinnou dokumentací školy.
Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení
se řídí charakterem vyučovacího předmětu.
Součástí předmětu praxe jsou čtyři týdny souvislé praxe, rozdělené do dvou
ročníků, zpravidla do druhého a třetího. Tuto souvislou praxi vykonají žáci
v podnicích, na smluvně zajištěných pracovištích.
V rámci časové rezervy může škola organizovat v prvním až třetím ročníku
týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba
trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období.
Vyučovací metody a didaktické materiály
Pro všechny druhy středních škol platí, že vyučovací metody nejsou předepsány. Ve vyučování sice stále převládají klasické vyučovací metody frontálního
vyučování, začínají se však hledat metodické postupy, jimiž by se vyučování
přiblížilo diferencovaným předpokladům žáků, jimiž by se posílilo výchovné
působení vyučování, jimiž by se zvýraznil podíl samostatných činností žáků při
vyučování apod.
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Vyučování je teoretické a praktické. Praktické vyučování na gymnáziích a středních odborných školách zahrnuje praktická a laboratorní cvičení, která jsou
buď součástí vyučovacích předmětů, nebo samostatným předmětem. Třída se
při nich zpravidla dělí na skupiny. Vyučování probíhá ve třídách, popřípadě
v odborných učebnách a laboratořích.
Odborný výcvik ve středních odborných učilištích se uskutečňuje převážně na
provozních pracovištích, v cvičných dílnách a provozovnách. S ohledem na
povahu jednotlivých oborů se však může uskutečňovat i v laboratořích a odborných učebnách. Tak je tomu především ve čtyřletých studijních oborech.
V rámci tělesné výchovy organizují střední školy pro žáky zimní lyžařské výcvikové kursy a letní sportovně turistické výcvikové kursy v rozsahu stanoveném učebními plány.
Hodnocení žáků
Ve středních školách existuje jednak průběžné hodnocení, jednak závěrečné
hodnocení žáků.
Průběžné hodnocení je záležitostí vyučujících příslušných vyučovacích předmětů. Ti určují jeho způsoby i obsah, který ovšem musí odpovídat osnovám
vyučovacích předmětů. Neexistují žádné ročníkové či jiné zkoušky nebo celostátní testování výkonů žáků. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován na pětistupňové škále, chování na škále třístupňové,
podobně jako v základní škole. Na konci každého pololetí se výsledky klasifikace v jednotlivých předmětech a chování zaznamenávají na pololetních
a výročních vysvědčeních a shrnují do celkového hodnocení, které je třístupňové, stejně jako na druhém stupni základní školy.
K posílení kázně žáků slouží výchovná opatření: pochvaly nebo jiná ocenění
a opatření, v případě provinění pak napomenutí, důtka, podmíněné vyloučení
a vyloučení ze studia. Uděluje je třídní učitel, ředitel nebo orgán státní správy
ve školství.
Postup žáků
Do vyšších ročníků mohou postoupit pouze ti žáci, kteří byli na výročním vysvědčení hodnoceni stupněm ''prospěl s vyznamenáním'' nebo ''prospěl''. Ti,
kteří byli hodnoceni známkou nedostatečně pouze v jednom vyučovacím předmětu, mohou skládat opravnou zkoušku, ti, kteří byli touto známkou hodnoceni
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ve více vyučovacích předmětech, mohou se souhlasem ředitele školy opakovat
ročník..
Certifikace
Studium na středních školách může být ukončeno závěrečnou zkouškou po
dvou- nebo tříletém studiu na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti, maturitní zkouškou na gymnáziu nebo po čtyřletém studiu na
střední odborné škole nebo středním odborném učilišti, popř. absolutoriem
v konzervatoři.
Maturitní zkouška je předpokladem pro možnost přihlásit se na vysokou školu
nebo vyšší odbornou školu.
Po složení zkoušek získávají žáci vysvědčení o těchto zkouškách, na kterém
jsou uvedeny známky získané při konání zkoušky a celkové hodnocení. Vydávají je školy, které odpovídají za obsah i organizaci zkoušek. Jiné subjekty se
na závěrečných zkouškách, maturitních zkouškách a absolutoriích nepodílejí.
Přesto však zaměstnavatelé bez výhrad uznávají všechna tato vysvědčení jako
doklady o získaném všeobecném vzdělání nebo odborné kvalifikaci.
Za obsah i organizaci zkoušek odpovídá škola. Protože maturitní zkouška je
v kompetenci školy, ztratila do značné míry svůj referenční charakter. Proto se
činí přípravy k opětnému sjednocení maturitních zkoušek na celostátní úrovni,
resp. k zavedení státní složky maturitní zkoušky.
Všeobecné sekundární vzdělávání
Studium v gymnáziu je ukončováno maturitní zkouškou, jíž se ověřuje, jak si
žáci osvojili stanovené vědomosti a dovednosti a jak jsou připraveni pro další
studium. Její podmínkou je úspěšné ukončení posledního ročníku studia. Obsahem je zkouška z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a z dalších dvou
volitelných předmětů. Ty žák volí buď v souladu se svým studijním zaměřením
nebo v souladu s oborem vysoké školy, na kterou se hlásí. Studuje-li žák zaměření na matematiku nebo na matematiku a fyziku, je jedním z dalších předmětů
matematika; v zaměření na programování je jedním z maturitních předmětů
buď matematika, nebo programování.
Maturitní zkouška je ústní, s výjimkou písemné práce z českého jazyka a literatury. Volitelné předměty, s výjimkami uvedenými výše, stanoví ředitel. V případě povinné matematiky má zkouška z ní rovněž složku písemnou. Předpokladem pro to, aby se předmět mohl stát volitelným maturitním předmětem je,
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že jeho celková týdenní hodinová dotace v učebním plánu v průběhu výuky
činila aspoň 4 hodiny, v případě latiny 6 hodin, v případě živého jazyka
12 hodin. Dobrovolně lze skládat zkoušku z dalšího vyučovacího předmětu.
Písemná složka zkoušky trvá nejdéle 240 minut. Témata (v matematice příklady) stanoví ředitel. Písemné zkoušky se skládají v dubnu.
Ústní zkoušky se skládají v květnu. Pro ústní zkoušku je předem stanoveno 2530 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava
na ni rovněž 15 minut, v případě grafického řešení lze přípravu prodloužit
o dalších 15 minut.
Maturitní zkouška je komisionální. Komise se skládá z předsedy jmenovaného
krajským úřadem, místopředsedy a třídního učitele (stálí členové), z učitele
zkoušeného předmětu a přísedícího. Žáka hodnotí zkoušející, stupnice je obvyklá, tj. pětistupňová. Známku schvaluje zkušební komise hlasováním. Přihlíží
se přitom ke známce z písemné zkoušky, pokud byla součástí zkoušky z předmětu. Celkové hodnocení maturitní zkoušky provádí zkušební komise na stupnici: a) prospěl s vyznamenáním, pokud jednotlivé známky nejsou horší než
stupeň 2 a průměrný prospěch není vyšší než 1,50; b) prospěl, jestliže jednotlivé známky nejsou horší než stupeň 4, c) neprospěl, jestliže některá ze známek
je stupně 5.
Dokladem o složené maturitní zkoušce je vysvědčení o maturitní zkoušce vydávané školou na předepsaném tiskopisu. Na tomto vysvědčení je uvedeno
hodnocení v jednotlivých předmětech a celkové hodnocení.
Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborné školy
Závěrečné hodnocení má v tříletých oborech středních odborných škol podobu
závěrečné zkoušky, ve čtyřletých oborech maturitní zkoušky a v oborech konzervatoří absolutoria, popř. maturitní zkoušky.
Závěrečná zkouška ve tříletých oborech středních odborných škol je odborná
zkouška, při které žáci prokazují, jak jsou připraveni k výkonu příslušných
pracovních činností. Skládá se z praktické zkoušky z odborných předmětů
a z teoretické zkoušky z odborných předmětů. Témata stanoví ředitel a žáci si
je losují. Neprospěje-li žák při jedné zkoušce, může vykonat opravnou zkoušku.
Neprospěje-li při obou zkouškách, může závěrečnou zkoušku jednou opakovat.
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky žáci získávají vysvědčení o závěrečné
zkoušce.
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Maturitní zkouška ve čtyřletých oborech středních odborných škol je komplexní zkouška, při které žáci prokazují získané vědomosti a dovednosti, připravenost k výkonu povolání a způsobilost ke studiu na vysoké škole. Maturitní
zkouška se skládá z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu a z odborných předmětů. Zkouška z odborných předmětů má část teoretickou a část
praktickou. Ředitel stanoví, ze kterých odborných předmětů se bude zkouška
konat. Vybírá přitom z vyučovacích předmětů, které jsou označeny v učebních
plánech jako předměty maturitní. Žáci mohou skládat dobrovolnou maturitní
zkoušku i z dalších předmětů zařazených do učebních plánů.
Z českého jazyka a literatury se skládá zkouška písemně a ústně, zkoušky
z ostatních předmětů (kromě praktické části zkoušky z odborných předmětů)
jsou ústní. V oborech, v nichž je součástí zkoušky z odborných předmětů
i zkouška z cizího jazyka, se tato zkouška skládá jak ústně, tak písemně. Témata zkoušek stanoví ředitel, žáci si je losují. Pro praktickou zkoušku z odborných
předmětů se stanoví nejméně 3 a nejvíce 30 témat. Praktickou zkoušku koná
žák zpravidla dva dny, maximálně dva týdny, podle charakteru studijního oboru.
Pokud žák při maturitní zkoušce neprospěje z jednoho předmětu, může zkoušku
z tohoto předmětu opakovat. Neprospěje-li z více předmětů, může opakovat
celou maturitní zkoušku. Po úspěšném složení maturitní zkoušky žáci získávají
vysvědčení o maturitní zkoušce.
Závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky i absolutoria (na konzervatoři) se skládají před zkušební komisí. Státní dohled vykonává předseda zkušební komise
jmenovaný krajským úřadem zpravidla z pedagogů jiných středních odborných
škol. Ostatní členy jmenuje ředitel školy z pracovníků střední odborné školy, na
které se zkoušky skládají. V případě absolutoria jmenuje krajský úřad celou
zkušební komisi.
Odborné vyšší sekundární vzdělávání - střední odborná učiliště
Závěrečné hodnocení má ve dvouletých a tříletých oborech středních odborných učilišť podobu závěrečné zkoušky. Ve čtyřletých oborech středních odborných učilišť jde o maturitní zkoušku.
Závěrečná zkouška je odborná zkouška, při které žáci prokazují, jak jsou připraveni k výkonu příslušných pracovních činností a povolání. Skládá se z písemné zkoušky, z praktické zkoušky a z ústní zkoušky. Témata stanoví ředitel
středního odborného učiliště a žáci si je losují. Žáci, kteří neuspějí v jedné
z uvedených částí závěrečné zkoušky, mohou skládat opravnou zkoušku. Žáci,
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kteří neuspějí ve více částech závěrečné zkoušky, mohou opakovat celou závěrečnou zkoušku. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky žáci získávají výuční
list.
Maturitní zkouška ve čtyřletých oborech SOU je obdobná maturitní zkoušce na
SOŠ.
Závěrečné zkoušky i maturitní zkoušky se skládají před zkušební komisí. Předsedu zkušební komise jmenuje krajský úřad zpravidla z pedagogů jiných středních škol. Ostatní členy jmenuje ředitel školy z pracovníků středního odborného učiliště, na kterém se zkoušky skládají.
Shrnutí
Školský systém ČR umožňuje všem občanům svobodný přístup ke vzdělávání
a možnost odpovědné přípravy na uplatnění na trhu práce. Poskytuje preprimární, primární, sekundární a terciární vzdělávání v příslušných vzdělávacích
institucích a zařízeních. Každý stupeň vzdělávání má vymezené cíle, obsah,
metody a organizační formy a způsoby hodnocení účastníků vzdělávání. Řízení
školství je na úrovni centrální (MŠMT), regionální a lokální. Systém funguje
v rámci legislativních norem, financování je normativní.
Otázky a úkoly
1.

Uveďte základní principy, ze kterých vychází školský systém ČR.

2.

Charakterizujte preprimární vzdělávání, jeho cíle, obsah, metody a způsoby hodnocení.

3.

Charakterizujte primární vzdělávání, jeho cíle, obsah, metody a způsoby
hodnocení.

4.

Charakterizujte nižší sekundární vzdělávání, jeho cíle, obsah, metody
a způsoby hodnocení.

5.

Jaké má občan ČR možnosti vzdělávání po ukončení povinné školní docházky?

6.

Porovnejte cíle vzdělávání v jednotlivých typech vzdělávacích institucí (G,
SOŠ, SOU) vyššího sekundárního vzdělávání.

7.

Porovnejte obsah vzdělávání v jednotlivých typech vzdělávacích institucí
(G, SOŠ, SOU) vyššího sekundárního vzdělávání.
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8.

Porovnejte ukončování vzdělávání v jednotlivých typech vzdělávacích
institucí (G, SOŠ, SOU) vyššího sekundárního vzdělávání.

9.

Vysvětlete způsob řízení základního a středního školství v ČR.

10. Uveďte nejčastěji diskutované problémy základního školství.
11. Uveďte nejčastěji diskutované problémy středního školství.
12. Které další problémy základního a středního školství považujete za důležité?
13. Prostudujte si Školský zákon, který najdete v příloze 1 a vypište si ty části,
které považujete za důležité pro začínajícího učitele.
Použitá literatura
Školský systém v České republice. Dostupné na:
http://194.78.211.243/Eurybase/Application/frameset.asp?country=CZ&langua
ge=VO
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PŘÍLOHA 1
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení
§ 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení
(1) Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona.
(2) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených
v § 3.
(3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium,
střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná
škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem typy škol podle
jejich zaměření pro účely jejich označování.
(4) Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní
a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči (dále jen „školské
služby“). Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího
programu uvedeného v § 5 odst. 2.
(5) Druhy školských zařízení jsou školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, školská účelová zařízení, výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Členění školských
zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči stanoví zvláštní právní předpis.
(6) Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku.
(7) Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci.

68

§ 8 Právní postavení škol a školských zařízení
(1) Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly
v oblasti školství (dále jen „svazek obcí“), zřizuje školy a školská zařízení jako
školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu.
(2) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby
nebo státní příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu a § 169.
(3) Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti zřizuje školy a školská zařízení jako organizační složky státu.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo
konzulárním úřadu České republiky jako součást těchto úřadů.
(5) Ministerstva uvedená v odstavcích 2 až 4 plní funkci zřizovatelů škol
a školských zařízení jménem státu.
(6) Registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatní právnické osoby
nebo fyzické osoby zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické
osoby nebo jako právnické osoby podle zvláštních právních předpisů, jejichž
předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle
tohoto zákona.
(7) Právnická osoba a organizační složka státu může vykonávat činnost školy
nebo školského zařízení, školy a školského zařízení, nebo i více škol nebo školských zařízení.
(8) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost
podle odstavce 7, musí obsahovat označení druhu nebo typu školy, popřípadě
druhu nebo typu školského zařízení; součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.
Dlouhodobé záměry a výroční zprávy
§ 9 Dlouhodobé záměry
(1) Ministerstvo zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, projednává jeho návrh s příslušnými ústředními
odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní
působností a s kraji, předkládá jej vládě ke schválení a zveřejňuje jej způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Vláda předkládá dlouhodobý záměr vzdělávání
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a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Poslanecké sněmovně a Senátu
Parlamentu k projednání.
(2) Krajský úřad zpracovává v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a předkládá jej ministerstvu k vyjádření.
Část dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem,
předkládá rada kraje zastupitelstvu kraje ke schválení. Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji je vždy zveřejňován způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Dlouhodobý záměr podle odstavce 2 obsahuje analýzu vzdělávací soustavy
v kraji a stanovuje na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje
na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje zejména cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky, především strukturu oborů
vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu
a návrh na financování vzdělávání a školských služeb v kraji.
(4) Dlouhodobé záměry se každé 2 roky vyhodnotí a v případě potřeby upraví
či doplní, a to postupem uvedeným v odstavcích 1 a 2.
§ 10 Výroční zprávy
(1) Ministerstvo zpracovává každoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky, předkládá ji vládě a zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Krajský úřad zpracovává každoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji zastupitelstvu kraje a ministerstvu a zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje
vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet
a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím tím není dotčeno.

70

§ 11
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, obsah a postup zpracování dlouhodobých záměrů a výročních zpráv podle § 10
odst. 2 a 3 a termíny jejich předkládání a zveřejňování.
Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy
§ 12
(1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení
Českou školní inspekcí.
(2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy
o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí.
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.
(3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce.
(4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. Hodnocení vzdělávací soustavy České
republiky provádí ministerstvo ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
České republiky a Česká školní inspekce ve své výroční zprávě.
(5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel
podle kritérií, která předem zveřejní.
Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin
§ 13 Vyučovací jazyk
(1) Vyučovacím jazykem je jazyk český.
(2) Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14.
(3) Ministerstvo může povolit vyučování některých předmětů v cizím jazyce.
(4) Ve vyšších odborných školách může být vyučovacím jazykem cizí jazyk.
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§ 14 Vzdělávání příslušníků národnostních menšin
(1) Obec, kraj, popřípadě ministerstvo zajišťuje pro příslušníky národnostních
menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních
a středních školách, a to v obcích, v nichž byl v souladu se zvláštním právním
předpisem zřízen výbor pro národnostní menšiny, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem.
(2) Třídu příslušného ročníku mateřské školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 8 dětí s příslušností
k národnostní menšině, třídu příslušného ročníku základní školy lze zřídit,
pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 10 žáků
s příslušností k národnostní menšině; mateřskou školu nebo základní školu
s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy
budou v průměru naplněny nejméně 12 dětmi nebo žáky s příslušností
k národnostní menšině v jedné třídě.
(3) Třídu příslušného ročníku střední školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 12 žáků s příslušností
k národnostní menšině; střední školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit
za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 15 žáky
s příslušností k národnostní menšině.
(4) Při organizaci vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlížejí obce,
kraje, popřípadě ministerstvo k dostupnosti tohoto vzdělávání. Vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny může zajistit i svazek obcí, popřípadě se na způsobu zajištění, včetně financování, mohou dohodnout obce mezi sebou, popřípadě obec s krajem.
(5) Nejsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3, může ředitel školy
se souhlasem zřizovatele stanovit ve školním vzdělávacím programu předměty
nebo jejich části, v nichž se vzdělávání uskutečňuje dvojjazyčně, a to jak
v českém jazyce, tak v jazyce národnostní menšiny.
(6) Ve školách se vzděláváním v jazyce národnostní menšiny se vydávají vysvědčení, výuční listy, diplomy o absolutoriu dvojjazyčně, a to v jazyce českém
a v jazyce národnostní menšiny.
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Vyučování náboženství
§ 15
(1) Ve školách lze v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle § 2 vyučovat
náboženství. Náboženství mohou vyučovat registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno zvláštní právo vyučovat náboženství ve
státních školách, a to i společně na základě jejich písemné dohody.
(2) V základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pokud se
k předmětu náboženství uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou
společností přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. K vyučování náboženství lze spojovat žáky z několika ročníků jedné školy nebo více škol, nejvýše však do počtu 30 žáků ve třídě. Spojovat žáky z více škol k vyučování náboženství lze na základě smlouvy mezi příslušnými školami, která upraví rovněž
úhradu nákladů spojených s tímto vyučováním.
(3) Vyučovat náboženství může v pracovněprávním vztahu k právnické osobě,
která vykonává činnost dané školy, pověřený zástupce církve nebo náboženské
společnosti, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zvláštního právního předpisu.2) Pověření vydává statutární orgán
církve nebo náboženské společnosti, v případě římskokatolické církve statutární
orgán příslušného biskupství.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
a dětí, žáků a studentů nadaných
§ 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.
(2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.
(3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení,
dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení
a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
(4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona
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a)

rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo
c)

postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.

(5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení.
(6) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na
vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání
umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro
žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při
přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku
středního a vyššího odborného vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných
případech jednotlivým žákům nebo studentům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky.
(7) Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat
při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební
pomůcky poskytované školou. Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou
vnímat řeč sluchem, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo
prostřednictvím znakové řeči. Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou číst
běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání s použitím Braillova
hmatového písma. Dětem, žákům a studentům, kteří se nemohou dorozumívat
mluvenou řečí, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání.
(8) Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě se souhlasem krajského úřadu
v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými
vzdělávacími programy. Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální,
nejsou-li vzděláváni jinak.
(9) Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední
školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo
studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními
vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků
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a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné
vyjádření školského poradenského zařízení.
§ 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
(1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků
a studentů.
(2) K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku
některých předmětů nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením
nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy
odlišně upravit organizaci vzdělávání.
(3) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost osoby,
která je v souladu se zvláštním právním předpisem nebo s rozhodnutím soudu
oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce“)
a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do
vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka,
který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského
zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
§ 18 Individuální vzdělávací plán
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení
povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi
nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným
nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.
§ 19
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti
zjišťování vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných a úpravu organizace, přijímání,
průběhu a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělá-
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vacími potřebami a nadaných, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu
a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.
Vzdělávání cizinců
§ 20
(1) Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně
na území České republiky, mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu
odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy.
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 se stávají žáky a studenty příslušné školy za
podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy prokáží nejpozději
při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky.
(3) Osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a jejich
rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto
zákona za stejných podmínek jako státní občané České republiky. Ustanovení
odstavce 2 se v tomto případě nepoužije.
(4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí
vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních
a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého
jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří
rozhovorem.
(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu
Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává
nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně
výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, anebo získala
právo pobytu na území České republiky z jiného důvodu dlouhodobě pobývají
a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad
příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy
a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky
mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována
s běžnou výukou v základní škole.
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(6) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 5.
(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a organizaci bezplatné přípravy podle odstavce 5 písm. a).
Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých
žáků
§ 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
(1) Žáci a studenti mají právo
a)

na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c)

volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do
nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy
s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní
zástupci dětí a nezletilých žáků.
(3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům
a studentům plní vyživovací povinnost.
§ 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých
žáků
(1) Žáci a studenti jsou povinni
a)

řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
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c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané
v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
(2) Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a)

zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
a žáka, a změny v těchto údajích.
Organizace vzdělávání ve školách
§ 23 Organizace škol
(1) Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy, vyšší odborná škola na studijní skupiny, konzervatoř a základní umělecká škola na
oddělení a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na kursy.
(2) Třídy, studijní skupiny a oddělení všech škol, které jsou součástí jedné
právnické osoby, se musí nacházet na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba; výjimky povoluje v případech hodných zvláštního zřetele na návrh
zřizovatele nebo právnické osoby, která vykonává činnost školy, ministerstvo.
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(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí,
žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků
a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení. Zřizovatel školy může povolit
výjimku do 4 dětí, žáků a studentů z počtu stanoveného prováděcím právním
předpisem a do 20 % z počtu stanoveného v § 14 odst. 2 a 3 a § 47 odst. 1, a to
za předpokladu, že v případě nižšího počtu uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě vyššího počtu za předpokladu, že zvýšení počtu dětí,
žáků a studentů není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. V případě výjimky z počtu žáků podle
§ 14 odst. 2 a 3 a § 47 odst. 1 se vypočtený údaj zaokrouhluje směrem nahoru.
§ 24 Školní rok
(1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin.
Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje
v pětidenním vyučovacím týdnu.
(2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů,
zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů
ve školním roce.
(3) Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele
stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahuje na vzdělávání v mateřských a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, ustanovení odstavce 1 se
nevztahuje na vzdělávání ve vyšších odborných školách.
(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin, termíny vydávání
vysvědčení, a organizaci školního roku a podmínky pro úpravu provozu
v mateřských školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
§ 25 Formy vzdělávání
(1) Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední
a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční
a kombinované formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
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a) denní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně každý den
v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku,
b) večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát
v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla
v odpoledních a večerních hodinách,
c) dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi
v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce,
d) distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně
nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené
s individuálními konzultacemi,
e) kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání
stanovené tímto zákonem.
(3) Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání
je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě.
§ 26 Vyučovací hodina
(1) Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším
odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku
a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut.
Rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny.
V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.
(2) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to v prvním a druhém ročníku nejvýše 22 povinných
vyučovacích hodin, ve třetím až pátém ročníku nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin, v šestém a sedmém ročníku nejvýše 30 a v osmém a devátém ročníku nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdně. Rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání a akreditované vzdělávací programy pro vyšší
odborné vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to nejvýše
35 povinných vyučovacích hodin týdně; v případě konzervatoře a oborů vzdělání, v nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin
týdně.
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(3) Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání a akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání dále stanoví nejnižší
počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících.
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem organizaci vyučování
a pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při vyučování.
§ 27 Učebnice, učební texty, školní potřeby
(1) Ministerstvo uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům pro základní
a střední vzdělávání schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou
v souladu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Učebnicím a učebním textům pro zdravotnické obory středních škol ministerstvo uděluje a odnímá schvalovací doložku
v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Seznam učebnic a učebních textů,
kterým byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Věstník“) a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených
v seznamu podle odstavce 1 používat i další učebnice a učební texty, pokud
nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými
vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou
a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních textů podle věty první rozhoduje ředitel školy, který
zodpovídá za splnění uvedených podmínek.
(3) Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47), jsou
bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle odstavce 1. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků
základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do
konce příslušného školního roku.
(4) Žákům středních škol, kteří plní povinnou školní docházku, a žákům se
zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve středních školách, jsou bezplatně
poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle odstavce 1.
Tyto učebnice a učební texty jsou žáci povinni vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.
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(5) Ředitel střední školy zřizuje fond učebnic a učebních textů, a to nejméně
pro 10 % žáků střední školy; tyto učebnice a učební texty jsou bezplatně zapůjčovány žákům se sociálním znevýhodněním a žákům sociálně potřebným.
(6) Žákům přípravných tříd základních škol, prvního ročníku základního vzdělávání, žákům základního vzdělávání podle § 46 odst. 3 a žákům se zdravotním
postižením, kteří jsou žáky základní školy, jsou bezplatně poskytovány základní školní potřeby. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rozsah
tohoto bezplatného poskytování základních školních potřeb.
Dokumentace škol a školských zařízení
§ 28
(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci
a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady
uvedené v § 147,
b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika“),
c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
d) vzdělávací programy podle § 4 až 6,
e)

výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy,

f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání
a jeho průběhu,
g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,
h) záznamy z pedagogických rad,
i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské
posudky,
j)

protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní
evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.
(2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti,
žákovi nebo studentovi
a)

jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
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c)

obor, formu a délku vzdělávání, jde- li o střední a vyšší odbornou školu,

d) datum zahájení vzdělávání ve škole,
e)

údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,

f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje
o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je
dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem
poskytnut,
g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání
ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,
i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro
doručování písemností, telefonické spojení.
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto
údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi
a)

jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by
mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje
o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je
dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem
poskytnut,
e)

označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,

f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro
doručování písemností, telefonické spojení.
(4) Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po
rozhodné události. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování
osobních údajů dětí, žáků a studentů postupují školy a školská zařízení podle
zvláštního právního předpisu. Školy a školská zařízení jsou údaje
z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které
svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem.
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(5) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, sdružuje pro statistické
účely a plnění dalších povinností podle tohoto zákona údaje z dokumentace
škol a školských zařízení a ze školních matrik s výjimkou údajů uvedených
v odstavci 2 písm. g) a i) a odstavci 3 písm. c) a f); údaje uvedené v odstavci 2
písm. f) a odstavci 3 písm. d) se sdružují pouze v anonymizované podobě. Školy a školská zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí předávají tyto údaje
prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu;
krajský úřad předává tyto údaje ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci.
Ostatní školy a školská zařízení, s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, předávají tyto údaje prostřednictvím krajského úřadu,
ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci. Při předávání a zpracování
údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik postupují
orgány státní správy a samosprávy podle zvláštního právního předpisu.
(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah,
formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky příslušnému orgánu státní správy ve školství
a jeho prostřednictvím ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci, a zveřejní ve Věstníku.
(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu a obsah platných tiskopisů vysvědčení, výpisů z vysvědčení, výučních listů a diplomů
o absolutoriu. Vysvědčení, diplomy o absolutoriu a výuční listy jsou opatřeny
státním znakem České republiky a jsou veřejnou listinou.
(8) Na vysvědčení, výučním listu nebo na diplomu o absolutoriu není přípustné
provádět opravy zápisu. Podpisy na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu musí být originální. Školy vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu; za vystavení tohoto stejnopisu
či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit
100,- Kč. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky pro
vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu.
(9) Školy vedou evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání, výučních listů a diplomů o absolutoriu.
(10) Ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisy.
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Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
§ 29
(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním
fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků
a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat
záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.
Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád
§ 30
(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní
řád a vnitřní řád upravuje
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a studentů.
(3) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole
nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance,
žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.
(4) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele
vydat stipendijní řád, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium.
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Výchovná opatření
§ 31
(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze
školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo
školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro
žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může
udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření
a pochval nebo jiných ocenění.
(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo
studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle
na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty
dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy
pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.
(3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné
porušení povinností stanovených tímto zákonem.
(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění
žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se
žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být
žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po
dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den
pozdější.
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Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
§ 32
(1) Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran
a politických hnutí ani jejich propagace.
(2) Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je
v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících
zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
ČÁST ČTVRTÁ
STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Hlava I
Cíle a stupně středního vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace
a průběh
§57 Cíle středního vzdělávání
Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty
získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje
žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se
všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím
vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
§ 58 Stupně středního vzdělání
(1) Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání se dosahuje těchto stupňů vzdělání:
a)

střední vzdělání,

b) střední vzdělání s výučním listem,
c)

střední vzdělání s maturitní zkouškou.

(2) Střední vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu
v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání.
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(3) Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem
(§ 84).
(4) Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia (§ 83) v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího
programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou (§ 85).
(5) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního
vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní
zkouškou, jejich návaznost na učební a studijní obory podle předchozích právních předpisů a počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
§ 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
(1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou
školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním
povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností,
vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této
školy.
§ 60 Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
(1) Ředitel školy je povinen vyhlásit pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole nejméně jedno kolo přijímacího řízení.
(2) Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke
vzdělávání ve střední škole řediteli školy, v níž uchazeč plní povinnou školní
docházku, v ostatních případech řediteli střední školy, a to na předepsaném
tiskopisu a v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Součástí
přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Přihlášku lze pro
první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu.
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(3) Ředitel školy vyhlásí přijímací řízení v termínu stanoveném prováděcím
právním předpisem. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout
o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým
vzdělávacím programem základního vzdělávání. Pokud ředitel školy rozhodne,
že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného
zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.
(4) Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru
a formy vzdělávání pro daný školní rok a zveřejní je do konce března. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle
a) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího
vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání,
pokud bylo uchazeči vydáno,
b) výsledků přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky, je-li stanovena, a
c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
(5) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
(6) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
(7) Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky
nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20.
dubna.
(8) Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit
další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků tak, aby
přijímací řízení bylo ukončeno do konce srpna. Přihláška se v tomto případě
podává přímo řediteli této školy.
(9) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně
krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu
volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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(10) Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole
přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení.
(11) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do
8 dnů od doručení rozhodnutí.
§ 61 Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého
a osmiletého gymnázia
(1) Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň
a vyšší stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia.
(2) Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy,
do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.
(3) Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří
úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia, a další
uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali základní vzdělání
před splněním povinné školní docházky.
(4) Uchazeč, který se hlásí do prvního ročníku nižšího nebo vyššího stupně
gymnázia, může podat přihlášku pouze na jedno šestileté nebo osmileté gymnázium. Uchazeč, který se hlásí ke vzdělávání na vyšším stupni gymnázia, může
současně podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60.
(5) Při přijímacím řízení do nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého
gymnázia se postupuje obdobně podle § 60.
§ 62 Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
(1) V rámci přijímacího řízení do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy přijímací řízení v termínu stanoveném prováděcím
právním předpisem.
(2) Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči
nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové
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zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou
zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději
však 15. února.
(3) Podáním přihlášky podle odstavce 1 není dotčeno právo uchazeče podat
přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60.
(4) Při přijímacím řízení podle tohoto ustanovení se postupuje obdobně podle
§ 60 s výjimkou odstavce 7.
§ 63 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole
Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí
vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to
v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.
V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož
bude uchazeč zařazen.
§ 64
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti, postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, včetně dokladů, které
jsou její součástí, další podrobnosti o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení, včetně termínů konání přijímacích a talentových zkoušek,
a o přijímání do vyššího než prvního ročníku.
Organizace středního vzdělávání
§ 65
(1) Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování
a výchovu mimo vyučování, praktické vyučování se člení na odborný výcvik,
cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu,
a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu
stanovenou rámcovým vzdělávacím programem.
(2) Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo
na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění
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k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu
o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
(3) Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce,
která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči
o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Průběh středního vzdělávání
§ 66
(1) Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí.
(2) V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední
školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání
předchozího vzdělání podle § 70, a to na základě písemné žádosti. Součástí
žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.
(3) Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku
a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
(4) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy,
do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má
při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák
přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na
jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu
ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do
pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli
této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
(5) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit
vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák
není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák
v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem
ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy
na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
(6) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství
a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pra-
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cích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství
žákyně.
(7) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který
na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů
uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.
§ 67
(1) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od
počátku jeho nepřítomnosti.
(2) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit
žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se
zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák
nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák
není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
(3) Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka
z vyučování stanoví školní řád.
§ 68
(1) Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na
základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední
školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
(2) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu
nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve
ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka,
aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že
jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů
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od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se
posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem
přestává být žákem školy.
(3) Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku
nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku
nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu anebo dnem následujícím
po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.
§ 69 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi
vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací
nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje
ředitel školy se souhlasem školské rady.
(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního
hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem,
a to na žádost této školy, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého
žáka.
(4) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Hodnocení
žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program
v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkoušky.
(5) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné
žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
(6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto
termínu, neprospěl.
(7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných
předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze
2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto
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předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku
v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
(8) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
(9) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti
o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3
pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději
však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy
o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14
dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo
zákonným zástupcem nezletilého žáka.
(10) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání
opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední
škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
(11) Ustanovení tohoto paragrafu se přiměřeně vztahuje i na hodnocení vzdělávání členěného do jiných ucelených částí učiva.
§ 70 Uznávání dosaženého vzdělání
Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka podle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při
zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání
žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
§ 71
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o organizaci
a průběhu středního vzdělávání, teoretickém a praktickém vyučování a výchově
mimo vyučování, dále náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách
praktického vyučování, podrobnosti o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a jeho náležitostech a podmínky uznávání předchozího vzdělání.
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Hlava II
Ukončování středního vzdělávání
Způsoby ukončování středního vzdělávání
§ 72
(1) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích
k dosažení středního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem
o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
(2) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích
k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení
o závěrečné zkoušce a výuční list.
(3) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích
k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní
zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je
vysvědčení o maturitní zkoušce.
(4) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce jsou
opatřena doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.
§ 73
Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů
vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem
v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí,
dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo
výkon povolání nebo odborných činností.
Závěrečná zkouška
§ 74
(1) Závěrečná zkouška se skládá
a) v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním
listem, z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného
výcviku,
b) v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, z praktické
zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětů.
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(2) Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
(3) Ředitel školy stanoví v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem témata, obsah, formu a pojetí zkoušek a termíny jejich konání.
(4) Před zahájením ústní zkoušky, popřípadě praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem
školy.
(5) Závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání
zkušební komise o hodnocení žáka; praktické zkoušky jsou neveřejné
v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce
a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacienta.
(6) Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. V případě, že organizace
či délka písemné nebo praktické zkoušky vylučuje stálou přítomnost zkušební
komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá
za řádný průběh zkoušky.
(7) Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února příslušného školního
roku krajský úřad. Jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní
zkoušky. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel školy. V oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, jmenuje ředitel
školy členem zkušební komise také odborníka z praxe.
(8) Předseda zkušební komise
a) má odbornou kvalifikaci v příslušném nebo příbuzném oboru a vykonával
přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let,
b) nesmí být v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole, na níž
bude funkci vykonávat,
c) nebyl vyučujícím žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku, v průběhu jejich
středního vzdělávání.
(9) Předseda zkušební komise
a) řídí práci zkušební komise a odpovídá za její činnost,
b) odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci,
c) je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky v případě, že žák použil nedovolené
pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil; o vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne předseda zkušební komise bezprostředně,
d) oznamuje žákovi hodnocení jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky.
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(10) Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na
návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy zkušební komise.
§ 75
(1) Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny
zkoušky, které jsou její součástí.
(2) V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal
neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise
nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku
vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební
komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda
zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo
žáka konat opravnou zkoušku.
(3) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně
vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném
termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání
řádně ukončit. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho
omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by
zkoušku vykonal neúspěšně.
(4) Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení
posledního ročníku vzdělávání.
§ 76
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o pojetí,
obsahu a průběhu závěrečných zkoušek, termínech jejich konání, stanovení
předmětů, z nichž se závěrečná zkouška koná, složení zkušební komise, způsobu hodnocení žáků a o opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu.
Maturitní zkouška
§ 77
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední
vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní
zkoušky.
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§ 78 Společná část maturitní zkoušky
(1) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, a to zkoušky
z českého jazyka, zkoušky z cizího jazyka a z volitelné zkoušky.
(2) Cizí jazyk žák volí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem.
Žák může konat zkoušku pouze z toho cizího jazyka, který je vyučován ve
škole, jejímž je žákem.
(3) Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky, občanského základu, přírodovědně technického základu nebo informačně technologického základu podle
své volby. Škola zajišťuje přípravu žáka nejméně na dvě zkoušky podle věty
první; tyto zkoušky stanoví školní vzdělávací program.
(4) Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné
části a ústní části. Volitelná zkouška se koná písemně.
(5) Písemné části zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné.
Účast je povolena pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele
písemné části zkoušek (dále jen „zadavatel“), školnímu maturitnímu komisaři
(dále jen „komisař“), řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce. Ostatní části zkoušek jsou veřejné.
(6) Žák koná společnou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem. Náhradní a opravnou zkoušku žák koná ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
(7) Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.
§ 79 Profilová část maturitní zkoušky
(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Ve
školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou
z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.
(2) Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle rámcového vzdělávacího programu, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek.
(3) Žák může dále konat nejvýše 4 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky stanovené
ministerstvem. Ředitel školy, popřípadě ministerstvo v případě nepovinných
zkoušek zadávaných ministerstvem, dále stanoví formu, témata a termíny konání nepovinných zkoušek.
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(4) Zkoušky se konají formou
a)
sí,
b)
c)
d)
e)

vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komiústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
písemné zkoušky,
praktické zkoušky, nebo
kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d).

(5) Obhajobu maturitní práce a ústní zkoušky podle odstavce 4 písm. a) a b)
koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Žák může
konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou
část maturitní zkoušky úspěšně.
(6) Před zahájením profilové části maturitní zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.
(7) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou písemných zkoušek
a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; praktické zkoušky jsou
neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti
práce a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacienta.
(8) Žák koná profilovou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem. Nepovinné zkoušky zadávané ministerstvem koná žák ve škole stanovené Centrem
pro zjišťování výsledků vzdělávání.
(9) Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně
vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.
§ 80 Orgány zajišťující maturitní zkoušku
(1) Ministerstvo odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu maturitní
zkoušky, za vedení evidence přihlášek a evidence výsledků maturitních zkoušek. Ministerstvo určuje obsah zkoušek zadávaných ministerstvem, k tomu
vydává a zveřejňuje katalogy, a stanoví způsob a kritéria hodnocení maturitní
zkoušky. Ministerstvo vydává osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře a hodnotitele. Ministerstvo je správcem registru žáků přihlášených
k maturitní zkoušce a jejich rodných čísel za účelem jejich identifikace.
(2) Ministerstvo zřizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání jako organizační složku státu. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je účetní
jednotkou. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zajišťuje společnou
část maturitní zkoušky a zkoušky zadávané ministerstvem v rámci profilové
části maturitní zkoušky, připravuje katalogy a zajišťuje odbornou přípravu
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pedagogických pracovníků k výkonu funkcí komisařů a hodnotitelů; dále zajišťuje výrobu a rozeslání zadání zkoušek krajským úřadům a vede evidenci přihlášek a výsledků maturitních zkoušek. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je zpracovatelem registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a jejich
rodných čísel za účelem jejich identifikace a dále správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce komisařů a hodnotitelů.
(3) Krajský úřad vytváří podmínky pro přípravu a hodnocení společné části
maturitní zkoušky ve svém správním obvodu a podílí se na organizaci jejího
průběhu, zejména zajišťuje rozeslání zadání zkoušek školám a jmenuje předsedy zkušebních maturitních komisí, komisaře a hodnotitele. Krajský úřad dále
stanoví školy, školská zařízení nebo jiná vhodná místa, ve kterých se hodnocení
zkoušek zadávaných ministerstvem bude konat, a oznámí je Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.
(4) Ředitel školy odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní
zkoušky ve škole a jmenuje zadavatele.
(5) Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky se koná před
zkušební maturitní komisí s výjimkou písemných zkoušek a písemných částí
zkoušek zadávaných ministerstvem. Zkušební maturitní komise se zřizuje pro
každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd, pokud se žáci vzdělávají ve
stejném oboru vzdělání. Členem zkušební maturitní komise může být jmenován
rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo vyšší odborné školy. Na zkušební
maturitní komisi se vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10 obdobně.
(6) Předseda zkušební maturitní komise odpovídá za řádný průběh části maturitní zkoušky konané před zkušební maturitní komisí ve škole.
(7) Komisař odpovídá za řádný průběh písemných zkoušek a písemných částí
zkoušek zadávaných ministerstvem ve škole.
(8) Zadavatel odpovídá za řádný průběh písemných zkoušek a písemných částí
zkoušek zadávaných ministerstvem ve třídě. Zadavatel je oprávněn vyloučit
žáka z písemné zkoušky a písemné části zkoušky zadávané ministerstvem, a to
v případě, že žák použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně
narušil; o vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.
(9) Hodnotitel hodnotí písemné zkoušky a písemné části zkoušek zadávané
ministerstvem.
(10) Komisařem, hodnotitelem a zadavatelem může být jmenován pouze ten,
kdo splňuje předpoklady stanovené prováděcím právním předpisem; v případě
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komisaře a hodnotitele ten, kdo dále získal osvědčení o způsobilosti k výkonu
této funkce vydané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
§ 81 Další podmínky konání maturitní zkoušky
(1) Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě
přihlášky podané řediteli školy. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek
Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, včetně rodného čísla žáka.
(2) V případě, že žák zkoušku společné nebo profilové části maturitní zkoušky
vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát
z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně
omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky zadávané ministerstvem řediteli školy, v ostatních případech předsedovi zkušební maturitní komise, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může
v závažných případech ředitel školy nebo předseda zkušební maturitní komise
prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.
(3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla
uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku
vykonal neúspěšně.
(4) Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní
zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
(5) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení
posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.
(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle tohoto zákona, nekoná společnou část maturitní zkoušky.
Ředitel školy může žákovi uznat zkoušku profilové části maturitní zkoušky,
kterou již žák vykonal v předchozím vzdělávání, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole.
(7) Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo
skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo
v jazyce národnostní menšiny s výjimkou zkoušky z českého jazyka, kterou
skládají v českém jazyce.
(8) Odlišným způsobem může být se souhlasem ministerstva ukončováno vzdělávání podle vzdělávacích programů ve vybraných třídách osmiletých nebo
šestiletých gymnázií s výukou některých předmětů v cizím jazyce nebo ve
školách zřízených na základě mezinárodní smlouvy, popřípadě se souhlasem
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ministerstva v dalších oborech vzdělání. Tato maturitní zkouška se považuje za
maturitní zkoušku podle tohoto zákona, pokud žák vykoná také zkoušku
z českého jazyka společné části maturitní zkoušky.
(9) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní
zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž
měl vzdělávání řádně ukončit.
(10) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob hodnocení zkoušek společné
části maturitní zkoušky, nabídku cizích jazyků společné části maturitní zkoušky
a nabídku nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, období konání, pravidla průběhu a způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní
zkoušky, pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky a podmínky ke stanovení obsahu maturitní zkoušky,
b) pravidla pro přípravu, organizaci a řízení společné a profilové části maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejího průběhu a vyhodnocení výsledků a vymezení činnosti orgánů zajišťujících maturitní zkoušky, předpoklady pro výkon
funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře, podrobnosti o způsobu a formě
jejich jmenování a o činnosti zkušební maturitní komise a výběru a jmenování
jejích členů,
c) pravidla o formě, způsobu a termínech podání přihlášky, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů z přihlášek, a rozsahu, obsahu, způsobu
a formě vedení evidence podle § 80 odst. 1 a 2, a o způsobu ochrany údajů v ní
obsažených,
d) podrobnosti o podmínkách a způsobu konání maturitní zkoušky žáků se
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a cizinců a konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny.
Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky
§ 82
(1) Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky před
zkušební maturitní komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode
dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.
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(2) Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení,
a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky,
pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek
zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Česká školní inspekce
je povinna poskytnout krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti.
Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí,
a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
(3) Každý, kdo konal písemnou část maturitní zkoušky zadávanou ministerstvem, může písemně požádat ministerstvo do 8 dnů ode dne, kdy mu byl
oznámen výsledek zkoušek, o přezkoumání výsledku této zkoušky. Ministerstvo žadatele písemně vyrozumí o výsledku přezkoumání nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení žádosti.
(4) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby,
které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.
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Hlava III
Nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání
s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou
§ 83 Nástavbové studium
(1) Střední školy, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou
v daném oboru vzdělání, mohou v tomto oboru organizovat nástavbové studium
pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru
vzdělání v délce 3 let denní formy vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje podle
upraveného rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzdělání.
Návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia
stanoví vláda nařízením.
(2) Vzdělávání v nástavbovém studiu trvá 2 roky v denní formě vzdělávání.
(3) V rámci přijímacího řízení do nástavbového studia může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu se
společným základem rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, na něž
navazuje obor vzdělání nástavbového studia.
(4) Nástavbové studium se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák, který úspěšně ukončí nástavbové studium, získá
střední vzdělání s maturitní zkouškou.
(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky
organizace vzdělávání v nástavbovém studiu.
§ 84 Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
(1) Střední školy, které poskytují střední vzdělání s výučním listem v daném
oboru vzdělání, mohou v tomto oboru vzdělání uskutečňovat také zkrácené
studium pro získání středního vzdělání s výučním listem pro uchazeče, kteří
získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Zkrácené studium trvá 1 až 1,5
roku v denní formě vzdělávání; délku stanoví rámcový vzdělávací program
příslušného oboru vzdělání.
(2) V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem oboru vzdělání, k jehož studiu se uchazeč hlásí.
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(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a podmínky
organizace zkráceného vzdělávání pro získání středního vzdělání s výučním
listem.
§ 85 Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
(1) Střední školy, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou
v daném oboru vzdělání, mohou v tomto oboru vzdělání uskutečňovat také
zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Zkrácené studium trvá 1 až 2 roky v denní formě vzdělávání; délku stanoví rámcový
vzdělávací program příslušného oboru vzdělání.
(2) Ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou
v jiném oboru vzdělání. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru vzdělání, k jehož studiu se uchazeč
hlásí.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a podmínky
organizace zkráceného vzdělávání pro získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou.
Část patnáctá
Ředitel školy a školského zařízení (par. 164)
Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání
a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské
služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských
služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce
a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro
práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
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f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu
a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci
školy.
§ 165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek
obcí, dále
a)

stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených
podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek
obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
c)

odkladu povinné školní docházky podle § 37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39
odst. 2,
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst.
1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
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f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší
odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
g) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6,
§ 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo
školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
k) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
l)

povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

§ 166
(1) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí
organizační složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž
činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace a vedoucím
organizační složky státu může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem.
(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační
složky státu jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení
konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů
o jmenování do funkcí uvedených v odstavci 2, pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí.
(4) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační
složky státu zřizovatel odvolá z funkce v případě
a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo
školského zařízení stanovených zvláštním zákonem,
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b) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro
ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního zákona,
c)

organizačních změn, jejichž důsledkem je zrušení vykonávané funkce.

(5) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační
složky státu může zřizovatel dále odvolat z funkce pouze v případě
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících
z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České
školní inspekce, zřizovatelem nebo jinými kontrolními orgány,
b) dosažení 65 let věku.
(6) Odvolání z funkce je písemné, doručuje se řediteli a vedoucímu do vlastních
rukou a musí obsahovat důvody odvolání podle odstavců 4 a 5, jinak je neplatné.
(7) Funkci ředitele školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává jiná
právnická osoba, vykonává statutární orgán nebo člen statutárního orgánu této
právnické osoby, pokud splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy
nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem.2) Pokud nelze ředitele
školy nebo školského zařízení ustanovit z těchto osob, jmenuje právnická osoba
do funkce ředitele školy nebo školského zařízení jinou osobu
v pracovněprávním vztahu k této právnické osobě, která splňuje předpoklady
pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním
zákonem.2) Osoba uvedená ve větě první a druhé je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává.
Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská
rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých
žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické
osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné
škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů
a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu
volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí
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pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel
školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen
zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen
pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb
do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti
stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje
zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává
její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy
nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj
jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní
řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
a středních školách,
e)

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
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h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole,
zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních
předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených
těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne
školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská
rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému
projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li
dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada
neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od
jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného
odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do
funkce.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Ministerstvo
§ 169
(1) Ministerstvo vedle úkolů stanovených tímto zákonem dále řídí výkon státní
správy ve školství v rozsahu stanoveném tímto zákonem a odpovídá za stav,
koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy.
(2) Ministerstvo vytváří podmínky pro výkon ústavní a ochranné výchovy
a preventivně výchovnou péči a vzdělávání osob umístěných ve školských
zařízeních k tomu zřizovaných a dále pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za tímto účelem zřizuje a zrušuje
a) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči, dále za podmínek stanove-
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ných zvláštním právním předpisem1) mateřské, základní a střední školy pro děti
a žáky umístěné v těchto školských zařízeních a
b) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
(3) Ministerstvo dále zřizuje a zrušuje
a) mateřské, základní a střední školy s vyučovacím jazykem národnostní
menšiny za podmínek stanovených v § 14, pokud je nezřídí obec, svazek obcí
nebo kraj,
b) školy, jejichž činnost je upravena mezinárodními smlouvami.
(4) Ministerstvo může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele
zřizovat i jiné školy nebo školská zařízení a zrušovat je.
(5) Pokud ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení uvedená v odstavcích
2 až 4 jako státní příspěvkové organizace, rozhoduje o zřízení, rozdělení
a splynutí státní příspěvkové organizace a vydává zřizovací listinu. Státní příspěvková organizace vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině.
(6) O sloučení státní příspěvkové organizace, o zřízení nebo zrušení školy nebo
školského zařízení jako vnitřní organizační součásti státní příspěvkové organizace a o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině rozhoduje ministerstvo. Součástí rozhodnutí je vydání dodatku ke zřizovací listině.
(7) Ke změně státní příspěvkové organizace dochází dnem stanoveným ve
zřizovací listině nebo v dodatku ke zřizovací listině.
(8) O zrušení státní příspěvkové organizace rozhoduje ministerstvo, které zároveň zruší zřizovací listinu. Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím zrušení.
(9) V případě zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučení státní příspěvkové
organizace a v případě zrušení školy nebo školského zařízení jako její vnitřní
organizační součásti, ministerstvo zároveň rozhodne, která jím zřízená státní
příspěvková organizace převezme práva a povinnosti zrušované nebo měněné
státní příspěvkové organizace, popřípadě o jiném způsobu vypořádání těchto
práv a povinností. Pokud ministerstvo nerozhodne o způsobu vypořádání práv
a povinností zrušované nebo měněné státní příspěvkové organizace, přechází
tato práva a povinnosti na ministerstvo.
(10) Vznik, změny a zánik státní příspěvkové organizace oznamuje ministerstvo ve Věstníku a v Ústředním věstníku České republiky. Oznámení obsahuje
název, sídlo, identifikační číslo a datum vzniku, změny nebo zániku státní příspěvkové organizace.
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§ 170
Ministerstvo
a) zajišťuje a provádí kontrolu správnosti a efektivnosti využití finančních
prostředků, které přiděluje nebo smluvně zajišťuje ze státního rozpočtu, z Národního fondu a prostředků ze zahraničí poskytnutých mezinárodními organizacemi na základě mezinárodních smluv; přitom provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu podle zvláštního právního předpisu,
b) stanovuje směrnicí závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady
rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst.
6 písm. b),
c) stanovuje směrnicí41) závazné zásady, podle kterých provádějí obecní úřady obce s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků
státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b),
d) stanovuje směrnicí41) závaznou osnovu a postup, podle kterých zpracovávají právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které
zřizuje ministerstvo, kraje, obce nebo svazky obcí, a dále obecní úřady obcí
s rozšířenou působností a krajské úřady rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 písm. a) a b),
e) stanovuje směrnicí41) závazné pokyny, podle kterých krajský úřad vypořádává finanční prostředky státního rozpočtu poskytované podle § 161 odst.
6 písm. a) a b),
f) může udělovat věcné a finanční ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj vzdělávání,
g) může udělovat čestný název právnickým osobám a organizačním složkám
státu, vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení.
§ 171
(1) Ministerstvo vyhlašuje a řídí pokusné ověřování metod, obsahu, forem,
organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských
zařízení; přitom vždy stanoví dobu pokusného ověřování, jeho rozsah, financování ze státního rozpočtu a způsob hodnocení jeho výsledků.
(2) Ministerstvo vyhlašuje rozvojové programy ve vzdělávání a programy zjišťování výsledků vzdělávání, včetně podmínek a kritérií pro jejich financování
ze státního rozpočtu.
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(3) Ministerstvo vydá metodiku pro vypracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti
a Ministerstvo zahraničních věcí
§ 172
(1) Ministerstvo obrany zřizuje a zrušuje střední vojenské školy, vyšší odborné
vojenské školy a školská zařízení jim sloužící.
(2) Ministerstvo vnitra zřizuje a zrušuje střední policejní školy, vyšší policejní
školy a školská zařízení jim sloužící, střední školy požární ochrany, vyšší odborné školy požární ochrany a školská zařízení jim sloužící.
(3) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje a zrušuje střední školy Vězeňské služby
a školská zařízení jim sloužící a školy a školská zařízení pro osoby ve výkonu
vazby nebo trestu odnětí svobody.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje a zrušuje základní školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky.
(5) Pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí
vykonávají pravomoci ministerstva, krajského úřadu a České školní inspekce
podle tohoto zákona tato ministerstva s výjimkou pravomocí podle § 4 odst. 3
a § 28, pravomocí ve věci společné části maturitní zkoušky, vedení školského
rejstříku a akreditací vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání.
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti stanoví
vyhláškami úpravy pro školy a školská zařízení, které zřizují, v těch případech,
kdy je k vydání vyhlášek ve věcech středních a vyšších odborných škol tímto
zákonem zmocněno ministerstvo.
(6) Ve věcech všeobecného vzdělávání a ukončování vzdělávání podle tohoto
zákona postupují Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s ministerstvem.
(7) Služební poměry žáků a studentů škol zřizovaných Ministerstvem obrany,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti se řídí zvláštními právními
předpisy.
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(8) Na školy zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti se nevztahují ustanovení § 20, § 21 odst. 1 písm. c) a d),
§ 74 odst. 8 písm. a), § 167 a § 168; ustanovení § 24 odst. 1, § 60, § 94, § 102
odst. 4 věta první a § 166 odst. 1 věta druhá se na tyto školy vztahují přiměřeně.
(9) Na školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky
zřizované Ministerstvem zahraničních věcí se nevztahuje ustanovení § 7 odst.
6; ustanovení § 28 se na tyto školy vztahuje přiměřeně.
Česká školní inspekce
§ 173
(1) Česká školní inspekce je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(2) Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem v Praze a inspektoráty České školní inspekce.
(3) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor. Jmenování a odvolání ústředního školního inspektora se řídí služebním zákonem.
§ 174
(1) Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti
a systémy hodnocení vzdělávací soustavy.
(2) Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do
školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 v rámci inspekční
činnosti
a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí
efektivnost vzdělávací soustavy,
b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle
příslušných školních vzdělávacích programů,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb; státní kontrolu vykonává podle
zvláštního právního předpisu,
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e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163.
(3) Inspekční činnost se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný
školní rok, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh
ústředního školního inspektora.
(4) Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které
svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2
písm. b) až e). V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek
šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel informuje Českou školní
inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě.
(5) Česká školní inspekce je dále povinna provést inspekční činnost podle odstavce 2 písm. b), c) a d) pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního
předpisu, pokud o to právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, požádá. Inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d)
nelze na žádost právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského
zařízení, provést před uplynutím lhůty k odstranění případných nedostatků
zjištěných předchozí inspekční činností podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d).
(6) Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb
vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto
zákonem, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory
rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany
škol a školských zařízení. Kritéria hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo zveřejňuje.
(7) Inspekční činnost vykonávají na základě písemného pověření ústředním
školním inspektorem nebo jím pověřenou osobou školní inspektoři, kontrolní
pracovníci a přizvané osoby. Školní inspektoři se prokazují průkazem školního
inspektora opatřeným státním znakem České republiky. Kontrolní pracovníci se
prokazují průkazem kontrolního pracovníka opatřeným státním znakem České
republiky. Přizvané osoby se prokazují občanským průkazem.
(8) Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání,
nejméně 5 let pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe a splňuje
další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy.
(9) Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání,
nejméně 5 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními
předpisy.
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(10) Přizvanou osobou je ten, kdo se inspekční činnosti účastní v zájmu odborného posouzení věci. Přizvaná osoba pracuje pod vedením školního inspektora
nebo kontrolního pracovníka.
(11) Písemné pověření podle odstavce 7 musí obsahovat
a) jméno a příjmení pověřené osoby nebo jména a příjmení členů inspekčního
týmu, pokud je pověření vystaveno pro inspekční tým,
b) předmět a místo inspekční činnosti,
c)

termín zahájení inspekční činnosti,

d) datum a číslo jednací,
e)

podpis ústředního školního inspektora nebo jím pověřené osoby,

f) název a adresa příslušného pracoviště České školní inspekce a úřední razítko.
(12) Výstupem inspekční činnosti je
a) inspekční zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b)
a c),
b) protokol podle zvláštního právního předpisu v případě inspekční činnosti
podle odstavce 2 písm. d) a e),
c)

tematická zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. a),

d) výroční zpráva České školní inspekce.
(13) Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a dále jména, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných osob. Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem školy nebo školského zařízení. Projednání
a převzetí inspekční zprávy potvrdí ředitel školy nebo školského zařízení podpisem. Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel školy nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po
dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.
(14) Tematickou zprávu vydává Česká školní inspekce na základě shrnutí poznatků získaných z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich
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analýzy. Tematická zpráva se po jejím zpracování bez zbytečného odkladu
zveřejňuje.
(15) Výroční zpráva České školní inspekce obsahuje souhrnné poznatky o stavu
vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní rok a zveřejňuje se každoročně v prosinci.
§ 175
(1) Vzájemné vztahy mezi školními inspektory, kontrolními pracovníky, přizvanými osobami a osobami, u kterých se provádí inspekční činnost, se při
výkonu inspekční činnosti na místě řídí částí třetí zákona o státní kontrole,
nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) O termínu, způsobu a personálním zajištění inspekční činnosti rozhoduje
ústřední školní inspektor nebo jím pověřená osoba. Inspekční činnost vykonávaná na místě je zahájena předložením písemného pověření podle § 174 odst. 7.
Školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby jsou při výkonu inspekční činnosti oprávněni
a) zjišťovat ve školách a školských zařízeních a dále na pracovištích osob,
kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65 odst. 2
a § 96 odst. 2, skutečnosti podle § 174 odst. 2,
b) pořizovat kopie z dokumentace škol a školských zařízení a používat je jako
doklady svých zjištění.
(3) Školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby jsou povinni
a) seznámit před zahájením inspekční činnosti ředitele školy nebo školského
zařízení, kde bude provedena inspekční činnost, nebo v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce s předmětem inspekční činnosti, termínem jejího zahájení
a předpokládaným termínem jejího ukončení, s časovým plánem inspekčních
činností, se seznamem dokumentace školy nebo školského zařízení, která bude
předmětem inspekční činnosti, s požadavky na zajištění inspekční činnosti
a s dalšími okolnostmi, které jsou významné z hlediska provedení inspekční
činnosti a získání objektivních výsledků,
b) předložit při zahájení inspekční činnosti písemné pověření k výkonu inspekční činnosti a prokázat se průkazem školního inspektora, průkazem kontrolního pracovníka nebo občanským průkazem.
(4) Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbyteč-
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ného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizuje.
(5) V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění
závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední
školní inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz
školy, školského zařízení nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.
(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky
organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti a vzor služebního průkazu školního inspektora a kontrolního pracovníka.
§ 176
(1) Fyzická osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d)
se dopustí přestupku tím, že ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí tato
opatření nepřijme nebo je nesplní.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
(3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupku podle odstavce 1
v prvním stupni je Česká školní inspekce.
(4) Pokuty vybírá a vymáhá Česká školní inspekce; při jejich placení a vymáhání se postupuje podle zvláštního právního předpisu. Výnosy z pokut jsou
příjmem státního rozpočtu.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ
§ 177
(1) Územní samosprávu ve školství vykonávají
a)

obec,

b) kraj.
(2) Při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá obec a kraj zejména o
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a) soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce
a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem svého
území,
b) dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek.
Obec
§ 178
(1) Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí
s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve
školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se
v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených
při těchto školských zařízeních. Za tímto účelem obec
a)

zřídí základní školu nebo

b) zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou
obcí nebo svazkem obcí.
(2) Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské
obvody spádové školy takto:
a) je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území
obce,
b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské
obvody obecně závaznou vyhláškou,
c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol
zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou
příslušnou část školského obvodu.
(3) Pokud obec nestanoví školský obvod spádové školy a je ohroženo plnění
povinné školní docházky žáků uvedených v odstavci 1, rozhodne o školském
obvodu spádové školy krajský úřad v přenesené působnosti.
(4) Školský obvod se nestanoví škole, která uskutečňuje vzdělávání výhradně
podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením a školám
zřizovaným jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.
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(5) V rámci základní dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit
dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy
od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.
(6) Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je
obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu
zřídila, neinvestiční výdaje této školy připadající na jednoho jejího žáka, pokud
se dotčené obce nedohodnou jinak. Neinvestiční výdaje podle věty první tvoří
náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje
krajský úřad. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené svazkem obcí, jehož členem není obec,
ve které má žák místo trvalého pobytu.
(7) Výdaje podle odstavce 6 nemusí obec hradit, jestliže zřizuje školu, ve které
má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, je členem
svazku obcí, který zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění
povinné školní docházky nebo je smluvní stranou dohody několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, pokud má žák v této škole zajištěny podmínky pro
plnění povinné školní docházky, s výjimkou případů, kdy se žák vzdělává
v základní škole s vyučovacím jazykem národnostní menšiny.
(8) Jestliže dítě umístěné ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí, na jejichž území nemá místo trvalého pobytu, hradí výdaje podle
odstavce 6 připadající na jednoho žáka této školy toto školské zařízení.
§ 179
(1) Obec nebo svazek obcí zřizuje a zrušuje
a)

mateřské školy,

b) mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za
podmínek stanovených v § 14 a
c)

zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje.

(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. Za
tímto účelem obec
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a)

zřídí mateřskou školu nebo

b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo
svazkem obcí; v takovém případě je obec povinna za každé dítě s místem trvalého pobytu na jejím území, které navštěvuje mateřskou školu zřízenou jinou
obcí, hradit této obci její neinvestiční výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na
jedno dítě této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak.
(3) Jestliže se dítě umístěné v dětském domově vzdělává v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, na jejichž území nemá místo trvalého pobytu, hradí výdaje podle
§ 178 odst. 6 připadající na jedno dítě této školy tento dětský domov.
(4) Obec nebo svazek obcí může dále zřizovat a zrušovat
a)

základní umělecké školy,

b) školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
c)

školská účelová zařízení a

d) školy nebo školská zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo,
pokud prokáže potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení jejich
činnosti orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení.
§ 180
(1) Obec nebo svazek obcí zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených
z finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6
písm. b) a z jiných zdrojů; v případě, že školský obvod přesahuje území jedné
obce, zabezpečují výdaje základní školy v tomto školském obvodu a školských
zařízení jí sloužících dotčené obce poměrně podle počtu žáků s místem trvalého
pobytu v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě.
(2) Obec může právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze
státního rozpočtu podle tohoto zákona.
(3) Obec nebo svazek obcí přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, dotace stanovené zákonem o státním rozpočtu k částečné úhradě výdajů na provoz a provádí s nimi finanční
vypořádání.
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Kraj
§ 181
(1) Kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího
odborného vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, dále jazykového, základního uměleckého
a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy. Za tímto účelem kraj
zřizuje a zrušuje
a) střední školy,
b) vyšší odborné školy,
c) mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením,
d) základní školy speciální,
e) školy při zdravotnických zařízeních,
f) školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro
děti, žáky a studenty škol, které zřizuje,
g) střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek
stanovených v § 14,
h) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
i) základní umělecké školy,
j) školská zařízení pro zájmové vzdělávání a
k) dětské domovy.
(2) Kraj může dále zřizovat a zrušovat
a)

mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za
podmínek stanovených v § 14,
b) školská zařízení podle § 115 až 120,
c) školy a školská zařízení, které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud
kraj prokáže potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení této
školy nebo školského zařízení.
§ 182
(1) Kraj zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. a) a z jiných
zdrojů.
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(2) Kraj může právnických osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze
státního rozpočtu podle tohoto zákona.
ČÁST OSMNÁCTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společná ustanovení
§ 183
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na rozhodování o právech
a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti státní správy podle
tohoto zákona správní řád.
(2) Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9
písm. c), § 80 odst. 8, § 82, § 90 odst. 12 a § 102 odst. 9.
(3) Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, při rozhodování
podle § 165 odst. 2. Ministerstvo plní úkoly nadřízeného správního orgánu
krajských úřadů při rozhodování o právech a povinnostech fyzických nebo
právnických osob v oblasti veřejné správy podle tohoto zákona. O odvolání
proti rozhodnutí České školní inspekce ve věci přestupku podle § 176 rozhoduje ústřední školní inspektor.
(4) Na doručování písemností podle § 68 odst. 2 a § 98 odst. 2 se vztahují příslušná ustanovení správního řádu o doručování obdobně.
(5) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností a krajskému úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.
(6) Obce a kraje jsou povinny poskytovat ministerstvu statistické údaje v rámci
statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle
zvláštního právního předpisu na daný rok.
§ 184
(1) Účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky,
absolutorium v konzervatoři, absolutorium je jiným úkonem v obecném zájmu,
při němž náleží členům těchto komisí náhrada jízdních výdajů v prokázané
výši, náhrada prokázaných výdajů za ubytování a stravné; poskytovatelem
těchto náhrad je právnická osoba, která vykonává činnost školy, ve které se
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zkoušky konají. Stravné se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem.
(2) Účast členů v Akreditační komisi je jiným úkonem v obecném zájmu, při
němž náleží členům této komise náhrada jízdních výdajů v prokázané výši,
náhrada prokázaných výdajů za ubytování a stravné; poskytovatelem těchto
náhrad je ministerstvo. Stravné se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Členům Akreditační komise může být dále
ministerstvem poskytnuta odměna.
Přechodná ustanovení
§ 185
(1) Podle rámcových vzdělávacích programů postupují školy od 1. září, které
následuje nejpozději po uplynutí 2 let ode dne jejich vydání, a to s účinností od
prvního ročníku a také od šestého ročníku základního vzdělávání podle § 46
odst. 2 a od sedmého ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 3. Tímto
dnem končí platnost učebních dokumentů vydaných podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem. Učební dokumenty vydané podle
dosavadních právních předpisů je možné měnit za účelem dosažení jejich shody
s tímto zákonem, a to postupem stanoveným v dosavadních právních předpisech.
(2) Učební dokumenty vyšších odborných škol vydané podle dosavadních
právních předpisů se považují za vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání podle tohoto zákona akreditované na dobu 3 let od nabytí jeho účinnosti.
Podle vzdělávacích programů pro vyšší odborné vzdělávání akreditovaných
podle tohoto zákona postupují školy od 1. září, které následuje po jejich akreditaci a zápisu do školského rejstříku.
(3) Zvláštní škola podle dosavadních právních předpisů je základní školou
podle tohoto zákona. Pomocná škola podle dosavadních právních předpisů je
základní školou speciální podle tohoto zákona. Střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola, učiliště, střední speciální škola, odborné učiliště
a praktická škola podle dosavadních předpisů jsou střední školou podle tohoto
zákona.
(4) Ministerstvo zpracuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky podle tohoto zákona a předloží jej vládě do 31. března 2005. Krajské úřady zpracují dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdě-
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lávací soustavy v kraji podle tohoto zákona a předloží je ministerstvu
k projednání do 31. března 2006.
(5) Stupně vzdělání získané podle dosavadních právních předpisů zůstávají
nedotčeny.
(6) Střední odborné vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů
v učebních oborech v délce 1 nebo 2 let denní formy vzdělávání stanovených
nařízením vlády vydaným podle § 58 se považuje za střední vzdělání podle
tohoto zákona. Střední odborné vzdělání dosažené podle dosavadních právních
předpisů ve studijních nebo učebních oborech v délce 2 nebo 3 let denní formy
vzdělávání stanovených nařízením vlády vydaným podle § 58 se považuje za
střední vzdělání s výučním listem podle tohoto zákona. Úplné střední odborné
vzdělání a úplné střední vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů se považuje za střední vzdělání s maturitní zkouškou podle tohoto zákona.
Vyšší odborné vzdělání poskytované v konzervatořích dosažené podle dosavadních právních předpisů se považuje za vyšší odborné vzdělání
v konzervatoři podle tohoto zákona.
(7) Podle § 61 se postupuje od přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého
nebo osmiletého gymnázia pro školní rok 2005/2006, a to počínaje prvním
ročníkem.
(8) Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání závěrečnou zkouškou
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, konají závěrečnou zkoušku podle
dosavadních právních předpisů. Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. září 2007, konají maturitní zkoušku podle
dosavadních právních předpisů. Studenti, kteří měli řádně ukončit vyšší odborné vzdělávání absolutoriem před nabytím účinnosti tohoto zákona, konají absolutorium podle dosavadních právních předpisů.
(9) K nástavbovému studiu ve středních školách, které nesplňují podmínku
stanovenou § 83 odst. 1 věta první a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
nástavbové studium v daném oboru vzdělání uskutečňují, je možné přijímat
žáky nejpozději pro školní rok 2005/2006.
(10) Školská rada podle tohoto zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti
tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její
funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů.
(11) Pokusná ověřování povolená podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.
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(12) Školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, které jsou zařazeny
v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení ke dni účinnosti tohoto
zákona, je možné zrušit pouze v případě, že nesplňují podmínky stanovené
v § 14 odst. 2 a 3.
(13) Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova „síť škol, předškolních
zařízení a školských zařízení“, nahrazují se slovy „školský rejstřík“. Kde jsou
ve zvláštním právním předpisu slova „předškolní zařízení“, nahrazují se slovy
„mateřská škola“. Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova „střední odborné vzdělání“, nahrazují se slovy „střední vzdělání s výučním listem“. Kde
jsou ve zvláštním právním předpisu slova „úplné střední vzdělání“, nahrazují se
slovy „střední vzdělání s maturitní zkouškou“. Kde jsou ve zvláštním právním
předpisu slova „úplné střední odborné vzdělání“, nahrazují se slovy „střední
vzdělání s maturitní zkouškou“.
(14) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává
ústředního školního inspektora ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(15) Při vypořádání finančních prostředků poskytnutých na činnost škol a školských zařízení ze státního rozpočtu na kalendářní rok 2004 se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
(16) Právo na přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a povinnost obce
zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území
a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově podle § 179 odst. 2 se
uplatní od školního roku 2005/2006.
(17) Pravidla pro vyučování náboženství stanovená v § 15 se použijí počínaje
školním rokem 2005/2006.
(18) Podle § 28 odst. 2 až 5 se postupuje od školního roku 2005/2006. Do té
doby se na evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení vztahují
dosavadní právní předpisy. Při poskytování finančních prostředků státního
rozpočtu na činnost škol a školských zařízení na školní rok 2004/2005 se vychází z údajů ze statistických výkonových výkazů pro příslušný školní rok.
(19) Ustanovení § 42 se použije až pro školní rok 2005/2006. Do té doby se
postupuje podle dosavadních právních předpisů upravujících osvobození od
povinné školní docházky.
(20) Podle § 51 odst. 5 se postupuje od školního roku 2005/2006.
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(21) Při přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání v oborech vzdělání
s talentovou zkouškou a v konzervatoři pro školní rok 2005/2006 se postupuje
podle Opatření k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité
umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba č.j. 28127/97-71.
(22) Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem podle
§ 84 a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
podle § 85 lze uskutečňovat od školního roku 2005/2006.
(23) Pravidla pro poskytování odměn za produktivní činnost žáků středních
škol a studentů vyšších odborných škol podle § 122 odst. 1 se použijí až pro
školní rok 2005/2006. Do té doby se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.
§ 186
(1) Školy a školská zařízení zařazené ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do
sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení jsou školami a školskými
zařízeními podle tohoto zákona zapsanými ve školském rejstříku. Právnické
osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, popřípadě zřizovatelé příspěvkových organizací jsou povinni uvést zápis ve školském rejstříku do
souladu s tímto zákonem a doložit orgánu, který vede rejstřík, k tomu nezbytné
doklady nejpozději do 31. března 2006. Pokud uvedená povinnost nebude splněna, provede orgán, který vede rejstřík, výmaz školy nebo školského zařízení
ze školského rejstříku, a to s účinností od 31. srpna 2006. Ustanovení § 151 se
použije obdobně.
(2) Školy a školská zařízení zřízené ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti jako
organizační složky státu jsou školami a školskými zařízeními podle tohoto
zákona a budou zapsány do školského rejstříku nejpozději do 31. srpna 2006,
pokud jejich zřizovatelé doloží ministerstvu údaje a doklady uvedené v § 147
odst. 1 písm. a) až e), i) až l) první část věty a o) nejpozději do 31. března 2006.
(3) Správní řízení o žádostech o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení, o změny v zařazení v síti škol, předškolních zařízení
a školských zařízení a o vyřazení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
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(4) O předání a převzetí údajů na technických nosičích dat a dokladů týkajících
se škol a školských zařízení, které podle dosavadních právních předpisů zařazovalo do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ministerstvo
a které v souladu s § 143 vede v rejstříku škol a školských zařízení krajský
úřad, připraví a sepíše ministerstvo s příslušnými krajskými úřady v období od
nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. dubna 2005, popřípadě nejpozději do 30
dnů od právní moci rozhodnutí týkajícího se příslušné školy nebo školského
zařízení, protokol o předání a převzetí těchto údajů a dokladů.
Změna právní formy na školskou právnickou osobu
§ 187
(1) Právnické osoby, které vykonávají činnost škol, předškolních zařízení
a školských zařízení zařazených ke dni účinnosti tohoto zákona do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, mohou změnit svou právní formu
na školskou právnickou osobu.
(2) Změnou právní formy na školskou právnickou osobu právnická osoba nezaniká ani nepřecházejí její práva a povinnosti na právního nástupce, pouze se
mění její vnitřní právní poměry.
§ 188
(1) Ke změně právní formy na školskou právnickou osobu se vyžaduje
a)

rozhodnutí o změně právní formy,

b) úprava právních vztahů k majetku, který právnická osoba užívá ke své
činnosti, s ohledem na ustanovení § 140,
c) výmaz dosavadní právnické osoby z obchodního či jiného rejstříku nebo
jiné obdobné evidence právnických osob, je-li tam zapsána podle zvláštního
právního předpisu,
d) zápis školské právnické osoby do rejstříku školských právnických osob.
(2) O změně právní formy na školskou právnickou osobu rozhoduje ten orgán
nebo ta osoba, která je oprávněna rozhodnout o zrušení dané právnické osoby,
ledaže jde o obchodní společnost nebo družstvo.
(3) Jde-li o obchodní společnost nebo družstvo, rozhodují o změně právní formy na školskou právnickou osobu ti společníci nebo ten orgán obchodní společnosti či družstva, kteří jsou podle obchodního zákoníku oprávněni rozhod-
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nout o změně právní formy. Ustanovení § 69d odst. 2, 4, 7, 10 a 11, § 69f odst.
1, 4, 5 a 6, § 69g odst. 1 a 2, § 254 odst. 4 věta první až třetí obchodního zákoníku se použijí obdobně. Ke změně právní formy na školskou právnickou osobu
se u společnosti s ručením omezeným vyžaduje souhlas všech společníků
a u akciové společnosti souhlas tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné
hromadě. O rozhodnutí valné hromady či členské schůze družstva o změně
právní formy na školskou právnickou osobu musí být pořízen notářský zápis.
§ 189
(1) Rozhodnutí o změně právní formy na školskou právnickou osobu musí
obsahovat projev vůle změnit právní formu na školskou právnickou osobu
a lhůtu, v níž bude podána žádost o zápis do rejstříku školských právnických
osob. Součástí rozhodnutí je zřizovací listina.
(2) Měla-li právnická osoba před změnou právní formy na školskou právnickou
osobu právní formu obchodní společnosti nebo družstva, mají právní postavení
zřizovatelů školské právnické osoby ty osoby, jež byly jejími společníky nebo
členy ke dni výmazu z obchodního rejstříku. U obecně prospěšné společnosti
mají právní postavení zřizovatelů školské právnické osoby její zakladatelé.
§ 190
(1) Statutární orgán právnické osoby, jež mění právní formu na školskou právnickou osobu, je povinen podat návrh na zápis do rejstříku školských právnických osob ve lhůtě určené v rozhodnutí o změně právní formy, jinak nemůže
být zápis do rejstříku školských právnických osob povolen. Žádost o zápis musí
obsahovat rozhodnutí o změně právní formy na školskou právnickou osobu
a údaje a doklady, které se v souvislosti se vznikem školské právnické osoby
zapisují do rejstříku školských právnických osob a zakládají do sbírky listin.
(2) Školská právnická osoba se zapíše do rejstříku školských právnických osob
ke dni, v němž došlo k výmazu právnické osoby, která změnila právní formu na
školskou právnickou osobu, z obchodního či jiného rejstříku nebo jiné obdobné
evidence právnických osob.
(3) Do rejstříku školských právnických osob se při změně právní formy zapisuje také forma, název a sídlo právnické osoby před změnou právní formy.
(4) Do 30 dnů po právní moci rozhodnutí o zápisu školské právnické osoby do
rejstříku školských právnických osob, podá statutární orgán právnické osoby,
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jež rozhodla o změně právní formy na školskou právnickou osobu, návrh na
zápis této změny do obchodního či jiného rejstříku nebo jiné obdobné evidence
právnických osob. K návrhu je nutno přiložit rozhodnutí o změně právní formy
a rozhodnutí podle věty první.
(5) Při změně právní formy na školskou právnickou osobu se do obchodního či
jiného rejstříku nebo jiné obdobné evidence právnických osob zapisuje skutečnost, že právnická osoba změnila právní formu na školskou právnickou osobu,
název a sídlo této školské právnické osoby, jméno, příjmení, místo trvalého
pobytu a rodné číslo ředitele, a den výmazu dosavadní právnické osoby.
(6) Statutární orgán právnické osoby, jež rozhodla o změně právní formy na
školskou právnickou osobu, je povinen oznámit orgánu, který vede rejstřík
školských právnických osob, že došlo k zápisu změny právní formy do obchodního či jiného rejstříku nebo jiné obdobné evidence právnických osob,
a den, k němuž byl zápis proveden, a to do 30 dnů od tohoto zápisu. Provedení
zápisu o změně právní formy v příslušném rejstříku se dokládá veřejnou listinou osvědčující tuto skutečnost.
(7) Při změně právní formy právnické osoby, která není zřizována ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností na právní formu školské právnické osoby se ustanovení
§ 136 odst. 2 písm. b) a c) nepoužije, pokud jde o práva a povinnosti vzniklé
před zápisem do rejstříku školských právnických osob.
Zrušovací ustanovení
§ 191
Zrušuje se:
1. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
2. Zákon č. 171/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.29/1984 Sb.,
o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
3. Zákon č. 522/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona
č. 171/1990 Sb.
4. Zákon č. 134/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona
č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
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5. Zákon č. 190/1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988
Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb.,
zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve
znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady
č. 390/1991Sb.
6. Zákon č. 182/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
7. Zákon č. 256/1994, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských
zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
8. Zákon č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona
č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona
č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu
Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.,
a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění
zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady
č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
9. Zákon č. 19/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
10. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.
11. Zákon č. 31/1984 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních.
12. Zákon č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních.
13. Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
14. Zákon č. 181/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
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15. Zákon č. 139/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní
rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona
č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
16. Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 192
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20
odst. 3, 5 až 7, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou ustanovení
§ 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3, která nabývají
účinnosti dnem 1. září 2007.
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EVROPSKÉ DIMENZE VZDĚLÁVÁNÍ

KAPITOLA 1
Vzdělávání v Evropě
Po prostudování této kapitoly dokážete:
•

srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů,

•

pochopit cíle vzdělávání v některých zemích EU,

•

porozumět vzdělávací politice EU,

•

pochopit nezbytnost změn ve vzdělávání na základě měnících se vnějších
podmínek a změn v životě evropské společnosti,

•

zobecnit vnitřní proměny škol v EU.

Vzdělávání je součástí evropské společnosti a představuje jednu z jejích základních hodnot. Vzdělávání má podpořit orientaci na novou integrovanou
Evropu, uznávající a respektující pluralitu a diverzitu v rámci evropského prostoru, respektující i mimoevropské kultury a hodnoty. Pochopit smysl a funkce
vzdělávání v turbulentním prostředí evropského prostoru předpokládá porozumět změnám v životě evropské společnosti, v životním stylu, v prioritách sociální politiky, v nových podmínkách jak evropské, tak i globální ekonomiky
a otevřeného trhu. Vzdělání plní významné funkce kulturní, sociální, ekonomické, personální, je v tomto měnícím se prostředí celoživotním procesem.
Proměny evropské hospodářské scény a společnosti
Má-li evropské hospodářství zůstat konkurenceschopné a zachovat prosperitu
svých občanů, je jedinou účinnou odpovědí inovace a kvalita. V této otázce
patří ústřední odpovědnost vzdělávacím systémům, které musí pružně a adekvátně reagovat na měnící se prostředí a poskytovat kvalitní vzdělání.
Demografické změny. Měnící se modely demografického vývoje se v Evropě
stávají námětem debat o národní politice. Zvláště zvyšující se průměrný věk
populace klade nové nároky na organizaci společnosti a jejího hospodářství.
Evropa stárne, asi 20% populace v EU dosáhlo věku nad 60 let. Tento podíl
bude růst až do příštího století. Počet mladých lidí vstupujících na evropský trh
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práce je nižší než počet lidí odcházejících do důchodu. Výrazně se zvyšuje
i průměrný věk pracovních sil.
Imigrační tlaky se zvýší, zejména příchodem lidí ze zemí mimo EU, z nichž
velká část bude mít nízkou kvalifikaci. Zvýší se mobilita. Již dnes téměř 5 %
obyvatelstva zemí západní Evropy žije trvale v jiném evropském státě.
Technické změny. Tempo technické inovace je nepochybně nejviditelnějším
jevem měnícího se prostředí. Tato vysoká rychlost technických změn má nepochybně podstatný dopad na pracovní sílu a její vzdělání. Hlavním rysem významného a trvalého pokroku v informační technologii je to, že hluboce mění
způsob, jakým zacházíme s informacemi a daty. Důsledkem je posun k hospodářství založenému na větších vědomostech a dovednostech. Bylo by chybné
posuzovat technické změny jen z úhlu informačních technologií. Technické
změny jsou ve stejné míře výsledkem osvojení nových poznatků v oblasti materiálů, fyziky, chemie a biologie i systémového přístupu k těmto novým poznatkům. Stejně tak ekologické otázky jsou příkladem nově vznikající interdisciplinární potřeby.
Tržní změny. K základním změnám náleží globalizace trhů a tvrdší konkurence. Větší společnosti vypracovávají mezinárodní strategii pro své podnikání
a očekávají globální konkurenci. Zákazníci očekávají vysokou jakost a spolehlivost, úplný servis, individualizovanou adaptaci na zákazníka a rychlou dodávku - to vše samozřejmě za nejnižší cenu. Tyto změny přinášejí řadu ekologických problémů. Aspekty ochrany životního prostředí se staly dodatečnými
projektovými parametry v koncepci nových výrobků a služeb. Zároveň je zapotřebí, aby veřejnost měla hlubší základní vědecké znalosti a aby existovala lepší
ekologická výchova.
Sociální změny. Současná společnost se vyznačuje celou řadou změn v sociálních vztazích., hodnotách a aspiracích. Sociologický výzkum ukazuje tendenci
k většímu individualismu. Vyšší individualismus však může vést k rostoucí
odpovědnosti, která bude od jednotlivců vyžadována. K tomu se částečně vztahuje postupující atomizace sociálních struktur. Standardní rodina, na níž byla
vybudována většina sociálních systémů, se stává pouze jednou jednotkou mezi
mnoha dalšími (svobodné matky, matek-otců samoživitelů). V Evropě stále
klesá počet sňatků, klesá porodnost, zvyšuje se věk, v němž lidé vstupují do
prvního manželství, stoupá stále počet lidí, kteří spolu žijí, aniž mají děti, trvale
stoupá počet rozvodů. Mění se tedy struktura rodiny. Mění se také role rodiny.
Nejcennějším vkladem rodičů do nové generace již není majetek, ale vzdělání.
V západní Evropě slábne vliv církve, které stabilizovaly tradiční rodinu.
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Základem pro vzdělávání se stává individuální svoboda, možnost volby, osobní
rozvoj. Výchova dětí je poznamenána vysokým tlakem rodiny na školní výkon.
Rodina budoucnost má, má svou silnou roli ve výchově dětí, ale v postmoderní
společnosti je stále křehčím organismem. Kromě toho oprávněné aspirace žen,
aby se s nimi jednalo rovnocenně jako s muži, mají mnoho dopadů na vztahy
v rodině. Rostoucí vzdělanost matek silně ovlivňuje výchovu dětí. Způsob
života lidí se celkově stává různorodějším a řídí se méně standardizovanými
a méně uniformními vzory a vede k řadě subkultur, z nichž každá má odlišné
hodnotové systémy a aspirace. Je potěšitelné konstatovat, že aspirace mladých
lidí postupovat po vzdělanostním žebříčku se v posledních desetiletích celkově
zvýšily.
Změny ve školním vzdělávání a v roli školy. Do 60. let tohoto století bylo podstatnou a hlavní rolí školy vybavit děti vědomostmi a dovednostmi pro život ve
společnosti, seznámit je s jejími kulturními hodnotami a s jejími občanskými
principy. V 60. letech nastaly v evropském školním vzdělávání radikální změny
v souvislosti s demokratizačními reformami. Došlo k prodlužování školní docházky a zavádění integrovaných škol, poskytující vzdělávací příležitost heterogenním skupinám žáků. Prudce stouply počty středoškoláků a nastal tlak na
vysoké školy. Současně se v té době měnil sociální kontext v důsledku zvýšení
množství informací a vědeckých poznatků, v důsledku globálních a ekologických problémů. Škola nesplnila očekávání, zaostávala za realitou. Kritika poukazovala na neplnění tradičních cílů školy, t.j. osvojení podstatných vědomostí,
dovedností a postojů důležitých pro demokratickou společnost a národní kulturu.
V 70. letech byla zdůrazněna kromě společenské také individuální hodnota
vzdělání a potřeba zdokonalujících a individualizovaných přístupů ke vzdělávání žáků. Posun nastal v pojetí rovnosti příležitostí. Začala nabývat na síle
myšlenka celoživotního vzdělávání, v němž škola je chápána jako jedna z etap,
otevírajících cestu k dalšímu vzdělávání v průběhu celoživotní dráhy.
V 80. a 90. letech se významným trendem stává tvorba kurikulárních standardů
a systémů hodnocení. K významným principům patří rovnováha, spravedlnost
a kompetentnost. Rovnováha je chápána jako vyváženost mezi osobnostním
a sociálním rozvojem žáka, mezi stanoveným standardem a individuálními,
regionálními a národními vzdělávacími potřebami. Spravedlnost znamená vyrovnání podmínek. Kompetentnost se vztahuje k vybavení člověka takovými
dovednostmi, aby byl schopen rozhodovat o vlastní budoucnosti, spolupracovat
a účastnit se společných rozhodnutí, být součástí lidského společenství, být
vstřícný, solidární a podporující lidskou soudržnost.
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Cíle, záměry a úkoly vzdělávání
Cíle a konkrétní úkoly závisejí na přesvědčení a hodnotách společnosti a na
jejích očekáváních, pokud jde o příspěvek vzdělávání k dosahování celkových
společenských cílů. Proměny těchto přesvědčení, hodnot a společenských cílů,
vyvolávají také změny záměrů v oblasti vzdělávání. Zkušenost však ukazuje, že
to není přímočarý proces. Mezi tím, čeho si společnost přeje dosáhnout, a hodnotami a cíli, ke kterým směřuje vzdělávání, může existovat a často existuje
časové zpoždění.
Hierarchie úkolů, záměrů a cílů odpovídá hierarchii právních předpisů a je
zároveň hierarchií z časového hlediska. Obecné a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v ústavě, konkrétní záměry ve všeobecném školském zákoně a jednotlivé
úkoly jsou definovány v konkrétních školských zákonech a vyhláškách, které
místní školské úřady nebo školy samotné převádějí do podoby svých cílů. Na
jedné straně se při tvorbě školské politiky projevuje snaha o soustředění na
dosažitelné a relativně krátkodobé cíle a záměry a posun k řešení problémů
krok za krokem. Při tomto postupu se obecné a dlouhodobé cíle nemění. Posun
od zaměření na vstupy směrem k strategii orientované na výstupy, vedl k zdůraznění krátkodobých cílů, které lze vyjádřit ve formě měřitelných výsledků.
Větší autonomie škol a zúčastněných subjektů - rodičů, ředitelů a učitelů
a někdy i žáků a studentů - však na druhé straně dala těmto subjektům rozsáhlejší možnosti určovat si vlastní úkoly v rámci svého projektu školy. Tyto projekty školy obsahují detailní popis výsledků, kterých má být dosaženo. Tyto
výsledky však nemohou být bez souvislosti s cíli a hodnotami. Jedná se však
jak o cíle, které přijala za své komunita školy a její okolí, tak o cíle, stanovené
na národní úrovni.
Provést detailnější srovnání cílů v rámci západoevropských států však není
jednoduché. Lze proto uvést jen několik všeobecných poznámek.
V Belgii stanovila Rada pro vzdělávání tři cíle:
• vychovat občany schopné rozvíjet a udržovat demokracii
• připravovat žáky na to, že se budou podílet na výkonu moci, což se stane
zárukou právního státu, respektujícího jak všeobecné zájmy, tak i zájmy menšin
• snažit se o naplnění očekávání žáků a jejich spokojenost, což povede k rozvoji kladných postojů k sobě samým a ostatním
Finsko si přeje,
• aby všeobecné vzdělání bylo protipólem rostoucí specializace,
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• hlavním cílem je pomoci žákům pochopit vývoj společnosti a jednotlivé
události s tím související,
• všeobecné vzdělání má předat žákům schopnost celostního myšlení a osvobodit je od překážek, bránících rozvoji svobodného uvažování,
• vštípit chuť do učení.
Norsko formulovalo následující cíle:
• rovnost příležitostí ve vzdělávání pro všechny,
• společný národní základ znalostí, hodnot a kultury,
• učení, které je vysoce kvalitní, stabilní a přiměřené,
• příležitosti pro přizpůsobení na místní úrovni,
• značná míra profesní, pedagogické a organizační soudržnosti v rámci vzdělávacího systému,
• řízení prostřednictvím cílů.
Dánsko uvádí následující formulace pro vymezování cílů:
• zaměření na kvalitu a internacionalizaci,
• otevřené programy vzdělávání,
• řízení prostřednictvím cílů,
• výraznější orientace na trh s tím, že uživatelé uplatňují svůj vliv pomocí
školních rad a prostřednictvím svobodné volby školy,
• vyšší efektivita a více studijních míst za méně peněz.
V Anglii k základním cílům náleží:
• zvýšit standardy na všech úrovních schopností,
• dosáhnout nejvyšší možné návratnosti prostředků investovaných do vzdělávacích služeb,
• dát rodičům širší možnost volby,
• nabídnout větší autonomii,
• zvýšit zodpovědnost,
• zvýšit rozmanitost typů škol, které jsou k dispozici rodičům a žákům.
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Ve Francii uvádí následující cíle:
• posílit rovnost příležitostí ke vzdělání,
• zajistit vysokou úroveň kvalifikace pro všechny, jakož i přiměřenou přípravu na pracovní kariéru,
• zajistit skutečnou kontinuitu vzdělávacího procesu,
• otevřít vzdělávací systém mezinárodní spolupráci.
Tyto cíle mají mnoho společných jmenovatelů. Tři základní úkoly - rozvoj
osobnosti, příprava na pracovní život a výchova k občanství - se výslovně nebo
skrytě objevují všude. Ale jejich konkrétní formulace a význam, který je jim
přiznáván, závisí na politických prioritách, tradicích a hodnotách, které se liší
od země k zemi. Mnohé z cílů se týkají žádoucí strategie v oblasti řízení a organizace vzdělávacího systému a jeho celkových výsledků a efektivity. Druhá
hlavní kategorie jsou individuální a kolektivní výstupy. Ve formulacích, které
se objevují v cílech, je rostoucí význam přiznáván procesním úkolům, ale úkoly
v oblasti produktů nebo výstupů jsou prvořadé. V západní Evropě jsou častěji
uváděny úkoly dosáhnout lepší kvality, vysoké úrovně spolu s požadavkem na
omezení zásahů státu a decentralizaci řízení vzdělávání. Značný význam se
přikládá rozvoji osobnosti žáka, jeho výchově ke svobodnému uvažování a odpovědnému občanství.vzdělávání se přiznává značná důležitost při rozvoji
internacionalizace a evropského pochopení a spolupráce.
Povinné vzdělávání
Vzdělávání je povinné ve všech evropských zemích. Příslušná zákonná úprava
ve většině z nich vznikla v 19. století. Povinná školní docházka začíná ve většině zemí ve věku 6 let, v některých zemích ve věku 7 let (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko), a ve Velké Británii ve věku 5 let. V zemích západní Evropy
převládá devítiletá povinná školní docházka. Výjimku tvoří Belgie, kde došlo
v roce 1983 k prodloužení školní docházky formou částečné školní docházky.
V Portugalsku a Španělsku bylo v roce 1986 a 1990 schváleno rozšíření z 9 let
na 10 let. Ve většině spolkových zemí Spolkové republiky Německo je zavedena devítiletá povinná školní docházka formou plnou, pouze v Berlíně, Brandenburgu, Brémách a Severním Porýní Westfálsku trvá 10 let. Kromě toho je
zavedena povinná školní docházka formou částečného studia až do věku 18 let,
takže celková délka školní docházky dosahuje 12 let. Ve Velké Británii je jedenáctiletá povinná školní docházka. Povinné vzdělávání však neznamená ve
všech zemích povinnou školní docházku. Tak např. ve Skotsku, Finsku a Irsku
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mohou být děti ve věku školou povinném vzdělávány mimo školu za přísně
kontrolovaných podmínek. Toho však využívá jen velmi málo rodičů.
Strukturální modely
Vzdělávací systémy jsou určitým způsobem strukturovány, tj. rozděleny do
hierarchicky uspořádaných úrovní. Vzdělávání se navíc nečlení pouze na stupně nebo cykly. V rámci každého cyklu existují ročníky odpovídající věku. To
umožňuje přehledně postavit vedle sebe věk a odpovídající ročník. Toto uspořádání se objevuje ve většině schémat vzdělávacích systémů. To však předpokládá, že žáci od počátku do konce procházejí školským systémem neměnným
tempem, aniž by jednotlivé ročníky opakovali.
Pro srovnávání jednotlivých vzdělávacích soustav vytvořila UNESCO mezinárodní klasifikaci vzdělávání, kterou přijala i EU. Je známa pod zkratkou ISCED:
7
8
9
10
11
12
13

preprimární
primární
nižší sekundární
vyšší sekundární
postsekundární
terciární - první stupeň
terciární - druhý stupeň

Jsou však dvě úrovně, kde se systém kombinace věku a stupňů neuplatňuje
vůbec, nebo jen v omezené míře:
1. První je mateřská škola, kde obvykle nejsou žádné ročníky, ale většinou jen
oddělení nebo skupiny určené pro začátečníky a pokročilejší, tedy pro méně
a více vyzrálé děti. Do těchto tříd jsou děti zařazováni ani ne tak podle věku
jako spíše podle duševní a tělesné vyspělosti.
2. Druhou výjimkou je vysokoškolské vzdělávání. Systém ročníků v něm
existuje, ale nehraje vedoucí úlohu. Základní princip zde spočívá v tom, že
postup studenta systémem o několika úrovních (pregraduální a postgraduální),
avšak bez ročníků, závisí na jeho individuálním pokroku a výsledcích.
Existují tři hlavní varianty, pokud jde o počet a uspořádání cyklů školní docházky od začátku primární až po ukončení vyšší sekundární školy:
1. Struktury se dvěma cykly, kde první z nich trvá 4 až 6 let a druhý 6 až 9 let
– do této kategorie patří varianty 6 + 6, 5 + 7, 4 + 9.
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2. Struktury s dlouhým prvním a krátkým druhým cyklem: varianty 8 + 4,
9 + 3, 10 + 2.
3. Struktury se třemi cykly různé délky: varianty 5 + 4 +3 nebo 6 + 3 + 3.
Systémy první kategorie se vyskytují v těchto zemích: Rakousko, Německo,
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Irsko, převážná část Švýcarska. Druhou kategorii lze nalézt ve skandinávských zemích, většině zemí
střední a východní Evropy a v Portugalsku. Do třetí kategorie patří Anglie,
Francie, Itálie, Řecko, Malta, Španělsko a Turecko.
Každý z těchto tří modelů má své historické opodstatnění. Obecně se dá říci, že
první model je tradiční - po primární škole následuje sekundární škola. Po absolvování 4 - 6 let studia jsou žáci zařazováni do různých souběžných sekundárních škol, z nichž každá má pečlivě vymezenou funkci z hlediska přípravy
na další vzdělávání a trh práce a každá má své jiné postavení.
Další dva modely pocházejí z pozdější doby. Vznikly jako odpověď na požadavek, aby se zrušila selekce a aby v poválečné Evropě byla zaručena rovnost
příležitostí. Souvisely jednak s demokratizací v dostupnosti sekundárního vzdělávání, jednak s tím, že vznikl trh práce nabízející hierarchicky uspořádaná
povolání, kterým odpovídaly konkrétní typy vzdělávání a odborné přípravy.
Všechny tři modely jsou dnes pevnou součástí evropské tradice.
Primární škola bývá většinou nečleněná, ale v řadě zemí je organizovaná
v cyklech (dvou až čtyřletých), které vytvářejí prostor pro respektování individuálního rozvoje žáků. Délka primární úrovně se pohybuje od čtyř do sedmi let,
v zemích EU nejčastěji činí šest let.
Struktura nižšího sekundárního vzdělávání, které je někde označováno za vyšší
základní vzdělávání, je již po mnoho let spornou otázkou. Přesto ve většině
členských zemí EU byla vytvořena společná nižší sekundární škola pro všechny
žáky. Jen v malé části zemí zůstaly zachovány selektivní školy. Celkově lze
však říci, že žáci navštěvují společnou školu až do zakončení povinného vzdělávání. Jednotné systémy vzdělávání však ve většině zemí západní Evropy
nabízejí do určité míry diverzifikované i učební osnovy. K dispozici jsou bohaté možnosti vertikální i horizontální mobility.
Nižší sekundární vzdělávání v zemích EU bývá členitější a jeho délka se pohybuje od dvou (Belgie) do šesti let (Německo). Většina zemí certifikuje buď
ukončení povinné školní docházky nebo ukončení nižšího sekundárního vzdělání.
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Vyšší sekundární vzdělávání se tradičně dělí na dvě hlavní větve: všeobecnou
a odbornou. Tyto dvě větve se dále dělí jednak na akademický všeobecný směr
a neakademický všeobecný směr, druhá pak na odborný a profesní učňovský
směr. Mnoho odborných škol se v současné době v důsledku prodloužení studijních programů překrývá po jeden rok či více let s vysokoškolským vzděláváním, a to jak z hlediska věku studentů, tak i úrovně obsahu vzdělávání.
Naproti tomu se nyní kladou zvýšené požadavky na uchazeče o studium na
těchto školách, někdy se vyžaduje i dokončené všeobecné sekundární vzdělání.
Cílem současných reforem v západní Evropě bude vytvořit nový vzájemný
vztah mezi dvěma složkami vyššího sekundárního vzdělávání: mezi školstvím
všeobecným a odborným. Vyšší sekundární vzdělávání stále více nabývá všeobecného charakteru a veškerá odborná příprava včetně učňovské se odsouvá na
post-sekundární úroveň.
Existují ekonomické činitele, které hovoří ve prospěch harmonizace obsahu
vzdělání na vyšší sekundární úrovni, jejímž konečným výsledkem může být
strukturální integrace. Trh práce vyžaduje stále vyšší kvalifikace a způsobilosti
a klesá poptávka po odborných pracovnících se střední kvalifikací. Další ekonomický argument spočívá v tom, že odborné vzdělávání a profesní příprava
jsou mnohem nákladnější než všeobecné vzdělávání. Správní orgány, zejména
regionální a místní, které hrají při financování odborného vzdělávání stále významnější úlohu, mají tedy pochopitelný zájem na tom, aby se všeobecně vzdělávací charakter odborných a učňovských kurzů posílil, a snaží se přenést odpovědnost za specializovanou odbornou přípravu na podnikatelské subjekty,
které nepodléhají školským správním orgánům.
Dalším činitelem, který podporuje tento trend, je demografický vývoj. Klesající
počet studentů sekundárních škol hovoří ve prospěch programů, zajišťujících
přístup na vysokou školu. Na školách o malém počtu žáků je obtížné zajistit
diferencovanou vzdělávací nabídku. Objevují se tlaky na zjednodušení této
nabídky, což prospívá programům všeobecného vzdělávání. Ve prospěch úzké
spolupráce mezi různými typy škol a společného využívání zdrojů bude působit
také požadavek na vyšší efektivitu. Poslouží zároveň jako silný argument slučování škol.
Počet studujících v odborném vzdělávání převažuje nad všeobecným: průměr
za EU činí 54,4 %. Ze zemí EU mají všeobecné vzdělávací směry převahu
pouze v Řecku, Španělsku, Itálii, Portugalsku a Švédsku. Všeobecně vzdělávací
směry vykazují více dívek než chlapců ve všech zemích. Vyšší sekundární
vzdělání dokončí v zemích EU 75 % žáků, ČR je v čele s 97,8 %.
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Variabilita všeobecného vzdělávání není tak velká jako u vzdělávání odborného. Např. francouzská střední všeobecně vzdělávací škola je tříletá.
V Nizozemsku se studenti zařazují do různých proudů vzdělávání již ve 12
letech. K přípravě na vysokou školu slouží dva z nich: VWO (šestiletý, 3 roky
náleží ke střední škole) a HAVO (pětiletý, 2 roky náleží ke střední škole).
Z nich ten první je všeobecně vzdělávací a člení se dále na tři typy. Druhý je
zaměřený praktičtěji. Na tento typ střední školy mohou vynikající studenti
přestoupit i z nevýběrového směru.
Odborné vzdělávání a profesní příprava
Všude v Evropě prochází odborné vzdělávání procesem zásadních změn, způsobených nejen hospodářskou krizí ve všech částech Evropy, ale také rychlými
technickými změnami, probíhajícími ve vyspělých společnostech a vyžadujících zásadní restrukturalizaci kvalifikací.
V tomto ohledu existují mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly vzhledem
k rozdílné úrovni ekonomického rozvoje. Nacházíme však i podobnosti, které
získávají na důležitosti vzhledem ke globalizaci ekonomiky, k mizení překážek,
bránících pohybu kapitálu, zboží, osob a služeb. Mezi klíčové parametry, které
vytvářejí specifickou identitu systému odborného vzdělávání patří:
•
•
•
•
•
•

charakter nabízených studijních programů,
charakter kurikula,
podíl teorie a praxe v rámci vzdělávacího programu,
místo, kde se realizuje praktická část výuky (škola-firma),
řízení odborného školství,
platnost získaných kvalifikací a osvědčení.

Rozlišování mezi učňovským a odborným vzděláváním nemá racionální základ,
ale přesto se stále používá. Byl oprávněný v době, kdy každý program vedl
k získání konkrétní kvalifikace. Samozřejmě, určitá hierarchie stále existuje rozdíly mezi kratšími a delšími kurzy, rozdíly podle profesí, na které se žáci
připravují, rozdíly mezi programy s vysokým podílem všeobecného vzdělávání
a programy, které jsou více zaměřeny na praxi. Obecně se podíl všeobecného
vzdělávání zvyšuje, zatímco podíl odborné přípravy se snižuje.
Počet specializací se často snižuje z mnoha set na několik desítek, přičemž
každá z nich připravuje pro dosti široké spektrum povolání. Zároveň se zvětšuje
šíře jednotlivých specializací. Úzce zaměřené specializace ustupují těm, které
jsou zaměřeny šíře, speciální dovednosti ustupují dovednostem univerzálněji
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použitelným, přenosným. Pojem přenosných dovedností má klíčový význam.
Spočívá na předpokladu, že různé specializace a skupiny specializací mají společné jádro znalostí a dovedností. Reaguje tak na prosazování modelu široce
založené kvalifikace v technicky vyspělé společnosti. Absolventi tak získávají
možnost pružněji reagovat na požadavky nejistého a proměnlivého trhu práce.
Evropské země se tradičně dělily na ty, kde se odborné vzdělávání odehrávalo
především či výlučně na školní půdě, a na ty, kde se odehrávalo především ve
firmách. Systém obvyklý v německy mluvících zemích spadá do druhého modelu, zatímco první model je typický např. pro Francii a Španělsko. Ostatní
země leží v tomto dělení někde uprostřed.
Paradoxem je, že popularita duálního systému roste, přičemž v zemích, kde
tento model tradičně převládá, dochází k jeho pomalému ústupu. Zaměstnavatelé již nejsou ochotni tolik investovat do odborného výcviku. Duální učňovské
kurzy sledují trend směřující k získávání vyšších dovedností, které vyžadují
důkladnější všeobecné vzdělání. Např. v Německu jsou učňovská místa v rostoucí míře obsazována absolventy gymnázií.
Dá se předpokládat, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude značná část profesní a odborné přípravy probíhat na vyšší post-sekundární úrovni a že sekundární vzdělávání bude zajišťovat především výuku všeobecně vzdělávacích
předmětů v rámci přípravy na vyšší stupeň odborného vzdělávání. Na druhé
straně je však pravděpodobné, že vzroste význam odborné přípravy probíhající
ve firmách.
Výstupní certifikáty z různých druhů odborného vzdělávání se zpravidla liší
podle toho, jak široké pracovní uplatnění absolventovi umožňují a zda mu
umožňují pokračovat ve studiu na vysoké škole, respektive v terciárním vzdělávání. Lze rozlišit:
• certifikáty z technických směrů odborného vzdělání, které jsou získávány
zpravidla na základě zkoušky obdobné maturitě;
• certifikáty z profesní (učňovské) přípravy, které jsou získávány zpravidla
na základě praktické zkoušky, zpravidla neopravňují k přímému vstupu do
terciálního vzdělávání.
Řízení školství
Řízení školství. Kompetence řízení jsou rozdělovány mezi státní (centrální),
regionální a místní orgány. Konkrétní struktura řízení do značné míry kopíruje

147

obecnou politickou strukturu. Uplatňuje se princip decentralizace a autonomie
škol.
Státní kontrola škol. Stát kontroluje především základní a většinu středních
škol, vysoké školy mají značnou autonomii.
Spoluúčast na řízení a rozhodování. Stoupá význam role skupin, které spolurozhodují o vzdělávání. Na všech úrovních jsou tvořeny poradní orgány a instituce. Na centrální úrovni existují národní vzdělávací rady, na místní úrovni
Rady školy. Tyto orgány jsou složeny z reprezentantů učitelů a sociálních partnerů.
Dánsko
• Základní a nižší střední školy jsou řízeny orgány místní správy.
• Vyšší střední školy jsou v kompetenci provincií.
• Univerzity a další vysoké školy patří pod státní správu, mají vysoký stupeň
autonomie.
• Hlavní články: parlament, ministerstvo, provinční rady (14), rady v obcích
a městech (275), školní rada, rodičovské výbory (voleny na 4 roky, vztah školarodina).
• Soukromé instituce mají své vlastní řídící orgány.
Finsko
• Řízení školství probíhá na 5 úrovních: parlamentu, vlády (a ministerstva
školství), 12 krajů, místních orgánů a samotných škol. Předškolní výchova je
pod správou ministerstva sociálních věcí.
• Hlavními orgány ministerstva školství jsou Národní rada pro všeobecně
vzdělávací školy a národní rada pro odborné školy.
Francie
Správa a řízení školství spadají do pravomoci ministerstva školství. Na řízení
speciálních oblastí se podílejí i další ministerstva (zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, vnitra a spravedlnosti). Konzultačními orgány jsou Nejvyšší rada pro
vzdělávání, Národní kurikulární rada, Poradní výbor pro odborné vzdělávání.
Od roku 1982 byly posíleny kompetence regionálních okresních a místních
orgánů. Byly rozšířeny kompetence regionálních Akademií (26). Akademie je
řízena rektorem. Rektorovi podléhá řízení všech škol, včetně vysokých. Inspek-
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toři Akademie kontrolují především základní školství. Do jejich kompetence
patří také vzdělávání učitelů, mimoškolní aktivity, zdravotní péče o žáky, doprava do škol. Do akademického obvodu patří několik departmentů. K poradním institucím náleží Nejvyšší školská rada a Rada pro všeobecně vzdělávací
a technické školství. Součástí decentralizace jsou samosprávné orgány středních škol.
Itálie
Charakteristická je koncentrace kompetencí v ústřední administrativě ministerstva školství. Decentralizace probíhá pozvolně. Centrální řízení je členěno na
13 generálních ředitelství a 4 inspektoráty. Na regionální úrovni fungují školské
správy, do jejichž kompetencí spadají základní a střední školy. Dozírají na
plnění centrálních regulativů.
Na státní úrovni působí Národní rada veřejného školství. Školská rada provincie, složená ze školního inspektora, zástupců rodičů, obcí a podniků, spolurozhoduje o plánech rozvoje školství, síti škol, financování. Obvodní školská rada
doporučuje změny a sleduje problémy všech škol v obvodu. Na úrovni školy
působí Rada školy, na úrovni třídy Třídní rady. Kromě učitelů a rodičů jsou
v ní voleni zástupci žáků.
Nizozemsko
V řízení školství se rozlišují 3 úrovně: Přímé řízení, které znamená, že každá
škola má svůj školní výbor, složený ze zástupců státních a místních orgánů,
asociací, nadací (v případě soukromých škol) nebo církevního výboru (církevní
školy). Školní výbor má vysoké pravomoce, rozhoduje o financování školy.
Vyšší stupen řízení (stát, provincie, místní zastupitelství) má zprostředkované
pravomoci, realizované prostřednictvím školních inspektorů. Výkonné řízení
tvoří ředitel školy a ředitelé sekcí. Ministerstvo školství je zodpovědné za organizaci, financování, inspekci, zkoušky a podporu inovací. Významnou roli plní
poradní orgány (Státní výbor pro vzdělávání, Výbor pro střední odborné školy,
Asociace univerzit).
Rakousko
Systém je poměrně složitý. Rozlišují tzv. instance prvního a druhého stupně.
Vrcholným orgánem je spolkový parlament (inovace, reformy). Nejvyšším
článkem řízení jsou spolková ministerstva. Spolkové ministerstvo pro vyučování a umění je první instancí pro školy zřízené ústředně (pedagogické akademie,
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zemědělské a lesnické školy, vzdělávání dospělých) a instancí druhého stupně
pro všechny školy spadající v prvním stupni do kompetence zemských školních
rad. Vysoké školy řídí spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum. Zemská školní rada je instancí prvního stupně pro učňovské školy, všechny odborné a všeobecně vzdělávací střední školy a vyšší školy. Pro obecné, hlavní a zvláštní
školy je instancí druhého stupně. Nejnižším článkem školské správy je krajská
školní rada. Je první instancí pro školy obecné, zvláštní a polytechnické kurzy.
Spolková republika Německo
Celé školství je pod dohledem státu, jeho správa přísluší ministerstvu kultury
jednotlivých zemských vlád. Koordinačním grémiem je Konference ministrů
kultury. Za předškolní zařízení odpovídají ministerstva sociálních věcí. Všechny školy kromě škol vysokých jsou zpravidla komunální zařízení, vysoké školy
zařízení zemská.
Žáci, rodiče a učitelé se podílejí na správě prostřednictvím volených zástupců
na úrovni třídy, školy, na obecní úrovni a zemské úrovni (zemské školní rady,
zemské rodičovské rady).
Velká Británie
Lze vymezit 3 úrovně řízení: státní, místní a školní. Ministerstvo školství
a vědy odpovídá za školskou politiku, financování, vzdělávání učitelů a za
kontrolu úrovně vzdělávání, za stanovování národního kurikula a zkoušek.
Ministerstvo zaměstnává Sbor inspektorů Jejího královského veličenstva, kteří
dohlížejí nad státem subvencovanými školami. Důležitými centrálními orgány
jsou Národní rada pro kurikulum a Výbor pro zkoušky a hodnocení. Na místní
úrovni pracují školské správy, jejich členové jsou voleni, ovšem musí být odborníky. Vysoké pravomoce mají ředitelé škol..
Kurikulum
Zatímco v minulosti kurikulum mělo okrajový význam, v současnosti reforma
vzdělávání skutečně především a téměř výlučně znamená reformu kurikula.
Adaptace vzdělávání novým trendům ve vědě a společnosti a snaha vtisknout
vzdělávání nový smysl již není tak otázkou vytváření nových typů škol. Reforma kurikula se netýká jednotlivých předmětů, ale celkového programu výuky.
Existuje zde podobnost s decentralizací a autonomií škol: ty se staly skutečností
a představují nejdůležitější soudobou inovaci vzdělávání. Velká změna spočívá
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v tom, že díky decentralizaci a autonomii škol mohou školy si vytvářet vlastní
kurikula. tomuto rozvoji poněkud brání vysoká náročnost na čas při tvorbě
kurikula, motivace a způsobilost učitelů.
Ve všech zemích je tvorba kurikula do určité míry podřízena ústřední kontrole,
ale jen ve zcela výjimečných případech centrum bezprostředně ovlivňuje jeho
náplň, což dokonce platí i o systémech, které jsou řízeny převážně ústředně a v
nichž se používají závazné učebnice. Ve většině zemí se orgány ústřední správy
nezabývají přípravou učebních osnov v pravém smyslu slova, či výrobou učebnic. Tyto úkoly plní skupiny odborníků, které mají značnou volnost při určování konkrétního obsahu.
V posledních letech probíhají v mnoha zemích EU kurikulární reformy. Stěžejním pojmem tohoto dění jsou klíčové kompetence. Klíčové kompetence jsou
potřebné pro každého jedince společnosti. Na barcelonském zasedání EU v roce
2002 byl schválen seznam osmi oblastí vzdělávání, pro něž se zpracovávají
klíčové kompetence. Zároveň bylo doporučeno, aby členské země EU věnovaly
maximální podporu výuce cizích jazyků v raném věku dětí a využití počítačů
pro vlastní učení. K těmto vzdělávacím oblastem náleží: komunikace
v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, informační a komunikační
technologie, matematické, přírodovědné a technické obory, podnikání, mezilidské a občanské kompetence, umět se učit, obecný kulturní přehled.
V Rakousku jsou učební osnovy relativně stručné, takže učitelé a autoři učebnic
mají značnou volnost při výběru konkrétní látky. V Belgii cíle vzdělávání stanoví parlament a určují se minimální cíle pro každý stupeň vzdělávání. Pro
školy vyplývá značná volnost při přípravě vlastních osnov a školy mohou tyto
osnovy předložit ministrovi ke schválení. Schválení je podmíněno posudkem
ústředního inspektorátu. V Nizozemsku stát rozhoduje o typech studijních programů, o jejich délce, o vyučovacích předmětech, o minimálním a maximálním
počtu hodin pro jednotlivé typy programů a o délce vyučovacích hodin. Zasahování státu do obsahu kurikula je vyloučeno.
V Německu odpovídají za učební osnovy ministerstva školství jednotlivých
spolkových zemí. Jakmile je přijato rozhodnutí revidovat učební osnovu, je
jmenována komise, jejímiž členy obvykle učitelé z praxe, pracovníci školské
správy, zástupci institucí pedagogického výzkumu. Jsou stanoveny postupy, jež
musí komise dodržovat. Komise konzultuje s orgány, zastupujícími rodiče
a žáky, profesní sdružení. V Anglii stanovil stát národní kurikulum pro veškeré
povinné vzdělávání. Toto kurikulum pokrývá tři klíčové předměty a sedm základních předmětů. Školy tak mají omezenou možnost nabízet dodatečné, volitelné předměty. Povinné a pravidelné testování úrovně znalostí a závazek škol
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dosahovat určité úrovně výsledků kromě toho dále výrazně omezují ovlivnit
náplň učebních osnov. Ve Španělsku rozhodování ve věci kurikula je svěřováno
samosprávným oblastem. Ústřední orgány vymezí rámec kurikula. Regionální
útvary rozpracují obecné návrhy z ústředí. Školy vypracují své vlastní kurikulum.
Hodnocení žáků
V západní Evropě existuje dlouhá tradice společné odpovědnosti partnerů na
všech úrovních za hodnocení žáků a škol a za vydávání osvědčení. Tak byly
vytvořeny koncepční a metodologické základy pro objektivní hodnocení žáků.
Kromě tradičních závěrečných zkoušek byl vypracován i soubor standardních
testů pro sledování pokroku žáků. Zároveň byly vypracovány postupy na srovnávací hodnocení škol, jejich programů, metod výuky, učitelů a konečně i celých vzdělávacích systémů.
V Rakousku se v celém vzdělávacím systému uplatňuje pravidlo průběžného
hodnocení, kde zkoušky připravuje, provádí a hodnotí příslušný učitel. Známky
za běžné činnosti žáka lze doplnit, podle rozhodnutí učitele nebo na požadavek
žáka, předem oznámeným ústním zkoušením. Ve Španělsku ve druhé etapě
základního vzdělání musí být hodnocení průběžné, formativní a musí umožňovat orientaci žáků. Hodnocení v každé třídě provádějí všichni učitelé individuálně, a pak kolektivně celý učitelský sbor. V Norsku dostávají žáci nižších
sekundárních škol známky z povinných předmětů 2x za rok. Známkami a ústními připomínkami učitelů je rovněž hodnocen jejich písemný projev, projekty
a jiné úkoly, které zpracovali během roku. Na závěr devátého ročníku se skládají ústředně stanovené písemné zkoušky ze tří předmětů - norštiny, angličtiny
a matematiky.
Vzhledem k tomu, že význam celostátně platného hodnocení výsledků stále
stoupá, v mnoha zemích se postupně snižuje význam hodnocení prováděného
školou a učitelem ve prospěch hodnocení externího.
Výrazným příkladem tohoto postupu je Anglie. Základem tohoto přístupu je
potřeba zvýšit celkovou kvalitu vzdělávání. K dosažení tohoto cíle bylo přijato
několik opatření:
• vytvoření závazného národního kurikula
• zavedení povinného testování výsledků ve čtyřech klíčových stádiích národního kurikula, tj. ve věku 7, 11, 14 a 16 let
• přesunutí většího dílu zodpovědnosti na školy
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Systém hodnocení udává deset úrovní výsledků pro hlavní aspekty (cíle, jichž
má být dosaženo) každého předmětu. Národní kurikulum zahrnuje deset předmětů, z nichž tři jsou základní. Úroveň 1 představuje nejnižší úroveň, jíž dosáhne většina žáků ve věku 5 - 7 let. Úroveň 10 je nejvyšší a dosáhne ji pouze
malá část žáků ve věku 16 let. Na závěr klíčového stadia 4 ve věku 16 let se
skládají písemné závěrečné zkoušky.
Ve Francii bylo k tradičním metodám hodnocení přidáno pravidelné hodnocení
znalostí a dovedností žáků v určitých předmětech a na určitých stupních školní
docházky. Vývoj tak směřuje k vytvoření smíšeného modelu, sestávajícího
z vnitřního hodnocení žáků na škole, prováděného učiteli, a z externího, standardizovaného a celostátně platného hodnocení.
V Holandsku byl vliv centra omezen prostřednictvím ústředně stanovených
písemných zkoušek a prostřednictvím vládou jmenovaných zkoušejících pro
ústní část zkoušky, zavedením interních školních testů, které si školy organizují
samy. Skutečnost, že tyto zkoušky jsou připravovány s externí pomocí a že se
používají v celé zemi, relativizuje zmíněné omezení centrálního vlivu.
V zemích EU jsou hodnotící procedury a podmínky pro získání diplomu
v závěru vyššího stupně středoškolského vzdělávání dvojího typu:
• buď jsou zavedeny externí zkoušky,
• nebo hodnocení provádí škola a zodpovědnými za ně jsou učitelé.
Většina zemí má rozvinutý systém externího hodnocení. Existuje 6 výjimek:
Belgie, Řecko, Island, portugalsko, Španělsko a Švédsko. V Belgii, Řecku
a Islandu udělují diplomy školy a hodnocení je plně v kompetenci učitelů školy.
Učitelé berou při hodnocení zřetel k práci studenta a jeho výsledkům v posledním roce studia a provádějí písemné a ústní zkoušky, jejichž obsah a formy si
sami určují. V Řecku je hodnocení záležitostí učitelské rady. V Portugalsku,
Španělsku a Švédsku závisí udělení diplomu na práci studenta v průběhu roku.
v závěru studia žádné speciální zkoušky nekonají.
V ostatních zemích, kde jsou zkoušky zavedeny, nese přímou zodpovědnost za
přípravu, provedení a zhodnocení zkoušek zpravidla ministerstvo školství nebo
jiná instituce. V Nizozemsku předepisuje ministerstvo kritéria a předměty,
z nichž mají být zkoušky vykonány. Vlastní příprava je záležitostí expertů
a speciální instituce, která se zabývá hodnocením vzdělávání. V Německu předepisuje každá spolková země vlastní požadavky na maturitní zkoušky. Na
jejich obsahu a organizaci se podílejí školy samy. V Rakousku jsou centrálně
regulovány předpisy pro skládání zkoušek a jejich organizaci. Ve Finsku řídí
zkoušky národní zkušební komise jmenovaná ministerstvem školství, která
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zkoušky připravuje, opravuje a hodnotí. Ve Velké Británii jsou zkoušky připravovány nezávislými radami. Každá rada stanovuje vlastní zkušební otázky pro
každý předmět, studenti si vybírají předměty a vykonávají zkoušky před mimoškolními komisemi.
Ve většině zemí obsahují zkoušky písemné a ústní části. V Irsku a Velké Británii jsou výhradně písemné. Písemné zkoušky jsou známkovány externími hodnotiteli, méně často učiteli studenta pod dohledem externích examinátorů. Ve
většině zemí je stanovena struktura výběru předmětů -např. v Rakousku, Německu a Finsku jsou to 4 předměty. V Irsku je to pět předmětů, ve Velké Británii 7. V Dánsku, Francii a Lucembursku se o počtu předmětů rozhoduje v rámci
stanovených skupin povinných a volitelných předmětů variantně. V Itálii
o formě zkoušek z konkrétních předmětů (2 písemné a 2 ústní zkoušky) rozhodují dodatečně příslušné kompetentní školské orgány.
Vzdělávací priority EU
Zásady vzdělávací politiky byly poprvé formulovány oficiálně v Jednotném
evropském aktu (1987). Vzdělávací politika je založena na principu subsidiarity. Jednotlivé státy odpovídají za národní vzdělávací politiku, v jejich kompetenci je struktura školského systému, cíle a obsah vzdělání. Současně se doporučuje členským zemím zavádět do vzdělávání evropskou dimenzi. V roce 1989
Porada ministrů ES přijala směrnice pro spolupráci ve vzdělávání a formulovala 5 cílů:
•
•
•
•
•

Multikulturní Evropa.
Mobilní Evropa.
Kompetentní Evropa.
Vzdělávání pro všechny.
Evropa otevřená světu.

Výměnu zkušeností, spolupráci a dosahování těchto cílů podporují programy
EU, zvláště pak ve třech oblastech: podpora ekonomické integrace, internacionalizace trhu práce, budování „Evropského společenství lidí“. Maastrichtská
smlouva v článku 126 a 127 se zabývá vzděláváním explicitně. Zdůrazňuje
význam mobility studentů a učitelů, přípravu zodpovědných evropských občanů, flexibilních a mobilních pracovníků. Vzdělávání se v devadesátých letech
stává jednou z priorit EU.
Evropa, spolu s celým světem, prochází obdobím velké transformace. Informační technologie, komunikační dálnice, mezinárodní obchod, vědecký a technický pokrok a další globální fenomény přináší také nejistoty, které jsou
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v Evropě velmi citlivě vnímány. Hledání stability a bezpečnosti v globálním
kontextu je pro Evropu zvlášť důležité. Největší bohatství Evropy je spatřováno
v jejich lidských zdrojích, v kulturním dědictví, rozvíjeném po dlouhá staletí,
které má kreativní povahu. Ambice Evropy přispět k budoucímu globálnímu
rozvoji jsou založeny především na lidsky specifické schopnosti myslet. Vzdělání má být prostředkem této schopnosti a má kultivovat hledání identity člověka v měnícím se globálním prostředí. Investice do vzdělání jsou investice do
budoucnosti. Model učící se společnosti se stal jedním z cílů EU.
V roce 1996 byla publikována Bílá kniha EU o vzdělávání. Vytyčuje hlavní
směry, oblasti a prostředky rozvoje učící se společnosti. Uvedený dokument
uvádí tři hlavní faktory závažných změn ve vzdělání:
• vliv informačních technologií na organizaci a charakter práce, na životní
styl a prostředí,
• rozvoj vědecké a technické kultury,
• internacionalizace ekonomiky a trhu práce.
Za hlavní směry řešení změn se považuje:
• vytváření širokého základu prakticky využitelných vědomostí a dovedností,
umožňujících každému jednotlivci porozumět komplexním situacím, pochopit
podstatu a souvislosti jevů,
• být schopen tvořivého řešení a dalšího vzdělávání,
• schopnost uplatnit se na trhu práce.
Předpokládá se prodloužení délky všeobecného vzdělávání a rozšíření přístupů
k vysokoškolskému vzdělávání. Vytvoření podmínek pro mobilitu studentů má
být zajištěno vzájemným uznáváním certifikátů a částí studia (kreditů) absolvovaných v jiné zemi EU. Dokument vytyčuje pět perspektivních cílů:
1. Podpořit možnosti a motivaci k učení a získávání vědomostí zvýšením
úrovně všeobecného vzdělávání a posílením všeobecné vzdělávací složky v odborné přípravě.
2. Propojit školu a zaměstnavatelskou sféru a umožnit mobilitu především
v odborném školství na úrovni učňovské přípravy.
3. Otevřít druhou šanci ve školském systému zvláště pro ty, kteří mají učební
obtíže a postupují pomalejším tempem. Druhá šance znamená vytváření vhodných podmínek pro znevýhodněné a nestandardní skupiny výběrem vhodných
vyučovacích metod a forem učení, individualizovanou péčí. Počítá se i se snižováním počtu žáků v takových třídách, které se snaží o re-integraci znevýhod-
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něných žáků do běžných tříd a o vytvoření podmínek pro jejich pracovní a sociální uplatnění.
4. Dosáhnout dobré úrovně osvojení tří cizích jazyků. Multilingvismus je
považován za podstatný v učící se evropské společnosti.
5. Považovat materiální investice a investice do vzdělání za rovnocenné. Tento
významný cíl má podpořit finanční dotace v rozpočtové politice členských
zemí a získávání prostředků na vzdělávání z dalších zdrojů. Navrhuje se např.
zavedení vzdělávacích účtů, jejichž položky by byly odečítány z daní obdobně
jako materiální náklady.
Velký význam se přikládá mediálnímu vzdělávání, které neznamená jen uživatelské elementární dovednosti a manipulaci s počítači, ale i využívání médií ke
vzdělávání, rozvíjení schopnosti zpracovávat a kriticky hodnotit informace
a bránit se mediální manipulaci. Perspektiva informačních dálnic a vytváření
evropského vzdělávacího softwaru se již začala naplňovat.
Decentralizace řízení a větší autonomie škol a účastníků vzděláván má podporovat nové formy spolupráce a partnerství na lokální a regionální úrovni. Za
významný prostředek zvyšování efektivnosti vzdělávání jsou považovány formy nezávislého hodnocení škol a externího hodnocení žáků. Trend směřuje
k budování evaluačních systémů, které mají nejenom ověřovat kvalitu, ale také
přispívat ke zdokonalení práce škol.
K podstatným úkolům patří zajištění dostatečné informovanosti o vzdělávacích
možnostech a poradenství, vztahující se k výběru vzdělávací dráhy, typu
a formám dalšího vzdělávání v životní kariéře. Vzájemné uznávání diplomů
a srovnatelnost kvalifikací, které již dnes mezi jednotlivými zeměmi existuje
především na vysokoškolské úrovni, by mělo směřovat k mezinárodnímu uznávání platnosti certifikátů v rámci celé EU.
Otázky
1. Vyjmenujte základní změny evropské společnosti a hospodářství, které
ovlivňují vzdělávání v zemích EU.
2. Pokuste se zobecnit hlavní cíle v vzdělávání v EU.
3. Uveďte, jaké jsou základní trendy v délce povinné školní docházky
a v jejím obsahovém zaměření.
4. Charakterizujte obecně modely části školské soustavy v zemích EU, odpovídající povinné školní docházce.
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5. Domníváte se, že osmiletá gymnázia v ČR odpovídají tendencím v zemích
EU?
6. Charakterizujte přístupy k odbornému vzdělávání v zemích EU.
7. Které obecné principy se uplatňují v řízení školství v EU?
8. Charakterizujte obecně přístupy ke kurikulární tvorbě v zemích EU.
9. V čem se podstatně odlišují hodnocení žáků v zemích EU a u nás?
10. Jak hodnotíte obsah vzdělání, který jste získal/a během základního a středního vzdělávání z hlediska současných vzdělávacích priorit v rámci EU?
Případová studie
Vedoucí školský pracovník si prostudoval materiál, v němž byly charakterizovány základní vzdělávací trendy v zemích EU. Vzorem ve vzdělávací politice
a celkové strategii vzdělávání pro něho bylo Japonsko. Zejména oceňoval následující principy:
• Důraz na kázeň, disciplínu, harmonický řád, autoritu učitele a preference
sociálních cílů před individuálními zájmy.
• Úspěch v učení je více závislý na píli, přesnosti a vytrvalosti než na vrozených schopnostech.
• Hierarchičnost a centralismus v řízení školství.
• Orientace na výkon. Zkoušky plní významnou selektivní funkci. Jsou alokovány do dvou klíčových období: ve věku 15 let rozhodují o přijetí na střední
školu, ve věku 18 let rozhodují o přijetí na vysokou školu.
• Základní prvky struktury vzdělávacího systému tvoří: primární škola (6-12
let), nižší střední škola (12-15 let), vyšší střední škola (15-18 let), vysoká škola
(18-24 let).
Uvedené charakteristiky byly pro tohoto staršího ředitele velice přesvědčivé
a nemohl pochopit, proč v současnosti probíhá v Japonsku vzdělávací reforma,
kterou charakterizují 3 principy: podpora individuálního rozvoje, vytváření
systému celoživotního vzdělávání, vyrovnávání se se změnami sociálního prostředí.
Otázky k případové studii
1. Proč si myslíte, že uvedenému vedoucímu pracovníkovi byly základní principy japonského systému tak blízké?
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2. V čem se uvedené principy liší od analogických principů ve vzdělávacích
systémech v EU?
3. Jak byste uvedenému pracovníkovi vysvětlili, že chystané změny v japonském systému jsou nezbytné?
Přehled důležitých pojmů
• proměny evropské společnosti
• demografické změny
• technické změny
• tržní změny
• sociální změny
• vzdělávání v Evropě
• cíle vzdělávání
• povinná školní docházka
• strukturální modely
• odborné vzdělávání
• řízení školství
• kurikulum
• kompetence
• hodnocení žáků
• vzdělávací priority v EU
Shrnutí
Trendy rozvoje vzdělávání charakterizují zejména změny v pojetí a obsahu
vzdělávání. Za východisko jsou považovány lidské hodnoty. Osobnostní rozvoj
žáků je legitimním zdrojem kurikulární tvorby. Za podstatné dovednosti jsou v
zemích EU považovány dovednosti učební, poznávací, komunikační, kooperativní, řešení problémů a dovednosti podporující schopnost vyrovnávat se se
změnami prostředí a novými situacemi. Je podporováno všeobecné vzdělávání.
Charakteristickými znaky v řízení školství jsou decentralizace a větší autonomie škol. Model učící se společnosti se stal jedním z cílů EU.
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PŘÍLOHA 1
Školské systémy v některých zemích EU
Předkládaný učební text přináší popis školských systémů v některých zemích
EU. Je třeba zdůraznit, že předkládané informace jsou čistě deskriptivního
charakteru, naprosto nehodnotí jednotlivé školské systémy. Je tedy na čtenáři,
aby na základě předkládaného textu dokázal srovnávat školství v jednotlivých
vyspělých zemích světa a eventuálně porovnat se školským systémem v naší
republice a zhodnotit tak jednotlivé transformační kroky v širším kontextu.
Pro usnadnění tohoto srovnání školských systémů v jednotlivých zemích, jsou
školství ve všech zemích zpracovány dle jednotné osnovy, která je poněkud
odlišná od standardně používané osnovy v encyklopediích školských systémů.
První část každého školského systému tvoří hlavní cíle a trendy vzdělávacího
systému, pak následuje struktura školského systému, tedy deskripce školství
základního, středního a vysokého. Předkládaný text by tedy studentům měl
usnadnit přístup k možnosti srovnání školských systémů v jednotlivých zemích
a pomoci tak reflektovat evropské dimenze ve vzdělávání.
Školství ve Finsku
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Vzdělávání ve Finsku se považuje za jeden z rozhodujících článků rozvoje
společnosti. Hlavním cílem vzdělávání je nejen příprava pracovních sil, vybavených příslušnými poznatkovými a dovednostními kvalitami, ale cílem je také
přispívat ke zvyšování rovnosti mezi občany prostřednictvím získávaného
vzdělání. Základem je jednotnost vzdělávání na jednotné devítileté škole. Cílem
je poskytovat stejně hodnotné vzdělání pro všechnu mládež ve věku 7 - 16 let.
Jednotnost vzdělávání je podle příslušného školského zákona chápána tak, že
všechny děti daného věku navštěvují stejný typ školy se stejným, centrálně
schváleným, obsahem vzdělání. Současně je na vyšším stupni jednotné školy
respektován princip diferenciace vzdělávání, a to prostřednictvím povinně
volitelných a nepovinných předmětů podle zájmu žáků. Rovnost vzdělání je
také zabezpečována tím, že vzdělání je bezplatné, včetně bezplatného poskytování učebnic a učebních pomůcek, zdravotní péče, stravování, dopravy a ubytování.
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Struktura školského systému
Předškolní výchova
Ve Finsku je předškolní výchova v mateřských školách a jiných zařízeních
nepovinná a prochází jí asi třetina populace. Pro děti ve věku do tří let jsou
určeny jesle, které jsou spravovány ministerstvem sociálních věcí. Mateřské
školy vychovávají děti ve věku do šesti let. Pro malé skupiny dětí jsou určeny
tzv. mikrojesle a rodinné mateřské školy a dále soukromé mateřské školy.
Základní škola
Finská základní jednotná škola má devět ročníků. Člení se na nižší stupeň (1.6. ročník) a vyšší stupeň (7.-9. ročník). Obsah vzdělání v základní škole je
určován jednotně učebním plánem, který zahrnuje celkem 14 povinných a 10
volitelných předmětů. U většiny předmětů jsou počty týdenních vyučovacích
hodin stanoveny v jistém časovém intervalu, který může být školou pozměněn
na základě potřeb žáků.
Učební plán zahrnuje tzv. integrované předměty, které slučují dva nebo více
tradičních předmětů (např. dějepis a sociální nauka, biologie a zeměpis, fyzika
a chemie). V učebním plánu je značný prostor věnován estetickým a výtvarným
předmětům. Velká pozornost se věnuje jazykovým předmětům. Ředitelé škol
a učitelé mohou provádět jisté úpravy učebního plánu a učebních osnov, vybírají pro určitý ročník a předmět učebnice ze široké nabídky nakladatelství.
Žáci jsou hodnoceni pro každý předmět za každé pololetí pomocí sedmibodové
stupnice (nejhorší stupeň je 4, nejlepší 10). Klasifikace se neprovádí v 1. a 2.
ročníku. Žáci, kteří mají nedostatečný prospěch mohou postoupit do vyššího
ročníku po vykonání zvláštní zkoušky. Mají-li nedostatečný prospěch ve 3
předmětech, musí opakovat ročník.
Střední školy
Střední všeobecně vzdělávací škola
Finská střední všeobecně vzdělávací škola je tříletá škola gymnaziálního typu.
Poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Jejím hlavním cílem je
příprava studentů na vysokoškolské studium a na specializované pomaturitní
studium. Tímto typem školy prochází přibližně 54 % populace. Tato střední
škola byla v posledních letech významně reformována. Hlavní změny se týkají
obsahu vzdělání. Učební plán je značně variabilní. Umožňuje výběrovost
předmětů. Obsahuje skupinu povinných a volitelných předmětů. Studenti jsou

161

přijímání do tohoto typu školy bez přijímacích zkoušek. O přijetí rozhoduje
prospěch na základní škole. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Sestává
z písemných a ústních zkoušek ve 4 povinných a 2 výběrových předmětech.
Střední odborné školy
Některé typy odborných škol poskytují nižší střední odbornou kvalifikaci bez
maturity, tzv. instituty poskytují úplnou střední odbornou kvalifikaci s maturitou a umožňují absolventům vstup i na vysoké školy.
Žáci středních škol jsou průběžně hodnoceni během celého vzdělávání. Obsah
zkoušky závisí na konkrétním vzdělávacím programu. Cílem zkoušky je sledování úspěšnosti dosahování cílů vzdělání na úrovni systému, institucí i jednotlivce. Výkon jednotlivce se objevuje na studijní kartě jednotlivce. Výsledky
mají vliv na přeřezování do vyšších stupňů studia a na selekci na trhu pracovních sil.
Vysoké školy
Vysokoškolské vzdělání poskytují tyto druhy vysokoškolských institucí:
•
•
•
•
•

univerzity,
vysoké školy technické,
vysoké školy ekonomické,
vysoké školy veterinární medicíny,
vysoké školy umělecké.

Přístup k vysokoškolskému vzdělání je regulován na základě výsledků maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni
pouze studenti s celkovým prospěchem výborným ve všech maturitních předmětech. Všechny vysoké školy ve Finsku jsou státní. Studium neprobíhá v pevně stanovených ročnících pro všechny studenty, ale na základě toho, jak student
dosáhne předepsaného počtu bodů (kreditový systém).
Základním stupněm po absolvování vysokoškolského studia je tzv. kandidátský
diplom, jenž je ekvivalentní stupni M.A. Tento stupeň je udělován v oborech
společenskovědních, přírodovědných, ekonomických, pedagogických, nikoliv
však lékařských a veterinárních, kde je studium ukončováno až vyšším stupněm.
V postgraduálním studiu se získávají vyšší kvalifikační stupně tzv. licenciát
a doktorát. K licenciátu je zapotřebí asi 2-3 let studia po základním studiu,
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doktorátu se dosahuje asi po 4-5 letech studia. Hlavní náplní studia k doktorátu
je samostatný výzkum, dokumentovaný disertací a její obhajobou.
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Školství ve Francii
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Francouzské školství a vzdělávací systém jsou založeny na principech, z nichž
řada byla inspirována již Velkou francouzskou revolucí. Mezi základní principy
patří:
• svoboda vzdělání, umožňující legální koexistenci státních a soukromých
vzdělávacích institucí
• rovnost vzdělávacích příležitostí, která zaručuje všem dětem a mladým
lidem, žijícím na národním teroritoriu, bez ohledu na jejich sociální, kulturní či
rasový původ, stejný přístup ke vzdělání a profesionální přípravě
• školní povinnost, přičemž povinná školní docházka je pro děti od 6 do 16 let
• bezplatnost veřejného vzdělání všech stupňů
• respektování heterogenity žáků a individuálních zvláštností jejich osobnosti,
realizované v diverzitě vzdělávacích cest
• světskost, chápána jako neutralita náboženská, ideologická, filozofická
a politická
• rovnováha mezi centralizací a decentralizací, projevující se v novém rozdělení mezi stát a místní správní orgány
Struktura školského systému
Francouzský školský systém je založen na třech základních stupních: počáteční
(elementární, základní) školství, střední a vysoké školství. Každý stupeň se dělí
na cykly, přičemž každý cyklus se dále člení na jednotlivá období podle funkce
a typu školy.
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Předškolní výchova
Předškolní výchova je bezplatná a nepovinná a je určena dětem ve věku od 2 do
6 let. Uskutečňuje se v mateřských školách, které jsou budˇ samostatné nebo
jsou připojeny k základní škole. Děti v mateřské škole jsou obvykle rozděleny
do 3 sekcí podle věku: od 2 do 4 let, od 4 do 5 let, a od 5 do 6 let.
Cílem předškolní výchovy je připravit děti pro život ve společnosti, rozvíjet
jejich fyzické a intelektuální schopnosti a připravit je na školní práci. Děti
v mateřských školách jsou pod kontrolou školních psychologů. Těm, které mají
nějaké obtíže, je věnována zvláštní pozornost, případně přicházejí do tzv. adaptačních tříd.
Základní škola
Základní škola je povinná pro všechny děti ve věku od 6 do 11 let. Je rozdělena
do tří cyklů:
Přípravný cyklus – C.P.: trvá 1 rok, navštěvují ho žáci od 6 do 7 let
Základní cyklus – C.E.: trvá 2 roky, navštěvují ho žáci od 7 do 9 let
Střední cyklus – C.M.: trvá 2 roky, navštěvují ho žáci od 9 do 11 let
Cílem výuky na základní škole je naučit žáky základům čtení, psaní a počítání,
rozšířit jejich chápání času a prostoru, poznání předmětů moderního světa
a sebe sama, podněcovat rozvoj intelektových, uměleckých, manuálních a fyzických schopností. Učební osnovy a směrnice jsou povinné pro všechny školy,
ovšem při realizaci lze přihlížet k místním specifikům.
Děti, které nestačí na výuku z intelektových důvodů, mohou být zařazeny do
tzv. zdokonalovacích tříd, které jsou při některých školách. Děti, u nichž se
projevují vývojové poruchy nebo poruchy chování, jsou zařazovány do tzv.
adaptačních tříd. Cílem výuky v těchto třídách je umožnit dětem opětné zařazení do normálního vyučovacího procesu.
Střední školy
Středoškolská výuka se dělí na 2 cykly. První cyklus pro žáky od 11/12 do
15/16 let se realizuje na nižší střední škole - collége, druhý cyklus je pro žáky
od 15/16 let do 17/18 let a probíhá na vyšší střední škole - lycée.
Collége
Collége je čtyřletá, poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání a orientuje
žáky pro další výběr školy nebo zaměstnání. První dva roky (6. a 5. ročník – ve
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Francii se číslují ročníky na střední škole od nejvyššího k nejnižšímu) představují tzv. pozorovací cyklus. Všichni žáci se učí společně. Další dva ročníky
představují tzv. orientační cyklus (4. a 3. ročník).
Základ kurikula pozorovacího cyklu tvoří francouzština, matematika, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, technická výchova, výtvarná a hudební výchova, tělesná
výchova. Do kurikula orientačního cyklu jsou zařazeny kromě pokračujících
základních předmětů i předměty volitelné. K těmto volitelným předmětům
náleží: latina, řečtina, živý jazyk 2, rozšířená výuka 1. živého jazyka, úvod do
technologie. Výběr z těchto fakultativních předmětů je stanoven jako povinný
vzhledem k dalšímu zaměření studia. Žáci, kteří chtějí studovat v přírodovědných sekcích lycea, si obyčejně vybírají jako fakultativní předmět prohloubení
1. cizího jazyka, studium 2. cizího jazyka nebo klasické jazyky. Klasické jazyky si vybírají ti žáci, kteří chtějí studovat v humanitních sekcích. Úvod do technologie je určen především žákům, kteří si v lyceu volí technický profil nebo
chtějí získat odborné technické vzdělání.
Žáci, kteří v pozorovacím cyklu neprospívají, jsou zařazováni do tzv. předprofesionálních tříd, které existují při collége nebo některých odborných lyceích a učilištích. Při některých colléges existují také Sekce specializované
výchovy, do kterých jsou přijímáni žáci s lehkým intelektuálním deficitem.
Ve věku 14 let, tedy po absolvování 4. třídy collége (8. postupného ročníku),
mohou získat žáci diplom o absolovování studia na škole 1. stupně, který je
opravňuje pokračovat ve studiu na odborných lyceích. Po absolvování collége
mohou žáci dále studovat na všeobecně vzdělávacím a technologickém lyceu,
na odborném lyceu nebo odejít do učení.
Odborná lycea
Odborné lyceum je středoškolská instituce, která přijímá žáky budˇ po ukončení
collége do dvouleté přípravy, jež vede po složení zkoušky k získání odborného
diplomu (B.E.P.) nebo po ukončení 5. třídy collége (7. postupného ročníku)
eventuálně tzv. před-profesionální třídy - C.P.P.N. do tříleté přípravy, která je
ukončena osvědčením o odborné způsobilosti - C.A.P.
Mezi odborným diplomem a osvědčením o odborné způsobilosti existuje určitý
rozdíl. C.A.P. umožňuje získání míst dělníků nebo kvalifikovaných zaměstnanců. B.E.P. je potvrzením o vzdělání odborníků, kteří získali kvalifikaci nikoli
pro jedno určité povolání, nýbrž pro soubor činností, vztahujících se k určité
odborné, průmyslové, obchodní, administrativní nebo sociální oblasti. Po zís-
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kání tohoto diplomu mohou být nejlepší studenti přijati do dvouletého studia
vedoucího k odborné maturitě.
Lycea
Lycea jsou středoškolské instituce, kam jsou přijímáni žáci, kteří ukončili nižší
střední školu - collége. Studium je tříleté (2., 1. a závěrečná třída), ukončené
podle zaměření žáků všeobecně vzdělávací maturitou, technickou maturitou
nebo získáním diplomu technika. Jednotlivé ročníky se nazývají: 1. seconde, 2.
premiére, 3. terminal. Při nástupu do lycea musí studenti učinit několik závažných rozhodnutí: kterou sérii (směr, větev studia) zvolí a jaké povinné předměty budou studovat.
Při nástupu do lycea si žáci mohou zvolit mezi dvěma typy druhé třídy: mezi
tzv. druhou třídou rozhodování (seconde de determination) a tzv. specifickou
druhou třídou (seconde spécifique).
Ve specifické třídě je specializovaný program výuky. Jsou do ní přijímáni žáci,
kteří chtějí:
• spojit všeobecné vzdělání, jež vede k získání hodnosti bakaláře techniky, se
studiem některého uměleckého oboru, hudby nebo tance,
• připravit se na získání diplomu technika v některých oborech.
Ve třídě rozhodování nejsou žáci děleni do sekcí. Je zde společný základ všeobecně vzdělávacích předmětů, který zahrnuje francouzštinu, dějepis, zeměpis,
občanskou nauku, cizí jazyk 1, matematiku, fyziku, přírodní vědy a tělesnou
sportovní výchovu. Kromě toho si žáci volí jako prohlubující studium další
předměty podle svého příštího zaměření.
V 1. třídě lycea se již žáci dělí do různých sekcí. Žáci, kteří chtějí ukončit studium všeobecně vzdělávací maturitou (všeobecný bakalauerát), volí následující
sekce:
A - humanitní, kde existují 3 varianty:
filosofie - matematika, filosofie - jazyky, filosofie - umělecké obory
B - sociálně ekonomickou
S - přírodovědnou, která se v 1. třídě nedělí a v závěrečné třídě se člení na:
C - zaměření matematika - fyzika
D - zaměření matematika - přírodní vědy
E - zaměření matematika - technologie
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Žáci, kteří se připravují k technické maturitě (technický bakalauerát), si mohou
vybrat ze 3 studijních směrů, které se dále dělí na specializace:
F - 12 specializací pokrývajících sféru průmyslu, zdravotnictví, sociální péče,
hudby a užitého umění
G - 3 specializace z oblasti ekonomiky
H - informační technika
Výběrově volitelné předměty nabízí 38 alternativních programů studia. Každá
série má 3 typy předmětů. Společné (základní), povinně volitelné a výběrově
volitelné. I v rámci jednoho povinného předmětu mohou existovat varianty
nebo modifikace podle rozsahu a náročnosti.
Rozhodující slovo při zařazování lyceisty do určité sekce a zaměření má školní
rada pro orientaci, ve které je ředitel školy, zástupci učitelů, rodičů, školní lékař
a psycholog. Tato školní rada vychází z doporučení učitelů dané třídy, bere
v úvahu přání rodičů a často se opírá o výsledky testů, názor školního lékaře
a psychologa. Studenti jsou každý rok testováni a pokud nesplní požadavky,
musí opakovat ročník.
V předposledním ročníku skládají všichni studenti závěrečnou zkoušku z francouzštiny (ústní a písemnou). Pokud nemají francouzštinu předepsanou v sérii,
v posledním ročníku již nemusí v jejím studiu pokračovat. Z hlediska intenzity
studia je závěrečný ročník lycea nejnáročnější. Období vlastních zkoušek je
náročné na čas a vyžaduje značné soustředění a vypětí. Pokud student nesplní
předepsaný počet bodů, nedostávají absolutorium a musí opakovat poslední
ročník a za rok zkoušky ze své série.
Závěrečné zkoušky mají dvojí funkci: jsou závěrem středoškolského studia
a současně poskytují kvalifikaci pro vysokoškolské studium. Bakalaureát je
chápán jako první fáze přijímání na vysoké školy - otevírá možnost vysokoškolského studia a provádí předběžnou selekci. Tradičně je bakalaureát považován za první vysokoškolskou zkoušku. Druhá fáze je konkursní řízení, které
je selektivní.
Složení všeobecně vzdělávací maturity umožňuje pokračovat ve studiu na univerzitě nebo tzv. velké škole. Studenti nejsou připraveni na výkon určitého
povolání. Technická maturita umožňuje studentům nastoupit budˇ rovnou do
praxe jako středoškolsky vzdělaní technici, nebo pokračovat ve studiu na uni-
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verzitě a velkých školách příslušného zaměření. Diplom technika je dokladem
o kvalifikaci pro určité povolání, což je hlavním cílem tohoto studia. Tento
diplom rovněž opravňuje k vysokoškolskému studiu, zejména pak v krátkém
cyklu.
Učňovské školství
Pro učňovské školství ve Francii je charakteristický princip alternace ve vzdělávání. Výuka učně musí probíhat částečně v podnicích, částečně v Centrech
pro vzdělávání učňů.
V podniku je učeň v roli dělníka, který uzavírá pracovní smlouvu s mistrem pro
výchovu učňů, který je stanoven státem. Touto smlouvou se mistr zavazuje
zajistit učni celkové vyučení v oboru a dávat mu práci, která je v přiměřeném
vztahu k profesi, pro kterou se připravuje. Centrum pro výchovu učňů, jehož
návštěva je povinná, poskytuje všeobecné vzdělání, spojené s teoretickým
a praktickým vzděláním technologickým. Tato Centra pro výchovu učňů nejsou
součástí vzdělávacího systému. Jejich vznik závisí na iniciativě sociálních partnerů, t.j. cechů, podniků, zaměstnavatelů, atd.
Vysoké školství
Francouzské vysoké školství se vyznačuje velkou různorodostí. Kromě státních
vysokých škol existují i školy soukromé. Tradičně existují dva velké typy vysokoškolských zařízení. Jsou to univerzity a elitní odborné školy, tzv. velké
školy.
University
University jsou veřejné instituce, přijímající velké množství studentů bez přijímacích zkoušek, jen na základě maturitního vysvědčení. Jejich struktura a fungování jsou založeny na třech principech: principu autonomie, participace
a mnohodisciplinarity.
University jsou členěny na:
• fakulty, pro které jsou charakteristické velké předmětové bloky: právo,
umění, vědy o člověku, přírodní vědy, ekonomika a řízení;
• instituty a školy: např. Vysoké národní školy inženýrské, Universitní inženýrské školy, Universitní technologické instituty;
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• různé vzdělávací a specializační instituty, na kterých se připravují studenti
k národním nebo specializovaným diplomům;
• instituty poskytující služby (knihovny, dokumentační centra, informační
a orientační služby).
University vydávají národní diplomy, udělují také doktoráty a habilitace.
K univerzitám náleží také tři Národní polytechnické instituty. Ty zahrnují národní Vysoké inženýrské školy (ENS), které připravují studenty k titulu inženýra. Jejich absolventi mohou po absolvování příslušného studia získat také doktorát.
Univerzitní studium práv, ekonomie a řízení, filozofie, umění, humanitních věd
a přírodních věd je organizováno do 3 cyklů:
1. cyklus je cyklem všeobecného vzdělávání a orientace. Toto studium obsahuje povinné předměty a předměty, které si studenti volí podle svého příštího
zaměření. Po jeho ukončení získávají Diplom všeobecných univerzitních studií
ve 24 specializacích. Délka tohoto cyklu je různá podle specializace oboru.
2. cyklus je cyklem prohlubování vědomostí a vysoké vědecké úrovně a má za
cíl i přípravu k odborné činnosti. V tomto cyklu získávají studenti tituly Licenciát a Maitre.
3. cyklus je cyklem vysoké specializace a vzdělávání pro výzkum a prostřednictvím výzkumu. Existují zde 2 směry:
• směr vedoucí k získání Diplomu vysokých specializovaných studií, který
má za cíl odborné vzdělání v délce 1 roku, doplněné stáží v podniku;
• směr vedoucí k doktorátu, jehož první rok je zakončen získáním Diplomu
prohloubených studií a po dalších dvou letech studia, výzkumné činnosti a obhájení disertační práce získávají studenti doktorát.
Po doktorátu může následovat habilitace, která představuje univerzitní diplom,
umožňující práce ve výzkumu na vysoké úrovni a vedení doktorských prací.
Studium medicíny (maturita + 8 let a více) a farmacie (maturita + 6 let) je organizováno jiným způsobem.
Velké školy
Velké školy jsou specifikou francouzského vysokého školství. Vznikly v 18.
století a postupně získaly vysokou prestiž. Jsou velmi selektivní a připravují
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vysoce kvalifikované kádry pro nejrůznější obory. Velké školy je možno členit
na:
A/ Vědecké školy
a/ 174 inženýrských škol, kam patří:
• veřejné školy poskytující všeobecné a mnohodisciplinární vzdělání, které
připravují inženýry a vysoce kvalifikované síly pro civilní i vojenskou sféru;
• veřejné nebo soukromé školy vzdělávající inženýry ve specializovaných
oborech;
b/ 4 vysoké školy veterinářské;
c/ 4 vysoké školy pro přípravu vysokoškolských profesorů, které ve čtyřletém
studiu připravují studenty v literární, vědecké a technologické sekci k získání
národního diplomu vydávaného univerzitou, ke konkursu pro přijetí do školství,
k osvědčení a způsobilosti vyučovat ve školství 2. stupně.
B/ Vysoké školy obchodní
Připravují pracovníky v oblasti obchodu, jsou většinou spravovány Obchodní
průmyslovou komorou.
C/ Jiné velké školy poskytující nejrůznější speciální vzdělání
Náleží sem umělecké školy, školy připravující architekty, novináře, tlumočníky, překladatele atd.
D/ Školy připravující pro veřejné funkce
Zajišťují specializované vzdělání a připravují k vysoké kariéře ve veřejném
životě.
Nižší cyklus vysokoškolského vzdělání
Tyto školy rozšiřují nabídku pomarituritního studia na úrovni 1. cyklu vysokoškolského studia. Vzdělání na této úrovni je poskytováno na univerzitách
v Univerzitních technologických institutech a ve specializovaných sekcích
lyceích.
Literatura
Kuželová, M.: Školství ve Francii. Praha, ÚŠI 1986
Váňová, M. a kol.: Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Praha, UP 199
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Školství v Itálii
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Obecné cíle italského školského systému jsou zakotveny v Ústavě Italské republiky. K těmto cílům náleží:
• Svoboda výchovy a vzdělání
Učitelé mohou volit metody výuky, aby žáci měli možnost, a tím i svobodu,
rozvíjet svoje individuální kritické schopnosti, aniž by byli psychologicky nebo
ideologicky determinováni.
• Výsadní práva republiky
Vytvářet základní principy výchovy a vzdělání, zakládat státní školy všech typů
a stupňů. Instituce a jednotlivci mají právo zřizovat školy a vzdělávací zařízení
bez závazků ze strany státu. Žáci státních i nestátních škol mají stejná práva
a povinnosti.
• Právo na vzdělání, povinnost školní docházky
Všeobecná vzdělávací povinnost trvá nejméně osm let. Žák má dosáhnout co
nejvyššího stupně vzdělání vzhledem ke svému talentu a bez ohledu, zda jim to
jejich sociální situace umožňuje. V takovém případě jsou poskytována stipendia.
Struktura školského systému
Předškolní výchova
Děti ve věku 3 - 6 let mohou navštěvovat mateřské školy. Většina mateřských
škol jsou státními zařízeními, která se řídí osnovami. Předškolní výchova nemá
zahrnovat výuku v pravém slova smyslu. Jejím cílem je přispět k rozvoji osobnosti dětí, vyrovnat úroveň dětí přicházejících z méně podnětného prostředí
a připravit je ke vstupu do školy. Mateřské školy mohou být zřizovány také
obcemi, soukromými osobami či církvemi.
Základní škola
Základní škola je pětiletá a je rozčleněna do dvou cyklů. První cyklus zahrnuje
první a druhou třídu (6 - 8 let) a druhý cyklus třetí až pátou třídu (8 - 11 let).
Zatímco první cyklus se zaměřuje na osvojování čtení, psaní a počítání, druhý
cyklus je obohacen o předměty další - o občanskou výchovu, zeměpis, dějepis,
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náboženství, kreslení a psaní, ale i o předměty povahy výchovné - jako je výchova tělesná, hudební a výtvarná. Pro základní školy jsou stanoveny pedagogické cíle a osnovy, které jsou celostátně platné a závazné. Hodnocení žáků
zaznamenává učitel do osobních listů. Tradiční hodnocení v číselném vyjádření
bylo zrušeno.
Střední škola
Nižší střední škola
Nižší střední školu navštěvují žáci ve věku 11 - 14 let. Tato škola má tři ročníky. Do učebního plánu nižší střední školy jsou zařazeny tyto předměty: italština, historie a občanská výchova, matematika, zeměpis, základy přírodních věd,
cizí jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, základy techniky a náboženství. Až na náboženství jsou všechny uvedené předměty povinné
- rodiče mohou žádat o osvobození z výuky náboženství.
I na tomto stupni školy bylo zrušeno tradiční hodnocení známkami. Učitelé
vypracovávají analytickou zprávu z každého předmětu a globální informativní
hodnocení výkonu žáka. V závěru třetího ročníku skládají žáci komisionální
závěrečnou zkoušku. Výsledky této zkoušky, průběžná hodnocení a také závěrečná zpráva jsou podkladem pro osvědčení povinné školní docházky.
Vyšší střední školy
Vyšší střední škola je určena žákům od 14 do 19 let. Dělí se na tyto typy:
•
•
•
•

klasické, přírodovědné a pedagogické školy
umělecké školy
technické školy
odborné školy

Klasická střední škola
Studium na klasickém lyceu je pětileté a zahrnuje dva cykly: první dvouletý
cyklus (ginnasio) a druhý tříletý cyklus (liceo). Studijní program má převážně
humanitní zaměření. Studium na tomto typu školy je završeno maturitní zkouškou a získané maturitní vysvědčení opravňuje ke studiu na kterékoliv vysoké
škole.
Přírodovědná střední škola
Cílem přírodovědného lycea je připravit studenty k univerzitnímu studiu
v oblasti přírodních věd a medicíny. Studenti ovšem mohou studovat na všech
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univerzitních fakultách a vysokých školách. Studium je členěno do dvou cyklů,
počáteční cyklus je dvouletý, druhý cyklus je tříletý.
V závěru studia je zařazena maturitní zkouška, která je tvořena dvěma písemnými testy (z italštiny a z předmětu vybíraného každoročně celostátně) a ústní
zkouškou ze dvou předmětů (jeden předmět vybírá žák, druhý zkušební komise).
Pedagogická střední škola
Tato škola je čtyřletá a připravuje učitele základních škol. Do učebního plánu
jsou zahrnuty tyto předměty: italština a italská literatura, cizí jazyk, filozofie,
pedagogika, psychologie, historie, občanská výchova, zeměpis, přírodní vědy,
matematika, fyzika, kreslení, dějiny umění, sborový zpěv, tělesná výchova.
Náboženství a hra na hudební nástroje jsou nepovinné. Úspěšné absolvování
opravňuje k vykonání zkoušky učitelské způsobilosti.
Pedagogická škola
Studium na této škole je tříleté a je zaměřeno na přípravu učitelek mateřských
škol. Vyučují se zde následující předměty: italština a italská literatura, vychovatelství, dějepis, zeměpis, účetnictví, matematika a přírodní vědy, hygiena
a pediatrie, hudba a sborový zpěv, domácí hospodářství, teorie a praktická
aplikace tělesné výchovy, ruční práce a kreslení, pedagogická praxe. Studium je
zakončeno zkouškou, jejíž úspěšnost je prokázána vysvědčením, které poskytuje kvalifikaci k výkonu povolání učitelky mateřských škol.
Umělecké školy
Umělecké lyceum - tento typ střední školy má za cíl připravit žáky k specializovanému studiu malby, sochařství, scénografie a architektury. Studium je
čtyřleté a má dvě specializace: figurální umění a scénografie, architektura.
Studenti mohou absolvovat ještě doplňující pátý ročník. Podrobí-li se závěrečné
státní zkoušce, získají osvědčení o umělecké maturitní zkoušce, které umožňuje
pokračovat ve studiu na univerzitě.
Umělecké školy mají za cíl připravit žáky pro tvorbu tradičních lidových děl
a pro samostatnou tvorbu v oblasti užitého umění. Délka studia na těchto školách je tři roky, ale na některých školách je zavedeno doplňující dvouleté studium, které připravuje k maturitě užitého umění. Tato zkouška opravňuje ke
studiu na vysokých uměleckých školách.
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Technické školy
Technické školy připravují žáky k výkonu technických a administrativních
povolání a službám v oblasti zemědělství, průmyslu a obchodu. Existuje devět
oborů technických škol: zemědělské, průmyslové, obchodní a jazykové, školy
pro cestovní ruch, pro zahraniční obchod, pro lodní dopravu, topografické,
průmyslové školy a školy pro povolání vykonávaná převážně ženami.
V prvních dvou letech jsou osnovy všech technických škol v podstatě shodné.
Vyučují se zde všeobecné předměty: italština a italská literatura, dějepis a občanská výchova, zeměpis, cizí jazyk, matematika, fyzika, přírodní vědy a chemie, tělesná výchova. V dalších třech letech přistupují další odborné předměty
podle specializace a zaměření školy. Studium na technických školách je zakončeno závěrečnou zkouškou zaměřenou podle specializace, na jejímž základě
získává žák osvědčení o ukončení technické školy. Toto osvědčení umožňuje
získat zaměstnání na středoškolské úrovni nebo pokračovat ve studiu na vysoké
škole.
Odborné školy
Odborné školy jsou tříleté a jsou určeny žákům od 14 do 17 let. Jejich cílem je
připravovat kvalifikované dělníky.
Existuje pět základních typů těchto odborných škol: školy se zaměřením na
zemědělství, obchod, průmysl, pohostinství a školy pro profese vykonávané
převážně ženami. Kromě toho má každá škola různé kvalifikační sekce. Těchto
sekcí je celkem 180, ale v praxi jich má jednotlivá škola vždy pouze 50 - 60.
Podle místních či regionálních potřeb mohou mít některé školy specifické obory, přičemž jejich učební program podléhá schválení ministerstva školství.
Po dvou nebo třech letech studia mohou žáci složit zkoušku a získat osvědčení
o kvalifikaci. Některé odborné školy zavádějí pětileté studium, které umožňuje
žákům získat zároveň odbornou přípravu i hlubší všeobecné vzdělání. Absolventi tohoto studia skládají závěrečné zkoušky ze specializace, kterou si vybrali, a získávají osvědčení o ukončení studia odborné školy, které je ekvivalentním osvědčením o ukončení studia technické školy v dané specializaci. Umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Počáteční odborné vzdělání
Profesionální příprava v Itálii nepatří do školského systému a je plně v kompetenci krajů. Tato příprava se realizuje buď v centrech profesionální přípravy
nebo v centrech patřících soukromým organizacím.
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Vysoké školy
Vysokoškolskou výuku zabezpečují univerzity a vysoké školy. Univerzity se
skládají z fakult různého zaměření, k nimž patří i polytechniky, které mají výlučně technický charakter. Také vysoké školy se mohou skládat z více fakult,
ale tyto fakulty mají příbuzné zaměření.
Studium na univerzitách je většinou čtyřleté, na inženýrských fakultách pětileté, na lékařských fakultách šestileté. První dva roky studia představují obvykle
pevně stanovený obecný studijní základ, který absolvují všichni studenti. Další
dva roky je výuka specializována podle oborů. Na závěr studia získávají absolventi diplom. Toto osvědčení však bezprostředně neopravňuje k výkonu povolání. K tomu je třeba složit další příslušnou zkoušku.
Literatura
Škoda, K.: Školství v Itálii. Praha, ÚŠI 1990
Education in Italy. Roma, Ministry of Education 1990
Školství v Nizozemsku
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Vzdělávání je v Nizozemsku považováno za významnou, jednu ze společensky
prioritních sfér. Vzdělávací systém je svým způsobem unikátní. Jeho diferencovanost, odrážející principy tolerantnosti, demokratičnosti a svobody, uplatňování demokratických práv skupin a jednotlivců, dosahování vysoké úrovně,
je státem podporována a je součástí vládní politiky. Školy státní, církevní
i soukromé tvoří rovnoprávné součásti celého vzdělávacího systému. Svoboda
zakládání škol, svoboda ideologie a svoboda vnitřní struktury školy jsou tři
základní opěrné sloupy tohoto systému. Svým způsobem je mimořádná i participace rodičů a regionálních, místních a dalších veřejných orgánů. Podle Zákona o povinném vzdělávání z r. 1985 je délka povinné školní docházky 11 let.
Předškolní výchova je začleněna do systému povinné školní docházky a mateřská škola je organicky propojena se základní školou. Žák začne chodit do školy
v 5 letech. Šestnáctiletí, kteří nepokračují v dalším intenzivním studiu jsou
povinni navštěvovat 1 - 2 roky školu nejméně dva dny v týdnu.
Obecné cíle školské politiky zahrnují:
• podporování rovnosti vzdělávacích příležitostí pro různé sociální skupiny
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• podporování sociální mobility a integrace
• podpora kulturních inovací, kulturního transferu
• rozvoj přípravy odborníků na různých úrovních
Struktura školského systému
Předškolní výchova
Předškolní výchova byla do roku 1985 realizovaná v mateřských školách pro
děti od čtyřech let. Ačkoliv tato docházka nebyla povinná, navštěvovala je
většina dětí. Úspěchy předškolní výchovy vedly ke spojení mateřské a primární
školy.
Základní školy
Poskytují základní vzdělání pro veškerou normální populaci do věku 12 let. Má
zákonem centrálně vymezené obecné cíle, úkoly a předměty, kterým musí být
povinně vyučováno. Každá škola si vypracovává své vlastní kurikulum podle
předepsaných kriterií. Své požadavky na modifikace ve školním kurikulu
uplatňuje výbor školy, složený z rodičů, učitelů a starších žáků. Kurikulum je
kontrolováno státními školními inspektory.
Střední školy
Představují 4 základní typy:
1/ preuniverzitní vzdělávání - VNO / gymnázia, athenea, lycea/ je šestileté,
připravuje studenty pro studium na vysoké škole
2/ vyšší všeobecně vzdělávací střední školy - HAVO, jsou pětileté, připravují
studenty především na vyšší odborné vzdělávání
3/ nižší všeobecně vzdělávací střední školy - MAVO, jsou čtyřleté a studenti
pak pokračují ve studiu na vyšší střední všeobecně vzdělávací škole nebo na
odborných školách
4/ nižší střední odborné školy - LBO, jsou 3-4 leté, poskytují před-profesní
přípravu, studenti pak získávají profesní přípravu na odborných učilištích, na
vyšších středních odborných školách nebo v dalších formách odborné přípravy
Tendence tohoto systému směřuje k co největší propustnosti. Ve 12 letech sice
žáci musí učinit rozhodnutí, na kterém typu střední školy hodlají pokračovat,
ale existuje přestupný rok s možností re-orientace. Existuje celá řada variant,
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jak dosáhnout odpovídajícího středního vzdělání. Otevírá se řada přechodů
a kombinací. Některé z nich sice prodlužují středoškolské přípravy, ale respektují individuální rozdíly ve zralosti studentů a umožňují změny ve vzdělávací
cestě. Pro tyto školy neexistuje centrálně stanovený učební plán, což umožňuje
školám adekvátně reagovat na reálnou situaci, na charakter a vlastnosti populace, aktuální požadavky komunity, rodičů i žáků. Pouze je stanoven minimální
počet hodin a výčet předmětů. Zákon dovoluje ministerstvu stanovit požadavky
na závěrečné zkoušky. Testy pro hodnocení výsledků si připravují školy částečně samy, ale progresivní je trend jejich centrálního vývoje a zpravování. Na
něm se významně podílí Státní ústav pro měření výsledků vzdělávání /CITO/.
Vyšší střední odborné školy zpracovávají své plány ve spolupráci s příslušnou
sférou odborné praxe, což umožňuje modernizaci kurikula v souladu se sociálními změnami, rozvojem služeb a nových technologií.
Kurikulum zaznamenalo značné změny. Ve školním roce 1993/94. bylo zavedeno základní kurikulum zejména pro první tři ročníky středního vzdělávání.
Cílem tohoto kurikula je zvýšit kognitivní úroveň žáků, snížit počet neprospívajících žáků, zdůraznit rovnocenný přístup ke střednímu vzdělávání. Kurikulum
zahrnuje 15 předmětů: holandština, angličtina, francouzský nebo německý
jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, fyzika/chemie, ekonomie, informační technologie, biologie, tělesná výchova, technologie, praktické
dovednosti a dále dva volitelné předměty. Tyto lze zvolit z následujících předmětů: kreslení, textilní tvorba, ruční práce, dramatická výchova, tanec a hudba.
Povinné předměty tvoří 80% vyučovacího času.
Ve vyšších třídách střední školy si žáci musí vybrat šest až sedm předmětů
v závislosti na tom, jaký typ střední školy navštěvují a ze kterých předmětů
hodlají vykonat závěrečnou zkoušku. V pre-univerzitních a všeobecně vzdělávacích školách je to holandský jazyk a jeden moderní jazyk, které jsou povinnými zkušebními předměty. Na gymnáziu mohou rovněž volit latinu či řečtinu.
Je široká nabídka výběrových předmětů jak humanitních tak i přírodovědných.
Odborné školy nabízejí kromě humanitních a přírodovědných předmětů řadu
předmětů odborných.
Vysoké školy
Zahrnují univerzity, odborné vysoké školy a Otevřenou univerzitu. První stupeň
vysokoškolské přípravy trvá čtyři roky a obsahuje nejvýše jeden rok propedeutické fáze studia. Druhý stupeň je zaměřen na přípravu odbornosti, specializační studium, přípravu na vědeckovýzkumnou činnost.
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Vysokoškolské studium je zpravidla dvoustupňové. První stupeň trvá 4 roky
a obsahuje propedeutickou fázi studia (nejvýš 1 rok) a studium vlastního oboru.
Druhý stupeň je zaměřen na prohlubování odbornosti, specializační studium
a přípravu na vědeckou činnost. Na závěr čtyřletého studijního programu získávají absolventi většinou titul „doktorand“, který odpovídá zahraničnímu „master degree“ (našemu titulu magistr). Absolventi postgraduálního studia získávají
doktorát, ekvivalentní titulu Ph.D.
Literatura
Walterová, E.: Vzdělávací trendy, inovace a pedagogický výzkum v Nizozemsku. Praha, ÚŠI 1990.
Machová, E.: Školství v Nizozemsku. Praha, ÚŠI 1989.
Broekhof, K.: Secondary Education in the Nietherlands. Council of Europe
Press, 1995

Školství v Rakousku
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Rakouské školství je charakterizováno následujícími principy:
•
•
•
•
•

rovnost přístupu ke vzdělání
povinná školní docházka pro děti od 6 do 15 let
právo na vzdělání
bezplatnost vzdělání
možnost svobodné volby vzdělávací cesty na základě schopností jedince

K základním cílům školské politiky náleží:
•
•
•
•
•

rozvíjet individuální talent a schopnosti jedince v souladu s etickými, náboženskými a sociálními hodnotami
připravit budoucího občana demokratické společnosti
poskytnout vzdělání, které umožní uplatnění na trhu práce
vytvářet schopnost pro nezávislé myšlení, toleranci pro filosofické a politické názory jiných národností
vychovat k lásce ke svobodě, míru a ke spoluúčasti na společných úkolech
lidstva
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Struktura školského systému
Školský systém v Rakousku má následující strukturu:
a) předškolní výchova
• jesle: pro děti do 3 let
• mateřské školy pro děti od 3 do 6 let
b) primární školství
• základní škola (obecná) pro děti od 6 do 10 let
c) sekundární školství
I. cyklus: vyšší stupeň obecné školy (4 ročníky), hlavní školy (4 ročníky), nižší
stupeň vyšší všeobecně vzdělávací školy (4 ročníky), polytechnický kurs (devátý ročník pro děti od 14 do 15 let)
II. cyklus: všeobecně vzdělávací školy, vyšší stupeň všeobecně vzdělávací
školy – gymnázium, odborné školství, učňovská škola, odborná střední škola,
odborná vyšší škola
d) terciální školství
• neakademické (koleje, akademie)
• akademické (univerzity, umělecké vysoké školy)
e) zvláštní školy
f) vzdělávání dospělých
Předškolní výchova
Předškolní výchova zahrnuje všechny instituce, v nichž se uskutečňuje výchova
vedoucí k rozvíjení osobnosti dítěte od narození do zahájení povinné školní
docházky. Řadí se k nim především výchova v rodině a zařízeních předškolní
výchovy, k nimž náleží:
• kojenecké jesle (pro děti od osmi týdnů do jednoho roku)
• jesle (pro děti od jednoho roku do tří let)
• mateřské školy (pro děti od 3 do 6 let)
Návštěva zařízení předškolní výchovy není povinná. Cílem mateřské školy je
přispět k přirozenému rozvoji dítěte tak, aby bylo připraveno pro vstup do školy. Výchovná práce mateřské školy není stanovena osnovami, ale vychází z doporučení zaměřených na řečovou výchovu, hudební, výtvarnou, tělesnou
a sociální výchovu, poznávání okolního světa.
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Základní školy
Primární školství
Základní škola zahrnuje čtyři ročníky. Jejím cílem je poskytnout všem žákům
elementární vzdělání. Učební plán je koncipován pouze rámcově a umožňuje
změny na základě vzdělávacích potřeb v daném regionu, škole, třídě. Učitel
vypracovává konkrétní vzdělávací plán na základě individuálních předpokladů
a potřeb.
Velký důraz je kladen na individuální přístup k žákovi a rozvoj jeho přirozeného talentu. Na základě schopností a zájmu žáků dává škola ve čtvrtém ročníku
rodičům doporučení, jakou další vzdělávací cestu by si měly jejich děti zvolit.
Systém umožňuje výběr soukromé či alternativní školy.
Střední školy
Sekundární školství
I. cyklus
a) Obecná škola
V současné době existují tyto školy pouze okrajově, v odlehlejších oblastech.
b) Hlavní škola
V současné době je tato škola nejrozšířenější formou pokračování povinné
školní docházky po ukončení základní školy. Jejím cílem je poskytnout všeobecné vzdělání, umožňující další studium a zároveň připravit pro praktický
život. Tento typ školy prošel v posledních letech výraznou transformací. Tato
škola byla členěna do větví, přičemž diferenciace byla provedena na základě
výkonu žáka. Diferenciace dětí byla podrobována značné kritice.
V současné době již funguje reformovaný model hlavní školy, tzv. nová hlavní
škola. Všichni žáci jsou zde zařazeni do kmenových tříd pátého ročníku bez
ohledu na předchozí dosažené výsledky. Zde procházejí tzv. pozorovacím obdobím, trvajícím nejméně deset týdnů a nejdéle půl roku. Po tomto čase jsou
žáci na základě výsledků v testech v hlavních vyučovacích předmětech (němčina, matematika, živý jazyk) rozděleni do tří výkonnostních skupin. Pro výuku
ostatních předmětů zůstávají v kmenové třídě. Třikrát do roka mají žáci možnost přestoupit z jedné výkonnostní skupiny do druhé. O zařazení žáka do výkonnostní skupiny i o jeho přeřazení rozhoduje pedagogická rada., která o svém
rozhodnutí informuje rodiče. Jestliže rodiče nesouhlasí s tímto rozhodnutím,
může se žák přihlásit ke zkoušce do vyššího stupně. Pokud zkoušku nesloží, je
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povinen navštěvovat tu výkonnostní skupinu, do níž byl pedagogickou radou
zařazen.
c) Nižší stupeň všeobecně vzdělávací školy
Tento typ školy neexistuje samostatně, nýbrž pouze v rámci tzv. dlouhé formy
gymnázia nebo reálného gymnázia. Poskytuje žákům prohloubené všeobecné
vzdělání tak, aby mohli buď pokračovat na vyšším stupni nebo přejít na některou střední odbornou školu nebo vyšší školu.
Pro přijetí do tohoto typu školy žáci nemusí vykonávat přijímací zkoušku. Pokud žák je hodnocen z němčiny, čtení a matematiky ve čtvrtém ročníku základní školy horší známkou než dvojkou, musí skládat přijímací zkoušku.
První dva ročníky této školy jsou orientační a pozorovací fází. Ve 3. ročníku
dochází k diferenciaci do tří typů:
1) gymnázium (s jedním živým jazykem a latinou)
2) reálné gymnázium (s jedním živým jazykem a deskriptivou)
3) reálné gymnázium hospodářské pro dívky (s jedním živým jazykem, pracovní výchovou a posílenou chemií)
4) polytechnický kurs
Roční polytechnický kurs je určen pro ty čtrnáctileté žáky, kteří nechtějí pokračovat ve studiu nebo ještě nejsou rozhodnuti. Pro tyto žáky představuje tento
kurs ukončení povinné školní docházky. Hlavním cílem této školy je příprava
na povolání. Kromě povinných předmětů je kladen důraz na profesní orientaci
podle zájmové diferenciace žáků formou volitelných předmětů.
II. cyklus
Na úrovni vyššího cyklu sekundárního školství se značně zesiluje diferenciace.
Kromě škol poskytujících všeobecné vzdělání do tohoto typu náleží široká
a mnohotvárná oblast odborného školství.
Vyšší stupeň všeobecně vzdělávací školy
Vyšší stupeň všeobecně vzdělávací školy je pokračováním dlouhé formy gymnázia nebo reálného gymnázia. Proto žáci z nižšího stupně tohoto typu školy
přecházejí na vyšší stupeň v podstatě automaticky. Cílem tohoto stupně školy je
dokončit všeobecné vzdělání a vytvořit předpoklady pro úspěšné další, zejména
vysokoškolské vzdělání. I na tomto stupni dochází k další diferenciaci:
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• gymnázium (humanitní) s jedním živým jazykem, latinou a řečtinou nebo
druhým živým jazykem
• reálné gymnázium se zvýšeným počtem hodin výuky matematiky, jedním
živým jazykem a latinou, nebo druhým živým jazykem, v 7. a 8. třídě s výukou
deskriptivní geometrie, eventuálně s větším počtem hodin biologie, chemie,
fyziky
• reálné gymnázium hospodářské, v jehož učebním plánu je vedle jednoho
živého jazyka nebo latiny, také pracovní vyučování, nauka o výživě a hospodářství, psychologie, pedagogika, filosofie
Vyšší stupeň reálného gymnázia
Vedle osmiletých forem gymnázia existuje ještě samostatný vyšší čtyřletý stupeň reálného gymnázia. Předpokladem pro studium na tomto typu školy je
ukončený osmý postupný ročník. V učebním plánu je zařazen jeden živý cizí
jazyk, k němuž od šestého ročníku přistupuje další živý jazyk a dále buď hra na
hudební nástroj, výtvarná výchova nebo deskriptivní geometrie, či rozšířená
výuka přírodních věd.
Kromě tradičních typů gymnázia existují ještě zvláštní formy pro talentované
žáky se zaměřením na hudební, výtvarnou výchovu nebo se sportovním zaměřením. Na tyto speciální formy jsou přijímáni žáci na základě talentové zkoušky.
Studium na všech druzích gymnázia je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž
úspěšné absolvování umožňuje vstup na vysoké školy nebo studium na školách
třetího stupně.
Odborné školství
Odborné školství představuje velmi rozsáhlou skupinu škol různého zaměření.
Náleží sem odborné střední a vyšší školy a odborné povinné školy.
Odborné střední školy
Na tento typ školy jsou žáci přijímáni po ukončení osmého postupného ročníku.
Studium trvá od jednoho roku do pěti let, nejčastěji však tři až čtyři roky. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování standardizovaného testu schopností,
který je upraven pro každou školu.
Cílem střední odborné školy je doplnění všeobecného vzdělání a poskytnutí
odborné přípravy pro povolání nebo skupinu povolání. Neposkytují střední
odborné vzdělání ukončené maturitou. Studium je ukončeno zpravidla závěrečnou zkouškou, která má charakter učňovské zkoušky pro několik profesí. Tato
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zkouška neopravňuje ke vstupu na vysoké školy. Ke školám tohoto typu např.
náleží odborné školy technické a řemeslné, obchodní škola, odborná škola pro
ženská povolání v hospodářství, hospodářská škola, hotelová škola, odborná
škola pohostinství a cestovního ruchu, odborné školy pro sociální práci, odborné školy zemědělské a lesnické.
Vyšší odborné školy
Vyšší odborné školy navazují na ukončený osmý postupný ročník na kterékoliv
škole. Před přijetím ověřují způsobilost žáka ke studiu a k budoucímu povolání
standardizovaným testem. Vyšší odborné školy poskytují vedle všeobecného
vzdělání především vyšší odborné vzdělání. Studium na této škole je pětileté
a je ukončeno maturitní odbornou zkouškou. Nahrazují vyučení v několika
oborech. Vzhledem k tomu, že jsou ukončeny maturitou, poskytují oprávnění
k dalšímu studiu na akademiích a zejména na vysokých školách.
K významnějším druhům vyšších odborných škol patří:
•
•
•
•
•
•

vyšší technická a řemeslnická učiliště
obchodní akademie
vyšší učiliště pro módu a oděvní techniku
vyšší učiliště cestovního ruchu
vyšší učiliště pro ženská povolání v hospodářství
vyšší zemědělská a lesnická učiliště

Odborné povinné školy
Tento typ školy poskytuje přípravu na povolání. Učňové jsou připravováni
v tzv. duálním systému, kdy profesní příprava je realizována v podnicích
a teoretická příprava v odborné povinné škole. Tato škola není nazývána povinnou proto, že by se její návštěva realizovala v rámci povinné školní docházky, ale proto, že je povinná pro všechny žáky v učebním poměru. Učební obory
jsou tříleté, maximálně čtyřleté. Před přijetím je zpravidla ověřena schopnost
pro výkon budoucího povolání. Příprava je ukončena závěrečnou učňovskou
zkouškou.
Kombinace profesní přípravy v podniku a teoretické přípravě na odborné povinné škole je organizována ve dvou formách:
i) celoroční formou, v níž výuka na odborné povinné škole probíhá po celý
školní rok a žáci zpravidla navštěvují školu jeden den v týdnu
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ii) blokovou formou, délka blokové výuky je zpravidla osm týdnů
Povinné školy pro přípravu na povolání spadají po pedagogické stránce do
kompetence spolkového ministerstva vyučování a umění a jemu podřízených
zemských školních rad. Dohled nad odborným výcvikem je v kompetenci ministerstva obchodu, řemesel a průmyslu.
Terciální školství
Tento stupeň vzdělávání zahrnuje nejen vysoké školy, ale i různé druhy neakademického post-sekundárního vzdělávání. Neakademické formy postsekundárního vzdělání představují další vzdělávací možnosti pro maturanty,
kteří tak mohou získat vyšší odbornou kvalifikaci pro určitou profesi. Do této
skupiny náleží koleje a speciální kursy, akademie a vzdělávací zařízení pro
lékařsko-technická povolání.
Koleje a speciální kursy
Koleje nabízejí cykly přednášek, které jsou organizovány, stejně jako tzv. speciální, abiturientské kursy, vyššími odbornými školami. Koleje jsou určeny
absolventům všeobecně vzdělávacích škol nebo vyšších odborných škol. Předpokladem k přijetí je maturitní zkouška na těchto typech škol. Jejich hlavním
cílem je poskytnout maturantům odbornou přípravu a umožnit jim získání odborné kvalifikace na vyšší úrovni. Studium, zakončené odbornou maturitou, je
tří až pěti-semestrové, ovšem s převládající čtyř-semestrovou délkou. Studium
se obvykle realizuje v těchto oborech: stavební technika, důlní stavby, informatika, výpočetní technika, elektronika, spojovací technika, cestovní ruch, obchod, strojírenství, jemná mechanika a optika, technická chemie, textilní technika, textilní chemie, výroba nábytku a tvorba interiéru, vychovatelství. Absolventi technických směrů mohou po tříleté praxi v oboru požádat o udělení titulu
inženýr ministerstvo stavebnictví a techniky.
Speciální abiturientské kursy jsou jedno až čtyř-semestrové. Nejsou ukončeny
maturitou. Realizují se zpravidla v těchto oborech: automatizační technika,
elektronické zpracování informací a aplikovaná mikroelektronika, cestovní
ruch, organizace a řízení, měřící technika.
Akademie
Akademie nemají charakter vysoké školy. Nejrozšířenější jsou pedagogické
akademie, které poskytují přípravu na učitelské povolání. Akademie pro sociál-
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ní práci připravuje pracovníky v sociální oblasti. Podmínkou přijetí je maturita,
která však může být nahrazena tří-semestrovým přípravným studiem, pokud
uchazeč absolvoval jedenáct let školní docházky a úspěšně složil vstupní
zkoušku způsobilosti pro práci v sociální oblasti.
Vzdělávací zařízení pro lékařsko-technická povolání
Podmínkou přijetí je obvykle maturita na vyšší střední škole. Studium trvá 2 - 3
roky. Tato zařízení spadají do kompetence zdravotnictví a ochrany životního
prostředí, mládeže a rodiny. Absolventi se označují podle typu specializace,
např.: diplomovaný logoped, ortoped, atd.
Vysoké školy
Vysoké školy patří do kompetence spolkového ministerstva pro vědu a výzkum. S výjimkou uměleckých vysokých škol se všechny ostatní vysoké školy
nazývají univerzitami.
Přístup na vysoké školy je otevřený pro všechny absolventy vyšších škol, kteří
úspěšně složili maturitní zkoušku. Avšak i ti, kteří neabsolvovali maturitní
zkoušku, mohou studovat na vysokých školách. Pro tyto uchazeče o vysokoškolské studium jsou určeny zpravidla desetiměsíční kursy na univerzitě, ukončené zkouškou opravňující k vysokoškolskému studiu. Uchazeč musí být starší
24 let. Pokud chtějí na základě hodnocení a požadavků v zaměstnání studovat
určitý obor na vysoké škole uchazeči, kterým je více než 25 let a méně než 45
let, mohou složit tzv. profesní zkoušku zralosti a získat tak oprávnění k vysokoškolskému studiu určitého oboru.
Na rakouských vysokých školách neexistuje numerus clausus, počet studentů
není nikterak limitován, neexistují přijímací zkoušky. Pouze na uměleckých
vysokých školách existují talentové zkoušky. Veškeré studium na vysokých
školách je pro rakouské občany bezplatné. Je možné studovat jako řádný, mimořádný nebo hostující posluchač. Nejrozšířenější je ovšem řádné studium,
které je ukončeno akademickým titulem a které má různé formy: diplomové
studium, doktorandské studium, dvojité studium, iregulární studium, krátké
studium.
Diplomové studium trvá zpravidla 8 - 10 semestrů. Není děleno na studijní
ročníky. Skládá se ze dvou úseků studia, z nichž každý je ukončen diplomovou
zkouškou. Předpokladem pro skládání diplomové zkoušky je pozitivní hodnocení diplomové práce. Ukončení studia opravňuje k získání titulu diplomovaného odborníka.

185

Doktorské studium slouží k rozvoji schopnosti samostatné vědecké práce. Má
charakter postgraduálního studia, předpokladem je ukončení diplomového
studia nebo rovnocenného studijního běhu. Studium trvá 2 - 4 semestry.
V rámci doktorského studia se zpracovává disertační práce, v níž má uchazeč
prokázat schopnost samostatného zvládnutí vědeckého problému. Obhajoba
disertační práce je součástí rigorózní zkoušky.
Další formou vysokoškolského studia je tzv. krátké studium, které trvá čtyři až
šest semestrů a odpovídá zhruba prvnímu studijnímu úseku diplomového studia. Jeho ukončení není spojeno s akademickým titulem. Absolventi získávají
pouze profesní označení.
Vysokoškolský zákon umožňuje také individuální koncipování studijního programu. Jedná se v podstatě o tři možnosti: tzv. dvojí studium, studium irregulare a využití volitelných nepovinných předmětů pro specializaci. Dvojí studium
je vlastně současné absolvování dvou (nebo více) řádných studií na jedné nebo
několika vysokých školách. Ukončení každého studia je samostatné.
Formou tzv. studia irregulare je kombinované studium studijních oborů. Podmínkou je, že takovéto studium odpovídá potřebám přípravy k určitému povolání a je vědecky zdůvodnitelné. Pokud těmto podmínkám odpovídá studijní
program navržený nejméně deseti studenty nebo příslušnou akademickou institucí, může být schválen spolkovým ministerstvem pro vědu a výzkum jako tzv.
studijní pokus.
Kromě těchto forem řádného studia organizují vysoké školy ještě tzv. vysokoškolské kurzy, které slouží specifickým vzdělávacím cílům. Délka i studijní
program jsou v kompetenci vysoké školy. Těchto kursů se mohou zúčastňovat
mimořádní i hostující posluchači, kteří nejsou imatrikulováni.
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Školství ve Spolkové republice Německo
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Vzdělávání v SRN vychází ze základních práv jedince na vzdělání, která jsou
zakotvena ve spolkové ústavě a v ústavách jednotlivých zemí. Pro utváření
vzdělávací soustavy mají zvláštní význam zejména následující zákonná práva:
•
•
•
•
•
•
•
•

právo jedince na svobodný rozvoj osobnosti
individuální rozvoj jedince
rovnost před zákonem
rovnoprávnost muže a ženy
svoboda víry a vyznání
právo rodičů na výchovu dětí
svoboda volby školy, povolání
svoboda vědy, umění a výzkumu

V ústavách jednotlivých zemí jsou tato základní práva dále konkretizována.
Podle základního zákona podléhá celé školství státu. Spadá do pravomoci jednotlivých zemských vlád a v důsledku toho se v něm odrážejí i stanoviska jednotlivých vládnoucích politických stran v SRN. Promítá se v něm i silný vliv
církví.
Vzdělávání v SRN prošlo závažnými vnitřními proměnami v poválečném období. Byl přehodnocen tradiční hodnotový systém, tradiční intelektuální a kulturní hodnoty v souvislosti s kritickou sebereflexí a vypořádáváním se s minulostí. Poválečné rozdělení Německa se projevilo i v odlišném přístupu k vytváření školského systému: demokratického, pluralitního v západní části a centralisticky unifikovaného ve východní části.
V současné době je jedním z prioritních cílů vzdělávací politiky podpořit proces sjednocování. Pět nových zemí, vzniklých z bývalé NDR, přizpůsobuje své
vzdělávací systémy modelům původních spolkových zemí. Cílem je posílit
společné struktury a obsah a vytvořit podmínky pro mobilitu studentů a pracovních sil. Jednotlivé spolkové země spolupracují na federální úrovni i mezi
sebou navzájem. Délka školní docházky, organizace školního roku, označování
vzdělávacích institucí, zajištění prostupnosti škol, jednotný systém certifikátů to jsou otázky společného zájmu. Jejich řešením a koordinací spolupráce je
pověřena stálá Konference ministrů školství a kultury. V jednotlivých spolkových zemích je školství řízeno zemskými ministerstvy, která rozhodují o zřizování škol, financování vzdělávání a o kurikulu.
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Povinná školní docházka začíná po dovršení šestého roku dítěte. Zpravidla trvá
9-10 let. Pro učně pokračuje v některých zemích další tři roky povinnost částečné školní docházky. Pro mladistvé, kteří nepokračují na žádném typu školy,
ani nenastoupí do učebního poměru, existuje v některých zemích možnost prodloužení povinné školní docházky.
Struktura školského systému
Základní prvky struktury vzdělávacího systému tvoří tyto okruhy: elementární,
základní, sekundární a terciální. Školský systém je tvořen:
•
•
•
•
•

předškolní výchova (elementární okruh)
1. cyklus (základní okruh)
2. cyklus I, II (sekundární okruh I,II)
3. cyklus (terciální okruh)
další vzdělávání

Předškolní výchova
Oblast předškolní výchovy zahrnuje mateřské školy, předtřídy, školní mateřské
školy a speciální mateřské školy.
Předškolní výchova má v SRN dlouholetou tradici. První mateřské školky
vznikly historicky právě na půdě Německa. Institucionalizace předškolní výchovy začala již v 19. století paralelně s rozvojem veřejného školství. Původně
byla předškolní výchova chápána jako doplněk rodinné výchovy a nebyla součástí školského systému. Rozhodující vliv na rozvoj této oblasti mělo reformní
hnutí v 60. a 70. letech. Vytvořila se propracovaná infrastruktura, měnily se
formy spolupráce s rodiči, školou, stoupla kompetence učitele, formulovaly se
cíle. Mateřské školy byly trvale začleněny do vzdělávacího systému.
Mateřská škola představuje tradiční formu předškolní výchovy pro děti od tří
do šesti let. Její návštěva je dobrovolná. K hlavním cílům náleží: připravit děti
pro vstup do školy, doplnit a rozvíjet rodinnou výchovu, podporovat přirozený
individuální rozvoj dítěte, vytvářet sociální vztahy.
Pro pětileté děti existují v některých zemích tzv. předtřídy. Děti jsou zde rozvíjeny formou učení hrou, aniž by se předjímalo vyučování prvního ročníku základní školy. Pro děti, které neprokazují dostatečnou školní zralost, existují
v jednotlivých zemích budˇ školní mateřské školy nebo tzv. předtřídy pro pětileté děti. Tyto jsou organizačně spojeny se základní školou. Jejich cílem je
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vytvářet předpoklady pro zdravý rozvoj rozumových a citově volních schopností dětí.
Děti, u nichž lze předpokládat na základě nějakého postižení potřebu zvláštní
podpory, mohou být se souhlasem rodičů po dovršení třetího roku života, tělesně postižené po druhém roce života, do speciálních mateřských škol. Ovšem
úspěšnou se jeví i integrace postižených dětí do běžných mateřských škol.
Základní školy
První cyklus
První cyklus zahrnuje 1. - 4. ročník, v některých spolkových zemích 1. - 6.
ročník. Základním cílem tohoto cyklu je poskytnout žákům základy pro další
vzdělávání. Důležité je jazykové vzdělávání, matematika, jednotlivé výchovy,
socializace žáka. Vzdělávací programy tohoto cyklu jsou společné a jsou vydávány ministerstvem školství a kultury v jednotlivých zemích. Jsou vytvářeny
odbornými komisemi, v nichž jsou zastoupeni i učitelé.
Druhý cyklus I, II
Druhý cyklus I zahrnuje 5. - 10. (event. 7. - 10.) ročník, druhý cyklus II pak 11.
- 13. ročník. Oba tyto cykly jsou součástí povinné školní docházky. Pro první je
závazná plná školní docházka, pro druhý alespoň částečná po dobu nejméně tří
let. Cílem 2. cyklu I je především příprava na studium v cyklu II, jehož hlavním
cílem je zejména profesionální příprava. Jednotlivé druhy škol 2. cyklu se liší
délkou studia a závěrečnou klasifikací. Jsou propojeny tak, že tvoří propustný
systém.
Sekundární vzdělávání je tříproudové: hlavní škola (Hauptschule), reálná škola
(Realschule) a gymnázium (Gymnasium). V sekundárním cyklu vznikl pro
Německo netradiční typ integrované školy (Gesamtschule).
Hlavní škola (Hauptschule) poskytuje žákům všeobecné vzdělání, umožňující
přístup k přípravě na povolání nebo další studium. Je 5 - 6 letá a zahrnuje většinou 5. - 9. (event. 10) ročník. Po absolování 9., případně 10. ročníku nastupují
žáci do přípravy na povolání v duálním systému. V zemích s devítiletou školní
docházkou mají žáci možnost dobrovolně navštěvovat 10. ročník, aby získali
vysvědčení, opravňující je k dalšímu studiu.
Reálka (Realschule) ve své typické formě je šestiletá a představuje 5. - 10.
ročník. Kromě toho existuje tří nebo čtyřletá nástavbová forma pro žáky hlavní
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školy, kteří do ní mohou přejít po absolvování 6. nebo 7. ročníku. Reálka zprostředkuje žákům širší všeobecné vzdělání než hlavní škola a umožňuje jim
přístup k dalším formám studia. Absolvování reálky opravňuje žáky k přechodu
do různých forem přípravy na povolání i dalšího studia.
Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou, zahrnující zpravidla 5. - 13. ročník. Existují rovněž nástavbové formy studia, do nichž mohou přicházet žáci
hlavních škol v návaznosti na 7. ročník a nástavbové formy pro mimořádně
nadané absolventy reálek a škol připravujících na povolání.
Vyšší stupeň gymnázia zahrnuje 11., 12., 13. ročník. Předpokladem pro přijetí
je oprávnění k přístupu na vyšší stupeň gymnázia, které žáci získávají zpravidla
po absolvování jeho 10. ročníku. Kromě studia povinných předmětů má žák
možnost rozsáhlé volby z rozšířené nabídky dalších vyučovacích předmětů.
Předměty jsou přiřazeny podle příbuznosti k příslušné oblasti. Je to oblast jazykově-literárně-umělecká, společenskovědní a matematicko-přírodovědnětechnická. Každá z těchto tří oblastí musí být zastoupena ve školním kurikulu
každého žáka průběžně až do ukončení vyššího stupně gymnázia včetně maturitní zkoušky. Kurikulum je členěno podle rozsahu a obtížnosti učiva do tzv.
základních kursů a kursů podle výkonu. Základní kursy mají zajistit pro všechny žáky společné základní vzdělání. Kursy dle výkonu mají zprostředkovat
hlubší porozumění danému předmětu a rozšířit odborné znalosti. V kurikulu
převažují základní kursy.
K základním předmětům náleží němčina, dva cizí jazyky, matematika, fyzika
a jeden předmět charakteristický pro daný směr. Studium na vyšším stupni
gymnázia je ukončeno maturitou. Maturita je prestižní zkouškou. Je závěrem
středoškolského studia a poskytuje kvalifikaci pro vysokoškolské studium.
V maturitní zkoušce jsou dva předměty na základní a dva na pokročilé úrovni.
Maturitu mohou skládat pouze ti studenti, kteří nejméně dva roky studují následující předměty: německý jazyk, cizí jazyk, matematiku. Z jednoho maturitního
předmětu může být vykonána ústní zkouška místo písemné.
Tato regulace má zajistit, aby studenti nevolili snadné předměty a aby jejich
kurikulum bylo vyvážené a stejně náročné pro všechny. K základním předmětům byly přidány přírodovědné předměty a historie. Navíc se používá nové
skóre při celkovém hodnocení: větší počet bodů za základní předměty stoupl
a za pokročilé počet bodů klesl. Maturitní vysvědčení je předpokladem získání
tzv. všeobecné vysokoškolské zralosti. Je vyžadováno vysokou školou při přijímání (přijímací zkoušky se nekonají).
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Souhrnná (integrovaná) škola (Gesamtschule) poskytuje stejné vzdělání jako
ostatní školy daného cyklu, a to zpravidla od 5. ročníku. Kurikulum souhrnné
školy zahrnuje obsah vzdělání hlavní školy, reálky a gymnázia. Vyučování je
v 5. a 6. ročníku pro všechny žáky společné. Od 7. ročníku dochází k vnější
diferenciaci v němčině, matematice, cizím jazyce a přírodních vědách. Ve společenskovědních předmětech, náboženství, umělecké a tělesné výchově zůstává
vyučování pro všechny žáky společné. Závěrečná vysvědčení integrovaných
souhrnných škol jsou rovnocenná ostatním závěrečným vysvědčením 2. cyklu
1I.
Školy připravující na povolání (Berufliche Schulen)
Školství pro přípravu na povolání (týká se 15 - 18ti leté mládeže) je velmi členité. Pokud žák nepokračuje ve studiu na některé všeobecně vzdělávací škole
nebo škole připravující k povolání formou povinné školní docházky, musí po
absolvování 9. nebo 10. ročníku navštěvovat alespoň školu pro povolání (učňovskou školu) v podobě částečné školní docházky vedle přípravy k povolání
nebo v podobě profesionální činnosti, a to alespoň po dobu tří let. Profesionální
příprava se realizuje v návaznosti na plnou povinnou školní docházku pro převážnou část patnácti - až osmnáctileté mládeže v duálním systému, t.j. v závodech a na školách pro povolání.
Studium na školách připravujících na povolání se liší především podmínkami
přijetí, délkou přípravy a zaměřením učebních a studijních oborů. Systém škol
připravujících na povolání tvoří:
•
•
•
•
•
•

školy pro povolání
odborné školy pro povolání
nástavbové školy pro povolání
odborné vyšší školy
gymnázia pro povolání (odborná gymnázia)
odborné školy

Absolventi školy pro povolání mohou jít do pracovního procesu nebo pokračovat na některé ze škol připravujících na povolání. Závěrečné vysvědčení z odborných a nástavbových škol pro povolání otevírá stejné možnosti jako vysvědčení o absolvování reálky. Ukončení odborné vyšší školy a gymnázia pro povolání vede k vysokoškolské zralosti. Z odborné školy odcházejí absolventi většinou do praxe, za určitých podmínek mohou získat oprávnění k vysokoškolskému studiu.
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Vysoké školství
Třetí cyklus
Třetí cyklus je oblast vysokého školství. Patří sem univerzity a různé vysoké
školy. Univerzity jsou tradičního typu, zahrnující různé disciplíny. Vysoké
školy jsou souhrnné vysoké školy technické, vysoké školy pedagogické, umělecké a hudební, odborné a církevní vysoké a odborné vysoké školy. Ve SRN je
243 státních a státem uznávaných vysokoškolských institucí. Tyto instituce
poskytují většinou pouze denní studium s povinnou docházkou. Dálkové studium je daleko méně rozvíjeno než v ostatních zemích. Vysokoškolské kursy
tohoto typu jsou převážně nabízeny komerčními institucemi, privátním sektorem. Tento typ studia nabízí v současné době pouze Distanční Universita
v Hagenu a Institut vysokého vzdělávání pro zaměstnané v Rendsburgu.
Hlavním předpokladem pro přijetí na vysokou školu je předchozí kvalifikace,
která je trojího druhu:
• všeobecná vysokoškolská zralost
• vysokoškolská zralost v oboru
• odborná vysokoškolská zralost
Vysvědčení o všeobecné vysokoškolské zralosti otevírá zásadně přístup ke
studiu všech oborů na všech vysokých školách a univerzitách. Vysokoškolská
zralost k oboru umožňuje přístup ke studiu určitých oborů na univerzitách a vysokých školách. Vysvědčení o odborné vysokoškolské zralosti otevírá přístup
ke studiu na odborných vysokých školách a odpovídajících oborů na souhrnných vysokých školách.
Studium na univerzitě je většinou čtyřleté, na vysokých odborných školách trvá
tři roky. Studium medicíny trvá šest roků a tři měsíce, po nichž následuje 18-ti
měsíční praxe. Akademický rok je členěn na dva semestry. Základní studium ve
většině oborů je ukončeno po čtyřech semestrech mezi-zkouškou. Závěr hlavního studia tvoří budˇ vysokoškolská zkouška s diplomem nebo státní zkouška.
Vysokoškolské instituce poskytují stupně Diplom, Magister a Doktor. Stupeň
Diplom je udělován v inženýrských oborech, ekonomii, sociálních a přírodních
vědách. V kursech, vedoucích k tomuto titulu, je kladen důraz pouze na jeden
předmět. Kursy v oblasti moderních jazyků, přírodních věd, ekonomii většinou
vedou k magisterskému titulu. Studenti mohou kombinovat dva hlavní předměty nebo jeden hlavní předmět a dva vedlejší. University a některé ekvivalentní
instituce mají právo udělovat titul Doktor po ukončení doktorandského studia.
Tato studia trvají dva až čtyři roky. Jsou požadovány ústní zkoušky a samostatná doktorská práce.
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Školství ve Španělsku
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Španělský vzdělávací systém, v němž dochází od školního roku 1991/92
k podstatným změnám, je koncipovaný v souladu s principy a hodnotami nové
ústavy, respektuje obecně uznávaná lidská práva a svobody ústavou a odpovídajícími zákony deklarované. Reforma školství, která je nezbytná k dosažení
rozmachu výchovy a vzdělání, se orientuje na kvalitativní strukturální a systémové změny, změny v obsahu vzdělání, ve formách a metodách, ve vztahu
školy se sociálním kontextem a s produktivním světem. Španělský vzdělávací
systém se orientuje na dosažení následujících cílů:
• zabezpečit plný rozvoj osobnosti žáka
• pěstovat úctu k právům a k základním svobodám demokratické společnosti
• zprostředkovávat osvojení intelektuálních dovedností a poznatků vědeckých, technických, humanitních, historických a estetických
• připravit k vykonávání profesních aktivit
• připravit k aktivní účasti na společenském a kulturním životě
• pěstovat úctu k španělské jazykové a kulturní pluralitě
Struktura školského systému
Předškolní výchova
V aktuálním systému španělského školství trvá etapa předškolní výchovy od
čtyř do šesti let věku dítěte. Je nepovinná a přípravná. Základním posláním
předškolní výchovy je rozvoj osobnosti dítěte. Je však stanovena i řada dílčích
cílů, k nimž náleží: dosáhnout harmonického rozvoje osobnosti z aspektu neu-
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rofyziologického, mentálního a sociálního, podporovat dynamický projev jazykový, umělecký, pozorovací a reflexivní, usnadňovat integraci jedince se skupinou z hlediska komunikace, odpovědnosti a spolupráce, napomáhat osvojení
etických, náboženských hodnot.
Základní škola
Současná španělská základní škola trvá od šesti do dvanácti let, je povinná
a organizuje se ve třech cyklech. Jejím obecným cílem je podporovat socializaci dítěte a příznivě ovlivňovat jeho začlenění do kultury. Posláním základní
školy je zajistit, aby si žáci osvojili a na požadované úrovni zvládli nástroje
potřebné k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání. Základní stupeň školského
systému se záměrně orientuje na přípravu pro plnění povinností a respekt k občanským právům, demokratickým svobodám a základním lidským právům, na
osvojení , rozvoj a funkční využití návyků a technik učení, vypěstování schopnosti fantazie, pozorování a myšlení, na rozvoj tělesných a sportovních
schopností a na výchovu základních postojů i znalostí morálních a náboženských.
Inovace struktury základního všeobecného vzdělání zavádí do tohoto stupně
školského systému tři cykly:
• počáteční cyklus (1. a 2. ročník)
• střední cyklus (3., 4., 5. ročník)
• vyšší cyklus (6., 7., 8. ročník)
Pro počáteční cyklus je centrálně stanovena jen struktura základního (minimálního) obsahu vyučování, kterou tvoří: španělský jazyk, event. jazyk regionu,
matematika, společenská a přírodní zkušenost, náboženství nebo mravouka. Je
stanovena struktura obsahu vyučování v umělecké výchově (výtvarné, hudební), tělesné výchově. Oblast sociálního afektivního působení, ačkoliv nemá
předepsánu konkrétní hodinovou dotaci a není tudíž začleněna do rozvrhu, má
inspirovat život celého školního centra a její efekt mají mít na zřeteli všichni
učitelé. Učitelé jsou odpovědni za to, že pokrokovými způsoby přiblíží svým
žákům cíle a prostředky sociálního afektivního chování.
Pro střední cyklus je dána centrálně jen struktura základního (minimálního)
obsahu vzdělání: španělský jazyk, event. regionální jazyk, matematika, společenské vědy, přírodní vědy a náboženství nebo mravouka. Strukturu obsahu
vyučování danou ministerstvem tvoří umělecká výchova(výtvarná, hudební
a dramatická) a tělesná výchova. Učitelé v souladu s výsledky průběžného
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hodnocení, organizují podpůrné aktivity a pomoc zaostávajícím žákům ve španělském jazyce, matematice, předmětech společenskovědních a přírodovědných.
Obsah vzdělání vyššího cyklu (6. - 8. ročník) je strukturován do několika oblastí:
a) jazyková oblast. španělský jazyk a literatura, event. regionální jazyk, cizí
moderní jazyk
b) společenskovědní oblast: mravní a občanská výchova, geografie obecná
a zeměpis Španělska, geografie lidstva, základy evropské a španělské společnosti, rozvoj západoevropské civilizace, evropská civilizace a současný svět,
současná civilizace a současný svět, Španělsko v současném světě
c) matematická oblast
d) přírodovědná oblast
e) oblast tvůrčího vyjádření: výtvarná umění a základy výtvarných technologií
f) oblast vyjádření životní síly: hudební výchova, tělesná a sportovní výchova
g) mravní výchova (event. výchova náboženská)
Střední škola
Střední školu navštěvují žáci ve věku od dvanácti do šestnácti let. Dělí se na
dva cykly po dvou letech. Významným specifikem je diferenciace pomocí
fakultativních předmětů. V prvních letech povinné střední školy jsou volitelné
předměty dotovány asi 10 % vyučovacích hodin. Tato dotace se v posledním
roce zvyšuje až na 35 %. Etapa od 12 do 16 let se studuje v centrech středního
vzdělání, která mají poskytovat úplné střední všeobecné vzdělání a speciální
odborné vzdělání.
Tato vzdělávací etapa se realizuje v oblastech: vědy o přírodě, tělesná výchova,
výtvarný a vizuální projev, geografie, historie a vědy sociální, cizí jazyky,
jazyk mateřský a literatura, matematika, hudba, polytechnické vyučování
a náboženství. S absolvováním povinného středního vzdělávání žáci obdrží
diplom, který je opravňuje přistoupit ke střednímu všeobecnému vzdělávání
(s maturitou) nebo ke speciálnímu odbornému vzdělávání. Absolutorium se
přiznává žákům, kteří dosáhnou hlavních cílů etapy. Je podněcován vznik vzdělávacích programů, jež umožní žákům, kterým se nepodaří získat diplom, dosáhnout absolutoria v odborné přípravě, aby mohli být začleněni do světa práce.
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Střední škola s maturitou
Tato střední škola plní specifickou funkci přípravou ke studiu na vysoké škole
nebo k vyšším odborným profesím. Přes svou jednotnost je uspořádána do
lišících se variant: humanitní vzdělání a společenské vědy, vědy o přírodě
a o zdraví, nauky o technickém zpracování surovin v užitečné výrobky (technologie).
Tato škola je určena žákům 16-18tiletým. Předměty jsou uspořádány do tří
forem: společné (vlastní každé variantě) a bezpodmínečně volitelné (nezávisle
na variantě typu školy a ročníku). Tento typ školy je ukončen maturitou (Bachillerato). Maturitní vysvědčení z kteréhokoliv varianty střední školy umožňuje přístup na vysoké školy.
Odborná škola
Hlavním cílem reformy v odborné přípravě je realizovat projekt s profesionálními kapacitami z praxe a zajistit tak propojení vzdělávání se světem práce.
Specifická odborná příprava je uspořádána do tzv. modulů. Jednotlivé moduly
vytvářejí vlastní, velmi variantní programy přípravy žáků pro širokou škálu
profesí. Odborné moduly, jejichž studium začíná po ukončení povinné střední
školy, vedou ke 2. kvalifikačnímu stupni, který je respektován v rámci Evropské unie. Odborné moduly, probíhající po maturitě, vedou ke 3. kvalifikačnímu
stupni. Odborné moduly by měly být uspořádány do systému profesních certifikátů, vysvědčení a diplomů, majících jak hodnotu akademickou tak i hodnotu
na trhu práce. Na druhé straně by měly být nástrojem permanentního vzdělávání a rekvalifikace pracovní síly.
Vysoké školy
Vysokoškolské vzdělání poskytují dvě hlavní instituce: univerzity a vysoké
technické školy. V současné době se univerzitní fakulty dělí na experimentální,
na nichž se studují vědy biologické, fyzika, chemie, geologie, matematika,
farmacie, medicína, veterinární lékařství a psychologie, a na neexperimentální,
na kterých se studují krásná umění, ekonomie a podnikání, vědy o informacích,
vědy politické a sociální, právní vědy, filologické vědy, filosofie a vědy o výchově, historie, geografie, design a móda.
Vysokoškolské vzdělání poskytují také univerzitní koleje a univerzitní školy.
V tříletých univerzitních školách se studuje např. učitelství pro základní školy,
statistika, ošetřovatelství, ale také obory architektury a inženýrství. Univerzitní
školy poskytují ukončené vzdělání. Po jejich absolvování získá student vysvěd-
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čení o vysokoškolském vzdělání v příslušném oboru a má možnost po absolvování tzv. adaptačního kursu pokračovat ve studiu na univerzitních fakultách
nebo na vysoké škole technické.
Studium na univerzitních fakultách a na vysokých technických školách se diferencuje do tří cyklů. První cyklus je tříletý a je zaměřen na studium základních
disciplín. Druhý cyklus - licenciatura, trvá dva roky a je úzce specializován.
Jeho absolvent získá titul licenciáta (licenciado), který ho opravňuje k vykonávání odborné praxe. Vysoké technické školy udělují diplom inženýra nebo
architekta. Jejich první cyklus uděluje titul diplomovaného technika. Vysoké
technické školy nabízejí tyto studijní obory: architekturu, inženýrství, letectví,
stavební obor, důlní, lodní obor, obor průmyslu, telekomunikací, agronomie
a studium informatiky.
Třetí (dvouletý) vysokoškolský cyklus (doktorát) připravuje pro vědeckovýzkumnou práci nebo na povolání vysokoškolského (event. středoškolského)
učitele. Podmínkou udělení titulu doktor (doctor) je úspěšné ukončení studia
a obhájení doktorské dizertace.
Literatura
Kodet, S.: Současné španělské školství. Praha, ÚIV 1993.
Spanish Educational System. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia 1995.

Školství ve Švédsku
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Švédský vzdělávací systém je široce demokratický a propustný. Je založen na
tradici lidového vzdělávání a národní školy. Charakteristickým rysem školského systému je vysoký stupeň integrace ve všech stupních. Hlavními principy
jsou rovnost, přístup ke vzdělání pro všechny, respektování rozdílů a individuálních zvláštností, schopností a zájmů. K dalším výrazným rysům švédského
školství náleží:
•
•
•
•

školství je státní
základní povinné vzdělání je jednotné
vzdělávání je bezplatné
výchova a vzdělávání dospělých těsně navazuje na školský systém
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Prioritními cíli vzdělávání jsou:
•
•
•
•
•
•

rozvoj osobnosti žáků s důrazem na rozvoj schopností a zájmů
směřování profesionální přípravy k širokému odbornému profilu
důraz na sociální rozvoj
koncipování výchovy a vzdělávání jako celoživotního procesu
výchova pro život ve společnosti
výchova pro využití vlastního volného času

Struktura školského systému
Předškolní výchova
Předškolní výchova se stává ve Švédsku postupně povinnou pro každé dítě.
Důsledně je vyřešena docházka šestiletých dětí, které musí strávit v předškolním zařízení nejméně 3 hodiny denně. Děti se v těchto hodinách hravou formou
seznamují se základy čtení a psaní. Švédská zařízení pro předškolní výchovu
mají název "domy volného času".
Základní škola
Povinná školní docházka je ve Švédsku devítiletá (od 7 do 16 let). Je realizovaná na základní (bývá též označována všeobecná) škole. Vznikla syntézou bývalé lidové školy a reálné školy. Má tři stupně:
• nižší (1. - 3. třída)
• střední (4. - 6. třída)
• vyšší (7. - 9. třída)
Na nižším stupni základní školy jsou hlavními předměty vlastivěda a náboženství. Výuka náboženství však není úzce vázána, ale spíše je pojímána jako výchova k pochopení významu náboženství a společenské problematiky i problematiky široce kulturní. Dalšími povinnými předměty jsou švédština, matematika, hudební, tělesná a pracovní výchova, a od 3. třídy angličtina.
Na středním stupni se za hlavní předmět označuje občanská nauka, dějepis,
geologie, biologie a náboženství. Další předměty jsou stejné jako na nižším
stupni, přibývá k nim ještě výchova k umění a zeměpis.
Na vyšším stupni přibývá k hlavním předmětům ze středního stupně ještě fyzika a chemie, ubývá náboženství. K dalším povinným předmětům středního
stupně přibývá od 8. ročníku nauka o vedení domácnosti a v 9. ročníku nauka
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o dítěti. Od 7. ročníku přibývají žákům i volitelné předměty (2. cizí jazyk, technika, umění, hospodářství). Můžeme zde sledovat trend, který směřuje k tomu,
aby škola poskytovala široký prostor rozvoji základních dovedností v oblasti
jazykové, matematické i v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů a podporovala orientaci žáků na budoucí povolání.
Práce školy se řídí oficiálními školními osnovami, které se průběžně revidují.
Hodnocení žáků je založeno na poměrném principu. To znamená, že výkon
žáka je hodnocen v poměru k výkonu ostatních žáků třídy nebo v poměru
k požadavkům, stanoveným pro určitý předmět. Každý žák postupuje do následujícího ročníku nezávisle na hodnocení. Vysvědčení dostávají žáci v nižším
a středním stupni vždy pouze na konci cyklu (na konci 3 a 6. ročníku), na vyšším stupni na konci každého školního roku a v pololetí 8. a 9. ročníku. Na konci 9. třídy dostávají žáci závěrečné vysvědčení. To je podmínkou pro přijetí na
střední školu.
Cílem povinného devítiletého vzdělání je poskytnout vědomosti a rozvíjet dovednosti, návyky a postoje, podporovat všestranný rozvoj osobnosti žáků
a připravovat žáky ke společenské odpovědnosti. Po skončení základní školy
přecházejí žáci bez přijímacích zkoušek na střední školu. Pouze 10 % žáků
nepokračuje ve studiu po ukončení povinné školní docházky.
Střední školy
Střední škola integruje všechny typy bývalých středních škol do jednoho typu.
Tato škola má jednotnou organizační strukturu, ale diferencovaný obsah. Poskytuje střední všeobecné a úplné střední odborné vzdělání. Na středních školách se realizuje dvacet pět různých linií, z nichž část je všeobecného a akademického typu a část je zaměřena odborně. Existují dva základní typy studia:
A) dvouleté studium, tzv. krátký program, který připravuje studenty pro oblast
výroby, distribuce, administrativy, zdravotnictví, sociální péče a dalších služeb
B) tří- až čtyřleté, tzv. dlouhý program, který je náročnější a umožňuje ve 3.
a 4. roce určitou specializaci a poskytuje úplné střední všeobecné nebo odborné
vzdělání a které studenty připravuje jednak pro studium na vysokých školách
i pro další alternativní vzdělávání, jednak pro výkon určitých technickohospodářských funkcí.
Integrovaná střední škola má společné základní kurikulum, které tvoří švédský
jazyk a literatura, angličtina, dějepis, matematika a tělesná výchova. Dvouleté
kursy poskytují zpravidla všeobecný základ a praktickou odbornou orientaci.
Dlouhý program je náročnější a umožňuje určitou specializaci v humanitních,
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přírodovědných a technických oborech. Součástí tohoto programu je zpravidla
samostatné řešení specializovaných projektů.
Významnou prioritou středoškolského studia jsou společenskovědní předměty.
Skupinu těchto předmětů tvoří nauka o společnosti, dějepis, dějiny náboženství,
umění a hudba. Centrální postavení má nauka o společnosti a světonázorová
výchova. Ve všech směrech je podstatná výuka švédštiny a angličtiny. Charakteristickým rysem středoškolské výuky je integrace předmětů, např. zeměpisu,
geologie a astronomie do předmětu nauka o přírodě. Významné postavení má
matematika. Stále větší pozornost se věnuje výuce cizích jazyků. Vedle výuky
angličtiny je ve všech větvích dlouhého programu povinný druhý, někdy i třetí
cizí jazyk.
Kromě povinných předmětů existují ve všech větvích i předměty volitelné.
Výraznější diferenciace nastává po prvním ročníku pomocí volitelných skupin
a jednotlivých předmětů. Ve druhém ročníku studenti rozhodují o charakteru
studia (praktické, teoretické, aplikované obory), o obsahovém zaměření
i o určité specializaci. Studentům, kteří dosahují dobrých výsledků je doporučována akademická orientace studia (gymnaziální typ studia) a kursy dlouhodobého programu. Ostatním studentům jsou doporučeny aplikované a prakticky
orientované kursy.
Bez ohledu na výsledky studia student postupuje do dalšího ročníku. Opakování je možné na vlastní žádost studenta. Od druhého ročníku mohou studenti
skládat v daných termínech zkoušky (testy). Na konci studia jsou již zkoušky
vykonány, studium není tedy uzavřeno jednorázovou závěrečnou zkouškou,
avšak výsledky zkoušek jsou uvedeny na závěrečném vysvědčení. Absolutorium 3. ročníku (a to i ve čtyřleté větvi) opravňuje studenta ke vstupu na vysokou
školu.
Cílem středoškolského vzdělávání je především všestranný rozvoj osobnosti
studenta. Všem studentům je poskytována příležitost, aby mohli rozvinout své
zájmy, schopnosti i nadání. Švédská škola je orientována především do budoucnosti tak, aby po dokončení školy měli studenti možnost dalšího rozvoje
vzdělání.
Vysoké školy
Vysoké školy ve Švédsku zahrnují univerzity a ostatní vysoké školy, které
poskytují úplné vysokoškolské vzdělání. Koleje poskytují v krátkých vzdělávacích cyklech neúplné vysokoškolské vzdělání. Na vysoké školy vstupují studenti bez přijímacích zkoušek. Jsou přijímáni na základě bodových limitů cel-
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kového prospěchu ze střední školy, který si stanovuje každá fakulta. Nejvyšší
požadavky mají fakulty lékařské a technické, nejnižší filosofické, teologické
a právnické. Na některých vysokých školách mohou studovat i absolventi dvouletých středních škol. Další možností vstupu na vysokou školu je čtyřletá pracovní praxe a dovršení věku 25 let (případně splnění dalších požadavků dle
rozhodnutí fakulty).
V současné době se všechny vysokoškolské směry rozlišují do pěti skupin:
a) technické obory
b) ekonomické a sociální obory
c) zdravotnické a lékařské obory
d) učitelské a pedagogické obory
e) informační, komunikační a kulturní obory
Délka studia na vysoké škole se pohybuje od jednoho roku do 5,5 roku. Vysokoškolské studium je založeno na kreditním systému. Školní rok bývá rozdělen
do dvou nebo více období. Některé přednášky jsou ukončovány zkouškami.
Vysokoškolské studium je zakončeno dizertační prací a její obhajobou před
veřejnou komisí. Na vysokoškolské vzdělání může navazovat postgraduální
studium, jehož zakončením je doktorát.
Literatura
Váňová, M. a kol.: Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Praha, UP 1994
Wolf, J.: Školství ve Švédsku. Praha, ÚŠI 1985
Walterová, E.: Závěrečné zkoušky na střední škole v zahraničí. Praha, ÚIV
1996
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Školství ve Velké Británii (Anglie a Wales)
Základní cíle a trendy vzdělávacího systému
Anglický státní školský systém se začal vytvářet v poslední třetině minulého
století. V roce 1870 byl schválen školský zákon, který dával školským úřadům
pravomoc prosazovat školní docházku u všech dětí ve věku od pěti do jedenácti
let. Do té doby bylo veškeré školství v rukou církve a dobrovolných organizací.
Princip duálního systému, podle něhož existují vedle sebe školy státní a církevní, platí v anglickém školství dodnes.
Anglický školní systém se vyznačuje celou řadou zvláštností. To se týká i povinné školní docházky, která trvá od roku 1972 plných jedenáct let. Povinná
školní docházka je pro děti od 5 do 16 let. Během této doby jsou žáci vzděláváni podle celostátně platných a závazných osnov (National Curriculum). Toto
kurikulum bylo zavedeno v roce 1988 zákonem o školské reformě (Education
Reform Act).
Cílem vzdělávání, jak je také formulováno v zákoně z roku 1988, je prostřednictvím vzdělání zmírňovat rozdíly mezi skupinami obyvatel a všem poskytnout možnost dosáhnout libovolného postavení ve společnosti.
Struktura školského systému
Výchova a vzdělání se uskutečňuje v předškolních zařízeních, počátečních
a středních školách a v institucích poskytujících vyšší a další vzdělávání. Nejvyšší stupeň v systému postsekundárního školství tvoří vysoké školy.
Předškolní výchova
Pro děti ve věku do pěti let je určena celá řada předškolních zařízení - mateřských škol, neformálních škol, vedených často rodiči, center zřizovaných při
kostelích. Většina těchto zařízení (93 % v roce 1989) je provozována soukromým sektorem. Tato zařízení jsou velice různorodá a v průměru je navštěvuje
36 % dětí ve věku 3-5 let. Ve veřejném sektoru je předškolní výchova bezplatná. Bývá rozdělena do dvou cyklů: pro děti ve věku 3-4 roky a pro děti ve věku
4-5 let.
Organizovaná předškolní výchova je chápána jako prostředek pro vyrovnání
rozdílů mezi dětmi z různých sociálních skupin a jako období pro získávání
přehledu o schopnostech dětí z hlediska jejich dalšího rozvoje.

202

Základní škola
Primární škola (5-11 let)
Tato škola je členěna na dva stupně:
• nižší stupeň (infant school) pro děti od 5 (4) do 7 let
• vyšší stupeň (junior school) pro děti od 8 do 11let
Národní kurikulum pro primární školy sestává ze 3 povinných předmětů
/matematika, angličtina, přírodní vědy/ a šesti základních předmětů
/technologie, historie, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná
výchova/. Náboženství je povinným předmětem kurikula. Všemi předměty
musí prolínat tyto 3 elementy:
• hodnoty a aspekty zajišťující rovnocenné příležitosti a vzdělání pro život
v multikulturní společnosti
• dovednosti komunikační: personální a sociální, řešení problémů, informační
technologie, samostatné studium
• obecná témata: porozumění ekonomice a průmyslu, zdravotní výchova,
občanská výchova, ekologická výchova a výchova k povolání
Základní školu mohou děti absolvovat v různých institucích:
a) základní škola (primary school) pro děti ve věku 5-11 let, která se dělí na
dva stupně: infant department a junior department
b) v samostatných školách nižšího stupně (infant school) pro děti ve věku 5-8
let
c) v samostatných školách vyššího stupně (junior school) pro děti ve věku 811 let
d) v počáteční škole (first school) pro děti ve věkových skupinách 5-6, 5-9, 510, nejběžnější formou je počáteční škola pro skupinu 5-8 let
e) v prostřední škole (middle school) pro děti ve věkových skupinách 8-12, 913, 10-13 let, nejběžnější formou je prostřední škola pro skupinu 8-12 let
f) v přípravné (nezávislé) škole (independent school), které jsou soukromými
školami
Střední školy (11 - 16 let )
Většina dětí (86 %) ve věku 11 let přechází na jednotnou střední školu (comprehensive school), kolem 6 % žáků navštěvuje "middle school" (pro děti ve
věku 9 - 13 let nebo 14 let). Klasické středoškolské vzdělání poskytuje grammar school (3,5 % žáků). Asi 5 % populace navštěvuje moderní školy (modern
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school) a technické školy. Vzdělávací politika je zaměřena na snahu o co největší rozmanitost škol v tomto středním článku (např. City Technology Colleges, Management Schools). Přijímání na střední školy probíhá bez přijímacích
zkoušek.
V národním kurikulu těchto škol jsou zahrnuty všechny předměty z kurikula
primární školy a jsou přidány moderní cizí jazyky (obvykle francouzština, je
možná i němčina a španělština). Další vzdělávací instituce (post compulsory
education) navazují na střední školy a do nejrůznějších typů těchto škol vstupuje 73 % populace ve věku 16 let. Žáci mohou studovat na školách nazývaných
"Sixth form " nebo na terciálních kolejích (tertiary colleges), které poskytují
především odborné vzdělání.
Národní kurikulum je hodnoceno ve 4 věkových kategoriích:
Key Stage 1 (ročník druhý – ve věku 7 let)
Key Stage 2 (ročník šestý – ve věku 11 let)
Key Stage 3 (ročník devátý – ve věku 14 let)
Key Stage 4 (ročník jedenáctý – ve věku 16 let)
Každý klíčový stupeň má vzrůstající úrovně (levels) obtížnosti:
Key Stage 1 – levels 1, 2 a 3
Key Stage 2 – levels 2, 3, 4 a 5
Key Stage 3 – levels 3, 4, 5, 6 a 7
Key Stage 4 – levels 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10
Kvalita kurikula – dosažení kurikulem stanovených cílů, je hodnocena a ověřována vládní institucí (School Curriculum and Assessment Authority – SCAA).
Žáci se mohou ucházet o získání vysvědčení o středoškolském vzdělání na
základě úspěšnosti testů v klíčovém stupni 4 (Key Stage 4). Toto vysvědčení je
nazýváno General Certificate of Education - GCE. Tento certifikát má dvojí
funkci: na jedné straně slouží jako vstupní kvalifikace při ucházení se o zaměstnání, na druhé straně je dokumentem vyžadovaným při vstupu mladých
lidí do institucí dalšího vzdělávání (koleje, technické školy). Předpokladem pro
vstup na univerzitu je úspěšné zvládnutí testu ve 3-4 předmětech, což je nazýváno "zlatým standardem" a na základě úspěšnosti v získání GCE A – level.
Vysvědčení tohoto typu získávají studující zpravidla po dvouleté přípravě na
koleji nebo odborné škole, tedy asi v 18 letech.
V zájmu dosažení co nejvyššího ekonomického pokroku je v současné době
zaváděn systém, zajišťující adekvátní odbornou přípravu. Tento systém je tvořen a monitorován Národním úřadem pro odborné kvalifikace (National Coun-
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cil for Vocational Qualifications – NCVQ). Tento zavádí standardy, které definují dovednosti a vědomosti nezbytné pro povolání. Tato příprava je prováděna
formou modulů, které jsou zajišťovány praxí a školou nebo kolejí. Závěrečná
odborná zkouška NVQ má 5 úrovní a v současné době je možné jej dosáhnout
v pěti oborech: výroba, volný čas a turistika, ekonomické studie, umění
a design, zdraví a sociální práce. Připravuje se rozšíření na 14 oblastí.
Kromě státních škol existují také školy nezávislé (independent schools), které
nezískávají finance z veřejných prostředků, ale podléhají v oblasti kvality výuky, úrovně učitelů ministerstvu školství. Největší a nejdůležitější kategorií
nezávislých škol jsou soukromé internátní školy (public schools). Děti do těchto škol jsou přijímány na základě náročných zkoušek ve věku 12-13 let. Školné
je poměrně vysoké. Studenti jsou připravováni pro akademická studia. Tyto
školy nemusí postupovat dle Národního kurikula a nejsou kontrolovány a řízeny školskými úřady. Do této skupiny škol patří také církevní školy, které jsou
finančně podporovány místními úřady i církví. Využívají národního kurikula.
V britském vzdělávacím systému je několik typů středních škol:
1. Klasická střední škola (grammar school) pro studenty ve věku 11-16 let,
resp. 18 let. Poskytuje střední všeobecné vzdělání. Cílem je příprava na akademická studia
2. Střední technická škola (secondary technical school) pro studenty ve věku
11-16 let, resp. 18 let. Poskytuje střední všeobecné vzdělání se zaměřením na
technické obory
3. Střední moderní škola pro studenty ve věku 11-16 let. Jedná se o střední
všeobecně vzdělávací školu se zaměřením na praktické předměty. Je určena
žákům, kteří chtějí nastoupit do zaměstnání
4. Jednotná střední škola (comprehensive school) pro studenty ve věku 11-16
let, resp. 18 let. Je zaměřena na všeobecné vzdělání
5. Nezávislé střední školy (independent school) pro studenty ve věku 13-16,
resp. 18 let. Jsou soukromými institucemi, většinou s internátní formou vzdělávání. Většinou jsou pouze chlapecké nebo dívčí
V 16 letech po ukončení povinné školní docházky mají žáci v podstatě tyto
možnosti:
a) zůstat ve své škole v tzv. šestém ročníku a ucházet se o vysvědčení GCE
úroveň A, které je opravňuje ke studiu na vysoké škole
b) zůstat ve škole v tzv. šestém ročníku, studovat do 18 let v některém z odborně zaměřených kursů a získat vysvědčení o středním vzdělání odborného
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zaměření NVQ, které je opravňuje k nástupu do praxe, do vyššího stupně koleje
dalšího vzdělávání nebo na polytechniku
c) nastoupit do koleje dalšího vzdělávání a připravovat se na povolání nebo na
získání střední technické kvalifikace
d) nastoupit do zaměstnání
Vysoké školy
Vysoké školství je tvořeno vzdělávacími institucemi, které se dají rozdělit do
dvou základních typů:
1. Autonomní instituce /university/
2. Veřejné instituce, řízené místními školskými orgány /polytechniky, pedagogické koleje/
Každá universita má vlastní organizaci studia, rozhoduje o obsahu vzdělání
i o udělování titulů. Prvním titulem je bakalář (BA, BSc, BEd), dále pak master
(M.A. - Master of Arts, M.Sc. - Master of Science) a doktor (Ph.D.). Přijetí na
univerzitu závisí na přijímací zkoušce. V některých oborech existuje tzv. numerus clausus, tj,. omezený počet studentů daného oboru. Jedná se zejména
o lékařské obory, právo učitelství. Přijímání na vysoké školy je prestižní záležitostí univerzit. Většina univerzit uznává jako důležité kriterium výsledek
zkoušky GCSE A level.
Cílem polytechnik je poskytnout odbornou vysokoškolskou přípravu. Jsou úzce
spojeny s průmyslem a obchodem. Udělují titul, který je rovnocenný titulu
bakaláře z univerzit.
Koleje dalšího vzdělávání pokrývají celou škálu oborů orientovaných na průmyslové či obchodní problémy. Udělují titul bakaláře a magistra, s tím, že
závěrečné práce i výzkumy probíhají přímo v podnicích. Cílem vzdělávání je
příprava kvalifikovaných pracovníků pro praxi.
Literatura
Hušek, M.: Školství v Velké Británii. Praha, ÚŠI, 1987.
Morkes, F.: Zavádění celostátně závazných učebních osnov ve Velké Británii.
Praha, ÚIV 1992.
School Update for Teachers and Governors. News from DES, NCC and SEAC.
London, Department of Education and Science 1992.
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VÝUKOVÝ PROCES
(Vybrané didaktické kategorie)

KAPITOLA 1
Cíle ve výuce
Po prostudování této kapitoly dokážete:
•

definovat výukový cíl;

•

klasifikovat výukové cíle a uvést příklady;

•

vysvětlit výhody a nevýhody používání dílčích cílů výuky;

•

obhájit nebo vyvrátit tvrzení, že učitelé, kteří stanovují cíle výuky, připravují a realizují se žáky učební činnosti lépe než ti, kteří dílčí cíle nepoužívají;

•

vymezit jasně formulované cíle.

Výukový cíl
Výukový cíl je představa o stavu, kterého má být dosaženo v určitém čase. Co
tedy dělá učitel, když vyučuje, oč usiluje, jaké jsou jeho cíle? Učitel se snaží
vyvolat a řídit proces učení u žáka, a tím ho přetvářet. Učitel usiluje o to, aby se
žáci právě učili danému obsahu výuky, přitom využívá metod výuky adekvátních schopnostem žáků a k cílům, které si stanovil v souladu s obecnými cíli
výuky. Každé úspěšné a efektivní vyučování musí vyústit do úspěšného a efektivního učení. Učitel však má vědět, zda k učení skutečně došlo, zda došlo
k zamýšleným změnám, zvláště k pozitivním změnám ve vědomostech, dovednostech, postojích a vlastnostech žáků. Na proces učení u žáků je nutno usuzovat ze spolehlivě zjištěných konečných stavů nebo výkonů žáků, které prokáží
různými činnostmi, navozenými učitelem. Tyto konečné stavy, zamýšlené
výsledky výuky, musí učitel plánovat již na začátku výuky jako přesně formulované cíle. Výukový cíl a výsledek výuky tak tvoří vázanou dvojici, která je
základem modelu skutečně řízeného učení. Pro celou výuku je charakteristické
cílové zaměření. Výukový cíl by měl být formulován z hlediska činností žáků,
nikoliv z hlediska činnosti učitele.
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Klasifikace výukových cílů
Výukové cíle je možné klasifikovat podle různých hledisek. Jednou z možností
je klasifikace na základě 3 oblastí – oblasti kognitivní (intelektuální), afektivní
(psychomotorické) a afektivní (citové).
1. Cíle kognitivní: od žáků se požaduje, aby si zapamatovali určité informace
a aby pomocí svých intelektuálních dovedností zjistili, určili či odvodili význam nějaké informace a zařadili tuto informaci do vztahu a souvislostí s předchozími poznatky; vyžadují složitější myšlenkové operace, vyžadují analýzu
a syntézu; kladou na žáka požadavek, aby posoudil hodnotu a užitečnost nové
informace nebo aby ji komplexním, náročným či tvůrčím způsobem uplatnil při
řešení problémů.
2. Cíle psychomotorické: zahrnují učení, které je převážně smyslové, a to od
bezděčných a reflexních pohybů až ke složitým řetězům účelného chování;
každá mechanická dovednost, kterou je potřeba zdokonalovat opakováním, je
psychomotorická (např. ve výuce zejména pozorování, poslouchání, mluvení,
koordinace svalů a svalových skupin).
3. Cíle afektivní: týkají se projevů emocionálního chování, tedy citů, postojů,
preferencí a hodnot; představují učení se postupům.
Každá z těchto tří oblastí výukových cílů má vlastní taxonomii, takže jedna je
pro kognitivní cíle, druhá pro cíle afektivní a třetí pro cíle psychomotorické.
Zaměříme se na taxonomii, která je pro výuku velmi užitečná a jejímž autorem
je pedagogický psycholog Benjamin Bloom a jeho kolegové. Taxonomie kognitivní oblasti obsahuje šest kategorií intelektuálních cílů: znalost, porozumění, aplikace, analýza, syntéza a hodnotící posouzení. Tyto kategorie jsou považovány za určité hierarchické úrovně. Úrovně postupují od nejjednodušších
(znalosti) k nejsložitějším(hodnotící posouzení). Ke zvládnutí vyšších úrovní se
předpokládá zvládnutí úrovních nižších. Taxonomie byla vytvořena jako pomůcka pro učitele, která jim pomáhá při stanovení cílů výuky, při přípravě úloh
a při přípravě činností a postupů, při hodnocení. Bloomova taxonomie umožňuje vymezit cíle tak, aby zahrnovaly specifické činnosti žáků, vedoucí k dosažení
stanovených cílů. Proto je cíl vždy formulován pomocí aktivního slovesa.
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Taxonomie výukových cílů
Benjamin Bloom
1. Znalost (zapamatování): žák na základě pamětních procesů si vybaví
pojmy, pravidla, metody, zákony a dokáže si vybavit nebo reprodukovat informace
slovesa: definovat, doplnit, zapsat, pojmenovat, popsat, přiřadit, reprodukovat,
seřadit, vybrat, vysvětlit, určit, nazvat
2. Porozumění: žák chápe význam sděleného obsahu a dovede ho využít a dokáže vlastními slovy sdělit učivo
slovesa: dokázat, interpretovat, objasnit, přeložit, převést, vyjádřit vlastními
slovy, vypočítat, změřit
3. Aplikace: dochází k transferu učení do situací pro jedince nových /řešení
problémů/, žák dokáže použít dříve naučenou látku při zpracování nového
učiva
slovesa: aplikovat, demonstrovat, diskutovat, navrhnout, prokázat, řešit, vyzkoušet, uspořádat
4. Analýza: žák dokáže rozložit sdělení na prvky nebo části, rozlišit fakta od
hypotéz
slovesa: analyzovat, najít principy uspořádání, provést rozbor, specifikovat,
rozhodnout
5. Syntéza: jde o schopnost skládání prvků z částí v celek, kombinaci prvků se
vytváří struktura, žák musí vytvořit něco pro něj nového
slovesa: kategorizovat, klasifikovat, kombinovat, modifikovat, napsat sdělení,
vyvodit obecné závěry, shrnout
6. Hodnotící posouzení: jde o posouzení hodnoty myšlenek, dokumentů, metod, způsobů řešení, žák posuzuje hodnotu, vybírá preferovanou možnost a obhajuje svůj výběr
slovesa: argumentovat, obhájit, ocenit, oponovat, posoudit, prověřit, vyvrátit,
zdůvodnit, zhodnotit
Taxonomie umožňuje učiteli předem vybírat učební úlohy tak, aby pokrývaly
všechny její úrovně. Tímto vhodným výběrem dochází nejen k reprodukování
poznatků, ale i k složitějším myšlenkovým operacím. Zcela nezbytné je, aby
dílčí cíle, které učitel připraví, implementuje a jejichž dosažení zhodnotí, obsa-
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hovaly prvky z vyšších hladin taxonomie. Pak budou mít žáci možnost příležitost s informacemi pracovat (aplikovat je, analyzovat, syntetizovat a hodnotit)
a činnost ve škole se nebude omezovat pouze na jejich zpětnou reprodukci při
zkoušení. Když žáci smysluplně s informacemi pracují, více se toho naučí.
Výukové cíle se mezi sebou mohou lišit mírou obecnosti a významu. Z tohoto
pohledu je můžeme dělit na cíle:
•

obecné

•

dílčí

Obecné cíle jsou vyjádřením záměrů vzdělávání, které si vzdělávací systém
vytváří jako zásadní orientační body při přípravě a plánování výuky. Jsou vztaženy k většímu objemu učiva, zahrnují např. učivo celého ročníku. I když jsou
formulovány konkrétním a exaktním jazykem, mají všeobecnou povahu a je
třeba je dále analyzovat. Poskytují učiteli obecné vodítko pro přípravu výuky.
Dílčí cíl je definován jako konkrétní vyjádření znalostí a dovedností, které bude
žák po skončení lekce nebo hodiny ovládat. Tyto cíle je možno připravit pro
nejrozmanitější témata, ať už v oblasti afektivní, psychomotorické či kognitivní.
Stanovení cílů výuky
Cíle, uváděné v pedagogických dokumentech a didaktických materiálech,
s nimiž učitel pracuje, jsou dány institucionálně a představují obecné cíle výchovy a vzdělání, cíle daného typu a stupně školy, skupiny předmětů (např.
přírodovědných) nebo jednotlivých předmětů. Učitel tak stojí před nesnadným
úkolem konkretizace obecných cílů, což znamená převést dané obecné cíle do
konkrétní podoby dílčích cílů.
Konkretizace obecných cílů tedy znamená:
• vytvořit strukturu cílů pokrývající příslušné složky rozvoje osobnosti žáka
(nezaměřovat se pouze na vědomosti);
• promyslet časovou návaznost jednotlivých cílů a jejich vnitřní hierarchii;
• převést konkrétní cíle do operační podoby, tj. do konkrétních učebních
úkolů a požadovaných činností;
• stanovit kritéria zjišťování a hodnocení stanovených cílů.
Učitel sleduje asi tento postup. Seznámí se s danými obecnými cíli výuky
a odstupňuje si sám pro sebe jejich důležitost a možnost jejich realizace při
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stanoveném učivu. Učivo samo není cílem. Ten je stanoven teprve operacemi
a aktivitami, ke kterým učivo žákům slouží. Dobře formulovaný cíl je vyjádřen
formou pozorovatelné činnosti žáka. Požadovaný výkon se vyjadřuje slovesem.
Nejednoznačná slovesa jako porozumět, osvojit si, mít přehled, znát, umět je
vhodné nahradit aktivními slovesy, např. vypočítat, nakreslit, definovat, seřadit,
odvodit, popsat, porovnat, vyjádřit vlastními slovy, vysvětlit, dokázat apod.
Tato slovesa se stanou jednoznačnými, jestliže je zpřesníme podmínkami výkonu, tj. jeho rozsahem, způsobem řešení, vymezením pomůcek atd. Je vhodné
stanovit také normu výkonu, alespoň jeho minimální úroveň, kterou lze ještě
označit za splnění cíle.
Vymezení cíle tedy obsahuje:
• požadovaný výkon: má být vyjádřen slovesnou vazbou, která jednoznačně
vyjadřuje činnost žáků, např. změřit, reprodukovat, srovnat, definovat, vyjádřit
a zdůvodnit;
např.: žák dokáže změřit napětí v rozvětveném elektrickém obvodu;
žák bude umět porovnat základní fyzikální veličiny charakterizující gravitační
a elektrické pole;
žák dokáže vybrat voltmetr a změřit napětí;
• podmínky výkonu: vymezení požadavků na činnost žáka, určují, zda žák
požadovaného výkonu má dosáhnout samostatně, s pomocí učitele, zda může
použít slovníku, tabulek, zda má vymezený čas, nebo může pracovat svým
tempem; jestliže takové konkrétní podmínky neexistují, může být označení
podmínek ve formulaci dílčího cíle vynecháno;
např.: žák dokáže samostatně vypracovat přehled nejdůležitějších pojmů;
žák s využitím MFCH tabulek uvede vztahy pro výpočet...;
žák s pomocí učitele dokáže řešit typové úlohy;
s použitím obrysové mapy, kterou žák dostane k dispozici...
• rozsah výkonu: upřesňuje typ úlohy;
např. řešit úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky;
• norma výkonu: určuje kvantitu či kvalitu žákova výkonu; stanovuje, podle
čeho učitel posoudí, zda žák stanoveného dílčího cíle dosáhl; kvantitativní
označení obvykle souvisí s tématy, u nichž jde určit správná odpověď:
např. správně vyřešit nejméně 3 příklady z 5 zadaných v časovém rozpětí 10
minut;
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s přesností 75 %; při uvedení nejméně 3 důvodů;
kvalitativní označení je často obtížné, protože učitel musí určit minimální úroveň formy výkonu žáka;
např.: vypracovat projekt..., v projektu bude hodnocena přesnost uvedených
fakt jejich souvislost s tématem, přesvědčivost argumentace.
Příklady
• požadovaný výkon
Žák má umět:
Poznat zlomek, který je třeba usměrnit a vysvětlit, proč se usměrňuje.
Změřit voltmetrem napětí v elektrickém obvodu.
• podmínky výkonu
Samostatně, bez pomoci učitele.
Změřit napětí v rozvětveném elektrickém obvodu stejnosměrného proudu;
• rozsah výkonu
Každý zlomek obsahující ve jmenovateli nejvýše dvojčlen a nejvýše druhé
odmocniny.
Využít voltmetru s nastavitelnými rozsahy a umět přepočítat rozsah stupnice.
• norma výkonu
Správně nejméně 4 z 5 příkladů v čase 15 minut.
Pouze 1 chyba v přepočtu.
Při vymezování výukových cílů často dochází k chybám, k nimž nejčastěji
náleží:
• cíl je vymezen příliš obecně (žák se má naučit řešit fyzikální úlohy)
• popis cíle se redukuje na stručné vyjádření obsahu (stavová rovnice)
• vymezení cíle připouští různé interpretace (umět Archimedův zákon)
• místo vymezení cíle se popisuje zamýšlená činnost učitele (demonstrovat
Ohmův zákon)
Již dlouhou dobu existují rozpory v tom, zda je podrobné stanovování dílčích
cílů výuky užitečné. Jejich zastánci tvrdí, že pokud chce být učitel úspěšným
pedagogem, musí být schopen jasně definovat, v čem má vlastně úspěšnost
výuky spočívat, a potom zhodnotit, zda a do jaké míry skutečně ve svém vyu-
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čování úspěšný byl. Úspěch výuky se měří žákovými výsledky. Ovšem lze
připustit, že některé výsledky vyučování nelze jednoduchým měřením nebo
testem zhodnotit. Nicméně, všichni zastánci aplikace dílčích cílů ve výuce se
shodují v tvrzení, že učitelé, kteří pracují s jasně stanovenými dílčími cíli, jsou
ve výuce úspěšnější než ti, kteří s nimi nepracují. Podle kritiků tohoto přístupu
neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že dílčí cíle výuky usnadňují žákům učení,
obzvláště pokud jde o cíle v oblasti vyšších úrovní myšlení. Uvádějí dále, že
soustředíme-li se při vyučování na dosažení předem stanovených cílů, je vyučování ve smyslu předem připravené, triviální, programované aktivity. Považují
za důležitější řešení problémů, které se v průběhu výuky naskytnou.
Při používání dílčích cílů může docházet k orientaci výuky převážně na kognitivní cíle, poněvadž se snáze formulují a vyhodnocují. Cíle v oblasti afektivní
mohou tak zůstat přehlíženy. Někdy je tendence formulovat dílčí cíle převážně
v oblasti zapamatování, porozumění a aplikace. Tak jsou opomíjeny složitější
myšlenkové operace. Použití dílčích cílů může omezit pružnost a vnímavost,
které učiteli umožňují podchytit zvláštní okamžiky, kdy je možno žákům něco
hodnotného neplánovaně předat. Když takový okamžik přijde, musíme být
připraveni své pečlivě připravené cíle odložit stranou.
Při rozumném používání pomohou dílčí cíle výuky učiteli k tomu, aby jeho
příprava byla jasnější, efektivnější a produktivnější. Učiteli i žákům pak umožní soustavně se soustředit na cíl, jehož by se mělo dosáhnout. Použití dílčích
cílů vede ke zlepšení výsledků výuky. Učitelé, kteří se o cíle opírají, získávají
větší sebedůvěru při hodnocení výkonů žáků i výuky samotné.
Otázky
1. Uveďte aktivní slovesa vhodná pro vymezování dílčích cílů.
2. Prostudujte si osnovy předmětu své aprobace (vyberte si určitý typ školy
a ročník) a formulujte nejdůležitější obecné cíle.
3. Zvolte určitý poznatek jako učivo a formulujte jasný dílčí cíl při vytváření
příslušné vědomosti.
Případová studie
Učitelé přírodovědných předmětů na jedné základní škole se sešli na začátku
školního roku, aby vymezili některé společné obecné a dílčí cíle. Po chvilce
vystoupení učitelky Hradcové na téma, že když výuka je řízena podle podrobných a předem stanovených výukových cílů, lze docílit lepších výsledků
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a výuka je efektivnější, vystoupila paní učitelka Mráčková s názorem, že jde
o omezování tvořivosti jak učitele tak i žáka. Argumentovala, že např. tvořivost
v řešení kvadratických rovnic nebo schopnost rozpoznat manipulující propagandu, nejsou jen abstraktní pojmy, jde o složitá chování. Abychom tomuto
chování naučili, nestačí formulovat cíle, ale jde o složitý proces. Když je výuka
řízena podle předem stanovených cílů, spontánnost a tvořivost vezmou za své.
Proto se nebude na tvorbě cílů podílet.
Otázky k případové studii
1. Pokud byste byl/a v publiku, jaké otázky byste jednomu nebo oběma řečníkům položil/a?
2. Která z vyučujících měla podle vás přesvědčivější argumenty a proč?
Přehled důležitých pojmů
•
•
•
•

kognitivní, afektivní a psychomotorické cíle
obecné a dílčí cíle
Bloomova taxonomie
vymezování výukových cílů

Shrnutí
Výukový cíl je představa o stavu, kterého má být dosaženo v určitém čase.
Výukové cíle lze klasifikovat dle různých kritérií. Nejpoužívanější je klasifikace na cíle v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické. Z hlediska výuky
je dobře aplikovatelná Bloomova taxonomie. Stanovení výukových cílů vede
k efektivnějšímu řízení výuky a k lepším výkonům a výsledkům žáků.
Použitá literatura
PASCH, M., GARDNER T. G., LANGEROVÁ, G. M., STARKOVÁ, A. J.,
MOODYOVÁ, CH., D. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha:
Portál, 1998.

216

KAPITOLA 2
Metody výuky
Po prostudování této kapitoly dokážete:
•
•
•
•

definovat pojem metoda výuky;
klasifikovat metody výuky a uvést příklady;
vysvětlit výhody a nevýhody jednotlivých subsystémů metod výuky;
charakterizovat jednotlivé modality metod výuky;

Metoda výuky neurčuje cíle ani obsah výuky, ale je cestou k jejich realizaci.
Metoda výuky je učitelem projektovaný model jeho činnosti, který se realizuje
interakcí učitel - žák, při níž dochází k osvojení učiva žákem a dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Existuje jistý rozdíl mezi metodou výuky a vyučovací metodou. Zatímco v metodě výuky je zahrnuta jak činnost učitele (vyučování) tak i činnost žáka (učení), ve vyučovací metodě je zahrnuta pouze činnost
učitele (vyučování).
Činnost učitele svými korekcemi a stimuly má vliv na činnost žáka. Metoda
výuky je formou realizace výchovně vzdělávacího obsahu. Vzhledem k cíli má
metoda nejen kognitivní, ale i formativní účinky. Metoda výuky je kombinací
ideálních podmínek, daných plánovaným cílem a podmínek reálných, daných
vnitřními dispozicemi žáka i okolním prostředím. Metoda výuky je kombinací
systematického postupu s tvořivou improvizací, reagující na proměnlivou situaci. Metoda neurčuje cíle ani obsah výuky, ale je cestou k jejich realizaci. Metoda výuky je tedy jistým modelem činnosti učitele a žáků, směřující k dosažení
cílů vzdělávání.
Klasifikace metod výuky
U různých autorů se setkáváme s různými způsoby klasifikace metod výuky
podle různých kritérií. Jde o záležitost převážně teoretickou se snahou najít
jednotné kritérium klasifikace metod výuky.
J. Maňák (1990) uvádí komplexní klasifikaci základních skupin metod výuky:
A. Metody z hlediska pramene poznání a typů poznatků
•

Metody slovní
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•
•

Metody názorně demonstrační
Metody praktické

B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků
•
•
•

Metody sdělovací
Metody samostatné práce žáků
Metody badatelské, výzkumné

C. Struktura metod z hlediska myšlenkových operací
•
•
•

Postup srovnávací
Postup induktivní
Postup analyticko-syntetický

D. Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu
•
•
•
•
•

Metody motivační
Metody expoziční
Metody fixační
Metody diagnostické
Metody aplikační

E. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků
•
•

Kombinace metod s vyučovacími formami
Kombinace metod s vyučovacími pomůckami

J. Maňák naznačuje, že nelze vystačit s jedním kritériem při klasifikaci metod
výuky, ale je nutné využít dalších aspektů (aspekt didaktický, psychologický,
logický, procesuální). K největšímu počtu položek (75) dochází ve svém třídění
metod L. Mojžíšek. Vytváří sice původní systém klasifikace, ale je to systém
popisný, nezachycující podstatu činnosti učitele a žáka. Metody, zprostředkující
přenos nových poznatků od subjektu (učitele) k objektu (žákovi), tvoří čtyři
skupiny:
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1.

Metody motivační

•
•

Vstupní - motivační rozhovor, vyprávění, demonstrace;
Průběžné - aktualizace obsahu, uvádění příkladů z praxe, výzva, pochvala.

2.

Metody expoziční - podání učiva

• Metody přímého přenosu (přednáška, vyprávění, popis, vysvětlování, instrukce);
• Metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem (demonstrační
metody, metoda pozorování jevů, manipulační, pracovní, hra jako metoda);
• Metody heuristického charakteru-problémové (sokratovská a heuristická
beseda, problémové úlohy, projekty);
3. Metody fixační: opakování a procvičování učiva (metody vědomostí a dovedností)
4. Metody hodnocení, kontroly a klasifikace, metody diagnostické (klasické písemné, ústní zkoušky, didaktické testy; diagnostické - vědecko-výzkumného
charakteru; metody třídění a interpretace diagnostických údajů, metody klasifikační).
V naší didaktické literatuře dosud neexistuje jednotná, uznávaná klasifikace
metod výuky. Nejčastější je klasifikace podle zdroje poznání na slovní, názorné
a praktické. Toto dělení není příliš vhodné, protože metody výuky svou podstatou nepodléhají takovémuto třídění. Tak např. demonstrační experiment nebo
laboratorní práce jsou současně slovo, názor i praxe. V uváděných klasifikacích
každá metoda je v průniku s jinou metodou, koresponduje s ní. Nelze je považovat za samostatné.
Následující systém metod a jeho subsystémy zahrnují činnost učitele i činnosti
žáků:
I.

subsystém metody informačně receptivní

II. subsystém metody problémové
III. subsystém metody výzkumné
Tento systém metod výuky odpovídá způsobu činnosti při osvojování učiva.
Dle Linharta lze rozlišit 3 úrovně lidské činnosti:
a)

reproduktivní

b) produktivní
c)

kreativní
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Na reproduktivní úrovni jsou postupy subjektů a způsob řešení určovány
a řízeny předem zadaným programem činnosti; tento program může být dán
instrukcí, vzniklou dovedností apod. Jde o netvořivé, víceméně pasivní chování, které je řízeno zvnějšku, vnitřní zdroj poznávací aktivity schází. Této úrovni
odpovídá subsystém metody informačně receptivní.
Subsystém metody problémové odpovídá produktivní úrovni. V tomto případě
projevuje žák značný stupeň a intelektuální iniciativy, která není stimulovaná
pouze vnějšími faktory. Řešením problému subjekt hledá nové postupy v problémové situaci a objevuje nové vlastnosti poznávacích objektů.
Sjednocením myšlenkových a mimomyšlenkových činností (citů, vůle aj.)
dospívá jedinec ke kreativní úrovni. Faktory emociální, motivační i poznávací
vytvářejí syntézu. Nejde pouze o řešení zadané úlohy, ale o trvalé vnitřní zaujetí určitou problematikou. K této úrovni činnosti vede subsystém metody výzkumné.
Subsystém informačně receptivní metody odpovídá tedy reproduktivnímu způsobu činnosti žáka při osvojování obsahu učiva. Subsystém problémové metody
odpovídá tak produktivnímu způsobu činnosti žáka při osvojování obsahu učiva. Subsystém výzkumné metody odpovídá pak kreativnímu způsobu činnosti
žáka při osvojování obsahu učiva. Každý ze subsystémů metod výuky je realizovatelný nejrůznější sekvencí postupů, určujících způsob realizace. Ve vyučování pak lze uvést v každém subsystému několik prvků realizačních způsobů
(modalit):
I.

Informačně receptivní metoda

přednáška, výklad, rozhovor, instruktáž, demonstrační výklad, řešení neproblémových úloh;
II. Problémová metoda
problémový výklad, demonstračně problémový výklad, heuristický rozhovor,
řešení problémových úloh, didaktické hry, řízená diskuse, simulace, případová
studie;
III. Výzkumná metoda
samostatná experimentální činnost, samostatná teoretická činnost, řešení badatelských úloh.
Tento systém metod výuky je přehledně uveden v následující tabulce:
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Metoda

Realizační způsob (modalita)

Informačně recep- přednáška, výklad, rozhovor, instruktáž, demonstrační
tivní
výklad, řešení neproblémových úloh;
Problémová

problémový výklad, demonstračně problémový výklad,
heuristický rozhovor, řešení problémových úloh, didaktické hry, řízená diskuse, simulace, případová studie;

Výzkumná

samostatná experimentální činnost, samostatná teoretická
činnost, řešení badatelských úloh.

Informačně receptivní metoda: v procesu složité mnohofaktorové interakce
předávání poznání může nastat takové uspořádání, při němž učitel sděluje speciálně vybrané poznatky didaktického systému žákům. Didaktickou podstatou
této metody je prezentace hotové informace učitelem na jedné straně a její
uvědomělá percepce a zapamatování žáky na druhé straně. Učitel organizuje
percepci informací, ukazuje vzor činnosti, v níž se tyto poznatky aplikují v praxi. Dochází k interakci učitel-žák, učitel-učivo, žák - učivo.
Učitel nemusí být nutně zprostředkujícím činitelem. Učivo může být předáno
knihou, filmem, televizí, videozáznamem, mikropočítačovým interaktivním
systémem. Podstatou této metody je předávání didaktizovaných poznatků v hotové, z hlediska adresáta v úplné podobě. V důsledku činnosti vyučujícího
vyvstává před žákem cíl pozorně poslouchat, pozorovat, pochopit a zapamatovat si předávané informace. Aktivita je přesouvána na učitele, žák je aktivní
pouze do té míry, že si osvojuje zadaný postup učení.
Informačně receptivní metoda může vyžadovat různé prostředky (slovní, názorné, praktické) a formy projevu (mluvený projev, demonstrace, pozorování).
Tato metoda se uplatňuje tam, kde jde o poznání jevů ve víceméně statické
podobě. Žáci poznávají jen vnější stránku jevu, aniž by byly postiženy hlubší
souvislosti. Jestliže učitel provádí demonstrační pokus, využívá názorných
pomůcek, vyvozuje sám závěry a žák pasivně sleduje činnost učitele, jde
o aplikaci Informačně receptivní metody. Metoda se realizuje také řešením
typových úloh, prováděním žákovských experimentů podle návodů, předvedením modelu. Tato metoda je interaktivním modelem, v němž činnost učitele je
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dána prezentací hotových poznatků a konstrukcí úloh vedoucích k percepci
a reprodukování.
Problémová metoda: vede k produktivní činnosti při osvojování učiva. Podstata
této metody spočívá v tom, že učitel konstruuje pro určitý vyučovací cíl problémové úlohy, při kterých probíhá tvůrčí osvojování poznatků a zkušeností
z tvůrčí činnosti.
Výzkumná metoda: vede ke kreativní činnosti při osvojování učiva. Podstata
těchto metod spočívá v tom, že učitel konstruuje úlohy, které žáci řeší samostatně. Učitel úlohy připraví, žáci pozorováním, experimentováním, prací
s literaturou shromažďují potřebná fakta, hledají a formulují problém, nacházejí
způsoby jeho řešení, realizují je a ověřují správnost řešení, zařazují novou vědomost do systému předcházejících vědomostí, případně je aplikují na řešení
praktických úloh. Učitel průběh činnosti žáků sleduje a kontroluje jejich výsledky. Při realizaci této metody je samostatnost žáků největší.
Každá z metod výuky určuje činnost učitele i žáků. Přehledně tyto činnosti
uvádí následující tabulka:
Metoda výuky

Činnost učitele

Informačně receptivní

• Prezentace hotové informace
• Konstrukce neproblémových úloh
• Řízení a kontrola plnění
úloh

Problémová

Činnost žáka

• Percepce a pochopení
• Aktualizace
• Reprodukce
• Řešení typových úloh
• Převaha záměrného zapamatování
• Konstrukce problému
• Percepce a pochopení
problému
• Vytyčení problému
• Formulace hypotéz
• Objasňování postupů
• Podněcování a usměrňo- • Pochopení posloupnosti
a logiky
vání
• Prezentace problémových • Pochopení podmínek
úloh
• Aktualizace o postupech
řešení obdobných problémů
• Plánování kroků řešení
• Samostatné řešení
• Řízení a korigování
• Sebekontrola
činností žáků
• Ověření a hodnocení
výsledků
• Převaha nezáměrného
zapamatování
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• Sestavení souboru úloh
• Zadávání literatury
• Zadávání podmínek
• Kontrola a ověřování
výsledků
• Organizování hodnocení
činnosti žáků

Výzkumná

• Percepce problému
• Pochopení podmínek
• Plánování etap a strategie
řešení
• Realizace plánu
• Verifikace řešení
• Získávání a zdůvodnění
výsledků
• Samostatné studium
• Převaha nezáměrného
zapamatování

Volba metody výuky
V systému metod výuky nelze žádný z jeho subsystémů (subsystém metody
informačně receptivní, problémové, výzkumné) označit za nejvýhodnější, nejlepší k dosažení cíle. Ve výuce se zpravidla realizují jednotlivé subsystémy se
svými modalitami, které učitel vybírá v závislosti na celé řadě faktorů. Patří
k nim zejména:
•
•
•
•
•
•
•

Zákonitosti vyplývající z principu učení;
Cíle a úkoly výuky;
Obsah a metody vědy a předmětu, tématu;
Učební možnosti žáka;
Zvláštnosti vnějších podmínek;
Možnosti učitele (zkušenosti, teoretická příprava);
Koeficient prvků nových a známých v prezentovaném učivu.

K=Z/A
Z….. známé prvky
N…..neznámé prvky
Předpoklad

Doporučená metoda

Z > N

K < 1

Problémová, výzkumná

Z = N

K = 1

Informačně receptivní, problémová

Z < N

K < 1

Informačně receptivní, problémová
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Učitel ve výuce nevyužívá pouze jedné metody výuky s jejími modalitami, ale
jejich různé kombinace. V reálné výuce se tedy nerealizují izolovaně, ale
v komplexnosti systému metod výuky a ostatních didaktických kategorií (cíle,
obsah, vyučovací prostředky, organizační formy). Žádná z metod výuky není
zcela nevhodná, za určitých okolností může být každá velice účinná. Učitel by
však měl vědět, proč ji používá. Současně žádnou metodu výuky nelze doporučovat a užívat jako jedinou. Jde spíše o výběr metod výuky do takového sledu,
který jako optimální odpovídá učivu, schopnostem žáků i didaktickým dovednostem učitele. Volba konkrétní metody výuky závisí pouze na učiteli. V tom je
nezastupitelný. Čím se tedy učitel při výběru metody výuky řídit? Metoda výuky má být taková, aby žák byl aktivní, aby ho učení zajímalo a těšilo. Spokojený
však má být i učitel, i jemu má práce přinášet radost a pocit úspěchu.
Sama o sobě skvělá metoda se může změnit u neobratného učitele v bezcenný
nástroj a naopak vynalézavý učitel užije kreativně i takovou situaci,kde bychom
teoreticky žádnou příležitost nehledali. Podstatou je především tvořivost učitele.
Metoda informačně receptivní, zajišťující osvojování hotových poznatků
a dovedností, je nejekonomičtější a nejjednodušší. Umožňuje rychlý přenos
a zprostředkování nových informací žákům. Žáci si tak osvojují množství informací o jevech, se kterými se nedostali do přímého kontaktu. Kumulace poznatků ve vědomí žáků, jejich ovládnutí po stránce formální, nepochopení obsahu, stagnace logicko-myšlenkových činností žáků a další negativní jevy jsou
přímým důsledkem hypertrofie této metody.
Modality informačně receptivní metody výuky jsou nepochybně nezbytným
prostředkem řízení vyučovacího procesu. Mají však své meze. Ty spočívají
v tom, že orientují žáky k takovému učení, které znamená přejímání hotových
poznatků. Jednostranné používání a absolutizace těchto metod vede k jednostranným metodám poznávací činnosti žáků. Žáci si zvykají na reprodukční
přístup k veškerému učivu jako k hlavní metodě své práce a používají ji pak
nezřídka stereotypně i v těch situacích a případech, které vyžadují složitější
samostatné myšlení.
Při této metodě rozhodujícím činitelem je učitel, sděluje hotové poznatky, řídí
rozhovor se žáky, sám klade otázky, provádí experiment, demonstruje ukázky
a aplikace. I tato metoda výuky má ve vyučování své místo. Ovšem nemůže být
metodou jedinou. Důraz by měl být kladen na metody vedoucí k aktivitě žáka.
Volba metody výuky závisí jen na učiteli. Pro dané učivo je možno některé
metody výuky nebo jejich soubor učiteli pouze doporučit, nelze je však předepsat.
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Charakteristika modalit metod výuky
Přednáška
•
•
•
•
•
•
•

metoda, kde řeč učitele je podstatným prvkem předávání informací v hotové podobě;
zprostředkovává poznatky v delším, souvislém, logicky učleněném souboru;
struktura: úvod, cíl, osnova, prezentace, shrnutí, závěr;
příprava materiálů;
vizuální pomůcky;
přednes přednášky;
vhodná pro žáky na vyšších stupních škol.

Výklad
•
•

učitel vysvětluje žákům jednotlivé pojmy a vztahy mezi nimi v hotové
podobě;
využívá různé prostředky (slovní, názorné, praktické).

Rozhovor
•
•
•

učitel vede svými otázkami k reprodukci dříve známých poznatků;
během rozhovoru sděluje žákům poznatky nové;
sleduje, jak žáci dovedou sdělené poznatky na základě otázek reprodukovat.

Instruktáž
•
•

učitel prezentuje žákům příslušný objekt a způsob činnosti s ním;
žáci pak podle vzoru s ním manipulují.

Demonstrační výklad
•
•
•
•

učitel předvádí žákům demonstrační pokus, názorný materiál, technické
zařízení;
objasní podstatu jevu;
žáci sledují předváděné jevy;
učitel podstatu vysvětluje v hotové podobě.
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Řešení neproblémových úloh
•
•
•

učitel předkládá žákům úlohy;
žáci řeší úlohy podle pravidel, algoritmů, popisu činností;
k dobrému osvojení činnosti napomáhá dostačující počet opakovaných
cvičení.

Problémový výklad
• při expozici nového učiva učitel sice vysvětluje nový poznatek sám, ale
současně navozuje problémové situace;
• učitel zadává problémové otázky;
• formuluje odpovědi za spoluúčasti žáků;
• žáci si osvojují a napodobují logiku učitelových úvah;
• učitel vede žáka myšlenkovým procesem, směřujícím k osvojení učiva;
• v problémovém výkladu lze sledovat následující etapy:
1. Utvoření problémové situace;
2. Formulace problému;
3. Vytvoření hypotéz;
4. Verifikace hypotéz;
5. Formulace řešení problému;
6. Zařazení nově vytvořených poznatků do celkového systému poznatků;
7. Zevšeobecnění.
Demonstračně problémový výklad
•
•

učitel svůj výklad doprovází experimentem, předvedením objektu;
žáci s pomocí učitele vytvářejí závěry.

Heuristický rozhovor
•
•
•
•
•
•
•

učitel klade žákům problémové otázky;
odpovědi formulují žáci samostatně;
učitel nastolí problémovou situaci;
učitel formuluje problém;
žáci vytyčují hypotézy;
učitel žádá od žáků vysvětlení problému, pozorovaného jevu;
žáci vyvozují závěry.
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Řešení problémových úloh
•
•
•

učitel zadává problémové úlohy;
učitel usměrňuje poznávací činnost žáků, využívá heuristických otázek;
žáci objevují nový poznatek sami.

Didaktické hry
•
•
•
•
•

záměrně evokují produktivní aktivity;
rozvíjejí myšlení;
založeny na řešení problémových situací;
prostřednictvím herních situací mohou být předkládány i složitější problémy;
soutěživé hry mobilizují myšlení.

Řízená diskuse
•
•
•
•
•

předmětem diskuse je didaktický problém;
učitel se ptá na názory žáků;
používá se k výměně názorů a nápadů, není vhodná pro formování postojů
a názorů
struktura: 1. dobře začít, 2. úvod do diskuse, 3. vedení diskuse, 4. shrnutí
diskuse
jak vést diskusi:

snažte se, aby se skupina cítila uvolněně;
uveďte hlavní účel diskuse, uveďte téma, vymezte hranice diskuse;
povzbuzujte účast všech členů, usměrňujte mnohomluvné, povzbuzujte nesmělé, zamezte osobním argumentům, přidržujte se tématu, často shrnujte, používejte audiovizuální pomůcky;
opakujte nejdůležitější věci z diskuse, opakujte dosažené závěry, objasněte, co
diskuse splnila;
•
•
•
•
•
•

rozhodující je interakce žák – žák;
učivo je žákům předem známo;
je zaměřena na důkladné zvládnutí látky;
pomáhá žákům změnit postoje, akceptovat názory jiných;
vytváří schopnost komunikovat s jinými, argumentovat;
je charakterizována otázkami srovnávacími, analytickými a syntetickými.
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Simulace
•

používá model skutečnosti, žákům umožňuje jednat tak, jako by byli
v reálné situaci;
• dovoluje vyzkoušet dovednosti, je účinná, jde-li o dosažení změny v chování žáků, poskytují příležitost experimentovat s různými přístupy k řešení
problémů;
• pomáhají přemýšlet o věcech, vidět problémy a příležitosti;
• techniky simulace: hraní rolí, simulační hry, simulace založené na skutečnosti, simulace používající technologii;
• jak vést simulaci:
příprava-učitel vysvětlí proč a jak bude např. hra probíhat, žáci nastudují své
role;
hraní-dva nebo tři žáci, ostatní sledují chování a zaznamenávají vše, co je důležité pro analýzu;
vyhodnocení-žáci a učitel si vyměňují názory.
Případová studie
•
•
•

případová studie umožňuje učení o situacích které nastanou;
vyžaduje vysoký stupeň analýzy;
účastníci se učí ze zkušenosti někoho jiného, tj od těch, jejichž jednání
popisuje;
• postup v případové studii:
informování žáků (popis postupu, poskytnutí specifických informací)
analýza případu: žáci ve skupinách studují obsah případu, formulují rozhodnutí

předkládání odpovědí skupin
analýza odpovědí
Samostatná experimentální činnost
•
•
•

žák k měření veličiny, k samostatnému pozorování navrhuje a využívá
vhodné prostředky;
provádí samostatné činnosti;
navrhuje závěry.
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Samostatná teoretická činnost
•
•

na základě studia literatury a vlastní myšlenkové činnosti žák provádí závěry;
úvahy, eseje, závěrečné práce.

Řešení badatelských úloh
•
•

na základě vlastní činnosti (experimentální, teoretické…) řeší žák projekt;
navrhuje postupy a zdůvodňuje je.

Aktivní učení a vyučování
Učení není diváckým sportem. Žáci se nenaučí mnoho pouhou přítomností
v učebně, nasloucháním informací sdělovaných učitelem, memorováním připravených cvičení a odpověďmi na otázky. Musejí hovořit o tom, co se učí,
psát o tom, porovnávat se svou zkušeností, aplikovat v denním životě. To co se
učí musí ukládat do svých poznatkových, dovednostních a hodnotových struktur. Žáci se učí když jsou aktivní a pamatují si to, čemu rozumějí. Jestliže jsou
žáci, aktivně zahrnuti do procesu učení, pak se učí více než když jsou pasivními
příjemci výuky.
Aktivní učení je prostředek intelektuálního, emocionálního nebo fyzického
rozvoje, který od svého subjektu vyžaduje, aby odpovědným zapojením se do
nějakého reálného, komplexního a nesnadného problému dosáhl zamýšlenou
změnu zlepšením chování v problémové oblasti. Aktivní učení obsahuje učební
aktivity posluchače a přemýšlení o těchto aktivitách. K základní charakteristikám aktivního učení náleží:
• žáci více aktivně pracují než pouze naslouchají;
• méně důrazu je kladeno na sdělování informací a větší důraz je kladen na
rozvíjení dovedností posluchačů;
• obsahuje vyšší úrovně myšlení (analýza, syntéza, hodnocení);
• žáci provádějí aktivity (samostudium, diskuse, písemné zpracování);
• větší důraz je kladen na rozvoj posluchačových vlastních postojů a hodnot.
Aktivní učení lze realizovat některými výukovými metodami (případové studie,
simulace, projekty).
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Kooperativní učení a vyučování
Kooperativního učení a vyučování jsou v současné době velmi populární. Stále
více učitelů se zajímá o tuto možnost. Podněty, které stály u základů teorií
kooperativního učení a vyučování, vycházely z empirických zjištění o současné
škole, které se v různých analýzách vždy znovu objevují: pasivita, působená
tradiční výukou; absence přímých kontaktů mezi žáky; nedostatek sociální
komunikace a interakce.
Kooperativní učení je učením v malých skupinách, kde posluchači vzájemně
spolupracují na řešení problémů a rozvíjí se tak nejen individuální proces učení,
ale také sociální dovednosti. Cíle tohoto učení jsou dvousložkové: rozvinout
učení jednotlivce a vytvářet sociální dovednosti.
Kooperativní učení se je tvořeno 5 základními elementy:
•
•
•
•
•

pozitivní vzájemná závislost
individuální odpovědnost
přímá (tváří v tvář) interakce
sociální dovednosti
hodnocení

Pozitivní vzájemná závislost

Všichni členové týmu spolupracují na
splnění společných cílů. Aby uspěla
skupina, musí uspět každý člen skupiny. Členové vzájemně spolupracují,
sdílejí studijní materiály, vyměňují si
názory, pomáhají si v učení, vzájemně
se podporují.

Individuální zodpovědnost

Každý člen je zodpovědný za svou
práci a jeho příspěvek ke společné
práci je pravidelně hodnocen ostatními
členy.

Přímá interakce

Každý se podílí na plnění úkolu, může
přímo diskutovat s ostatními členy,
interakce je možná v každém okamžiku, každý může získat pomoc ostatních okamžitě.

Sociální dovednosti

Tým funguje efektivně jestliže členové
vzájemně komunikují, důvěřují si,
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vzájemně si pomáhají, naslouchají si,
kontrolují řešení a ověřují porozumění.
K posilovaným dovednostem náleží
komunikace, rozhodování, budování
důvěry, zvládání konfliktů, vedení.
Hodnocení

Efektivní tým musí dovolit adekvátní
čas pro reflexi, hodnocení práce týmu,
hodnocení společného úsilí a hodnocení růstu všech členů

Kooperativní vyučování spočívá na následujících základních principech:
1. Partnerství: žáci se učí lépe a více, když mohou společně pracovat na jednom projektu. Je třeba vytvořit takové struktury výuky, které usnadňují spolupráci více žáků. Soutěživost je nahrazena partnerstvím.
2. Pružnost: je třeba se přizpůsobit okolnostem, dané skupině žáků; neexistuje
jeden model, který by byl použitelný za všech okolností.
3. Vzájemná pomoc: všichni si musí navzájem pomáhat; nadanější žáci musí
pomáhat slabším; kooperativní vyučování má pozitivní vliv na žáky slabé,
průměrné i vynikající. slabí mohou využít podpory, kterou jim nabízí práce ve
skupině, vynikající žáci se zase naučí pracovat s ostatními.
4. Kognitivní složitost: učební situace spočívá v seskupování žáků; žák se
dostává do kognitivních, psychologických a sociálních situací, ve kterých vystupuje více proměnných; pracuje tedy v kontextu, který ho více stimuluje.
5. Rozmanitost sociálních situací: kooperativní vyučování směřuje k osvojení
hodnotných vzorců sociálního chování, získání takových dovedností a typů
sociálního chování jako je přesné formulování vlastních myšlenek a chápání
myšlenek druhých lidí, schopnost přijmout druhé lidi, lepší reakce na požadavky skupin, atd.
6. Zlepšení sebehodnocení: žáci se učí vidět pozitivněji sami sebe a dosahují
tak lepších výsledků.
Kooperativní učení ve skupině se liší od tradiční práce skupiny. Mezi jednotlivci ve skupině není vzájemná závislost, každý jednotlivec je odpovědný pouze
sobě, nedochází k budování týmu, sociální dovednosti jsou proklamovány, ale
často zcela chybí. Učitel nemonitoruje práci skupiny a neposkytuje zpětnou
vazbu k funkci skupiny.
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Role učitele při kooperativním vyučování je následující:
Role učitele:
4 fáze
Organizační rozhodování před lekcí

Provedení lekce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorování a intervenování během •
práce ve skupinách
•
•
•
Hodnocení výsledků práce skupin

•
•
•
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stanovení cílů
velikost skupin
aktivity pro skupiny
zajištění vhodné místnosti
příprava materiálů
podpora aktivit týmů
objasnění role členů v týmů
objasnění učebních materiálů
porozumění úkolům
stanovení kriterií pro hodnocení
časový rozvržení aktivit
strukturování individuální odpovědnosti
formování očekávaných dovednosti
pozorovat práci skupin
intervenovat pokud je nezbytné
poskytovat zpětnou vazbu
poskytovat pomoc a radit skupinám
posluchači musí mít příležitost
sumarizovat a reflektovat své učení
hodnocení dosažených výsledků
hodnocení kognitivních a dovednostních cílů

Strategie pro kooperativní učení
Přemýšlej – Vytvoř dvojici – Sděl odpověď
Žák nejprve přemýšlí o otázce samostatně, pak diskutuje s jinými a společně
formulují odpověď.
Formuluj – Sděl – Naslouchej – Vytvoř
Ve skupině každý nejprve formuluje odpověď samostatně, pak odpověď sdělí
ostatním a na základě diskuse tým vytvoří novou odpověď.
• Formuluj
... odpověď samostatně
• Sděl
... odpověď partnerovi
• Naslouchej
... pozorně odpověď partnera
• Vytvoř
... novou odpověď na základě diskuse
Roundtable/Roundrobin
Jeden z partnerů ve skupině zapíše myšlenku na papír a posune papír k partnerovi po levé straně, partner připíše svou myšlenku a opět se papír posune. Lze
využít různých barev tužek. Roundrobin je ústní forma.
Aktivita: Jak můžete využít této strategie ve své práci učitele? Uveďte příklad .
Třístupňový interview
Partner A se dotazuje partnera B a partner C zapisuje odpovědi. Role rotují,
odpovědi jsou diskutovány skupinou.
Aktivita: Jak můžete využít strategie ve vaší praxi? Navrhněte příklad.
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Rohy
Umožňuje posluchačům vybrat si a diskutovat určitou část tématu. V rozích
místnosti debatují jednotlivé zájmové skupiny. Po diskusi vzdělavatel z každého rohu vybere dvojici, která referuje celé skupině o diskutovaném tématu.
Aktivita: Navrhněte a předveďte příklad, kterého můžete využít ve vaší praxi.
Grafitti
Každá skupina na velký kus papíru svou barevnou fixkou napíše odpovědi
k danému tématu. Každá skupina má jiné téma. Po napsání se papír posune
k jiné skupině, která připíše svou odpověď. výměna probíhá tak dlouho, až se
papír dostane zpět k původní skupině. Skupiny si prostudují odpovědi a provedou sumarizaci, kterou sdělí prostřednictvím vedoucího týmu ostatním.
Aktivita: Vymyslete tuto aktivitu pro konkrétní situaci.
Jigsaw
Ve skupině každý člen dostane určitý materiál k prostudování. Po určitém čase
sdělí obsah ostatním ve skupině. Pak se sejdou v nové skupině ti, co prostudovali stejný materiál. vymění si vzájemně názory, vytvoří závěry z prostudované
části , zapíší na tabuli a sdělí ostatním.
Aktivita:Uveďte příklady, kde můžete této techniky využít.
Kognitivní mapování
Je to strategie, která umožní učícím se vizualizovat proces učení. Umožňuje
učícím se pochopit lépe vztahy mezi pojmy . Je tvořivým způsobem generování
myšlenek.
Aktivita: Připravte kognitivní mapu pro objasnění některého základního pojmu
ve vašem předmětu.
Otázky
1. Vysvětlete obsah pojmu metoda výuky.
2. Pokuste se projektovat konkrétní učivo metodou informačně receptivní
a problémovou. Uveďte podstatné rozdíly v činnostech učitele a žáků.
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3. Navrhněte alespoň jednu neproblémovou, problémovou a badatelskou úlohu
a pokuste se je realizovat vhodně zvolenou metodou výuky.
4. Navrhněte postup pro realizaci řízené diskuse v konkrétní situaci.
5. Navrhněte tři druhy didaktických her a aplikujte je na konkrétním učivu.
6. Pokuste se o výklad na zvolené téma jednou s důkladnou přípravou, jednou
bez přípravy. Porovnejte výsledky a pokuste se vysvětlit rozdíly.
7. Vysvětlete podstatu kooperativního učení a vyučování.
8. Jakých strategií pro kooperativní výuku lze využít?
Případová studie
Základní škola Komenium je školou o 500 žácích na předměstí města Brna.
Ředitel školy Pavel Soukup je energický muž, který již byl schopen učinit
mnoho změn ve škole. Škola je rekonstruována a je velmi dobře vybavena.
Rodiče mají zájem, aby jejich děti navštěvovaly tuto školu.
Ředitel Soukup podporuje tvořivost učitelům v možnostech využívání různých
výukových metod a strategií. Někteří učitelé se podílejí na projektech, zaměřených na současné problémy ve vzdělávání. Dvě učitelky školy se zúčastnily
během posledních prázdnin letní školy na téma "Kooperativní učení".
V minulém roce se ředitel rozhodl pro účast v projektu "Tvořivá škola". Je to
pilotní projekt, který předpokládá netradiční metody výuky a jsou očekávány
lepší výsledky žáků. Samozřejmě, že projekt přinese i finanční zdroje pro školu. Mnoho učitelů souhlasilo se zapojením do projektu.
Proto se ředitel školy rozhodl pozvat autora projektu, vysokoškolského učitele
doc. Petra Sedláčka. Doc. Sedláček prezentoval projekt a zdůraznil, že představuje alternativu k dosavadním tradičním metodám výuky. Projekt je značně
orientován na žáka a netradičně vyžaduje iniciativu a samostatnost žáků. Připojit se k projektu tedy pro učitele znamená změnit styl vyučování a podílet se na
tvorbě nového kurikula.
Během tohoto setkání došlo ke konfliktu mezi doc. Sedláčkem a některými
konzervativními učiteli, kteří jsou zastánci tradičních reproduktivních metod
výuky. Obvinili doc. Sedláčka, že nemůže rozumět výuce na základní škole,
když na tomto typu školy neučí. Argumentovali, že vzhledem k navýšenému
úvazku nemají čas na pracovat na přípravě nového kurikula a věnovat ještě více
času přípravě na vyučovací hodiny. Setkání předčasně skončilo a očekávané
záměry nesplnilo.
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Otázky k případové studii
1. Proč si myslíte, že setkání skončilo neúspěchem?
2. Co byste poradili řediteli Soukupovi?
Přehled nejdůležitějších pojmů
• metoda výuky
• kooperativní učení a vyučování
• strategie kooperativního vyučování
Shrnutí
Metoda výuky je učitelem projektovaný model jeho činnosti, který se realizuje
interakcí učitel - žák, při níž dochází k osvojení učiva žákem a dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Kooperativní učení je učením v malých skupinách,
kde posluchači vzájemně spolupracují na řešení problémů a rozvíjí se tak nejen
individuální proces učení, ale také sociální dovednosti. Cíle tohoto učení jsou
dvousložkové: rozvinout učení jednotlivce a vytvářet sociální dovednosti.
Použitá literatura
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
PASCH, M. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha:
Portál, 1998.
BENNETT, B., ROLHEISER-BENNETT, C., STEVAHN, L. Cooperative
Learning. Toronto: Educational Connections, 1997.
LINHART, J. Základy psychologie učení. Praha: SPN,1982.
MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, 1990.
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KAPITOLA 3
Projektové vyučování
Po prostudování této kapitoly dokážete:
• vysvětlit obsah pojmu projektové vyučování;
• charakterizovat projektové vyučování;
• vysvětlit výhody a nevýhody projektového vyučování;
• navrhnout projekt pro žáky.
Předmětem projekční práce jsou úkoly nebo problémy vycházející
z praktického života. Projekt lze chápat jako úkol či sérii úkolů, které mají žáci
splnit individuálně či ve skupinách. Rámec jejich vztahu není tedy systematika
vědy, která koncepty seřazuje, člení a ohraničuje logicko-systematicky, tedy
jinak než se vyskytují v sledovaném případě nebo i životě. Projekty se orientují
na životní situaci, na souvislosti věcí a skutečnosti. Projektové vyučování je
charakterizováno následujícími znaky:
1. Předmětem projektové iniciativy se mohou stát všechny jevy našeho života, jde o konkrétní úlohy či problémy. Projektové vyučování vyžaduje jiné
formy a aktivity než tradiční vyučování.
2. Je orientováno na zájmy žáků. Tyto zájmy jsou často produktem zkušeností žáků. Vyvíjejí se pak na základě činnosti v projektu. Vyučování je tak procesem, který tyto zájmy zprostředkuje.
3. Projektové vyučování dává žákovi zodpovědnost při sestavování projektu.
Učitel zpravidla pomáhá v procesu plánování, např. navrhne postup, upozorní
na problémy.
4. Závažnost společenské praxe. Pro projekt není postačující soukromé hobby. Společenská důležitost projektu posiluje jeho význam, jeho působivost.
V projektovém vyučování nedochází jen k přebírání zkušeností nebo shromažďování informací, ale také k vytváření skutečnosti. Projekt často objasňuje
situaci, která byla shledána nevyhovující.
5. Cílové projektové plánování. Projektové vyučování má své cíle. Při projektovém vyučování má být umožněno spolurozhodování žáků při stanovení cílů.
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6. Orientace produktu. Produktem projektového vyučování je míněno to, co
lze zjistit jako vyučovací úspěch práce ve třídě. Mohou to být i zkušenosti
a změny v postojích žáků. Výsledky projektu jsou zveřejněny, mohou se s nimi
seznámit i ostatní žáci, mohou jej posoudit a kritizovat.
7. Zapojení mnoha smyslů. Při projektovém vyučování zkoušejí žáci a učitelé
společně něco praktického provádět. Má integrující charakter, spojuje se myšlení, práce, učení, city a činy.
8. Sociální učení. Projekt vyžaduje kooperaci jednotlivých účastníků, vede ke
komunikaci a interakci. Žáci se učí jeden od druhého, žáci se učí řešit konflikty,
učí se konsensu, demokratickému rozhodování a týmové práci.
9. Interdisciplinarita. Projektové vyučování často překračuje hranice oborů.
Při řešení žák využívá poznatků z různých předmětů, vzájemně propojuje své
vědomosti a dovednosti.
10. Hranice. Musí být zpochybněno, že všechno, co má být ve škole vyučováno, je zprostředkovatelné v projektech. Žáci jsou v nebezpečí, že se budou
specializovat jednostranně, jestliže budou přejímat v projektu jen činnosti, které
odpovídají jejich zájmům. Dá se rovněž těžko stanovit, co se jednotlivý žák
v projektu skutečně naučil.
Realizace projektového vyučování
Při realizaci projektového vyučování lze organizačně rozlišit čtyři hlavní formy:
1. Projektové vyučování ve třídě, učebním kroužku, většinou jedním učitelem, v rámci jednoho předmětu;
2. Projektové vyučování ve formě přesahující rámec školní třídy v rámci
jednoho školního ročníku v jednom nebo více předmětů;
3.

Projektové vyučování celého školního stupně (např. projekční týden);

4. Projektové vyučování na celé škole, pracuje se po určitou dobu na projektech (projekční týdny).
Vlastní projektové vyučování probíhá ve třech fázích:
•
•
•

Příprava;
Realizace;
Ukončení, vyhodnocení.
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1.

Příprava

Návrh k projektu může podat učitel, žák, rodiče či může přicházet z okolí školy. Do této části spadá dohoda o pravidlech postupu, začlenění do dílčích projektů, dohoda o pravidlech komunikace a interakce. Skupina si klade otázky,
jaké budou činnosti a kdo které činnosti provede. Vypracují se podmínky a cíle
řešení projektu. Vytvoří se plán projektu.
2.

Realizace

Plánování a realizace spolu těsně souvisí. V průběhu řešení projektu se řešitelé
scházejí, diskutují vzájemně o dosažených výsledcích, provádějí korekci. Žáci
reflektují dosažené výsledky, posuzují své výkony a rozhodují se, jak je zlepšovat. Učiní si jasnou představu o tom, co se naučili.
3.

Ukončení, vyhodnocení

Ukončení projektů spjatých s vyučováním umožní kriticko-retrospektivní srovnání a analýzu průběhu realizace projektu. Jako formy vyhodnocení projektů se
kromě zpráv nabízejí např. dotazníky, dny otevřených dveří, výstavy, konference nebo články v tisku. Podrobný obsah a kritéria hodnocení musí žáci obdržet
písemně.
Výhody a nevýhody projektového vyučování
Výhody:
•
•
•
•
•
•

Odpadnutí obvyklých ohraničení času a organizace výuky;
Možnosti seznámit se s jinými učiteli, žáky;
Možné širší téma pro projekty;
Příznivé formy prezentace výsledků;
Uplatnění mezipředmětových vztahů;
Spolupráce učitelů.

Nevýhody:
•
•
•
•

V nabídkách témat jsou převážně návrhy učitelů, málo projektové iniciativy žáků;
Omezený počet žáků v projektu, nevyrovnaná iniciativa žáků;
Množství organizačních problémů;
Konkurence mezi nabídkami projektů.
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Projektové vyučování má své výhody i nevýhody. Je vhodné je kombinovat
s ostatními metodami výuky. Je přínosné svým zaměřením na všestranný rozvoj
všech lidských schopností a zájmů.
Otázky
1.

Navrhněte projekt pro práci celé třídy v jednom z vašich aprobačních
předmětů.

2.

Navrhněte kritéria hodnocení tohoto projektu.

3.

Vymezte činnosti učitele v průběhu řešení projektu.

4.

Vyjmenujte klíčové dovednosti, které si žák vytváří v průběhu projektového vyučování.

Případová studie
Při návštěvě zahraniční školy byla učitelka Petra nadšena projektovým vyučováním, které měla možnost sledovat v jeho závěrečné fázi. Zúčastnila se "Viktoriánského dne", kdy žáci celé školy byli oblečeni v dobových kostýmech,
tančili dobové tance. Žáci měli možnost diskutovat o významných dílech autorů
té doby, sledovat výstavku literárních děl, výtvarného umění a architekturu
tohoto období. Školou zněla dobová hudba, žáci jedli dobová jídla. Po návratu
domů připravila obdobný projekt pro svou výuku dějepisu, vybrala dobu husitskou. Žáci pracovali na projektu po dobu jednoho měsíce. Připravili i závěrečný
den, ve kterém měli být představeny nejdůležitější atributy tohoto období. Tento závěrečný den ovšem nesplnil očekávání učitelky Petry. Aktivní byla pouze
asi pětina žáků, ostatní nečinně přihlíželi. Výstup projektu nebyl tak úspěšný.
Otázky k případové studii
1. Dovedete najít pravděpodobné příčiny neúspěšného závěru projektu?
2. Pokuste se navrhnout cíle takovéhoto projektu a indikátory pro jeho hodnocení.
Přehled nejdůležitějších pojmů
•
•
•

Projektové vyučování
Charakteristické znaky projektového vyučování
Fáze projektového vyučování
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Shrnutí
Projekt lze chápat jako úkol či sérii úkolů, které mají žáci splnit individuálně či
ve skupinách.
Vlastní projektové vyučování probíhá ve třech fázích:
•

Příprava;

•

Realizace;

•

Ukončení, vyhodnocení.

Projektové vyučování má své výhody i nevýhody. Je vhodné je kombinovat
s ostatními metodami výuky.
Použitá literatura
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.
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RÁMCOVÝ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

KAPITOLA 1
Kurikulární tvorba
Po prostudování kapitoly budete:
• Znát základní pojmy z oblasti kurikulární tvorby;
• Dokážete vybrat a vhodně zařadit klíčové kompetence do odpovídajícího
vzdělávacího obsahu;
• Vytvořit jednotlivé části školního vzdělávacího programu;
• Vytvořit vzdělávací modul.
Obsah vzdělávání
Vzdělávání, jeho kvalita a výsledky tvoří jádro pedagogického působení, je
hlavním zájmem učitelů i žáků, předmětem očekávání rodičů, společnosti,
budoucích zaměstnavatelů. Obsah vzdělávání je základem kurikulární tvorby,
je východiskem pro tvorbu učebních plánů, učebních osnov, učebnic.
Obsahem vzdělání se rozumí určitý soubor vědomostí, dovedností, schopností,
hodnot, postojů a zájmů, které si má vzdělávající se jedinec osvojit. V současné
době v celosvětovém měřítku dochází ke zdůraznění oblasti hodnot a postojů,
posiluje se tedy formativní složka vzdělávání. Stejně tak významnou se stává
oblast poznávacích a praktických činností. V porovnání s tradičním chápáním
obsahu vzdělávání, kdy je kladen důraz zejména na vědomosti, dovednosti
a návyky, se výrazně dostávají do popředí formativní prvky vzdělávání, projevující se především v postojové sféře. Zdůrazňuje se aplikační povaha poznávacích postupů a metod myšlení, umožňující celoživotní vzdělávání.
Úspěch kurikulární transformace v našem školství je spjat s potřebou překonat
tradiční pojímání obsahu vzdělávání, projevující se v orientaci na poznatkovou,
informativní stránku vzdělávání, bez dostatečného zřetele k formativním záměrům vzdělávání, při vytváření vztahu žáka ke vzdělávacím hodnotám, k sobě
samému a k okolnímu světu.
Neméně důležitou otázkou v projektování obsahu vzdělávání je i otázka funkčnosti vzdělání, aby bylo adekvátní vzdělávacím potřebám jedince a jeho perspektivnímu uplatnění na trhu práce. Do interpretace obsahu vzdělávání je
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žádoucí vnést dynamičnost, odpovídající podmínkám měnícího se světa. Dnešní žáci budou žít v prostředí pokračujících změn. Lze očekávat růst jejich intenzity. Základními potřebami nejen zítřejších, ale už i dnešních občanů jsou dovednosti, které jsou obecně aplikovatelné (např. komunikativní a sociální dovednosti, personální a interpersonální dovednosti, tvořivost, schopnost řešení
problému, komunikace, počítačová gramotnost), společně s pozitivními a flexibilními postoji. Zejména důležitou se jeví potřeba a schopnost se vzdělávat.
Obsah vzdělání, které si žák osvojuje v průběhu školní docházky je identický
s pojmem učiva. V tomto smyslu je vymezován pedagogickými dokumenty
(např. vzdělávací programy, učební plány, učební osnovy). V poslední době je
používáno v těchto souvislostech pojmu kurikulum. Obsah školního vzdělání je
systematický a ucelený. V souhrnu vyučovacích předmětů jsou vzdělávajícím
se jedincům prezentovány informace, které dohromady představují obraz
o světě, člověku, historii a současnosti lidské společnosti, o přírodě, o výsledcích jednotlivých věd. Obsah školního vzdělání si žáci osvojují v řízeném procesu, tj. osvojují si jej učením.
Učivo zahrnuje tyto základní složky:
• vědomosti jako osvojované společenské poznání,
• dovednosti jako osvojované činnosti
• hodnotovou orientaci žáka, jeho zájmy, přesvědčení, postoje,
• vlastnosti člověka, jako je rozsah paměti, schopnost myšlení, vůle emoce,
tělesné vlastnosti síly, obratnosti a vytrvalosti.
Vědecké poznatky procházejí transformací, až se dostanou k adresátovi - žákovi v podobě, která je mu srozumitelná. Tuto transformaci označujeme didaktickou transformací. Didaktická transformace umožňuje žákovi didaktické využívání poznatků (řešení didaktických úloh a problémů), čímž se vytváří u žáků
základna pro další porozumění - přijímání poznatků v rozšířeném běžném jazyce a s ním spjatých intelektuálních i praktických dovedností. Základním problémem je tedy didaktická transformace výsledků vědeckého poznání. Vzniká
otázka, o jaké konkrétní typy transformace se jedná, kolik jich je a jakými metodami a operacemi jsou realizovány.
Ústřední myšlenkou didaktické transformace je vytvoření didaktického systému
z vědeckého systému a jeho další propracování do didaktického projektu představujícího systém učiva a výukových prostředků. Jde tedy o transformaci
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vědeckého systému (souboru teorií a metod) do didaktického systému /T1/
o transformaci didaktického systému do didaktického projektu /T2/.
První transformace /T1/ představuje soubor operací, které zahrnují výběr
určitých vědeckých teorií (především podle společenské objednávky a kritéria
vytváření adekvátního obrazu světa) a jejich přizpůsobení charakteru adresáta
(pedagogicko - psychologickým podmínkám). Výsledkem této transformace je
pak formulace výchovně vzdělávacích cílů, které rámcově udávají úkoly ve
výukovém předmětu na určitém stupni a typu školy.
Druhá transformace /T2/ pak spočívá v konkrétním naplnění těchto cílových
struktur učivem, v rozpracování výchovně vzdělávacích cílů na jednotlivá témata, až po výukové jednotky.
Obě tyto transformace spolu těsně souvisejí a liší se pouze stupněm obecnosti,
mírou konkretizace. Výsledky těchto transformací mají buď podobu cílů anebo
formu explicitně stanoveného učiva (systému didaktizovaných poznatků)
vzhledem k určitému (již předem stanovenému) stupni vzdělávání. Vzdělávací
cíle tvoří s obsahem didaktizovaných poznatků jeden celek. Jde v podstatě
o transformace, během nichž dochází k přeměně vědeckých poznatků na didaktizované poznatky. Výsledky těchto transformací jsou formulovány budˇ jako
cíle (pro učitele) a nebo jako konkrétní učivo (pro žáky). Tyto transformace
náleží k preinteraktivní (předvýukové) fázi didaktické činnosti. Vytvoření
adekvátního didaktického systému a didaktického projektu je klíčovou otázkou,
jejíž vyřešení podstatným způsobem ovlivňuje činnosti učitele a žáků ve výchovně vzdělávacím procesu ve škole a samozřejmě i jejich úspěšnost.
Odlišnou povahu má transformace, která je obecně charakterizována jako předávání poznatků do vědomí žáka /T3/.
Je zřejmé, že v tomto případě nejde o předávání vědeckých poznatků, ale již
didaktizovaných poznatků. Výchozím bodem je úroveň žákova psychického
a intelektuálního rozvoje – tedy soubor jeho běžných poznatků, představ
a dovedností, jak si je přináší z každodenního života anebo z nižšího stupně
vzdělání. Jde tedy o transformaci běžných poznatků a pojmů žáka na vyšší
úroveň zadanou rámcově výchovně vzdělávacími cíli a konkrétně rozsahem
a hloubkou učiva (didaktizovaných poznatků).
V této souvislosti dochází k vytváření nových představ, pojmů a poznatků.
Transformace tohoto typu má několikastupňový charakter. Její efektivnost je
dána mírou souladu mezi vytvořeným učivem a schopností žáka je pochopit.
Tato transformace tvoří vlastní sféru komunikace učitele a žáka ( interaktivní
fáze).
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Poslední transformací /T4/ tvoří přenos žáky získaných poznatků do společnosti. Jde v podstatě o hodnocení dosažených výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu.
Toto hodnocení probíhá na dvou úrovních: 1. jako hodnocení vědomostí
a dovedností žáka v určitém výukovém předmětu na základě předem zpracovaných norem zvládnutí daného učiva žákem a 2. jako hodnocení úrovně vzdělanosti dospělých v určité oblasti poznání, jinými slovy jako hodnocení toho, co
žáci dovedou využít ze školní výuky v praktickém životě. Sféra hodnocení patří
k postinteraktivní fázi.
Kurikulární tvorba
Problémy spojené s otázkami čemu vyučovat a jak výuku organizovat patří
k nejpodstatnějším. Východiskem jejich řešení je pojetí člověka a vzdělání jako
specificky lidské aktivity. Řešení jsou závislá na sociální zkušenosti a úrovni
poznání i na způsobech transformace. Jsou ovlivňována hierarchií funkcí vzdělání a školy ve společnosti a dalšími faktory, které determinují politická rozhodnutí. Řešení celého komplexu problémů v této oblasti je v zahraničí často
zahrnováno pod pojmem kurikulum (curriculum).
Pojem kurikulum a jeho definice
Zatímco v naší pedagogice není pojem kurikulum dosud zcela běžný, v zahraničí je v posledních desetiletích jedním z nejfrekventovanějších pojmů ve sféře
vzdělávání. Je považován za komplexní a rámcový.
Co je tedy kurikulum?
Kurikulum je chápáno jako komplexní program vzdělávání, v němž je zahrnuta
představa cílů pedagogického působení, obsahu výuky, metod a organizace
vyučovacího procesu, jeho podmínek a hodnocení. Kurikulum zahrnuje komplex problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, v čem, jak, kdy, za
jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělávat.
Termín kurikulum je latinského původu. Curriculum znamená: 1. běh, oběh,
2. závodiště, 3. závodní vůz. Často používané spojení je curriculum vitae –
životopis, běh života. Termín kurikulum implikuje komplexní význam pojmu –
zahrnuje proces, prostředí i prostředky, jimiž se dosahuje stanoveného cíle.
Objasnění tohoto termínu vychází ze dvou pojetí:
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• užší pojetí se vztahuje k obsahu školní výuky, jeho výběru, uspořádání
v určitém institucionálním rámci,
• širší pojetí je chápáno jako totální program vzdělávacích institucí, definuje
cíle, vymezuje obsah, metody a organizaci výuky.
Pojetí kurikula rozšiřuje vymezení problematiky na komplex otázek -proč,
koho, čemu, jak, kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty
vyučovat. Přehledně vztah mezi těmito otázkami, zdroji a komponentami uvádí
následující přehled:
OTÁZKY

ZDROJE

KOMPONENTY

PROČ

vize, smysl, očekávání, hodnoty,
perspektivy společenské, skupinové a individuální

FUNKCE A CÍLE

KOHO

zvláštnosti sociální, věkové,
generační, etnické

CHARAKTERISTIKY UČÍCÍCH SE

CO

poznání, praktické zkušenosti
z běžného života, zkušenosti z
pracovních činností

OBSAH

KDY

v kterém věku, v jaké posloupnosti, časovém rozsahu, v kterém ročníku

ČAS

JAK

strategie učení, učební situace,
způsoby interakce a komunikace, organizace ve třídě a ve
škole

METODY
A POSTUPY

ZA JAKÝCH
PODMÍNEK

legislativní rámec, řízení, financování, vybavení, spolupráce
školy a rodiny, komunity, podpůrné materiály

ORGANIZACE

S JAKÝMI
OČEKÁVANÝMI
EFEKTY

funkce a kritéria hodnocení,
metody a nástroje hodnocení,
způsoby sdělování výsledků
hodnocení

HODNOCENÍ
A KONTROLA
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Tento, v zahraniční pedagogice již běžný termín, pokrývá široké pole významů
a významových odstínů. Dva významy termínu lze považovat za podstatné do
80. let:
1. vzdělávací program, projekt, plán
• zahrnuje škálu od programu jednotlivého kursu nebo vyučovacího předmětu
až po komplexní program vzdělávací instituce;
2. průběh studia a jeho obsah
• charakteristika vzdělávací dráhy a obsah zkušenosti, kterou žák získává
v době studia.
V definování pojmu kurikula není jednotnost, existují desítky definic, ovšem
většina z nich zahrnuje dva hlavní významy kurikula - vzdělávací program
a obsah vzdělávací dráhy.
Kurikulum zahrnuje:
• vztahy učitelů a žáků,
• potřeby žáků, učitelů a dalších subjektů, vztahujících se k učení a jejich
efektivní realizaci v interakci vzdělávací instituce a jejích frekventantů,
• způsoby organizace vzdělávání ve vztahu k dalším faktorům ovlivňujícím
učební situace v čase a prostoru.
Lze rozlišit následující podoby kurikula:
a/ doporučené kurikulum: dokument, který řeší základní koncepční otázky
kurikula;
b/ předepsané kurikulum: oficiální dokument, který je závazný pro určité typy
škol nebo pro celý vzdělávací systém;
c/ realizované kurikulum: to, co učitel skutečně realizuje ve třídě;
d/ podpůrné kurikulum: učebnice, časové dotace, vzdělávání učitelů;
e/ hodnocené kurikulum: kurikulum převedené do podoby testů, zkoušek
a dalších nástrojů měření;
f/ osvojené kurikulum: to, co se žáci skutečně naučí.
Z uvedených a dalších definic kurikula lze učinit následující závěry: kurikulum
je komplexní jev, který existuje přinejmenším ve třech rovinách:
• zamýšlené, plánované;
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• realizované ve školním prostředí;
• osvojené žáky.
Terminologicky se dále rozlišuje formální, neformální a skryté kurikulum.
Formální kurikulum je souhrn následujících prvků:
• komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání;
• realizace projektovaného kurikula ve vzdělávacím procesu /výuce/ - způsoby kontroly a hodnocení výsledků výuky.
Neformální kurikulum zahrnuje:
• aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole (mimotřídní a mimoškolní aktivity);
• domácí studium, příprava žáků na vyučování.
Skryté kurikulum
• postihuje další souvislosti života školy, které nejsou explicitně vyjádřeny v
programech a jsou obtížně postižitelné: vzdělávací hodnoty, vztahy mezi učiteli
a žáky, klima školy, způsoby diferenciace, pravidla chování ve třídě, implicitní
obsah učebnic a učitelova výkladu apod.
Koncepce kurikula
Postupy tvorby kurikula lze stručně vyjádřit schématem: potřeby - cíle analýza a výběr výukových situací - výběr obsahu- organizace a integrace
učebních zkušeností - hodnocení - korekce cílů.
Rozvíjejí se také modely strukturální složky kurikula a jejich komponent:
1. obecný rámec;
2. cíle a úkoly;
3. obsah a učivo (výběr, rozsah, uspořádání);
4. organizace realizačního procesu;
5. způsoby hodnocení.
V současné době probíhají v rozvinutých zemích významné změny kurikula,
zaměřené kvalitativně. Mezi nejvýznamnější obecné rysy kvalitativních změn
v kurikulu patří:
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• zdůraznění všelidských hodnot, osobnostně rozvojových potřeb, osobní
zkušenosti,
• zřetel k všeobecným hodnotám, vyjadřujícím podstatu a smysl vzdělávání
v demokratické společnosti,
• priorita integrálních cílů (osobnostně rozvíjejících, afektivních),
• respektování typologických rozdílů mezi žáky a rozdílů v osobnostní zralosti,
• rozlišení obsahu povinného pro všechny žáky a volitelné části, pluralitnost
nabídky ve volitelné části,
• menší závaznost a detailnost kurikula, podpora autonomie škol a učitelů,
• potřeba učit logickému myšlení a samostatnosti, schopnosti kooperace
a komunikace,
• vztah tradičních předmětů k růstu systémových poznatků,
• zřetel k osobnostně rozvojovému poslání vzdělávání, k utváření osobnosti
žáka, jeho autonomii a odpovědnosti,
• zdůraznění vzdělávacích potřeb žáka,
• zřetel k potřebám užšího i širšího sociálního prostředí, k vzdělávacím potřebám rodičů,
• vztah k trhu práce,
•

příprava na celoživotní vzdělávání.

Změny v tradiční předmětové struktuře zahrnují nové předměty, integrovaná
mezipředmětová témata a integrované předměty. Tendence k integraci obsahu
se realizují zvláště ve Skandinávii, Itálii, Holandsku, Velké Británii, SRN. Jsou
navrhovány integrované předměty jako např. politická a sociální výchova,
ekologická výchova, zdravotní výchova, právní výchova, zdravotní výchova.
Jsou vymezovány integrované oblasti jako: informace, myšlení, komunikace,
prostředí, společnost, osobní kompetence.
V souvislosti s kurikulární tvorbou se užívá termínu kurikulární politika,
který zahrnuje:
• předpisy procedur, které se uplatňují při tvorbě a zavádění kurikula;;
• autority, které se na tvorbě kurikula podílejí;
• charakter produktů tvorby kurikula.
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Za významného činitele kurikulární politiky byl vždy považován učitel.
Jeho autorita v tomto ohledu závisí na typu uplatňovaného modelu kurikulární
politiky, v níž může mít roli participanta, modifikátora nebo konzumenta a vykonavatele. Základním problémem kurikulární politiky je vztah centrálních
a lokálních zodpovědností. Rozlišují se čtyři základní modely:
1. centrální (státní, národní),
2. lokální (školní, modifikující),
3. individuální (učitelovo, třídní),
4. mezinárodní (nadnárodní, v zemích Evropského společenství).
V praxi existují první tři modely současně, ve vzájemných vztazích, s rozdílnou
mírou závaznosti (liberálnost – autoritativnost) klíčových rozhodnutí, která
určují jejich podobu.
Při hrubé typologii se rozlišují dva základní typy kurikulární politiky:
• centralizovaný, s převahou centrální autority (např. Francie, Japonsko,
Švédsko, Španělsko, Itálie);
•

decentralizovaný (např. USA, Velká Británie, Holandsko, SRN).

Takové dělení je značně zjednodušující. Navíc model kurikulární politiky se
v každé zemi dynamicky mění. Postihnout tendence těchto proměn je také
obtížné. V některých zemích s tradičně liberální kurikulární politikou (jako
Holandsko, V. Británie, USA) se posiluje autorita centra pomocí legislativních
opatření a jinými státními iniciativami. Pro konec 80. let je charakteristický
obecný trend posílení centrální kontroly produktů vzdělání spolu se současnou
mobilizací lokálních institucí a škol při tvorbě kurikula. Prostředkem, které
tento trend doprovázejí, je přesnější formulování tzv. národního kurikula
a národní standardy (požadavky na výsledky, které mají žáci dosáhnout v určitých klíčových věkových obdobích).
Tvorbou kurikula jsou pověřovány speciální skupiny odborníků, složené
z pedagogů, předmětových specialistů, zástupců kontrolní školské sféry, učitelů, praktiků různých sfér společnosti. V některých zemích vznikly dokonce
speciální instituce, které konstruují vzorová a modelová kurikula, inovují dosavadní kurikula.
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Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program
V současné době se názvosloví používané v oblasti školství teprve sjednocuje
a jednomu termínu se často dává různý obsah.
Rámcový vzdělávací program slouží k vymezení celostátně požadovaných
úrovní vzdělání a k prosazování priorit vzdělávací politiky do škol. Plní především integrující funkci tak, aby byla zajištěna kompatibilita vzdělávacích cest
v rámci jednotlivých směrů vzdělávání. Přispívá k zajištění systematičnosti
vzdělávání a k vyváženosti a smysluplnosti získávaného vzdělání. Rámcový
vzdělávací program vymezuje délku vzdělávání, kvantitativní požadavky na
rozsah vzdělávání, vzdělávací cíle, obsahové okruhy vzdělávání. Je tedy převážně orientováno na všeobecné vzdělání, resp. odborné vzdělání (na odborných školách) a klíčové kompetence.
Školní vzdělávací program je soubor konkrétních vzdělávacích programů,
realizovaných na příslušné škole. Školní vzdělávací program obsahuje následující základní části:
1. Profil absolventa. Vztahuje se k výstupu a k jednotlivému žákovi. Musí být
tedy formulován pro ukončení přípravy žáka. Škola musí zpracovat profily
absolventů všech výstupů. Pokud jsou pokládány některé výstupy za dílčí, je
možné je formulovat v jednom profilu absolventa.
2. Schéma vzdělávacích cest. Je nutno zvážit vztahy mezi vstupem žáků a jejich výstupy a vytvořit návrh vzdělávacích cest. Toto schéma vzdělávacích cest
se nevztahuje k jednotlivci, ale ke všem žákům, vstupujícím do procesu vzdělávání školy. Má umožnit žákům orientovat se v různých možnostech postupu od
vstupu do školy až po její absolvování. Obsahuje veškeré údaje o možnostech
rozhodování žáků ve volbě vzdělávacích cest a jejich výstupech či zakončeních.
3. Vzdělávací program. Vzdělávací program je určen skupině žáků, kteří budou postupovat určitou cestou. Zahrnuje charakteristiku vzdělávacího programu
a soubor učebních osnov nebo vzdělávacích modulů a rozpracování klíčových
dovedností.
• Charakteristika vzdělávacího programu má podávat informaci o procesu vzdělávání v rámci programu, o jeho cílech, obsahu, organizaci. Je důležitá
pro všechny zainteresované na procesu vzdělávání, zejména pro žáky a učitele.
Obsahuje charakteristiky obsahových složek a jejich strukturu, informuje
o organizaci výuky, metodických přístupech a způsobech hodnocení. Obsahuje
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požadavky na vstupní předpoklady žáků (předchozí vzdělání). Udává kvantitativní rozvržení jednotlivých složek vzdělávání.
• Soubor učebních osnov (případně vzdělávacích modulů) je určen především pro potřeby učitelů při realizaci vzdělávacího procesu, dále pro ostatní
zainteresované. Obsahuje především výchovně vzdělávací cíle a jejich rozpracování do podoby obsahových či činnostních okruhů, požadované výsledky,
doporučené postupy a kriteria hodnocení.
• Rozpracování klíčových kompetencí by mělo být provedeno formou zadání žákovských projektů na různá komplexní témata, jejich začlenění do jiných vzdělávacích okruhů
Klíčové kompetence
Kompetence jsou obvykle definovány jako soubory integrovaných znalostí,
dovedností a postojů. Pojem kompetence se původně používal v kontextu odborné přípravy a označoval způsobilost vykonat určitý úkol. V posledních desetiletích pronikl do sféry všeobecného vzdělávání, v níž často značí určitou
schopnost či potenciál účinně jednat v daném kontextu. Dnes již nemá význam
pouhý poznatek sám o sobě, ale jeho uplatnění, využití. Vytváření kompetencí
znamená umožnit jedincům, aby mobilizovali, uplatňovali a zapojovali osvojené poznatky ve složitých, rozmanitých a nepředvídatelných situacích. Kompetence je pojímána jako schopnost účinně jednat v určitém typu situací, schopnost založená na znalostech, která se však neomezuje jen na ně. Ve všech oborech se kompetence interpretuje jako ne zcela specializovaný systém schopností, znalostí či dovedností, jež jsou nezbytné nebo dostačující pro dosažení určitého cíle. Na kompetenci se pohlíží jako na obecnou schopnost založenou na
znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, jež jedinec rozvinul během
své činné účasti na vzdělávání.
Z velkého množství pokusů o nalezení definice kompetence lze vyvodit, že
neexistuje žádná univerzálně platná definice tohoto pojmu. Ovšem vyplývá
z nich, že kompetence přesahují poznatky, jež se vztahují k určitému oboru či
předmětu a představují spíše formy vědět jak (know-how) než formy vědět že
(know-that). Za určující charakteristiku kompetence se pokládají většinou znalosti, dovednosti, postoje a zkušenosti.
Lze rozlišit čtyři složky kompetence: know-what (vědět co), know-why (vědět
proč), know-how (vědět jak) a know-who (vědět kdo). Know-what označuje
faktografické poznatky, know-why značí vědecké poznání. Know-how je
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schopnost provádět určité úkoly a know-who znamená vědět, kdo disponuje
nezbytným know-what, know-why a know-how.
V literatuře se často objevuje třídění poznatků na kodifikované a vnitřní nevyslovené. Kodifikované poznatky se dají vyjádřit jazykovými prostředky nebo
symboly a jako takové se mohou uchovávat nebo sdělovat. Tyto poznatky můžeme oddělit od jejich nositele, uchovat a sdílet s dalšími lidmi nebo organizacemi. Obvykle se označují jako informace. Rychlý rozmach informačních
a komunikačních technologií umožnil okamžitou dostupnost a přenášení kodifikovaných znalostí. Naproti tomu vnitřní poznání je spojeno s jeho nositelem
a jako takové se nedá snadno předávat. Je to právě osobní suma poznatků, která
jedinci umožňuje vybírat, interpretovat a rozvíjet kodifikované znalosti a smysluplně je využívat. V kontextu vzdělávání jsou kodifikovanými či explicitními
znalostmi z velké části poznatky z jednotlivých disciplín, zatímco vnitřní poznání je zakotveno v kompetencích vzdělávajícího se.
Se zaváděním pojmu kompetence do vzdělávání vyplývá i celá řada otázek: dá
se kompetenci naučit nebo je na samotných studujících, aby ji rozvíjeli kombinováním správného postoje s naučenými znalostmi a dovednostmi, jaké strategie a přístupy usnadňují vytváření kompetencí?
Má-li si kompetence zasloužit přívlastek ´klíčová´, musí být pro každého jedince i celou společnost nezbytná a prospěšná. Musí jedinci umožnit, aby se
úspěšně začlenil do řady společenských sítí, ale zachoval si přitom i svou nezávislost a byl schopen efektivně fungovat ve známém prostředí stejně jako
v nových a nepředvídatelných situacích. Protože všechna prostředí a situace
podléhají změnám, musí nakonec klíčová kompetence lidem rovněž umožnit,
aby své znalosti neustále aktualizovali a udrželi tak krok s nejnovějším vývojem.
Identifikace a klasifikace klíčových kompetencí
Klíčová kompetence:
•

Musí být potenciálně prospěšná pro všechny členy společnosti;

• Musí mít význam pro celou populaci bez ohledu na pohlaví, společenskou
třídu, rasu, kulturní a rodinné zázemí či mateřský jazyk;
•

Musí být v souladu s etickými, ekonomickými a kulturními hodnotami;
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V mnoha odpovídajících materiálech EU lze nalézt následující klíčové kompetence pro oblast vzdělávání:
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikace v mateřském jazyce;
Komunikace v cizích jazycích;
Informační a komunikační technologie;
Matematická gramotnost a kompetence v oblasti matematiky, přírodních
a technických věd;
Podnikavost;
Interpersonální a občanská kompetence;
Osvojení schopnosti učit se;
Všeobecný kulturní rozhled.

Klíčové kompetence jsou začleňovány do vzdělávacích programů v souvislosti
s prudkým rozvojem poznání, společenského rozvoje, rychle se měnícím prostředí a turbulencí světa práce. Lze je chápat jako soubory takových činností,
které by usnadňovaly přizpůsobivost jedince těmto změnám vnějšího prostředí a bylo by je možné využívat v nejrůznějších kontextech.
U klíčových kompetencí jde o vytváření a upevňování určitých typů činností,
ke kterému dochází při osvojování učiva.
◊ Klíčové kompetence jsou takové soubory vědomostí, dovedností a postojů, které lze široce uplatňovat v rozmanitých profesích a životních situacích, umožňují jedinci se přizpůsobovat měnícímu se prostředí a usnadňují celoživotní vzdělávání.
Jak je tedy patrné, jsou především zaměřeny na formování žáka, na utváření
určitých postojů, reakcí , činností a návyků. Jejich realizace je vázána spíše ke
způsobu výuky. Při utváření klíčových kompetencí je důležitá zejména
vhodná volba metod výuky a organizačních forem výuky. Uplatňují se zde
zejména aktivizující metody a formy práce (např. vhodně koncipované žákovské projekty, skupinová a týmová práce ...).
Příklad: kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV)
•
•
•

kurikulární dokument, stanovuje obecný rámec vzdělávání na G;
akcentuje klíčové kompetence;
stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy G;
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•

podporuje autonomii škol, školy si na jeho základě vytváří školní vzdělávací program (ŠVP).

Struktura RVP GV
• Část A: vymezuje postavení a význam RVP GV; charakterizuje strukturu,
koncepční východiska a obsah;
• Část B: charakterizuje délku a formy vzdělávání, organizační podmínky,
způsob ukončování;
• Část C: pojetí a cíle GV, klíčové kompetence, vymezuje vzdělávací oblasti,
oborů, obsahuje rámcový učební plán;
• Část D: obsahuje podmínky GV (materiální, personální, organizační), charakteristiku hlavních zásad a podmínek pro zpracování školního vzdělávacího programu.
Klíčové kompetence
•
•
•
•
•
•

Kompetence učit se učit;
Kompetence řešit problémy;
Komunikativní kompetence;
Sociální a interpersonální kompetence;
Občanské kompetence;
Podnikavost.

Vzdělávací oblasti
•
•
•
•
•
•
•
•

Jazyk a jazyková komunikace;
Matematika a její aplikace;
Člověk a příroda;
Člověk a společnost;
Člověk a svět práce;
Člověk a zdraví;
Umění a kultura;
Informační a komunikační technologie.
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Charakteristika a struktura
• Členěno do 8 oblastí;
• Každá oblast členěna do obsahově blízkých vzdělávacích oborů;
• Vzdělávací obsah je chápán jako propojený celek očekávaných výstupů
a vymezeného učiva;
• Očekávané výstupy mají charakter závazných a zároveň ověřitelných výsledků vzdělávání;
• Očekávané výstupy mají činnostní povahu a učivo se stává prostředkem
k jejich dosažení;
• V ŠVP bude obsah oborů realizován formou učebních osnov vyučovacích
předmětů.
Poznámka: detailněji dostupné na www.vuppraha.cz (včetně Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání).
Moduly v kurikulární tvorbě
Pojem modul se používá v různých oborech pro označení relativně samostatné
jednotky určitého celku. Pojmem vzdělávací modul lze pak chápat jako
různě rozsáhlou, relativně ucelenou část vzdělávacího programu, která
splňuje následující kritéria:
• umožňuje definovat určitý soubor učebních činností, situací, učiva;
• má jasně definované vzdělávací cíle a specifikovanou funkci;
• je relativně samostatná a je schopna zapojení do rozmanitých vzdělávacích
cest či směrů studia;
• má definované výsledky a jejich hodnocení (evaluaci);
• umožňuje propojení s ostatními moduly.
Často se objevuje zjednodušený názor, že rozdělení některého tradičního vyučovacího předmětu na určité tematické celky znamená dát mu modulární charakter. Tento modul pak vznikne z jednoho nebo více tradičních tematických
celků. Ovšem vzdělávací modul se podstatně liší od tohoto pojetí. Podstatou
modulů je vymezení předpokládaných výsledků studia, tzn. těch vědomostí,
dovedností, které má žák po ukončení modulu umět. Obsah výuky má v rámci
modulu spíše orientační význam. Smyslem tohoto pojetí modulu je orientace na
učební činnosti žáka a na výsledky jeho učení, které jsou pak předmětem hodnocení zvládnutí modulu. Jednotlivé moduly tvoří modulární systém.
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Modulární systém jako celek by měl umožnit:
• reagovat na vzdělávací potřeby žáků (klientů) na úrovni jednotlivce, skupiny, třídy, školy, konsorcia, regionu, zajistit možnost specifické vzdělávací cesty
ke kvalifikaci, specifickému profilu absolventa na základě vhodného sestavení
modulů (adaptabilita na vstupu);
• pružně reagovat na rychle se měnící podmínky (podmínky společenské,
individuální, podmínky na trhu práce), možnost průběžně nahrazovat, obměňovat a modifikovat jednotlivé moduly (adaptibilita průběžná);
• srovnávat výsledky vzdělávání mezi jednotlivými školami, propojovat moduly nabízené jednotlivými vzdělávacími institucemi (mobilita);
Z hlediska vzájemného propojení modulů jako stavebních prvků lze rozlišit dvě
základní modulární struktury:
1. Struktura s moduly koncipovanými jako části studia;
2. Struktura s moduly koncipovanými jako celky učiva.
V první struktuře je základním stavebním prvkem relativně velká část
studia (někdy v rozsahu několika ročníků). Modulární systém může být tvořen jako větvený nebo kombinační. Větvený modulární systém je charakterizován postupným větvením vzdělávací cesty. Po absolvování určitého modulu
si žák může volit z nabídky navazujících modulů. V tomto případě pro každý
zvolený modul existuje pouze jeden předcházející. Kombinační modulární
systém umožňuje vzájemnou kombinaci modulů. Po absolvování modulu primárního si žák může volit ze všech modulů sekundárních.
V druhé struktuře je základním stavebním prvkem celek učiva různého
rozsahu, který může být obdobou vyučovacího předmětu. V této struktuře
lze rozlišit následující typy: se strukturou určenou, se strukturou rámcovou
nebo bez určení struktury. V modulovém systému s určenou strukturou jsou
moduly koncipovány jako části vzdělávacího programu a jsou zpravidla členěny do několika skupin, např. moduly obecného základu, moduly specializační,
moduly průpravné, moduly zájmové, moduly rozšiřující ap. Modulový systém
s rámcovou strukturou umožňuje kombinovat jednotlivé moduly podle doporučené sestavy. Modulový systém bez určení struktury je charakterizován relativně značnou volností volby jednotlivých modulů.
V modulárních systémech není vždy žádný modul úplně izolován. Buď je základem pro následující moduly, nebo ho předcházejí jiné moduly, na které
navazuje. V systému mohou existovat paralelní moduly. Některé moduly vyžadují předchozí absolvování zcela určitého modulu (nebo modulů).
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Každý vzdělávací modul se skládá ze tří částí:
1) vstupního systému, který vyjadřuje funkci a postavení určitého modulu
v modulárním systému,
2) jádra modulu, které obsahuje vymezení předpokládaných výsledků studia,
kterých má být dosaženo absolvováním modulu,
3) výstupního systému, který obsahuje způsoby hodnocení zvládnutí modulu.
Vstupní systém modulu tvoří: název modulu, kód modulu, kódované vstupní
informace, charakteristika modulu a požadované vstupní předpoklady. Úkolem
vstupního systému je informovat o tom, jakým způsobem, v jakých souvislostech a pro jaký účel lze modul použít. O vstupním systému modulu se předpokládá, že bude součástí katalogu modulů, ve kterém bude sloužit jako určitá
forma anotace modulů.
Jádro modulu je tvořeno třemi částmi: předpokládanými výsledky studia, obsahem modulu a doporučenými postupy výuky. Předpokládané výsledky studia
mají charakter jasně definovaných a kontrolovatelných vzdělávacích cílů. Určují, co by měl být absolvent schopen prokázat jako výsledek svého studia. Definují schopnost provádět stanovené činnosti na určité úrovni. Obsah modulu
zahrnuje výčet doporučených témat, která jsou základem pro dosažení požadovaných výsledků. doporučené postupy výuky uvádějí takové postupy a metody,
které umožňují dosažení předpokládaných výsledků.
Výstupní systém vymezuje hodnotící kriteria pro absolvování modulu. Obsahuje
také postupy hodnocení.
Poznámka:
Uplatnění modulárního systému v kurikulární tvorbě lze chápat jako jednu
z možných alternativ zejména v systému středního a vyššího odborného vzdělávání, kterou nelze zavádět frontálně, ale kterou lze realizovat v rámci existujícího organizačního uspořádání škol.
Tvorba nového programu
Potřeba tvorby nového vzdělávacího programu je u jednotlivých škol různá.
Naprosto jiná je situace u státní základní školy, kde výuka probíhá dle ministerstvem schválených dokumentů, jiná u soukromých škol, odborných škol, vyšších odborných škol. Ty, vzhledem k situaci na trhu vzdělávacích služeb, hledají příležitosti pro vytvoření vzdělávacích programů dostatečně atraktivních pro
studenty. Tvorba nového programu je nelehký úkol, což si často vedení škol
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neuvědomuje. Myslí si, že když převezme program některé úspěšné školy, bude
tento program stejně úspěšný i na jejich škole. Tento předpoklad je často mylný, protože nebere v úvahu specifické podmínky, možnosti a zdroje jednotlivých škol. Proces tvorby nového vzdělávacího programu by měl obsahovat
následující kroky: analýzu příležitostí, výběr námětů, tvorbu programu, uvedení
na trh a evaluaci programu.
1. Analýza příležitostí
Vedení školy si musí odpovědět na otázku, pro kterou oblast trhu vzdělávacích
služeb chce tento program vytvořit. Je nutné vzít v úvahu řadu vlivů, určujících
vývoj v oblasti jak vzdělávání, tak i na trhu práce. Může to například být směr
dalšího rozvoje ekonomického systému (rozvoj malých a středních podniků),
rozvoj infrastruktury (komunikace, doprava), vědeckotechnický rozvoj (nové
profese), sociální systém. Při vyhodnocení tržních příležitostí je třeba vzít
v úvahu celou řadu důležitých faktorů. Především je to velikost potenciálního
trhu pro uvažovaný program, tempo jeho růstu (zájem o oblast studia).
Další faktor, který je nutno vzít v úvahu, je charakter a síla konkurence, spádovost školy, dopravní spojení, možnost ubytování a další faktory, které mohou
ovlivnit zájem potenciálních studentů. Je nutné posuzovat i zdroje školy - finanční, materiální, lidské. Důležitým faktorem je i skutečnost, zda je nový
vzdělávací program slučitelný s posláním školy, jejím zaměřením, cíli, s existujícími programy, s umístěním školy, zda má vedení školy dostatek zkušeností
z oblasti nově zaváděného vzdělávacího programu. Obecně je možno říci, že
náměty pro tvorbu programu přicházejí ze dvou základních zdrojů: analýza
a poznání poptávky na trhu, možnosti a zaměření školy.
2. Výběr námětů
Náměty mohou pocházet jak z prostředí uvnitř školy, tak i z mikroprostředí
školy. Dobrým zdrojem námětů je pedagogický sbor, rada školy, ale také
podněty z hospodářské sféry, profesních organizací, ale také z konkurenčních škol. Úkolem vedení je posoudit tyto náměty a vybrat nejvhodnější. Výběr
námětů zpravidla začíná i končí v učitelském sboru. Doporučená technika,
která může být využita pro výběr námětů, je následující:
• brainstorming v několika skupinách pedagogů školy;
• výbor pro kurikulární tvorbu , který zahrnuje zástupce učitelského sboru
školy, rodiče, starší žáky, zástupce školského úřadu, hospodářské sféry, rady
školy, městského zastupitelstva;
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• příprava strukturovaného dotazníku, který je zaslán reprezentantům nejrůznějších skupin (rodiče, absolventi, žáci, potenciální zaměstnavatelé...); dotazníky jsou sumarizovány a analyzovány a jsou podkladem pro diskuse;
• diskuse se žáky ve třídách, výsledky jsou systematicky shromažďovány.
3. Tvorba vzdělávacího programu
Postup tvorby vzdělávacího programu můžeme shrnout do těchto hlavních fází:
definování cílů, zpracování struktury obsahu, volba vyučovacích metod a organizačních forem, způsob kontroly a hodnocení.
Vzdělávací cíle vycházejí z cílů školy, které jsou v souladu s posláním a image
školy. Vzdělávací cíle (soubory cílů kognitivních, operačních a hodnotových)
celého programu se promítají do cílů jednotlivých předmětů a vyučovacích
hodin. Cíle by měly být formulovány v kategoriích co má žák či student umět
po ukončení příslušného vzdělávacího programu. Důležitý je důraz na aktivizující metody výuky a výběr takových organizačních forem, které je umožňují.
Neméně důležité je navržení systému kontroly dosažených výsledků.
4. Uvedení na trh
Aby byl program úspěšný, musí splňovat dva předpoklady: prvním je jeho
kvalitní zpracování a realizace, druhým je dobrá marketingová strategie spojená
s jeho uvedením na trh. Vedení školy by mělo informovat potenciální zákazníky v dostatečném předstihu, nikoliv však brzy. Je nutné stanovit, kdo za aktivity spojené s uvedením na trh je zodpovědný a určit pracovníky, kteří budou
s potenciálními zákazníky přicházet do styku a informovat je. Důležitý je kontakt se zájemci. Tito pracovníci musí mít dostatek informačních materiálů dobré kvality.
5. Evaluace programu
Pohled na kvalitu můžeme rozdělit do tří základních skupin:
A, normy stanovené uvnitř vzdělávací soustavy;
B, hodnocení společností ( veřejnost, rodiče, zaměstnavatelé);
C, hodnocení žáka (jak přispívá k jeho osobnímu růstu).
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Problém kvality vzdělávacího programu je v poslední době předmětem zájmu
nejen subjektů vzdělávací soustavy, ale i celé veřejnosti. Při vyhodnocování
kvality jsou ve většině edukačně vyspělých zemích využívány evaluační standardy. U nás v poslední době začíná být oblast evaluace silně rozvíjena. Základem posuzování kvality vzdělávacího programu je hodnocení podmínek vzdělávacího procesu, hodnocení vstupů, hodnocení vlastního průběhu vyučovacího
procesu a jeho výstupů. Při posuzování kvality nelze opominout skutečnost, jak
kvalitu vzdělávacího programu vnímají zákazníci (žáci, rodiče, potenciální
zaměstnavatelé). Míra uspokojení s kvalitou vzdělávacího programu je určena
především rozdílem mezi vnímáním kvality a tím, co studenti od programu
očekávali. Absolutní měřítko kvality programu, které nezahrnuje vnímání studentem a jeho očekávání, se míjí účinkem.
Otázky:
1.

Prostudujte základní cíle vzdělávání na gymnáziu a vybraném typu střední
školy a vzájemně je porovnejte.

2.

Prostudujte cíle vzdělávání vašeho aprobačního předmětu ve všeobecném
středním vzdělávání.

3.

Prostudujte cíle vzdělávání vašeho aprobačního předmětu v odborném
středním vzdělávání.

4.

Uveďte kognitivní, operační a hodnotové cíle přírodovědného vzdělávání.

5.

Uveďte základní hodnotové cíle výuky přírodních věd v demokratické
společnosti.

6.

Prostudujte Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Proveďte jeho
analýzu a hodnocení.

7.

Navrhněte vzdělávací modul pro vybraný tematický celek.

Shrnutí
Problémy spojené s otázkami čemu vyučovat a jak výuku organizovat patří
k nejpodstatnějším. Řešení celého komplexu problémů v této oblasti je často
zahrnováno pod pojmem kurikulum (curriculum). V ČR byly zavedeny pojmy
rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program. Rámcový vzdělávací program vymezuje délku vzdělávání, kvantitativní požadavky na rozsah
vzdělávání, vzdělávací cíle, klíčové kompetence, obsahové okruhy vzdělávání.
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Je tedy převážně orientován na všeobecné vzdělání, resp. odborné vzdělání (na
odborných školách) a klíčové kompetence.
Školní vzdělávací program je soubor konkrétních vzdělávacích programů, realizovaných na příslušné škole. Obsahuje nejčastěji následující základní části:
profil absolventa, schéma vzdělávacích cest, vzdělávací program. Vzdělávací
modul lze pak chápat jako různě rozsáhlou, relativně ucelenou část vzdělávacího programu.
Klíčová slova
Kurikulum, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, kompetence, klíčové kompetence, vzdělávací modul, kurikulární tvorba.
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Příloha: Školský zákon a Rámcový a Školní vzdělávací program
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
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 (dále jen “vzdělávání”) uskutečňuje, vymezuje práva
a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost
orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
§2
Zásady a cíle vzdělávání
(1) Vzdělávání je založeno na zásadách
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace
z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti,
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo
jiného postavení občana,
b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
všech účastníků vzdělávání,
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d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje
stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu
poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve
vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,
g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání
stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,
h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání.
(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními
způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život,
výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se
v průběhu celého života,
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení
a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro
soužití v národním a mezinárodním měřítku,
g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
(3) Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.
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Vzdělávací programy
§3
Systém vzdělávacích programů
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)
zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými
organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej
vládě k projednání. Vládá předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké
sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Národní program vzdělávání
rozpracovává cíle vzdělávání stanovené tímto zákonem a vymezuje hlavní
oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné
k dosahování těchto cílů. Národní program vzdělávání ministerstvo zveřejňuje
vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) 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 přidělovaných podle § 160 až 162.
(3) Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle
školních vzdělávacích programů.
(4) Vyšší odborné vzdělávání v každém oboru vzdělání v jednotlivé vyšší odborné škole se uskutečňuje podle vzdělávacího programu akreditovaného podle
§ 104 až 106.
(5) Soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoví vláda
nařízením po projednání s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji.
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§4
Rámcové vzdělávací programy
(1) 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, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování
vzdělávání stanoví Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.
(2) Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům:
a) vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání
zprostředkovat a
b) pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním
uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného.
Podle těchto hledisek budou rámcové vzdělávací programy také upravovány.
Tvorbu a oponenturu rámcových vzdělávacích programů zajišťují příslušná
ministerstva prostřednictvím odborníků vědy a praxe, včetně pedagogiky a psychologie.
(3) Rámcové vzdělávací programy vydává ministerstvo po projednání
s příslušnými ministerstvy. Rámcové vzdělávací programy pro zdravotnické
obory vydává ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví. Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání ve školách v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti vydávají tato
ministerstva pro projednání s ministerstvem. Rámcové vzdělávací programy
pro odborné vzdělávání projednají ministerstva před jejich vydáním
s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji.
(4) Rámcové vzdělávací programy je možné v závažných případech měnit, a to
s účinností nejdříve od začátku následujícího školního roku, pokud nejde
o změny vyplývající z platných právních předpisů. V takovém případě ministerstvo, které rámcový vzdělávací program vydalo, zveřejní změnu
s dostatečným časovým předstihem.
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(5) Rámcové vzdělávací programy a jejich změny zveřejňují ministerstva, která
je vydala, vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§5
Školní vzdělávací programy
(1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro něž je podle § 3 odst. 2
vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým
vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím
programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například
modulů).
(2) Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro něž není vydán rámcový
vzdělávací program, stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy,
obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu
a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude
tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se
vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje.
(3) Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení.
Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na
přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího
programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za
cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
§6
Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání
(1) Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a obsah vzdělávání a jeho organizační uspořádání,
profil absolventa vzdělávacího programu, vyučovací jazyk, podmínky průběhu
a ukončování vzdělávání, jakož i podmínky pro vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky materiální, personální a organizační,
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podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.
(2) Vzdělávací program akreditovaný podle § 104 až 106 ředitel školy zveřejní
na přístupném místě ve škole; do vzdělávacího programu může každý nahlížet
a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím tím není dotčeno.
(3) Vzdělávací program akreditovaný podle § 104 až 106 je závazný pro hodnocení vyšší odborné školy a výsledků vzdělávání studentů a dále podkladem
pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 až 162.
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KVALITA V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

KAPITOLA 1
Kvalita vzdělávání ve škole
Po prostudování této kapitoly dokážete:
• porozumět obsahu pojmu kvalita;
• vysvětlit funkci kvality v současné škole;
• analyzovat situaci na škole na základě charakteristiky úspěšné školy;
• vysvětlit jednotlivé prvky hodnocení kvality;
• využít základních prvků k vyhodnocení kvality vlastní školy;
• vytvořit projekt vlastního hodnocení školy.
Definice kvality
Kvalita školy je v poslední době v oblasti vzdělávání velice často diskutovaným
pojmem, zejména pak se zamýšlenou realizací liberalizací kurikulárních materiálů. V tom případě musíme rozvíjet koncept kvality poskytovaného vzdělávání a s tím související koncepty evaluace a vlastního hodnocení školy. Vzdělávací instituce musí být schopny účinně odpovídat na měnící se potřeby svých
zákazníků. Kvalitativní orientace je zapotřebí nejen k tomu, aby se zajistily
standardy obsahu vzdělání, ale také pro přiměřenost vnitřní organizace a řízení,
pro výukové kvality pracovníků, pro účinnost vzdělávacích metod a pro dosažitelnost zařízení a služeb pro žáky a studenty. Kvality ve vzdělávání nebude plně
dosaženo, dokud nebudou zapojeni všichni zákazníci tohoto vzdělávání (žáci,
učitelé, rodiče, společnost...). Hlavním cílem každé vzdělávací instituce je
poskytovat kvalitní vzdělávání svým klientům. Proto se v poslední době školy
zaměřují na kvalitu a její neustálé zdokonalování.
Ve sféře vzdělávací politiky se velice často používá pojmu kvalita, avšak jeho
obsah nebývá přesně vymezen. I v mnohých oficiálních pedagogických dokumentech se s pojmem kvalita zachází jako s ústředním, aniž by bylo definováno, co se jím rozumí.
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Kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy se
rozumí žádoucí (optimální) úroveň fungování anebo produkce těchto procesů
či institucí, která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena (Průcha
1997, s. 27).
Toto je teoretické vymezení pojmu kvality. V praxi jsou však s koncepcí kvality spojené četné problémy. Nejlepší organizace, ať soukromé či státní, chápou
kvalitu a znají své slabé stránky. Hledání zdrojů kvality je důležitým požadavkem. Je množství zdrojů pro kvalitu ve vzdělávání: velmi dobře udržované
budovy, profesionální učitelský sbor, vysoké morální hodnoty, vynikající výsledky žáků, specializace, podpora rodičů, využívání moderních technologií,
silné a cílevědomé vedení, vyvážené kurikulum, dobré klima školy a celá řada
dalších faktorů. Organizace, která pečuje o kvalitu, naslouchá svým zákazníkům, odpovídá na jejich potřeby a požadavky. Kvalita nabývá na důležitosti
zejména v posledním období. Vzdělávací instituce získaly větší svobodu, což
znamená i větší odpovědnost. Vzdělávací instituce musí demonstrovat, že je
schopna nabídnout kvalitní vzdělání svým zákazníkům. Žijeme v období silné
konkurence. Kvalita může být faktorem, kterým se jednotlivé instituce odlišují.
Ještě nedávno považovala většina vedoucích pracovníků ve školství kvalitu za
jeden z mnoha problémů pouze ve výrobní organizaci. Domnívali se, že ve
vzdělávání a ve škole existují věci důležitější než je kvalita (např. opravy budov
školy) a že kvalita je zajišťována inspekční činností. Mnohé z podobných představ přetrvávají u některých vedoucích pracovníků ve školství dodnes. Většinou
však dnes mají již určité poznatky nebo dokonce zkušenosti s řízením kvality.
Mnozí připouštějí, že význam kvality je podstatně vyšší než původně předpokládali, že řízení kvality je především záležitostí lidských zdrojů, nikoliv problémem technickým, a že posláním školy je hlavně naplnění potřeb žáka, nikoliv neustálé zvyšování nákladů na vzdělávání a investice do budov. Zbývá ještě
mnoho věcí, které jsou obtížně pochopitelné: že kvalita je to co si přeje zákazník, a že řízení kvality je filozofie, která znamená změnu v pojetí školy, jejího
systému, struktuře, řízení i kultuře.
Zákazník (student) obdrží vzdělávací služby, které více či méně odpovídají jeho
očekávání. Tento přístup vyžaduje, aby instituce neustále sledovala své vlastní
způsoby dosahování stanovených cílů a usilovala o co nejlepší naplnění očekávání a potřeb svých studentů. Škola reflektuje a odpovídá požadavkům a očekáváním svých studentů, usiluje o zlepšení výsledků studentů. Očekávání zákazníků se často odlišují od požadavků poskytovatelů vzdělávací služby. Pokud
poskytovatelé služby i zákazníci spolupracují, definují požadavky, které napl-
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ňují očekávání zákazníků, pak dochází k zlepšování dosahovaných výsledků;
ne všichni zákazníci mohou být uspokojeni, ale signifikantnímu počtu zákazníků by požadavky měly odpovídat jak v potřebách tak i v očekáváních.
Kolegové uvnitř instituce jsou také zákazníci. Efektivita jejich práce závisí na
tom, jak kvalitně dělají ostatní svou práci. Ve vzdělávací instituci je každý člen
jak poskytovatelem tak i příjemcem služby.
Pedagogická evaluace
V současné době se termín evaluace stal jedním z nejvíce frekventovaných jak
v pedagogické teorii, tak i v dokumentech vzdělávací politiky a v pedagogické
praxi. Co vlastně tento pojem vyjadřuje? Výraz evaluace je v češtině poměrně
nový. Původ termínu je v latině, sloveso valere znamená být silný, mít platnost,
závažnost. Z latiny se toto slovo přeneslo do angličtiny, kde anglický výraz pro
evaluaci je evaluation a znamená obecně určení hodnoty, ocenění.
Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle
určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování (Bennet a kol. 1994).
Tato definice naznačuje, že evaluace by měla být:
• systematická, tzn. explicitně vymezená oblast a její struktura,
• provedena správně metodicky,
• prováděna pravidelně,
• řízena podle předem stanovených kritérií,
• použitelná pro rozhodování a další plánování.
Současně s pojmem evaluace se vyskytují i další pojmy: hodnocení, sebehodnocení a sebe-evaluace (autoevaluace). Pokusme se i tyto pojmy velmi stručně
objasnit a uspořádat vztahy mezi nimi. Termín evaluace pokrývá širší, komplexní význam. Evaluace vyjadřuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů.
Hodnocení se častěji užívá v širších kontextech běžné školní praxe, např.
hovoří se o hodnocení žáků, práce učitelů, apod. (Průcha, 1995).
Sebehodnocení je pojímáno jako neplánované a necílené nahodilé hodnocení
každodenní praxe, které provádí každý jedinec bez dlouhodobější přípravy.
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Pod pojmem sebe-evaluace (autoevaluace) rozumíme systematicky připravené
a plánovité hodnocení, směřující podle předem stanovených kritérií k předem
stanoveným cílům (Roupec, 1997).
Sebe-evaluace (autoevaluace) školy je systematickým hodnocením dosažených
cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou
vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům.
Vzhledem k tomu, že v české pedagogické literatuře je využíváno pojmů sebeevaluace a autoevaluace ve stejném významu, budeme rovněž využívat těchto
pojmů stejným způsobem.
Schematicky lze tyto rozdíly mezi hodnocením a evaluací shrnout následujícím způsobem:
HODNOCENÍ

EVALUACE

(neřízené hodnocení)

(řízené hodnocení)

Kritéria: nejsou vymezena; indikáto- Kritéria: vymezena explicitně a odsoury výkonu nestanoveny explicitně; hlasena;
nesdíleny mezi partnery.
stanovené specifické oblasti priorit,
založené na vymezených cílech; formulovány indikátory výkonu.
Evaluační plán: není přesně stano- Evaluační plán: je strukturovaný; je
ven; není jasné, co kdo bude dělat; jasná odpovědnost; explicitní vztahy
není konzistentní s cíli; není připra- s cíli; vyžaduje detailní plánování.
vován záměrně, je použit v případě
potřeby.
Metody: nejsou předem stanoveny; Metody. systematické; přesně určené
metody nekonzistentní; nepromyšle- zdroje dat; použit reprezentativní vzoná analýza dat.
rek; evaluační nástroje odpovídají metodám použitým pro sběr dat; systematická analýza dat; vypracování zprávy.
Zabezpečení kvality zahrnuje všechny aspekty života školy. Je to kvalita vnitřní, ne„dosazená“ zvenčí. Vlastní hodnocení školy dává odpověď na otázku jak
si ve škole vedeme a co uděláme pro to, abychom dosáhli lepších výsledků.
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Tento postup lze shrnout následujícím způsobem:
OVĚŘIT KVALITU

ZLEPŠIT KVALITU

VÝZVA
Vytvořit klima, ve kterém učitelé:
• vnímají sebe-evaluaci pozitivně
• necítí se ohroženi

POSTUP
Učitelé musí hlavně určit:
• kritéria pro evaluaci
• jak informací bude využito
I evaluace musí být plánována. Základními prvky tohoto plánu jsou:

4.

Evaluační zpráva

3. Evaluační nástroje
2. Indikátory (ukazatelé kvality)
1. Cíle evaluace
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1. Cíle evaluace
Cíl je záměr, kterého chceme v jistém časovém intervalu dosáhnout. Cíl musí
být jasně a stručně formulován, specifikován. Stanovený cíl musí být také měřitelný. Tímto zajišťujeme, že cíle bylo skutečně dosaženo. Se stanovenými cíli
by měli všichni zúčastněni souhlasit. Cíle musí být dosažitelné, to znamená
reálně stanovené. Musí odpovídat realitě. Je také důležité stanovit časový interval, ve kterém stanovených cílů má být dosaženo. Nemůže být úspěšná evaluace cílů, které jsou nejasně a velmi obecně stanoveny a ti, co je mají realizovat,
nevědí, co se od nich očekává a nebo nejsou přesvědčeni o účelnosti těchto cílů.
K dosažení stanovených cílů vede strategie, která indikuje jak, kým a kdy má
být cíle dosaženo.
2. Ukazatel kvality (indikátory, kritéria kvality)
Indikátory (kritéria) kvality (ukazatelé kvality) jsou signály úspěchu, kterého je
použito, abychom určili, zda cíle bylo dosaženo. Opět se v tomto pojmu projevuje nejednotnost terminologické. V nejrůznějších dokumentech, produkovaných nejrůznějšími našimi institucemi (MŠMT, ČSI, CERMAT, ÚIV, VÚP…)
je pro tento pojem používáno v¨rovněž výrazů kritérium kvality či ukazatel
kvality. V dalším textu budeme převážně pro tento pojem využívat výrazu
ukazatel kvality.
Ukazatel kvality:
•

indikuje rozvoj v dané oblasti,

•

je součástí evaluace a identifikuje, zda rozvoje bylo docíleno,

•

není využíván izolovaně, ale v souborech jako součást systému vlastního
hodnocení školy jeho plánování a evaluační zprávy,

•

musí být relevantní cílům,

•

může být kvalitativní i kvantitativní.

3. Evaluační nástroje
Evaluační nástroje jsou nástroje, které specifikují:
•

které informace je zapotřebí získávat, kde jsou dostupné, jaké otázky by
měly být kladeny;
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•

co je zdrojem informací;

•

jak podávat informace.

4. Zpráva vlastního hodnocení školy (sebe-evaluační zpráva)
Tuto zprávu lze považovat za reflexi vývoje, který byl učiněn v určitém stanoveném časovém intervalu. Tato zpráva umožňuje diskusi, zda stanovených cílů
bylo dosaženo a s jakými výsledky. Poukazuje i na ty cíle, kterých nebylo dosaženo a sděluje proč jich nebylo dosaženo. Dává příležitosti pro konstruktivní
analýzu obtíží a formuluje strategii pro budoucí aktivity. Umožňuje tedy i pohled dopředu, umožňuje další plánování.
Základními rysy evaluační zprávy jsou:
• reflexe, která je založena na relevantních údajích,
• evaluace, která je založena na souhlasu rozhodujících osob,
• výsledek následuje jako podnět další činnosti.
Externí a interní evaluace školy
Externí evaluace prováděná pracovníky inspekce se zaměřuje na celkové fungování systému školy jako instituce, evaluační cíle jsou stanoveny zvnějšku,
měřítka a kritéria jsou dána examinátorem nebo zadavatelem hodnocení. Výhodou je, že si hodnotitel udržuje potřebný nadhled nad dílčími problémy. Nevýhodou je, že externí evaluace někdy nepronikne k samému jádru problému
a tím nepostihne všechny příčiny zjištěných jevů. Tím, že se provádí nárazově,
nedokáže také detailně studovat dlouhodobý vývoj. Škola nemá téměř žádnou
možnost ovlivnit závěrečnou evaluační zprávu, pouze se k ní vyjádří.
Interní evaluace – vlastní hodnocení školy (sebe-evaluace školy) je zaměřena
na hodnocení procesů probíhajících uvnitř školy, cíle sebe-evaluace si škola
stanovuje sama, rovněž tak metody a formy hodnocení a měřítka. Škola si sama
určuje, co považuje za kvalitu, tj. ty hodnoty, na které se s ohledem na své
priority vyjádřené ve vizi školy zaměří. Nevýhodou sebe-evaluace je možná
neschopnost nadhledu při pohledu „zevnitř“nebo ovlivnění osobními vztahy ve
škole.
V literatuře velmi často je využíváno pojmu autoevaluace (Rýdl a kol. 1998),
korespondujícího s pojmem sebe-evaluace. Autoevaluace školy „je hodnocení
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dosažených cílů a obsahů vzdělávání v rámci realizovaného vzdělávacího
programu školy“ (Průcha 1995, s.18), můžeme ji chápat „jako mechanismus
soustavné autoregulace vlastní pedagogické práce školy“ (tamtéž, s.19).
Poskytuje totiž potřebnou zpětnou vazbu o úrovni a kvalitě projektovaných
cílových stavů školy.
Základním cílem sebe-evaluace je hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání,
kterých škola v určitém období dosáhla. Sebe-evaluace umožňuje autoregulaci
školy a jejího systému vzdělávání zevnitř. Škola tak poznává své silné a slabé
stránky. Škola využívá sebe-evaluace ke svému vlastnímu růstu, ke stálému
zvyšování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb. S využitím kritické
sebereflexe (Nezvalová, 2000) škola zvyšuje kvalitu poskytovaného vzdělávání. Sebe-evaluace může být pro školy nebezpečná, protože může být obtížné
identifikovat vlastní slabiny. V mnoha zemích hraje sebe-evaluace důležitější
roli než vnější evaluace. To ale znamená vybavit učitele dovedností hodnotit
kvalitu poskytovaného vzdělávání. Lze jen souhlasit se Stollem a Finkem
(1996), že skutečné zlepšení přichází zevnitř, a že vhodně provedená sebeevaluace je „ nejvyšší demonstrací skládání účtů sobě sama“ (s. 169).
Úspěšná škola
Položme si nejprve otázku: Co je to úspěšná škola? Jak taková škola vypadá?
Může být úspěšnost definována? Stručně řečeno, problém definice úspěšné
školy je více komplexní, než by se na první pohled zdálo. Skutečně, ředitelé,
učitelé, rodiče obvykle mají problémy s deskripcí takovéto školy, s její definicí,
či výběrem kriterií pro úspěšnou školu.
V anglo-americké literatuře se úspěšnost školy zaměřuje na její efektivitu (co)
a eficienci (jak – poměr mezi vstupy a výstupy, pokud jsou vstupy nižší než
výstupy, je eficience kladná). Základem obou pojmů jsou myšlenky účinnosti,
které byly převzaty z oblasti podnikového řízení a zdají se být v současných
diskusích o posuzování kvality škol určující veličinou. Ústředním problémem
posledního desetiletí je odpověď na otázku: Co je dobrá škola? Nesnadný úkol
formulovat „dobrou školu“ se stává součástí diskusí o kvalitě školy, které tak
současně signalizují nástup nové pedagogické, resp. vnitřní školní reformy
(Fischer, Schratz 1997).
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Úspěšná škola • Je orientována na žáka, má sloužit studentům, podporovat
jejich tvořivost, aktivitu. Vysokou úroveň má interakce učitel žák. Úspěšná škola nabízí bohatý vzdělávací program, má
dokonale vypracované cíle v oblasti kognitivní, podporuje
studentův rozvoj a provádí zpětnou vazbu.
• Výukou podporuje studentovo učení. Učitelé věří, že se
žáci mohou naučit a cítí se odpovědni za dosažené výsledky.
Učitelé jsou otevření ke studentovu očekávání, snaží se uspokojovat jeho potřeby, adaptují výuku pro potřeby studentů,
anticipují a opravují studentovo neporozumění učební látce,
používají různé vyučovací strategie. Obecně - úspěšná škola
má vysoká standard, pravidelně sleduje výkony a usiluje
o dosažení úspěchu.
• Má pozitivní školní klima charakterizované soustavou cílů,
hodnot a standardů výkonů. Má vysoký optimismus a očekávání ke studentovu učení (věří v možnosti studenta, důvěřuje
mu). Vytváří otevřené, přátelské, kulturní prostředí, pozitivní
přístup k disciplíně, má poznatky o etické identitě studenta.
• Podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má pochopení pro jejich potřeby, dobré
podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci, vzájemně
spolupracují.
• Má dobrého ředitele, ten užívá efektivního stylu řízení, řeší
problémy týmově, zná sbor, komunikuje s ním, adekvátně
hodnotí učitele a studenty, pečuje o odborný růst učitelů.
Úspěšná škola komunikuje s rodiči a společností.
Úkoly
1. Zamyslete se nad pojmy kvalita a řízení kvality. Představte si, že uvažujete
o implementaci řízení kvality ve vaší instituci. Jak byste vysvětlili tyto pojmy
svým spolupracovníkům?
2.

Uveďte rozdíly mezi evaluací a hodnocením.

3. Kvalita školy je posuzována na různých úrovních. Je přirozené, že všichni
nemají stejná hlediska. Uveďte alespoň některá hlediska, o kterých se domníváte, že jsou danou složkou považována za nejdůležitější.
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Úroveň

Položka

Žáci

Rodiče

Stát

Vyšší stupně vzdělání

Inspekce

4. Prostudujte si charakteristiku úspěšné školy. Domníváte se, že vaše škola
je úspěšná? Zdůvodněte svůj názor.
Případová studie
Učitelé přírodovědných předmětů gymnázia si prostudovali tuto část studijního
textu. Dospěli k závěru, že není podstatného rozdílu mezi evaluací a hodnocením, že je to pouze přejímání nových pojmů včetně názvu ze zahraniční literatury a že se to již na škole dělalo před dvaceti pěti lety a není tedy zapotřebí nic
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nového se učit. Navíc většina studentů je obvykle přijata na nějakou vysokou
školu a to dostatečně svědčí o úspěšnosti školy.
Otázky k případové studii
1.

Souhlasíte s názory učitelů této školy? Pokud ano, zdůvodněte.

2.

Domníváte se, že evaluace by škole byla prospěšná? Zdůvodněte.

Základní pojmy
Kvalita, evaluace a autoevaluace, hodnocení a sebehodnocení, externí a interní
evaluace, plánování kvality, úspěšná škola, charakteristika úspěšné školy.
Shrnutí
Kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy) se
rozumí žádoucí (optimální) úroveň fungování a/nebo produkce těchto procesů
či institucí, která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími
standardy) a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena.
Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle
určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování.
Tato definice naznačuje, že evaluace by měla být:
• systematická, tzn. explicitně vymezená oblast a její struktura,
• provedena správně metodicky,
• prováděna pravidelně,
• řízena podle předem stanovených kritérií,
• použitelná pro rozhodování a další plánování.
Současně s pojmem evaluace se vyskytují i další pojmy: hodnocení, sebehodnocení a sebe-evaluace (autoevaluace). Hodnocení se častěji užívá v širších
kontextech běžné školní praxe, např. hovoří se o hodnocení žáků, práce učitelů,
apodob. Sebehodnocení je pojímáno jako neplánované a necílené nahodilé
hodnocení každodenní praxe, které provádí každý jedinec bez dlouhodobější
přípravy. Autoevaluace školy je systematickým hodnocením dosažených cílů
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dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu
o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům. Úkolem
autoevaluace je ověřit kvalitu a zlepšit kvalitu.
Evaluace by měla být prováděna se souhlasem učitelského sboru a v klima, kdy
učitelé na sebe-evaluaci pohlíží pozitivně. Proto je zapotřebí konzultovat
s učiteli ukazatele kvality, plán zlepšení kvality a metody sběru dat. Škola tak
zajišťuje, že získaná data budou použita k dalšímu rozvoji školy a učitelé se
nebudou cítit ohroženi sebe-evaluací. Oblasti sebe-evaluace by měly být předem stanoveny. I sebe-evaluace musí být plánována. Základními prvky tohoto
plánu jsou následující:
• cíle evaluace,
• ukazatele kvality,
• sebe-evaluační nástroje,
• sebe-evaluační zpráva.
Úspěšná škola je chápána jako škola, ve které žáci dosahují velmi dobrých
výsledků v základních dovednostech měřených odpovídajícími testy. Management, vedení školy a výuka, které jsou součástí tohoto modelu jsou v úzkém
vztahu k úspěšnosti školy. Jednoduše je definována jako stupeň, kterým organizace dosahuje svých cílů.
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KAPITOLA 2
Autoevaluace (vlastní hodnocení, sebe-evaluace) školy
Po prostudování této kapitoly dokážete:
•
•
•
•
•
•

porozumět obsahu pojmu autoevaluace;
vysvětlit funkci autoevaluace v současné škole;
analyzovat situaci na škole vzhledem k autoevaluaci;
vysvětlit jednotlivé prvky autoevaluace;
využít základních prvků k autoevaluaci;
vytvořit projekt vlastního hodnocení školy.

Definice
Autoevaluace je proces systematického sběru a analýzy informací za účelem
vytvoření soudů o hodnotách založených na spolehlivých důkazech (Rogers
a Badham, 1994). Tyto soudy se zaměřují na zjištění stavu dosažených konkrétních cílů. Měly by tedy vést rozhodování v oblasti rozvoje. Pojmem autoevaluace se občas označuje pouze ta část tohoto procesu, kdy jsou vytvářeny
tyto soudy. Autoevaluace je často stavěna do kontextu cyklu monitorování,
evaluace a revizí (Tipple, 1989):
• Monitorování je proces sběru a prezentování informací ve vztahu ke konkrétním cílům na systematickém základě. Vždy by mělo být vedeno s konkrétním úmyslem, toto úsilí by mělo být něčím zdůvodněno.
• Sebe-evaluace přivádí tento proces o krok dále tím, že jsou informace analyzovány a vytvořeny soudy o hodnotách.
• Revizí se rozumí reflexe postupu prostřednictvím dat z evaluace za účelem
vytvoření rozhodnutí pro strategického plánování.
Proč autoevaluovat
Existují dva hlavní důvody pro autoevaluaci školy:
• Zodpovědnost při prokazování kvality, například při demonstraci, že finance jsou řádně využity k udržení a zlepšení výsledků školy;
• Rozvoj zvyšování kvality, například podpora procesu zkvalitňování tvorby
a zavádění vzdělávacích programů.
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Primárním účelem zodpovědnosti je zvyšování kvality vzdělávání. Autoevaluace prováděná školou se spíše realizuje, protože školy musejí poskytnout informace o svém výkonu z mnoha různých důvodů rodičům a veřejnosti a to na
určité úrovni. Školy jsou primárně zodpovědné za to, co dělají pro své žáky.
Aby samy zjistily skutečné dopady, musí jim být primárním zdrojem informací
vysvětlení žáků samotných, kvalita jejich práce a pokroky, kterých postupně
dosáhly. Školy, které provádějí autoevaluaci, zodpovídají za svěřenou důvěru
tím, že poskytují kvalitní záznamy, poskytují důkazy, že zvažované cíle jsou
hodnotné a jak jsou jakožto školy schopny svěřené důvěře vyhovět.
Učitelé jsou přirození evaluátoři. Povaha a složitost učitelského povolání způsobuje, že učitelé jsou každodenně zapojeni do evaluačních aktivit, přezkoumávání vlastní práce a práce studentů a do změn jejich praktik. Pro povolání učitele, stejně jako pro mnoho jiných, je provádění kritické a systematické reflexe
jádrem skutečné profesionality. Je to základ pro individuální i kolektivní profesní rozvoj. Autoevaluace není nic nového a neměla by být vnímána jako
dodatečná zátěž. Dva snad nejdůležitější účely autoevaluace jsou určení, co
a kdy se žáci učí a stanovení kvality tohoto učení. Není možné vyučovat efektivně, není-li k dispozici trvalá zpětná vazba o tom, jak se žáci učí. Učitelé
a školy jsou stále informovanější a kreativnější ve svém přístupu k autoevaluaci.
Jak naplánovat autoevaluaci
Základní výhodou použití plánovitého přístupu k autoevaluaci je skutečnost, že
tímto přístupem lze neustále získávat relevantní a spolehlivé informace, s jejichž pomocí je možné vytvářet plány budoucí strategie. Plánovaná autoevaluace je charakterizovaná:
• dohodnutými cílovými oblastmi pro autoevaluaci,
• explicitním vyjádřením ukazateli kvality (kritérií, indikátory kvality) pro
úspěch autoevaluace,
• plánem autoevaluace popisujícím, kdo bude data shromaždovat, kdy je bude
shromažďovat a jaký bude zdroj informací,
• systematickým přístupem ke shromažďování a zaznamenávání informací,
kdy všichni zúčastnění používají vhodné dohodnuté nástroje pro evaluaci.
Následující tabulka uvádí znaky tradičního a plánovitého přístupu k autoevaluaci (Rogers,Badham, 1994):
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K
R
I
T
É
R
I

Tradiční znaky

Plánované znaky

Implicitní a neodsouhlasená
ještě před zaváděním

Explicitní a odsouhlasená ještě před
zaváděním

 Nejasné vztahy mezi evaluačními kritérii a evaluační
politikou;

 Specifické cílové oblasti pro evaluaci odsouhlasené jako priority; evaluační kritéria založená na cílech
a plánu rozvoje;

 Indikátory jsou neexplicitní,
nesdílené jednotlivými zúčastněnými stranami;

 Indikátory jsou formulované a odsouhlasené ve fázi plánování;

A
E

Ad hoc

Struktury

V

 Dohodnutý časový rozvrh;

A

 Žádný explicitní časový
rozvrh;

L.

 Kdo co dělá: nejasné;

 Součást cyklu plánování rozvoje;

 Použit, je-li možnost/ příležitost;

 Explicitní vazby s cíli a záměry;

P
L
Á

 Vazba na vzdělávací politiku nejasná;

 Kdo co dělá: zdokumentováno;

 Vyžaduje podrobné naplánování;

N

 Neklade nároky na přípravu;

M

Založená na dojmech

Systematická

E

 Detailně popsané zdroje informací;

T

 Zdroje určeny tím, kdo/co je
k dispozici;

O

 Použity náhodné vzorky;

D

 Zřídka systematicky promyšlené autoevaluační otázky
a metody;

 Nástroje pro evaluaci přiměřené
metodě použité pro sběr dat;
 Konzistence v přístupu i v metodologii;

 Chybí konzistence
v přístupu;

 Systémy pro zaznamenávání a analýzu informací.

Y

 Použit reprezentativní vzorek;

 Způsob analýzy dat vypracován dodatečně.
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Problémy autoevaluace
Autoevaluace může být úspěšná jedině tehdy, nespotřebuje-li nepřiměřené
množství času, úsilí a zdrojů. Obtíže ve školách zahrnují nedostatek času, nedostatečnou kvalifikaci pro autoevaluaci a neochotu učitelů přijmout evaluaci jako
neodmyslitelnou součást obvyklých postupů. Následující návrhy mohou pomoci tyto problémy zmírnit (Roger, Badham, 1994):
• Omezte evaluaci na několik konkrétních bodů. Zaměřte se na specifické,
prioritní cíle, které jsou v krátké době dosažitelné a již jsou měřeny, raději se
nepokoušejte splnit ambiciózní plán jedním velkým skokem.
• Shromažďujte pouze nejpodstatnější informace. Ujasněte si, které informace jsou pro účely autoevaluace opravdu nezbytné.
• Maximálně využijte již získaných informací. Než se vrhnete na tvorbu
dotazníků, programů, rozhovorů a kontrolních seznamů pro pozorování tříd,
projděte si již existující zdroje informací.
• Omezte se na krátké a stručné věci. Pokud cítíte, že je nezbytné shromažďovat informace od učitelů a žáků, snažte se, aby dotazníky a rozhovory byla
krátké a jednoznačné. Ptejte se pouze na nezbytné informace. Než začnete
shromažďovat data, rozhodněte se, jak budete analyzovat odpovědi.
• Snažte se, aby byla autoevaluace pro učitele důvěryhodná a hodnotná.
Zapojte učitele v rané fázi, aby mohli předem odsouhlasit priority pro rozvoj
i autoevaluaci. Pak bude účel autoevaluace zřejmý a učitelům bude jasný i potenciální přínos autoevaluace pro jejich práci.
Důvěryhodnost systému autoevaluace ve škole je třeba zajistit tím, že:
• její závěry budou užitečné všem zúčastněným stranám,
• závěry musejí být odůvodněné, tj. musejí být podloženy fakty,
• postup by měl být prokazatelný, tj. důvody vedoucí k závěrům by měly být
konkrétní a uvedeny společně s příslušnými důkazy pro jejich podporu,
• postup by měl být schůdný, tj. rentabilní ve smyslu zdrojů i času a tedy
i udržitelný.
Školy musejí hovořit samy o sobě. Některé školy dokážou hovořit samy o sobě
s velkou mírou sebeuvědomění a sebevědomí. Znají svoje silné stánky a jsou
dostatečně sebevědomé, aby se nebály přiznat své slabiny. Dokáží-li školské
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komunity používat nástroje autoevaluace a zdokonalování (sebe-zkvalitňování),
je to známkou zdravého vzdělávacího systému v zemi. Ve zdravých systémech
je dobrou praxí sdílení a vytváření sítě mezi školami postavené na principu
kolegiality. Systém, který se spoléhá na neustálou rutinní pozornost vnějšího
orgánu, jenž má dohlížet nad školami, zdravý není.
Struktura autoevaluace (sebe-evaluace)
Základní postupy (procesuální stránka sebe-evaluace) jsou dány sekvencemi
aktivit, které pomáhají realizovat vizi a úspěch. První takovou otázkou je kam
se chceme dostat a proč. Je nutné si uvědomit proč chceme autoevaluaci a komu bude sloužit. Má autoevaluace sloužit učitelům, žákům či rodičům? Autoevaluaci napomáhají jasně stanovené poslání, vize a cíle školy. Autoevaluace
začíná otázkami:
V čem jsme dobří? (V čem jsem dobrý/á?)
Jak můžeme dosáhnout lepších výsledků? (Jak mohu dosáhnout lepších výsledků?)
Kdo nám může pomoci? (Kdo mi může pomoci?)
Důležitou součástí procesuální stánky je klima. Autoevaluace může probíhat
v prostředí, které ji podporuje. Autoevaluace vyžaduje klima důvěry, otevřeného jednání, souhlasu. Rozhodnutí musí být činěna na základě souhlasu většiny
zúčastněných. Vyžaduje komunikaci mezi participujícími skupinami, vzájemné
naslouchání a hledání optimálních cest k dosažení vymezených cílů. Všichni
musí mít pocit odpovědnosti za práci, která vede k dosažení cílů. Učitelé musí
mít důvěru, že získaná data a výsledky nebudou použity proti jejich individuálním zájmům, ale že jim mají pomáhat v růstu jejich profesionality. Některá data
mohou být důvěrná a nemohou být zneužívána. Proces autoeevaluace může být
riskantní. Výsledky autoevaluace nemusí splňovat očekávání lidí. Mnoha riskantním situacím se lze vyhnout plánováním, otevřeností a zajištěním podporujícího klima.
Ukazatele kvality (indikátor,y kritéria kvality) jsou jádrem autoevaluace. Vytváření indikátorů je velmi náročné. Existuje několik způsobů. Jednou
z možností je využít standardů a aplikovat je na podmínky školy. Další možností je využití výzkumů, literatury a jiných zdrojů a z nalezených kritérií vybrat vhodná pro danou školu. Je možné vytvořit si vlastní kritéria, která odpovídají potřebám školy. Mnohé školské instituce mají vlastní kritéria, která využívají při autoevaluaci školy. V každém případě učitelé a ostatní sociální part-
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neři by měli mít možnost vyjádřit se k souborům indikátorů, diskutovat o nich
a mít možnost je modifikovat. I když je časově náročné vytvářet soubory indikátorů, je to pro školu nesmírně cenné. Všichni ti, kdož ve škole vytvářejí kvalitu, jsou tak zainteresováni na jejím dosažení. Tvorba indikátorů je výzvou pro
školu a obohacuje ji.
G. Rogers a L. Badham (1992) charakterizují indikátor následně:
• indikátor (ukazatel míry pokroku uskutečněného v jedné oblasti) není absolutním nebo obecným měřítkem úspěchu,
• mělo by se k němu přihlížet společně s jinými údaji vzešlými z autoevaluace, aby byl rozpoznán a pochopen celkový dosažený pokrok,
• neměl by být používán izolovaně, ale jako součást celkového systému plánování evaluace a revize,
• měl by být relevantní vzhledem k cílům,
• může být kvalitativní nebo i kvantitativní.
Nástroje umožňují měřit to, co je měřitelné. Obvykle položky, které jsou velmi
důležité, jsou obtížně měřitelné. Je také důležité nacházet vhodné nástroje pro
získávání dat a informací. Data mohou být kvalitativní i kvantitativní. Jaké
nástroje mohou být využívány? Velice používaným nástrojem jsou dotazníky.
Cílovou skupinou mohou být žáci, učitelé, rodiče a ostatní sociální partneři.
Škola může porovnávat stejné položky u různých cílových skupin. Jinou variantou dotazníků je výzkum. Jeho součástí může být rovněž dotazník. Ovšem
data jsou administrována a zpracována s využitím obvykle statistických metod
zodpovědnou osobou či skupinou. Časově velice náročným, často využívaným
nástrojem je rozhovor.
Párové nebo vrstevnické pozorování bývá také často používáno. Učitelé se
spojí s kolegou ve stejné pozici. Hospitují v hodinách, poskytují zpětnou vazbu.
Učitelé mohou pracovat s kolegy v klimatu důvěry, podpory a ochoty spolupracovat.
V některých školách je využíváno žákovské pozorování. Žáci provádějí své
vlastní pozorování, v některých případech za pomocí učitele či kritického přítele. Tento nástroj je vysoce oceňován žáky.
Další formou pozorování je stínování (shadowing). Pozorovatel je „stínem“
žáka, učitele nebo ředitele. Sleduje jeho aktivity v průběhu celého dne. Hodnota
stínování spočívá zejména v dlouhodobém pohledu.
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Hraní rolí je neobvyklým nástrojem, ale někdy velice užitečným a silným.
Např. žáci mohou hrát roli učitele při konfliktu ve třídě, žáka se specifickými
potřebami, atd.
K standardně používaným nástrojům patří analýza základních dokumentů školy, vedení záznamů o výsledcích výuky, didaktické testy, analýza žákovských
prací (slohové práce, kresby …). Diskuse, brainstorming, mapování mysli patří
rovněž k nástrojům poměrně jednoduchého užití.
Informační zdroje a metody sběru dat jsou uvedeny v následující tabulce (Rogers, Badham 1992):
Zdroj informací

Metoda

Hlavní výhody

Hlavní nevýhody

Lidé, např.
zaměstnanci, žáci, rodiče,

Dotazník

•Sbírá informace z velkého vzorku;
•Poskytuje specifická
a komparativní data;
•Dovoluje respondentům
zůstat v anonymitě;

•Časově náročné na zpracování (napsat a analyzovat);
•Otázky mohou být špatně
interpretovány respondentem;
•Odpovědi mohou být povrchní a obtížné;
•Otázky mohou postrádat
některé
•důležité aspekty;

Interview a
rozhovory (individuální nebo
skupinové)

•Sleduje odpovědi, kontroluje klíčové informace;
•Flexibilnější a přátelštější než písemné vyjádření;
•Skupinová situace může
jednotlivce povzbudit
k otevřenějšímu vyjadřování;
•Skupiny poskytují pohled více jednotlivců najednou;
•Mohou odhalit skutečné
postoje postřehy zkoumaných dotazovaných;

•Časově náročné na plánování, administraci, sepsání
i analýzu;
•Skupina může být ovládána jedním nebo dvěma
jednotlivci;
•Dotazovatel může ovlivňovat dotazované ho
v osobním kontaktu;

zaměstnavatelé
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Statistika,
zprávy a
další záznamy minulých událostí

Pozorování

•Poskytuje záznam událostí v daném časovém
údobí;
Poskytuje užitečný přehled;

•Záznamy nemusejí být
kompletní;
•Může být obtížné sbírat
data;
•Limitováno v aplikaci;

•Může poskytnout indikaci stavu vývoje;
•Poskytuje rychlý přehled;
•Pomáhá evaluátorům při
hloubkové evaluaci cílových aspektů a porozumění obsahu;

•Realita se nemusí shodovat s rétorikou;
•Detaily nemusí postačovat pro autoevaluaci;

•Řídí informace z první
ruky;
Může poskytovat zpětnou
vazbu učitelům ze strany
evaluátorů;

•Pozorování může změnit
učební prostředí;;
•Pozorování a analýza jsou
časově náročné;
•Riziko subjektivního
hodnocení;
•Monitorování statisticky
významného vzorku je
časově náročné;
•Aplikace objektivních
evaluačních kritérií ztížena
variabilitou materiálu;

Žákovské práce •Poskytují dlouhodobý
vhled;
•Snadno dostupné,
s minimálním narušením
běžné praxe;

Charakteristika autoevaluace
Autoevaluace ve škole je systematickým sbíráním, tříděním, vyhodnocováním
a ohodnocování dat podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování.
Autoevaluace by měla být:
• systematická, to znamená vymezit explicitně sledovanou oblast;
• provedena v metodicky správných krocích;
• prováděna pravidelně;
• řízena podle předem stanovených a přijatelných kritérií;
• základem rozhodnutí pro další plánování a jednání.
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Škola si vymezí oblasti, které v daném období bude hodnotit. Jsou to zpravidla
ty oblasti, které jsou důležité pro další rozvoj školy. Souvisí obvykle s posláním
a cíli školy. Škola tak demonstruje, že kvalita je pro ni důležitá a že pravidelně
vyhodnocuje, jak stanovených cílů bylo dosaženo. Ukazatele kvality (indikátory, kritéria) školy mohou volit samy, mohou být však také vytyčeny školskými
úřady či jinými institucemi. Tato kritéria mohou být jak kvalitativní tak i kvantitativní. Evaluační nástroje si škola rovněž volí sama. Měly by ovšem odpovídat hodnoceným položkám a vymezeným ukazatelům. Musí zajišťovat, že
zjišťovaná data jsou dostatečně validní. Autoevaluační zpráva by měla být
objektivní, postihovat zjištěné klady a nedostatky. Je základem příštího plánování a dalšího rozvoje školy. Škola se může rozvíjet jen tehdy, pozná-li své
nedostatky a dokáže je včas napravit. Stejně tak další rozvoj školy je spojen
s přednostmi školy, které dovede dále rozvíjet. Školu nemůže jako instituci
rozvíjet žádná jiná instituce (školské orgány), ale škola sama musí mít eminentní zájem na dalším zvyšování své kvality.
Autoevaluační zpráva
Výsledky autoevaluačního procesu je třeba stručně zaznamenat. Zpráva by se
neměla dělat pouze pro inspekci jako doklad, že je evaluace na škole prováděna. Měla by především sloužit rozvoji školy, jejich jednotlivých úseků. Zpráva
o první autoevaluaci na daném úseku školy může být podstatně stručnější,
např.:
1.

Cíle autoevaluace.

2.

Ukazatelé kvality pro sledované oblasti.

3.

Použité metody autoevaluace a zdroje informací.

4.

Shrnutí získaných informací, formulace hodnotících soudů o předmětu
autoevaluace.

5.

Formulace vizí, cílů a úkolů k odstranění nedostatků či k posílení zjištěných předností pro následný plán autoevaluace.

6.

Kdy bude na tomto úseku provedena další autoevaluace ke zjištění posunu
v kvalitě.
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Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy se zavádí do škol v kontextu následujících právních
dokumentů:
•
•
•

Zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon
Vyhláška MŠMT č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy par. 8,9,10:

Vlastní hodnocení školy je:
•
•
•
•

jedním ze způsobů hodnocení školy
východisko pro zpracování výroční zprávy
podklad pro hodnocení školy ČŠI
strukturu, pravidla a termíny stanoví MŠMT prostřednictvím výše uvedené
vyhlášky

Paragraf 8 a 9 vymezuje:
1.

Obsah vlastního hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:
1) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy
a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti,
2) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu
a odpovídajících právních předpisech,
3) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých
je třeba úroveň vzdělání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,
4) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním
hodnocení.
2.

Oblasti vlastního hodnocení školy

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:
a) podmínky ke vzdělávání,
b) průběh vzdělávání,
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c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných
vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,
d) výsledky vzdělávání žáků a studentů,
e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání
a ekonomickým zdrojům.
3.

Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků.
2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy
s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má
vlastní hodnocení školy uskutečnit.
3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.
Paragraf 10 této Vyhlášky sděluje, že nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení
(11. ledna 2005).
Praktický příklad k vlastnímu hodnocení školy
Oblast Průběh vzdělávání
Tato oblast zahrnuje:
•

ŠVP a vzdělávací potřeby všech žáků;

•

ŠVP a individuální vzdělávací programy;

•

ŠVP a klíčové kompetence žáků vymezené RVP;

•

ŠVP a jeho vyváženost a realizovatelnost;

•

Metody a postupy při realizaci ŠVP;

•

Efektivitu činnosti učitele;

•

Roli žáka v procesu učení;

•

Sebereflexi procesu učení žákem.
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Soubor ukazatelů
Ukazatelé (kritéria, indikátory) kvality
přiměřenost cílů ŠVP k možnostem žáků
individuální vzdělávací programy pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
individuální vzdělávací programy pro žáky
nadané a talentované
přiměřenost ŠVP k podmínkám školy
propojenost jednotlivých obsahových částí
ŠVP
klíčové kompetence v ŠVP
vhodnost časové dotace a posloupnosti jednotlivých částí ŠVP
realizace ŠVP
vhodnost metod výuky k vymezeným cílům
a obsahu výuky
rozsah využití pomůcek, učebnic, didaktické
techniky
využívání různých organizačních forem výuky
komunikace ve vyučování
vhodnost učebních úloh
vhodnost využitých metod hodnocení žáků
učitelem
odpovědnost žáka za své učení
aktivita a zapojení žáků ve výuce
využívání samostatné a týmové práce žáků
využívání učebnic a ICT v procesu učení žáka
využívání sebehodnocení žáků
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4

3

2

1

Příklady hodnocení
Stupeň hodnocení 4
• Vymezené cíle v jednotlivých předmětech odpovídají předpokladům
a schopnostem žáků. Ve ŠVP jsou akceptovány individuální zvláštnosti učících
se, především žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami a talentovaných a nadaných žáků.
• ŠVP rozvíjí individualitu žáka, osobnost žáka, nabídka volitelných a nepovinných předmětů je dostačující.
•

ŠVP respektuje vývojové zvláštnosti žáků vzhledem k jejich věku.

• ŠVP zajišťuje mezipředmětové vztahy, vzdělávací obsah je logicky strukturován. Učivo v jednotlivých předmětech a ročnících je vhodně propojeno.
Žáci si osvojují vzdělávací obsah v optimální posloupnosti a časové dotaci.
• ŠVP je realizovatelný. Žáci si osvojují znalosti, dovednosti, zkušenosti
a hodnotové postoje v souladu s jejich kognitivním a emocionálním vývojem.
•

Vyučovací jednotky mají jasně a přiměřeně vymezené výukové cíle.

• Zvolené metody výuky umožňují a stimulují efektivní učení žáků a jsou
adekvátní cílům, obsahu a schopnostem žáků, daným časovým možnostem
a materiálním podmínkám. Aktivizují a motivují žáka k učebním činnostem.
• Interakce a komunikace mezi žáky a mezi žáky a učitelem je harmonická
a podnětná. Učitelé komunikují efektivně s celou třídou, skupinami a jednotlivými žáky. Otázky učitele jsou vhodně formulovány a odpovědi žáků jsou
vyslechnuty pozorně a obratně využity. Učební úlohy jsou zajímavé a podporují
učení žáků.
• Učitel je facilitátorem žákova učení. Nové poznatky jsou konstruovány na
základě vlastní zkušenosti a činnosti žáka, jsou pro žáka zajímavé a přínosné,
jsou věcně správné.
• Hodnocení žáků je integrální součástí vyučovací činnosti učitele, učitel
disponuje širokým repertoárem metod hodnocení. Podmínky hodnocení jsou
žákům známy. Hodnocení je objektivní, plánované a pravidelné.
• Žáci mají odpovědnost za své učení. Tempo učení umožňuje žákům dosáhnout stanovených cílů. Žáci zažívají radost z úspěchu. Učitelé důvěřují ve
schopnosti žáků. Žáci jsou aktivní v procesu učení.
•

Žáci většinou dokáží úspěšně pracovat v týmech.
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• Většina žáků se dokáže samostatně učit, efektivně pracovat s učebnicemi
a ICT.
• Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Silný důraz je kladen na vlastní hodnocení dosaženého výkonu a na určení dalšího postupu v učení.
Stupeň hodnocení 2
• Vymezené cíle v jednotlivých předmětech odpovídají nedostatečně předpokladům a schopnostem žáků. Ve ŠVP nejsou akceptovány individuální
zvláštnosti učících se. ŠVP respektuje jen částečně potřeby žáků se zvláštními
vzdělávacími potřebami, nezahrnuje vůbec individuální vzdělávací programy
pro nadané a talentované žáky.
• ŠVP je málo orientován na žáka, nedostatečně rozvíjí jeho individualitu
a osobnost, nabídka volitelných a nepovinných předmětů je malá nebo žádná.
•

ŠVP nerespektuje vývojové a věkové zvláštnosti žáků.

• ŠVP zajišťuje nedostatečně mezipředmětové vztahy, vzdělávací obsah je
sice logicky strukturován, ale učivo v jednotlivých předmětech a ročnících není
propojeno. Vzdělávací obsah je předáván v nevyhovující posloupnosti
s nedostatečnou časovou dotací.
• ŠVP je jen částečně realizovatelný. Žáci si osvojují jen některé znalosti,
dovednosti, zkušenosti a hodnotové postoje, a tyto jsou jen částečně v souladu
s jejich kognitivním a emocionálním vývojem.
•

Vyučovací jednotky nemají jasně a přiměřeně vymezené výukové cíle.

• Zvolené metody výuky nedostatečně stimulují efektivní učení žáků
a nejsou vhodně volené vzhledem k cílům, obsahu, schopnostem žáků, daným
časovým možnostem a materiálním podmínkám. Nedostatečně aktivizují a motivují žáka k učebním činnostem.
• Interakce a komunikace mezi žáky takřka neexistuje, komunikace mezi
žáky a učitelem je minimální. V hodinách převážně hovoří učitelé, žáci mají
minimální možnosti ke komunikaci. Otázky učitele jsou nepřesně formulovány,
žáci jim obtížně rozumí. Odpovědi žáků nejsou respektovány a vhodně využity.
Učební úlohy jsou nezajímavé, nepodněcují žáka k řešení a nedostatečně podporují učení žáků.
• Učitel je hlavním aktérem ve vyučovací jednotce. Nové poznatky jsou
předávány v hotové podobě. Úlohou žáka je zapamatovat si učitelem sdělené
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poznatky a pak je reprodukovat. Role žáka je pasivní. Učební úlohy nestartují
vyšší myšlenkové činnosti, podporují převážně reprodukci poznatků.
• Hodnocení žáků je sice součástí vyučovací činnosti učitele, ale učitel disponuje omezeným repertoárem metod hodnocení, převažuje ústní zkouška.
Podmínky hodnocení nejsou žákům známy. Hodnocení je subjektivní a nahodilé.
• Žáci mají jen malou odpovědnost za své učení. Tempo učení neumožňuje
většině žáků dosáhnout stanovených cílů. Většina žáků je neúspěšná v učení,
pociťují nedostatečnou podporu v učení. Učitelé málo důvěřují ve schopnosti
žáků. Žáci jsou pasivní v procesu učení.
•

Žáci neradi pracují v týmech.

• Většina žáků se nedokáže samostatně učit, efektivně pracovat s učebnicemi
a ICT.
• Sebehodnocení není chápáno jako součást procesu učení. Žáci jsou hodnoceni pouze učitelem. Žáci občas diskutují s učitelem o pokroku v jejich učení.
Příklad cílů a metod autoevaluace pro oblast Průběh vzdělávání
2
Oblast

Cíl (obecně formulovaný)
Průběh

•

Průběžně hodnotit realizaci ŠVP;

vzdělávání

•

Respektovat individualitu žáků v průběhu vzdělávání;

• Maximalizovat využívání materiálních podmínek
(pomůcky, odborné učebny, PC) k realizaci ŠVP;
•

Zajistit vytváření kompetencí deklarovaných v ŠVP;

• Využívat metody výuky umožňujících a stimulujících
efektivní učení žáků;
• Aplikovat metody a formy výuky, které jsou optimální k cílům výuky, obsahu učiva, účastníkům učebního
procesu, k daným časovým i materiálním podmínkám;
• Zlepšovat interakci a komunikaci mezi žáky, žáky
a učiteli a podporovat týmovou práci;
•

Zvyšovat odpovědnost žáků v jejich vzdělávání.

301

Návrh metod autoevaluace Respondent,
zdroj informací
• pozorování (observační
techniky)
•

diskuse

•

experimentální metody

•

analýza prací žáků

•

didaktické testy

• standardizované didaktické testy
•

•

•

žáci

• absolventi
školy
• učitelé pedagogický sbor
•

rodiče

• sociální partneři školy

Riziko navržené metody

• hodnotitelé
nemají dosta• žák
tečné znalosti
• vedení školy
z didaktiky,
• sociální partne- diagnostiky;
ři školy
učitel

• širší vedení
školy
•

skupiny učitelů

• externí odborník (evaluátor)

dotazník

• self – reporting (autoevaluace učitelů)
•

Hodnotitel

videokonference

Úkoly
1. Uveďte některé problémy autoevaluace školy v oblasti přírodovědného
vzdělávání.
2.

Jakými zásadami doporučujete se řídit při autoevaluaci ve škole?

3. Charakterizujte školní vzdělávací program v oblasti přírodovědných předmětů.
4.

Vytvořte cíle pro autoevaluaci v oblasti přírodovědného vzdělávání.

5. Navrhněte ukazatele kvality pro autoevaluaci v oblasti přírodovědného
vzdělávání.
6. Jaké metody zjišťování dat doporučujete pro autoevaluaci v oblasti přírodovědného vzdělávání?
Případová studie
Ředitel školy požádal předmětovou komisi přírodovědných předmětů o vytvoření návrhu autoevaluace v oblasti přírodovědného vzdělávání. Učitelé si neprostudovali doporučené studijní texty a rozhodli se provést autoevaluaci na
konci školního roku na základě standardní klasifikace. Provedli hodnocení, ve
kterém uvedli, jaké procento žáků bylo klasifikováno stupni 1-5. Ředitel školy

302

projevil naprostou nespokojenost s jejich přístupem. Učitelé nedokázali vyhodnotit změny v kvalitě přírodovědného vzdělávání (zlepšení -zhoršení).
Otázky k případové studii
1.

Dovedete posoudit, jakých chybných přístupů se učitelé dopustili?

2. Navrhněte, jak byste postupovali, abyste naplnili očekávání ředitele
a ostatních sociálních partnerů v tomto případě.
Základní pojmy
Autoevaluace, fáze autoevaluace školy, oblasti vlastního hodnocení školy,
ukazatelé kvality, zpráva vlastního hodnocení školy.
Shrnutí
Autoevaluace školy je procesem, který by měl být na škole realizován nepřetržitě. Poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu o kvalitě projektovaných cílových
stavů školy a zároveň umožňuje formulovat další cesty rozvoje školy, zvyšování její kvality. Pro autoevaluaci je významná i externí evaluace prováděná pracovníky ČŠI. O autoevaluaci je zpravidla zpracována závěrečná zpráva, která
může mít tyto části: cíl autoevaluace, použité metody a zdroje informací, shrnutí získaných informací a formulace hodnotících soudů, formulace vizí, cílů
a úkolů k odstranění nedostatků či posílení zjištěných předností a konečně
rozhodnutí o čase následné autoevaluace ke zjištění změn kvality.
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Přílohy
Příloha 1
Přehled vybraných metod a technik
Při výběru a použití metod evaluace musíme vycházet z té skutečnosti, že téměř
nikdo z pedagogů není pro tuto činnost plně kompetentní. Co nám tedy zbývá
v situaci , kdy potřebujeme získat informace o práci své školy a přitom se nepovažujeme za odborníky v diagnostice? Jsou dvě možnosti, jak situaci zvládnout. Ta první možnost spočívá v dalším vzdělávání se v potřebné oblasti za
pomoci odborné literatury, akcí celoživotního vzdělávání a konzultací
s odborníky. Ta druhá možnost je využít profesionálních služeb. Koupit standardizované testy, nechat si na zakázku zkonstruovat dotazník, scénář standardizovaného rozhovoru apod. či pozvat odborníka na kompetentní provedení
evaluace. Vždy ale mějme na paměti, že vyvozovat dalekosáhlé závěry
z nedokonale zjištěných skutečností se nevyplácí.
Pozn. Metody uvedené v následujícím textu nejsou často pouze metodami evaluačními. Některých se využívá také v rámci výuky a při řešení různých problémů.
Analýza dokumentace školy
Získávání informací z veškerých záznamů školy (oficiálních i neoficiálních).
Využití portfolia školy (deník, kronika, foto a videodokumentace, výstřižky
z tisku apod.).
Analýza edukačních produktů
Je zaměřená na zkoumání (rozbor, sumarizaci, vyhodnocování) vlastností,
struktury a obsahu různých psaných (tištěných) nebo mluvených textů a neverbálních komunikátů, které byly vytvořeny v edukační sféře (15). Analýza se
týká těchto edukačních produktů:
• produkty vytvořené subjekty edukačních procesů (písemné a výtvarné
práce žáků, výpovědi rodičů i učitelů o žácích),
• dokumenty vzniklé vytvářené v rámci školské politiky a administrativy
(učební plány, učební osnovy, učebnice, statistiky, legislativní dokumenty,
ekonomické aj. zprávy o školství ),
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•

produkty samotné pedagogické vědy (články, knihy, teorie).

Obsahová analýza prací žáků se často využívá pro zjišťování individuálního
vývoje, či rozvoje jednotlivých žáků.
Anketa
Šetření, které zkoumá mínění respondentů o nějakých jevech. Účastníci se do
něj zapojují na základě vlastního rozhodnutí, zájmu a aktivity (např. ankety
spotřebitelů, čtenářů tisku atd.).
Brainstorming
Metoda vedoucí k rozvoji tvořivého myšlení při řešení konkrétního problému.
Má tyto závazné fáze postupu:
•
•
•
•

vymezení problému,
bleskové a razantní návrhy pro řešení problémů (tvůrčí a pokud možno
nezkostnatělé) a jejich zápis (pozor, návrhy vůbec neposuzujeme, pouze
sepisujeme!),
přestávka na utřídění myšlenek,
vyhodnocování nápadů, diskuse nad jejich využitím a praktickou realizací.

Dílna (Workshop)
Aktivní, pracovní setkání. Vzájemné řešení problémů, vzájemná pomoc při
plnění úkolů. Vztahuje se vždy ke konkrétnímu úkolu.
Diskuse
Používá se k výměně názorů a nápadů, k vyjasnění stanovisek, k hledání kompromisů při řešení problémů. Je dobré, když se diskuse na dané téma účastní co
nejširší plejáda odborníků. Postup při vedení diskuse:
•
•
•
•

zabezpečit uvolněné ovzduší,
uvést hlavní účel diskuse, téma diskuse, vymezit hranice diskuse,
povzbuzovat účast všech členů, přidržovat je u tématu, často shrnovat
prodiskutované, používat audiovizuálních pomůcek,
opakovat nejdůležitější z diskuse, opakovat dosažené závěry, objasnit co
diskuse splnila.
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Dotazník
Soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou
promyšleně seřazeny a na které respondent odpovídá písemně (5, s. 89). Dotazníky připravené neodborně mají velmi malou výpovědní hodnotu. Pro konstrukci dotazníku (formulace otázek /položek/ a jejich řazení) je vhodné využít
služeb odborníka. Při vyhodnocování získaných dat je zapotřebí postupovat
velmi obezřetně a vyvarovat se subjektivních soudů. Optimální způsob předávání dotazníku respondentům je osobně, rozesílání poštou nebo zprostředkování další osobou nezaručuje potřebnou návratnost.
Experimentální metody
Dochází u nich k manipulaci alespoň s jednou nezávisle proměnnou. Lze pak
zjišťovat, analyzovat, porovnávat, hodnotit. Používají se převážně při hodnocení procesu výuky. Pozor, existují pedagogické jevy, u nichž nelze experimentovat, poněvadž by experiment mohl škodit zkoumaným osobám. Experimentu
lze využít při zkoumání kvality výuky (volba metod, volba vzdělávacího programu, volba organizační formy apod.).
Inscenační metody
Pomáhají řešit problém tak, že účastníci hrají role jednotlivých osob zúčastněných v problému. Jsou zdrojem informací o tom, jak jednotlivci vnímají situaci,
jaké jsou jejich názory, jaká by navrhovali řešení, jaké jsou jejich pocity i vzájemné vztahy.
Konstruktová mřížka
Je založena na stanovení podobností a odlišností mezi jednotlivými lidmi
a jednotlivými věcmi, které jedinec ve svém životě vnímá. Osobním konstruktem se nazývají jednotky významu, které si vytváříme, abychom porozuměli
světu. Tyto konstrukty jsou v podstatě prostředky, jimiž definujeme a chápeme
existenci. pomocí nich pak vykládáme nové události. Výsledky šetření (pozitivní a negativní konstrukty) se znázorňují v podobě mřížky, odtud název konstruktová mřížka. Tuto metodiku raději přenecháme odborníkovi.
Mapování mysli
Grafické ztvárnění řešeného problému. Uprostřed listu papíru zapíšeme podstatu problému a potom postupujeme systematicky jedním směrem a značíme si
vše, co nám v souvislosti s problémem přichází na mysl. Shromážděné po-
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známky pak můžeme překreslit do logického záznamu (včetně vyznačení vztahů).
Pozorování (observace)
Cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů a procesů, které směřuje
k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. Pedagogické
pozorování se týká výchovných jevů..
Klasifikace pozorování: dlouhodobé a krátkodobé; sebepozorování (introspekce) a pozorování jiných (extrospekce); (vlastní) přímé a (nevlastní) nepřímé;
standardizované a nestandardizované.
Standardizované pozorování je takové, které se snaží o co nejvyšší možnou
objektivitu a to použitím speciálních observačních technik. Snaží se o maximální vyvarování se následujících subjektivních faktorů působících při pozorování (haló efekt, logická chyba, předsudky, stereotypizace a analogie, tradice,
figura a pozadí, aktuální psychický stav pozorovatele, tendence k průměru,
kontrast, shovívavost pozorovatele.
Příklady observačních technik, které umožňují relativně objektivní popis
a měření jevů pedagogické reality: technika sekvenční a frekvenční analýzy,
znakový jazyk A. A. Bellacka, rating.
Ratingem jsou myšleny různé postupy a techniky, které spočívají v tom, že
určité kvalitě jevu je přiřazována kvantitativní hodnota na škále (kategoriální,
numerické, grafické). Přiřazování provádí kvalifikovaný odborník.
Metoda pozorování vyžaduje cvik a dobrou přípravu, pokud to lze, je dobré
využít pomoci odborníka.
V pedagogické praxi se nejvíce využívá pozorování ve formě tzv. hospitace.
Projektivní metody
Volný písemný projev (slohové práce), kresby, hry, z nichž získáváme informace o pocitech, dojmech, názorech zúčastněných osob.
Q metodologie
Je skupina psychometrických a statistických procedur. Zkoumaným osobám je
předkládán soubor (balíček) karet, na nichž jsou uvedeny určité objekty (výpovědi, názory, postoje, životní hodnoty, estetické objekty). Tyto karty se třídí
podle určitého kritéria a jsou tím získávané informace, jak zkoumané osoby
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vidí objekty předkládané na jednotlivých kartách (Q - typech). Informace se
dále statisticky zpracovávají. Použití této metody raději přenecháme odborníkovi.
Rozhovor (Interview)
Je to metoda shromažďování dat o pedagogické či jiné realitě, která spočívá
v bezprostřední verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta
(5, s. 113).
Klasifikace rozhovoru: řízený (interview) a neřízený (volný); standardizovaný
(tazatel postupuje podle přesně připraveného textu - formulace i pořadí otázek)
a nestandardizovaný (nestrukturovaný); individuální i skupinový.
Pro vedení rozhovoru je nutno znát základní pravidla vedení rozhovoru včetně
způsobu přesného záznamu rozhovoru.
Situační metoda
Spočívá v řešení předložené věrohodné modelové situace (buď odpozorované
nebo vymyšlené). Úkolem zúčastněných je provést analýzu situace, odhalit
základní vztahy, určit příčiny i důsledky a situaci řešit.
Sociometrie
Zabývá se především zkoumáním neformálních vztahů v malých sociálních
skupinách. Základní technikou je sociometrický test, kterým se zjišťují pozitivní a negativní volby. Test je tvořen jednou nebo více otázkami, které umožňují
členům v rámci skupiny zvolit si pro určitou situaci vyhovujícího partnera. Se
zjištěnými údaji se za účelem zpřehlednění a dalšího využití dále pracuje. Informací získaných pomocí sociometrie lze využít i pro ovlivnění formálních
vztahů ve skupině. Pozor na diskrétní zacházení se zjištěnými skutečnostmi!
Sémantický diferenciál
Umožňuje měřit individuální, psychologické významy pojmů u lidí. Vychází
z faktu, že kromě společného kulturního významu má každý pojem pro posuzovatele ještě další, vedlejší významy. Individuální význam pojmu se určuje
pomocí posuzovacích škál. Využít sémantického diferenciálu nelze bez dobré
teoretické přípravy a určitých zkušeností. Tuto metodu přenecháme odborníkovi.
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Test
Je „zkouška, úkol, identický pro všechny zkoumané osoby s přesně vymezenými způsoby hodnocení výsledků a jejich číselného vyjadřování“ (10).
Dělení testů: testy schopností (např. IQ), testy osobnosti (např. určování temperamentu), testy výkonu (měří výkonnost jedince v daných oblastech – např.
didaktické testy).
Standardizovaný didaktický test je připraven profesionálně a je ověřen. Jeho
součástí je testová příručka (manuál) pojednávající o vlastnostech testu a jeho
správném použití. K testu patří testová norma - standard pro vyhodnocení dosažených výkonů.
Učitelské neformální testy jsou nestandardizované. konstruovat didaktický test
je velmi náročné. Autor musí být dobrým odborníkem v předmětu, pro který
test tvoří, dále musí být dobrým didaktikem, psychologem a také odborníkem
na tvorbu testů.
Vícefaktorová analýza (pro měření image školy)
Respondenti hodnotí pomocí stupnice (1 – 5) předem zvolené faktory charakterizující image školy. Pak jednotlivým faktorům opět přidělují „známku“ (1 – 5),
tentokrát je kritériem důležitost, kterou faktorům přikládají /podrobněji Světlík
(21)/. Vícefaktorové analýzy lze využít i pro zkoumání známosti školy veřejností a zkoumání postojů veřejnosti ke škole.
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Příloha 2
Řízení kvality ve škole (Příklad dokumentace)
Struktura
Úvod, poslání a cíle školy
Získávání informací
Zpráva a sebehodnocení
Akční plán
• Kurikulum a marketing školy
• Kvalita
• Učitelský sbor
• Zdroje
Komentář
Úvod
Poslání školy…
Náš cíl
Pracovat pro neustále zkvalitňování výsledků a poskytovat vzdělávací služby,
odpovídající potřebám studentů, vnitřních a vnějších zákazníků školy.
K dosažení tohoto cíle se očekává, že učitelé budou:
• Spolupracovat v týmech;
• Reflektovat své aktivity, sledovat výsledky v oblastech, za které odpovídají;
• Realisticky definovat celkové zdroje potřebné pro zajišťování své činnosti
a pro rozvoj;
• Co nejlépe využívat dostupných zdrojů;
• …
• …
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Řízení školy bude:
•
•
•
•
•
•

zvažovat požadavky týmů;
delegovat řízení na nenižší úroveň;
monitorovat úspěšnost aktivit;
poskytovat podporu při realizaci plánu školy;
…
…

Získávání informací
Možné zdroje relevantních informací:
Učitelský sbor
Analýza výsledků prospěch v minulém (tomto) roce
Počty přijatých studentů
Počty studentů, kteří úspěšně ukončili (ročník, studium)
Počty propadajících
Zpětná vazba od studentů
Inspekční zpráva
Srovnání s výsledky partnerské školy
Analýza výsledků
Srovnání s předchozími výsledky
Analýza rozpočtu a jeho využití
Ostatní týmy
Přehled interních a externích zákazníků školy
Výzkum spokojenosti zákazníků
Výsledky předchozího období (školního roku)
Přílohy (Status školy, strategický plán, standardy, kurikulární materiály …)

314

Zpráva a sebehodnocení
(i) Marketing
•
•
•
•
•

Kdo jsou zákazníci školy?
Odpovídá školní kurikulum potřebám studentů?
Jaké jsou cíle?
Víme, co si myslí naši zákazníci?
Je publicita adekvátní?

(ii) Aktivity
•
•
•
•

Jsou aktivity týmů úspěšné?
Jsou zdroje (lidské, materiální, časové, …) co nejlépe využívány?
Diskutujeme o kvalitě vyučování?
Jsou využívány učební pomůcky, didaktická technika, výpočetní technika
efektivně?
• Je administrace a dokumentace efektivní?
(iii) Vyučováni a hodnocení
• Jsou adekvátní metody a strategie výuky?
• Je hodnocení adekvátní?
• Jak podporujeme výuku (knihovna, výpočetní technika …)?
• Jaké je procento úspěšných a neúspěšných žáků?
(iv) Jiné položky
• …
• …

Sebehodnocení
• Politika kvality ve škole
• Odpovědnost pro zlepšování kvality školy
• Kritéria kvality
Proces sebehodnocení
1. Vedoucí týmů se setkají se členy auditu pro hodnocení kvality školy. Tento
tým vysvětlí postup a vyžádá si příslušnou dokumentaci.
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2. Sbor ukončí proces sebehodnocení a poskytne podklady týmu pro audit
školy.
3.

Týmy budou hodnotit svůj výkon na základě stupnice, např.

Stupeň 1 – značně převažují silné stránky, minimální slabé stránky;
Stupeň 2 – jasně převažují silné stránky nad slabými;
Stupeň 3 – rovnováha mezi silnými a slabými stránkami;
Stupeň 4 – slabé stránky jasně převažují nad silnými;
Stupeň 5 – slabé stránky značně převažují nad silnými.
4. Aktivity s převažujícími slabými stránkami budou přesunuty do odpovídajícího plánu aktivit (Formulář 1 – 7)
5.

Týmy se setkají s řídícími pracovníky k posouzení sebehodnocení .

6. Členové týmu pro audit se setkají s jednotlivými týmy, posoudí sebehodnocení a získají dokumentaci, potvrzující sebehodnocení.
7. Členové týmu pro audit se setkají s řídícími pracovníky, posoudí podklady
vzhledem k politice kvality školy a stanoveným kritériím.
8.

Sebehodnocení bude součástí celkové zprávy.

Sebehodnocení
Formulář 1 Kvalita výuky
Indikátor kvality

Stupeň 1 – 5 Komentář

1. Školní kurikulum
cíle
obsah
….
2. Vyučování
Vymezení cílů
Výukové strategie
Individuální přístup
…
Celkové hodnocení:
Slabé stránky pro plán aktivit:
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Sebehodnocení
Formulář 2 Kvalita ostatních služeb
Indikátor kvality

Stupeň 1 – 5 Komentář

Služby vnějším zákazníkům
…
…
Služby vnitřním zákazníkům
…
Celkové hodnocení:
Identifikované slabé stránky, které budou přesunuty do plánu aktivit:
Sebehodnocení
Formulář 3 Dovednosti učitelského sboru a týmová práce
Indikátor kvality

Stupeň 1 – 5 Komentář

Aktivizující metody
výuky
Projektové vyučování
…
…
Komunikace mezi členy
týmů
Efektivita jednání týmů
…
…
Celkové hodnocení:
Identifikované slabé stránky, které budou přesunuty do plánu aktivit:
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Sebehodnocení
Formulář 4 Výsledky
Indikátor kvality

Stupeň 1 – 5 Komentář

Výsledky zkoušek
Počet neúspěšných (propadajících)
…
…
Celkové hodnocení:
Identifikované slabé stránky, které budou přesunuty do dalšího plánu aktivit:
Sebehodnocení
Formulář 5 Jiné (komunikace uvnitř školy, spolupráce s rodiči…)
Indikátor kvality

Stupeň 1 – 5 Komentář

…
…
…
Celkové hodnocení:
Identifikované slabé stránky, které budou přesunuty do dalšího plánu aktivit:
Plán aktivit
Aktivity odpovídají cílům školy
Cíl:
Aktivita:
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KAPITOLA 3
Přístupy k autoevaluaci v některých zemích Evropské unie
Po prostudování této kapitoly dokážete:
•
•
•
•
•

porozumět přístupům k autoevaluaci v zemích EU;
vysvětlit funkci autoevaluace v zemích EU;
analyzovat problémy spojené s autoevaluací v zemích EU;
porovnat přístupy k autoevaluaci v některých zemích EU;
porovnat přístupy k autoevaluaci v některých zemích EU a ČR.

Je přirozené, že každá škola chce dosahovat co nejlepších výsledků, chce mít
dobrou pověst na veřejnosti, chce poskytovat co nejlepší a nejžádanější vzdělávací služby, jinými slovy-chce být úspěšnou. V anglo-americké literatuře se
koncept úspěšné školy objevuje již v sedmdesátých letech. Výzkum a studie
úspěšné školy jsou zaměřeny převážně na rozdíly mezi úspěšnými a méně
úspěšnými školami. Výzkum úspěšných škol se orientoval především na studijní výsledky žáků. Některé výzkumy úspěšné školy v období let 1980-90 jsou
zaměřeny na výsledky žáků ve vztahu např. k předmětu, rozdílným schopnostem žáků, velikosti třídy, školy, sociálnímu prostředí, vlivu školských úřadů,
kultuře školy. Stejně tak ústředním problémem výzkumu v Německu je odpověď na otázku co je dobrá škola.
Už sama definice úspěšné školy je problematická. V anglo-americké literatuře
je úspěšná škola chápána jako škola, ve které žáci dosahují velmi dobrých výsledků v základních dovednostech, měřených odpovídajícími testy. Na základě
výzkumů pak autoři navrhují kritéria úspěšné školy. Např. Caldwell a Spinks
(1991) popisují úspěšnou školu pomocí 42 kritérií v 6 oblastech (kurikulum,
rozhodování, zdroje, výsledky, ředitel, klima školy). J. Macbeath (1999) charakterizuje úspěšnou školu pomocí 10 oblastí (klima školy, vzájemné vztahy,
klima třídy, podpora učení, podpora vyučování, čas a zdroje, organizace a komunikace, rovnost přístupu ke vzdělání, hodnocení dosažených výsledků, vztah
školy a rodiny). Každá oblast má 5 klíčových komponent. Tyto položky vycházejí z výzkumů, v nichž všichni účastníci procesu vzdělávání (učitelé, žáci,
rodiče, sociální partneři) vybírají kritéria (Nezvalová, 2002), která považují za
charakteristická pro poskytovanou kvalitu v dané oblasti..
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V osmdesátých letech se v literatuře objevuje koncept zdokonalování školy.
Tento koncept je více orientován prakticky, na školu. Zahrnuje "učitele jako
výzkumníka" a proces sebe-evaluace školy a vnější evaluace školy.
Ani vymezení pojmu "zdokonalování školy" není tak jednoznačné. Např. John
Gray (Gray 1999) popisuje zdokonalování školy jako úsilí vytvořit ze školy
lepší prostředí, podporující učení žáků. Takováto škola postupně zlepšuje své
výsledky. Jinými slovy, zvyšuje svou efektivitu. Peter Mortimore (1998) popisuje zdokonalování školy jako proces zlepšování způsobu organizace školy
a podpory učení žáků. Zatímco pro Graye jsou primární výstupy, tedy výsledky
žáků, pro Mortimora je to proces. Proces zdokonalování školy zahrnuje zlepšování výsledků školy prostřednictvím zaváděných změn a schopností školy tyto
změny zvládat. Koncem devadesátých let dochází k propojení obou konceptů,
tedy konceptu úspěšné školy a jejího zdokonalování, přičemž v tomto procesu
hraje důležitou roli sebe-evaluace školy.
V některých zemích (např. Anglie, USA) je zvyšování kvality poskytovaného
vzdělávání zaměřeno především na výsledky žáků, které jsou pravidelně ověřovány prostřednictvím standardizovaných národních testů. Školy jsou autonomní
v tvorbě kurikula, vytvářejí školní kurikulum prostřednictvím cílů, vymezených
národním kurikulem. Studenti (rodiče) mají možnost vybrat si školu na základě
výsledků, dosahovaných v národních testech. Silnou roli hraje vnější evaluace
školy, prováděná inspekcí. Tento přístup lze charakterizovat následně:
• Explicitně vymezené standardy a indikátory výkonu (žáků, učitelů, řídících
pracovníků);
• Důraz na inspekci, standardizované, měřitelné a publikované výsledky
školy ve vymezených oblastech;
• Decentralizace odpovědnosti;
• Soutěživost mezi školami;
• Zvyšování vlivu studentů, rodičů a sociálních partnerů;
• Důraz na efektivitu a produktivitu.
Současně s tímto přístupem existuje i alternativa:
• Učení pro život (ne pro testy);
• Důraz na participaci a dialog;
• Respektování potřeb všech vzdělávaných;
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• Podpora aktivního učení pro rozvoj odpovědnosti stejně jako evaluace a sebe-evaluace;
• Příprava na celoživotní vzdělávání;
• Spolupráce všech zúčastněných.
Je velmi obtížné v rychle měnících se podmínkách uvést charakteristiku úspěšné školy pro další období. Výzkumníci předpokládají, že školy se budou měnit
jak na základě "vnitřních sil" (učící se organizace, učící se komunita, sebeevaluace, reflexe, …) tak i "vnějších sil" (vláda, ekonomické podmínky, požadavky trhu, inspekce, vnější evaluace, audity…). Z toho je patrná propojenost
obou konceptů.
Ve všech zemích EU se klade silný důraz na kvalitu vzdělávání. Většinou se již
neklade tak silný důraz na „proces“, ale na výstupy. Kvalita školy se zjišťuje
prostřednictvím jak vnější (inspekce) tak i vnitřní (sebe-evaluace) evaluace
školy. Vnější a vnitřní evaluace jsou komplementární (vzájemně se doplňující)
procesy. Sebe-evaluace bez jakékoliv vnější evaluace může být riskantní
a způsobit problémy, vzhledem k tomu, že školy se při sebe-evaluaci obvykle
nadhodnocují. Na druhé straně, bez sebe-evaluace klesá odpovědnost školy za
vlastní výsledky.
Sebe-evaluace školy je ve velké většině zemí EU na základě legislativy povinná, v některých zemích se pouze doporučuje. Její provádění se např. doporučuje
ve Vlámském společenství Belgie, v Irsku, Rakousku, ve Spojeném království
(v Anglii, Walesu a Severním Irsku) a v Maďarsku. I v zemích, kde je povinná,
se však přesto nerealizuje systematicky ve všech školách. Na sebe-evaluaci se
podílí školská rada či správní rada, učitelé, žáci, rodiče nebo zástupci místní
komunity. V Německu je povinná sebe-evaluace školy, která se zaměřuje na
úroveň výuky a vzdělávací standardy. Ve Francii se projekt školy v rámci sebeevaluace běžně nehodnotí. V Holandsku, Norsku či Dánsku sebe-evaluaci provádí většina škol.
V mnoha zemích se v současné době projevuje tendence vycházet při externí
evaluaci z objektivních faktorů. Proto tyto země všem hodnotícím subjektům
ukládají, aby používaly seznamy kritérií (ukazatelů) předem sestavené na centrální nebo nejvyšší úrovni. Stejně tak se obvykle vydávají pokyny a doporučení
k obsahu sebe-evaluace bez ohledu na to, zda je povinná nebo zda se její provádění pouze doporučuje. Orgány školské správy tedy ovlivňují to, jaká kritéria
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(ukazatele) si školy stanoví, ale zřídkakdy je nutí užívat seznam předem určených kritérií.
Jestliže orgány školské správy určují kritéria (ukazatele) a postupy sebeevaluace, má toto hodnocení techničtější či administrativnější charakter.
V tomto případě sebe-evaluace neslouží jen dané škole, ale má být podkladem
zprávy pro školské orgány. Je-li účelem sebe-evaluace zlepšit kvalitu školy,
technický přístup není právě nejvhodnější alternativa. Je možné riziko, že sebeevaluace se nebude týkat oblastí, jejichž hodnocení je pro danou školu nejdůležitější. Hrozí riziko, že škola nebude dostatečně sebekritická, aby se orgánům
školské správy předvedla v příznivém světle.
Pokud sebe-evaluace usiluje o rozvoj kvality školy, pak je účinnější, když se
docílí participace. Škola se tak může do značné míry svobodně rozhodnout, co
by se mělo hodnotit (oblasti) a vymezit kritéria (ukazatele). Skutečně se ukazuje, že zaměstnanci školy jsou ze všech nejlépe schopni určit, které problémy je
zapotřebí řešit, zvolit relevantní oblasti a kritéria.
I když jsou školy téměř ve všech zemích povinny brát v úvahu určité dokumenty či ukazatele, mají určitou volnost při vymezování kritérií. Pouze ve španělském Katalánsku jsou detailně vymezena kritéria, která jsou stejná jako pro
inspekci. V některých zemích se vymezují oblasti, kterými by se škola měla
zabývat – např. ve Slovinsku a na Slovensku jsou jedinou vymezenou oblastí
vzdělávací výsledky školy, v Řecku a Estonsku k nim přistupuje ještě oblast
řízení školy.
V Rakousku se doporučuje, aby se sebe-evaluace zabývala výukou a učením,
klimatem třídy, celkovým prostředím školy, partnerskými vazbami a vnějšími
vztahy školy, řízením školy, profesionalitou zaměstnanců a jejich rozvojem.
Jsou tedy vymezeny pouze oblasti a nikoliv kritéria (ukazatelé). Školské orgány
Francie a Spojeného království doporučují školám pouze oblast výsledků. Další
oblasti, stejně jako kritéria si určují školy. Ve Finsku jsou školské orgány na
lokální a regionální úrovni oprávněny určit postup, oblasti a kritéria sebeevaluace, ale mohou také školám povolit, aby postupovaly naprosto svobodně.
Nizozemsko, Spojené království, Rumunsko a Slovensko, v nichž se na centrální úrovni určují kritéria externí evaluace, doporučují školám, aby je používaly i během sebe-evaluace. Ve Švédsku jsou školy povinny při vlastním hodnocení školy použít kritéria pro externí evaluaci.
Je skutečností, že ačkoliv se sebe-evaluace ve školách většinou začíná zavádět
v poslední době, stává se poměrně v některých zemích silnou a značně rozvíjenou – např. ve Finsku, Holandsku, Portugalsku a Španělsku. Je podporována
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i legislativou. Ve Švédsku a Velké Británii jsou tyto trendy také velmi silné.
Ačkoliv ve Velké Británii se školám provádět sebe-evaluaci pouze doporučuje,
školy žádají, aby byla zahrnuta v legislativě jako povinná. V Irsku byl publikován soubor kvalitativních a kvantitativních indikátorům v 7 oblastech, přičemž
školy mohou na základě srovnání rozhodnout, jak dobrá je jejich škola, mohou
rozhodnout, jaká je jejich kvalita vyučování a učení, řízení školy či klima školy.
V současné době dochází k rychlému zavádění změn ve školách. Je přirozené,
že změny zaváděné školou mohou být úspěšné, mohou vést k jejímu zdokonalování, ale mohou být také neúspěšné. Škola musí umět se učit ze svých chyb,
jen tak se může neustále zdokonalovat. Proto je vhodné provádět sebe-evaluaci
školy. Je přirozené, že s rostoucí decentralizací dochází k velkému rozdílu mezi
školami, mezi těmi, jež jsou velmi úspěšné a mezi těmi neúspěšnými. Je zapotřebí sledovat kvalitu poskytovaného vzdělání. Kvalita školy, její úspěšnost
a neustále zdokonalování jsou základní výzvou kvality evropského vzdělávání.
Úkoly
1. Zdůvodněte, proč země EU v poslední době zavádějí autoevaluaci ve škole.
2. Uveďte některé základní problémy, se kterými se školy v zemích EU při
zavádění autoevaluace setkávají.
3.

Porovnejte přístupy k autoevaluaci u nás a ve vybrané zemi EU.

Případová studie
Profesorka fyziky a chemie se navrátila ze studijního pobytu v Anglii, kde se
dokonale seznámila s sebe-evaluací školy a specificky s autoevaluací v oblasti
přírodovědných předmětů. Systém považovala za velmi dobře propracovaný.
Ze školy, kde vykonávala stáž, si s jejich souhlasem přivezla veškerou dokumentaci. Po návratu se rozhodla, že tentýž systém zavede i na gymnáziu, kde
vyučovala přírodovědným předmětům a byla předsedkyní předmětové komise
přírodovědných předmětů. Všechny dovezené materiály přeložila a předala
ostatním učitelům, s tím, že si je mají prostudovat a připravit autoevaluaci pro
toto gymnázium. Neuspěla. Ostatní kolegové, nejenže nic neprostudovali a nepřipravili, ale důrazně se proti autoevaluaci postavili.
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Otázky k případové studii
1. Pokuste se najít důvody nesouhlasu učitelů gymnázia s navrženým postupem.
2.

Jak byste se zachoval/a, odmítla byste rovněž autoevaluaci ve škole?

3.

Jaký postup byste navrhl/a, aby učitelé autoevaluaci přijali.

Přehled důležitých pojmů
Úspěšná škola, zdokonalování školy,národní testy, legislativa.
Shrnutí
Sebe-evaluace školy je ve velké většině zemí EU na základě legislativy povinná, v některých zemích se pouze doporučuje. I v zemích, kde je povinná, se
však přesto nerealizuje systematicky ve všech školách. Na sebe-evaluaci se
podílí školská rada či správní rada, učitelé, žáci, rodiče nebo zástupci místní
komunity. V mnoha zemích se v současné době projevuje tendence vycházet
při externí evaluaci z objektivních faktorů. Proto tyto země všem hodnotícím
subjektům ukládají, aby používaly seznamy kritérií (ukazatelů) předem sestavené na centrální nebo nejvyšší úrovni. Stejně tak se obvykle vydávají pokyny
a doporučení k obsahu sebe-evaluace bez ohledu na to, zda je povinná nebo zda
se její provádění pouze doporučuje. Orgány školské správy tedy ovlivňují to,
jaká kritéria (ukazatele) si školy stanoví, ale zřídkakdy je nutí užívat seznam
předem určených kritérií. Jestliže orgány školské správy určují kritéria (ukazatele) a postupy sebe-evaluace, má toto hodnocení techničtější či administrativnější charakter. V tomto případě sebe-evaluace neslouží jen dané škole, ale má
být podkladem zprávy pro školské orgány.
Použitá literatura
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KAPITOLA 4
Hodnocení žáků v přírodovědném vzdělávání
Po prostudování této kapitoly dokážete:
• porozumět obsahu pojmu hodnocení žáka;
• vysvětlit funkci hodnocení žáků v přírodovědných předmětech;
• vysvětlit jednotlivé prvky hodnocení;
• pochopit alternativní přístupy k hodnocení žáků;
• využít alternativních přístupů v přírodovědném vzdělávání;
• vytvořit projekt vlastního přístupu k hodnocení žáka v přírodovědném vzdělávání.
Vzhledem ke změnám, které přináší nové přístupy ke vzdělávání, zejména pak
přístup založený na principech konstruktivismu, je vhodné změnit i přístup
k hodnocení žáků, který rovněž vychází z konstruktivismu. Učení je komplexní
proces, nikoliv lineární. Nelze hodnotit jen žákovy poznatky, ale také jejich
konstrukce a rekonstrukce. V konstruktivistickém pojetí přírodovědného vzdělávání učitel usiluje o to, aby žáci porozuměli pojmům, aby dokázali revidovat
a rekonstruovat jejich obsah na základě vlastních činností, výzkumů, dotazování a byli aktivními účastníky procesu učení. Učitelé hodnotí žákovo učení
v kontextu každodenní výuky. Konstruktivistický učitel neodděluje hodnocení
žáka od standardních činností ve třídě, hodnocení je součástí výukového procesu a je zahrnuto ve všech aktivitách žáka. Výuka zahrnuje aktivity, ve kterých učitel vyzývá žáky k hledání porozumění danému obsahu, které oceňují
variabilitu a pochybnosti a vyžadují zodpovědnost.
Chyba je přirozená v procesu učení. Žák nemůže být negativně hodnocen pro
chyby v procesu učení. Chyba je přirozeným krokem k porozumění. Učitel
může pomoci budovat žákovi vlastní mosty ze současného stavu porozumění
konceptům k novému, více komplexnímu pochopení těchto konceptů. Problematické v konstruktivistické třídě je jednoznačné hodnocení správná odpověď –
nesprávná odpověď (ano či ne). Takovéto jednoznačné hodnocení může omezovat kreativitu a riskování. Řešení problémů v přírodovědných předmětech
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vyžaduje tvořivé myšlení. Zdůrazňování správnosti často znamená ztrátu
schopnosti evokovat kreativní práci studentů.
Hodnocení v přírodovědě umožňuje žákům demonstrovat, jak porozuměli přírodovědným konceptům a vytvářet spojení mezi koncepty a dovednostmi
a jejich životní zkušeností. Hodnocení je kontinuální proces, který ovlivňuje
plánování a realizaci výuky. Využívání adekvátních nástrojů hodnocení významně determinuje žákovo porozumění přírodovědným konceptům. Ve výuce
není hodnoceno pouze porozumění přírodovědným konceptům, ale také dovednosti, pracovní návyky, postoje k přírodním vědám a vědeckým procesům.
Hodnocení žáků ve výuce integrované přírodovědy má širší význam – ukazuje
žákům jejich pokroky v učení, podporuje jejich sebevědomí a odpovědnost
a dává jim další výzvy, podporuje jejich zájem a motivaci a buduje most
k dosažení dalších úspěchů, není bariérou omezující příležitosti.
V procesu hodnocení učitel jasně musí vymezit výukové cíle na základě cílových standardů stejně jako základní koncepty, vycházející z obsahových standardů. Pak plánuje postupy v hodnocení stejně jako adekvátní metody či strategie hodnocení. Často ve výuce učíme věci, které nehodnotíme a opačně hodnotíme, co jsme neučili. Proto hodnocení musí být součástí výuky, stejně jako
výběr vhodných nástrojů pro hodnocení. Ve výuce dochází k rozporům mezi
užitými metodami a organizačními formami výuky a výběrem metod hodnocení
a nástrojů. Např. je nesourodé kooperativní vyučování s využitím žákovských
pokusů s jednoduchými pomůckami denní potřeby a hodnocení studentova
porozumění konceptům s využitím testu s výběrovou odpovědí. Je zde diskontinuita mezi strategií výuky a hodnocení. V tomto případě, test neumožní žákům prokázat jejich přírodovědné dovednosti a schopnosti řešit problémy.
Dochází ke změnám v přístupu k hodnocení žáků, kdy motivace k učení prostřednictvím známek se zeslabuje a posiluje se motivace vnitřní, která je podporována utvářením adekvátního obrazu o žácích, stanovením jasného očekávání,
navozováním vzdělávacích potřeb žáků, navozováním vhodných sociálních
vztahů, odstraňováním nudy a strachu a využíváním žákova vlastního hodnocení. Jedním z cílů hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede
zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem chybuje.
Alternativní strategie hodnocení
Alternativní strategie umožňují adekvátní hodnocení žákových kompetencí
a jeho pokroku v učení. Poskytují efektivní zpětnou vazbu o postupu žákova
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učení a to jak pro učitele, taki samotného žáka. Tyto strategie nejsou pouze
činností učitele, ale také žák se aktivně podílí na procesu hodnocení.
Dotazování
Učitel využívá dotazování k rozvoji studentova myšlení, nikoliv k získání
správné odpovědi. Učitel tak získá informace jak žák pochopil přírodovědné
koncepty a jaké miskoncepty si vytvořil, jak dovede spojit původní a nové
poznatky. Tento dialog umožňuje žákům sdělit svůj názor, vyjádřit svůj názor
a naslouchat názorům ostatních. Učitel může hodnotit žákovy komunikativní
a sociální kompetence, dovednosti využívat odborného jazyka přírodovědy
k objasnění studovaných jevů a procesů.
Reflexivní záznamník
Reflexivní záznamník dává studentům možnost reflektovat vlastní učení a učiteli pak možnost monitorovat studentovo myšlení. Používané otázky umožňují
studentům porozumět základním poznatkům a nacházet vztahy mezi jednotlivými koncepty. Reflexivní záznamník je nástrojem k rozvoji dovednosti studenta hodnotit svůj vlastní pokrok v učení a vytváří autentické prostředí pro
výuku přírodovědných předmětů.
Konceptové mapy
Konceptové mapy reprezentují základní koncepty sledovaného obsahu učiva
a vzájemné vztahy mezi nimi. Koncepty či tvrzení jsou vepsána do uzavřených
obrazců, které jsou navzájem propojeny šipkami a které mohou naznačovat
vzájemné vztahy mezi sledovanými koncepty. Typicky mají konceptové mapy
hierarchickou strukturu, v níž základní koncept (idea) je umístěn ve středu
mapy a specifické koncepty jsou umisťovány dále od středu. Žák může vytvořit
konceptovou mapu na začátku tematického celku, která ukazuje jeho prvotní
vědomosti a prekoncepty. Student může vytvářet tyto konceptové mapy
v průběhu učení či na konci tematického celku. Tyto konceptové mapy může
porovnávat a usuzovat tak na pokroky v učení. Učitel může také hodnotit tyto
konceptové mapy a využít jich pro plánování dalšího postupu či využít pro
známkování.
Konceptové mapy mohou žáci vytvářet individuálně, ve dvojicích či týmově.
Konceptové mapy mohou pomoci žákům propojovat jednotlivé pojmy a porozumět studovanému obsahu. Vytváření konceptových map vyžaduje dovednost,
která se vytváří při jejich využívání. Nelze doporučit využití konceptových map
k hodnocení studenta známkou bez předchozích zkušeností.

327

Písemné testy
Tradiční písemné testy s výběrovou odpovědí jsou často problematické, protože
žáci mají problémy plně porozumět implicitním významům v textu samotného
testu. Tyto testy většinou hodnotí izolovaná fakta. Testy s otevřenými úlohami
poskytují více informací o porozumění přírodovědným konceptům.
Pozorování
Učitelé jsou obvykle dobrými pozorovateli, dovedou průběžně shromažďovat
informace o průběhu učení svých žáků. Často používají pozorovací arch, který
dokumentuje pokroky v žákovu učení a rozvoj jeho dovedností v přírodovědných předmětech. Tyto pozorovací archy jsou obvykle konstruovány
v souborech kritérií, které dokumentují okamžité stavy v rozvoji žákových
dovedností. Jsou doprovázeny definovanou škálou. Učitelé pozorují žáky při
práci ve skupinách a sledují jejich komentář. Dokumentují, jak žák dokáže
aplikovat přírodovědné koncepty a jak upřesňuje miskoncepty, které se
v průběhu učení vyskytují. Tyto pozorovací archy mohou být vytvářeny ke
každému tematickému celku. Tyto jsou pak zakládány v písemné či elektronické podobě. Porovnáváním těchto záznamů v jistém časovém intervalu umožní
sledovat pokroky žáka v jeho učení a změny v chápání pojmů. Lze využívat
i záznamů obrazových, pořízených digitální kamerou.
Kresby
Kresby občas mohou vyjadřovat přesněji porozumění přírodovědným konceptům než písemné vyjádření slovy. Kresby mohou ukázat kvalitu žákova porozumění přírodovědným konceptům, resp. případné neporozumění. Kresby nevyžadují jazykové dovednosti. Učitelé často využívají tyto kresby ve spojení
s rozhovorem se žákem. Žák svou kresbu vysvětlí učiteli. Tak učitel může zjistit jak žák chápe přírodovědné koncepty. Obtížnější je vyhodnotit pokrok
v žákovu učení. Proto se využívají soubory kreseb, které se pak vyhodnocují.
Rozhovory
Individuální rozhovory či rozhovory v malých skupinách poskytují hlubší informace o žákovu porozumění přírodovědným konceptům. Rozhovory obsahují
předem připravené otázky učitele. Rozhovory se mohou také zaměřit na vysvětlení žákova postupu při řešení problému či postupů při žákovských pokusech.
Rozhovory umožňují žákům vysvětlit jejich myšlenkové procesy slovy a učitel
získává další informace. Učitelé mohou využívat rozhovorů v průběhu žákovy
práce ve skupině či realizovat rozhovor individuálně.
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Sebehodnocení
Sebehodnocení je proces, který žákovi umožňuje poznat své učební možnosti.
Zahrnuje následující dovednosti:
•

Reflektovat své výkony, myšlení a učení se;

•

Monitorovat a regulovat své učení;

•

Hodnotit kvalitu své práce;

•

Stanovit si reálné cíle;

•

Plánovat metody, jak dosáhnout stanovených cílů.

Sebehodnocení má význam pro oba hlavní aktéry výukového procesu – žáka
i učitele. Zejména v konstruktivistické třídě se žák musí naučit hodnotit své
vlastní výsledky, své pokroky v učení. Sebehodnocení umožňuje žákovi hlubší
zamyšlení nad obsahem a proniknutí do problémů přírodovědy. V souhrnu, cíl
a význam sebehodnocení pro žáky je následující:
•

Podporovat odpovědnost žáka;

•

Pochopit proces hodnocení;

•

Plánovat proces učení (cíle, metody, výsledky);

•

Hodnotit svůj postup učení a jeho výsledky;

•

Rozvíjet dovednosti, které jsou užitečné pro život;

•

Žák rozpozná, kde se nachází, kam směřuje a jak se dostane do cíle;

•

Žák reflektuje co se naučil a jak se naučil;

• Otázky pro reflexi: co již víš o…, jaké máš otázky, co je snadné, jaké strategie použiješ, co bylo úspěšné, co uděláš jinak příště, jak můžeš použít to, co
jsi se naučil/a, jak je to spojeno s tím, co již umíš, jaké máš otázky a problémy;
•

Žákům umožňuje poznat své slabé a silné stránky, potřeby a rozvoj;

•

Aktivně se účastnit procesu hodnocení;

•

Aktivní účast v procesu učení;

•

Rozvíjet pozitivní sebehodnocení a sebepojetí;

•

Být odpovědný za své výsledky v učení.
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Stejně tak má sebehodnocení význam pro učitele:
• Umožňuje plánovat výuku tak, aby odpovídala individuálním potřebám
žáků;
•

Umožňuje komunikovat s rodiči a žáky;

•

Nastavit realistické cíle;

•

Analyzovat a zkvalitňovat výuku;

•

Vymezit miskoncepty a obtížné části učiva.

Žáci mohou být aktivními účastníky v hodnocení jejich porozumění přírodovědným konceptům, jejich dovedností a postojů k výuce přírodovědných předmětů. Žák tak může zaznamenávat porozumění konceptům na začátku studia
tematického celku, monitorovat jak se porozumění mění a vyvíjí, které další
informace k hlubšímu porozumění potřebuje.
Portfolio
Portfolio je účelný a komplexní soubor dokumentů, který vypovídá o systematickém a kontinuálním úsilí žáka dosáhnout co nejlepších výsledků v porozumění přírodovědným předmětům. Dává žákovi možnost demonstrovat, které
kompetence si osvojil, jeho úspěchy a případné neúspěchy, reflektovat aktivity
a vytvářet prostor pro budoucnost a další studium. Pomáhá žákovi neustále
zlepšovat kvalitu jeho práce, je nástrojem jeho neustálého zdokonalování.
Portfolio shromažďuje práce žáka za účelem hodnocení. Je to soubor žákových
prací, který obsahuje:
•

Vybrané práce žáka;

•

Pravidla pro výběr;

•

Kritéria (indikátory) pro hodnocení;

•

Reflexi provedenou studentem.

K cílům portfolia náleží:
• Vytvořit dokument, který by popsal rozvoj žáka a jeho možnosti dalšího
zdokonalování;
•

Ukázat na žákovy prekoncepty a změny v porozumění konceptům;

•

Deklarovat žákovy postoje k přírodním vědám;

•

Dokumentovat činnosti, které jsou klíčové pro žákův rozvoj;
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•

Porozumět složitosti individuality jako učícího se jedince;

•

Poskytnout nutné informace pro další rozhodování;

•

Reagovat na současné trendy v přírodovědném vzdělávání;

•

Dokumentovat osvojené kompetence;

•

Být pro-aktivní;

•

Ukázat zodpovědnost žáka;

•

Komunikovat se všemi sociálními partnery.

Do portfolia se doporučuje zařadit:
• Informace a jejich analýza: obsahuje systematická a spolehlivá data, která
jsou důležitá pro rozhodovací procesy;
• Výsledky a úspěch žáka: podporují žáka v jeho rozvoji, poskytují informace ostatním účastníkům vzdělávacího procesu od poskytovatelů informací k výzkumníkům, kteří rozumí své práci a dokáží předvídat vliv svého působení na
úspěch žáků;
• Plánování kvality: slouží k rozvoji ukazatelů kvality (kritérií), deklarujících žákovo porozumění přírodovědným konceptům, cílů přírodovědného vzdělávání, akčního plánu, měření výstupů a strategií kontinuálního procesu zkvalitňování a hodnocení;
• Spolupráce s ostatními žáky a se sociálními partnery školy: přispívá
k pochopení důvodů k partnerství s ostatními účastníky vzdělávacího procesu,
rodiči a dalšími odborníky ve vzdělání za účelem zlepšování výsledků výuky;
• Zdokonalování a hodnocení: pomáhá žákovi v hlubším pochopení komponent kontinuálního zkvalitňování ve zlepšování učení, procesů a produktů a vymezení osvojených kompetencí.
Informace a jejich analýza
Shromažďování, analyzování a využívání dat o žákovi je částí portfolia, průběžně získávaného z mnoha systémů uvnitř i v okolí školy. Žák sbírá a využívá
data ve svém úsilí o své zdokonalování, aby došlo k změnám a zlepšila se kvalitu porozumění přírodovědným konceptům a výsledky žáka. V kontextu portfolia, žáci potřebují sbírat a analyzovat data z mnoha oblastí. K těm základním
náleží:
• Základní data jsou zapotřebí k popisu individuality žáka. Tato data poukazují na to, jaký je žák a jak se během doby mění.
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• Data o studijních výsledcích ukazují, jak jsou žák, jeho rodiče a učitelé
spokojeni s prací.
Důležitým bodem portfolia žáka je jasná odpověď na následující otázky:
•

Co se hodlám naučit?

•

Co už umím, jak jsem porozuměl/a konceptům a obsahu?

•

Jaké jsou silné a slabé stránky v mém učení?

•

Co potřebuji udělat, abych se zlepšil/a?

Analyzování dat vede žáka i učitele k lepšímu pochopení procesu výuky. Důležitý krok je analyzovat data nezávisle, důkladně a ve vzájemné souvislosti.
Jakmile budou učitelé a žáci studovat výsledky, budou sami vyžadovat hlubší
analýzy.
Výsledky a úspěchy žáka
Plánování postupů v učení je proces určující dlouhodobé vize, záměr a cíle
výuky přírodovědných předmětů a jak je uskutečňovat. Akční plán musí být
vytvořený ze strategií, akcí, náležitých dat, rozvrhu důležitých událostí do budoucna, rozložení odpovědností, zdrojů a potřeb, aby sloužil naplnění vize
a vytyčených cílů. Akční plán zahrnuje i to, jak budou dané vize uplatňovány
a monitorovány, aby bylo zajištěno, že jde skutečně o implementaci včetně
vysvětlení toho, jak budou činěna rozhodnutí, určení dalšího vzdělávání, které
je nezbytné k získání nových dovedností a vědomostí a identifikace partnerů
nutných k dosažení vize. Tato část portfolia je zaměřena na zodpovězení následujících otázek:
•

Proč chceme takto postupovat?

•

Kde chceme být? (vize založená na cílech, úkolech a standardech)

Plánování kvality
Dobře definovaná a vymezená snaha o zdokonalování učení žáka, porozumění
přírodovědnému obsahu má akční plán zlepšování, který poskytuje logický
rámec pro vyjasnění a dosažení cíle. Tento plán zahrnuje:
• Hodnocení toho, kde se žák právě nachází (které pojmy má již osvojeny,
jakými kompetencemi disponuje) a vlivy, které by mohly ovlivňovat stav budoucí;
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•

Formulace hlavního cíle, reflektující hodnoty a přesvědčení jednotlivců;

•

Kritéria, která činí každý z cílů dosažitelným;

• Akční plán, který vymezuje procesuální kroky potřebné k implementaci
(zavádění) cílů včetně strategií, rozvrhu důležitých událostí do budoucna, zodpovědností a úkolů;
•

Plán hodnocení výsledků žákova učení.

Spolupráce s ostatními žáky a se sociálními partnery školy
Toto partnerství může škole poskytnout informace, které pomohou žákovi vymezit priority a dosahovat stanovených cílů. Zapojení ostatních účastníků vzdělávacího procesu do kontinuálního zkvalitňování produktu (učení studentů)
školy motivuje k využití talentů, zdrojů a rad od lidí, kteří mají nezadatelný
zájem. Portfolia jsou skvělým způsobem, jak začít diskusi s potenciálními partnery.
Zdokonalování a hodnocení
Vzdělávání je systém vytvořený mnoha prvky, které se vzájemně ovlivňují.
Portfolio je prostředkem pro zdokonalování výsledků přírodovědného vzdělávání. V průběhu vývoje a procesu zavádění portfolia, bude nutné shromáždit
a analyzovat data k pochopení toho, zda dané procesy vedou ke kýženým změnám v úrovni učení žáků. Portfolio jako nástroj pro neustálé zdokonalování
umožňuje jednotlivci vidět přírodovědné vzdělávání jako systém a pochopit
postavení jednotlivých částí k vytvoření zdravého celku. Plynulé zdokonalování
je nikdy nekončící cyklus plánování, zavádění, hodnocení a zlepšování.
Význam portfolia pro žáky:
•

Rozvíjí organizační a rozhodovací dovednosti;

•

Umožňuje sebehodnocení;

•

Poskytuje příležitosti pro spolupráci studentů a učitele;

•

Posiluje odpovědnost za vlastní učení;

•

Vlastní výběr prací studenta;

•

Autonomie;

•

Individuální a kooperativní práce;
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•

Výměna zkušeností;

•

Odpovědnost.

Do portfolia lze řadit prakticky veškeré produkty žákovy činnosti ve výukovém
procesu, např.:
•

Eseje;

•

Projekty;

•

Testy, prověrky;

•

Laboratorní úlohy;

•

Prezentace, referáty;

•

Poznámky;

•

Zprávy;

•

Sebehodnotící zprávy;

•

Eseje;

•

Projekty;

•

Testy, prověrky;

Tyto produkty mohou být v různých formách:
•

Písemné materiály;

•

Videozáznamy;

•

Zvukové záznamy;

•

Prověrky, testy;

•

CD Rom;

•

Pozorovací archy.

Portfolio je progresivní strategií hodnocení práce žáka v přírodovědných předmětech. Zachycuje všechny důležité činnosti ve výuce přírodovědných předmětů v delším časovém intervalu. Tím umožňuje hodnotit žákovy pokroky
v učení, jeho zlepšování, rozvoj a vývoj v chápání přírodovědných konceptů,
jeho postoje vzhledem k přírodním vědám a lze usuzovat na schopnosti integrace poznatků, dovedností v jednotlivých přírodovědných celcích. Vyhodnocuje
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kompetence, kterých žák dosáhl ve sledovaném období. Portfolio lze řešit
i v elektronické podobě, kdy každý student má na síti svou schránku, kam ukládá příslušnou dokumentaci. Schránka je přístupna pouze definovaným aktérům.
Skórování
Numerické skórování je často vyžadováno, zejména sociálními partnery školy,
k hodnocení dosažených výsledků v přírodovědném vzdělávání. Jsou vytvářeny
soubory kritérií (indikátorů), představujících deskripci žákova porozumění
obsahu výuky a jeho výkonu. K těmto indikátorům je pak přiřazována škála.
Kritéria mohou být vytvářena pro nejrůznější oblasti hodnocení. Tato kritéria
mají vztah k očekávaným výsledkům a obsahovým standardům přírodovědného
vzdělávání. Těchto kritérií lze využít pro hodnocení s využitím např. rozhovoru, kreseb, přírodovědných záznamníků, konceptových map, portfolia a ostatních hodnotících strategií. K jednotlivým kritériím mohou být přiřazovány
nejen škály, ale také body, např. pro konceptovou mapu:
Počet bodů

Kritérium (indikátor)

5

Mnohonásobné propojení konceptů, zahrnuje názvy neživých
struktur, názvy rostlin, mikroskopických organismů a živočichů,
včetně klasifikace. Vědecky správné informace o rozmnožování
a charakteristice živočichů.

4

Mnohonásobné spojení mezi koncepty, uvedeny nejméně 3
názvy rostlin, mikroskopických organismů a živočichů, včetně
klasifikace. Vědecky správné informace o rozmnožování a charakteristice živočichů.

3

2 nebo více spojení mezi koncepty, uvedeny nejméně 2 názvy
rostlin, mikroskopických organismů a živočichů, včetně klasifikace. Některé vědecky správné informace.

2

Žádné propojení konceptů, uvedeny pouze 2 názvy rostlin, mikroskopických organismů a živočichů. Některé vědecky správné
informace.

1

Žádné propojení konceptů, uveden pouze 1 názvy rostlin, mikroskopických organismů a živočichů. Některé vědecky správné
informace.
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Učitelé přírodovědných předmětů hodnotí žáka průběžně a poskytují tak zpětnou vazbu o postupu žákova učení. Hodnocení souvisí těsně jak s obsahem
výuky, tak také s procesem výuky (cíle, metody, organizační formy, učební
úlohy…), není separováno od toho, co se žáci učí a jak se učí. Učitelé plánují
hodnocení v souvislosti s žákovými zkušenostmi a očekáváním. Žáci nemohou
být z procesu hodnocení vyloučeni. V praxi existuje nerovnováha v neprospěch
žáka, který je jen minimálně aktivně účasten svého hodnocení. Odborníci to
nazývají odcizeným hodnocením, které začíná již na primárním stupni. Ve
škole je hodnocení od počátku pojmenováno a zvýrazněno jako klíčový bod
celého školního úsilí. Mimo jiné také proto, že je hlavní součástí zpráv o žákovi, které si o něm vyměňují autority, v té době pro ně nejvyšší – učitel a rodiče.
Hodnocení se stává izolovanou záležitostí učitele, stává se pouze pedagogickou
pravomocí, o které se nediskutuje, natož aby se o ní vedl systematický dialog
v kontextech žákova učení a jeho metakognitivní reflexe. Tak se hodnocení
odtrhává od vlastní práce žáka. Vždyť žákovu práci neustále hodnotí jen učitel.
A protože výsledky učitelova hodnocení jsou nezřídka to jediné, co zajímá
i rodiče (kteří málokdy mají subjektivní i objektivní podmínky k tomu, aby se
žákem systematicky uvažovali nad jeho hodnocením), nakonec ustupuje do
pozadí i samotná školní práce a školní hodnocení se stává pro žáka tím nejdůležitějším, co se ve škole děje. Žáka tak přestává zajímat samotná činnost, které
se má naučit, a zajímá se především o hodnocení ze strany učitele. Chceme-li
současné převažující přístupy k hodnocení ve škole opravdu změnit, musí hodnocení vstoupit do didaktické komunikace jak mezi učitelem a žákem, tak mezi
žáky navzájem (za pomoci učitele). To znamená, že žáci se musí učit reflektivně přistupovat k hodnocení svých učebních procesů a výsledků jako ke svému
vlastnímu hodnocení, které je nutnou součásti jejich učební činnosti.
Pokusme se přehledně poukázat na rozdíly mezi „tradičním a konstruktivistickým“ přístupem ke třem základním komponentám: cíl, obsah a hodnocení:
Tradiční přístup

Konstruktivistický přístup

Obsah je prezentován od částí k celku,
důraz je kladen na vědomosti;

Obsah je prezentováno od celku k částem
s důrazem na základní (velké) koncepty
a na vlastní poznávání žáka;

Důraz na zapamatování, dotazy nejsou
vítány;

Žákovské dotazování je východiskem
žákova učení, je vítáno a vysoce hodnoceno;

Žáci jsou vnímáni jako „prázdná nádoba“, úkolem učitele je „naplnit“ ji vědomostmi;

Žáci jsou vnímáni jako myslící jedinci
s intuitivními představami o světě (prekoncepty)
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Kurikulární aktivity jsou zaměřeny na
práci s učebnicí a sešitem;

Kurikulární aktivity jsou zaměřeny na
primární zdroje dat, manipulací s nimi
a experimentování;

Učitelé dodržují didaktické postupy pro
sdělování informací;

Učitelé využívají interaktivních postupů
a vytvářejí vhodné podmínky pro učení
žáků;

Učitelé očekávají správnou odpověď,
chyba je negativně hodnocena;

Učitelé využívají odpovědí žáků
k informaci jak rozumí konceptům, na
základě eventuálních miskonceptů se rozhodují o dalších postupech, chyba je součástí procesu učení;

Hodnocení výsledků žáků je záležitostí
učitele, využívá se testování, je odděleno
od procesu učení;

Hodnocení výsledků žáků je interaktivní,
žák se účastní aktivně hodnocení, které
probíhá současně s procesem učení, využívá se pozorování žáka v činnosti, prezentací a portfolia;

Žáci ve výuce pracují převážně samostatně;

Žáci ve výuce pracují převážně ve skupinách;

V konstruktivistickém přístupu ve výuce přírodovědných předmětů je tedy
základním porozumění přírodovědným konceptům,nikoliv memorování jednotlivých fakt. Porozumění je budováno na základě prekonceptů a předchozí zkušenosti žáků, jejichž hlubší pochopení probíhá ve výuce na základě pozorování,
zkoumání a experimentování žáka a dalších aktivit žáka. Učitel pomáhá budovat základy přírodovědného obsahu. Obsah nevychází z izolovaných informací,
které žák obtížně propojuje v celek, ale obsah je budován na základě „velkých“
konceptů, které jsou spojeny s dalšími koncepty a fakty. Dochází k integrováni
obsahu. Hodnocení pak logicky je propojeno s procesy poznávání.
Hodnocení žáků v přírodovědném vzdělávání prostřednictvím standardů
V současné době jsou standardy jedním nejčastěji diskutovaných témat
v oblasti pedagogické evaluace. Pojem standardy v souvislosti s hodnocením
úrovně vzdělávání se u nás začal uplatňovat až po roce 1990. Standardy se staly
klíčovým požadavkem české vzdělávací politiky, formulované MŠMT ČR od
ledna 1992, kdy byl zveřejněn programový dokument o rozvoji českého školství. V ministerských a jiných dokumentech (např. JČMF) z let 1992-93 se
objevovaly formulace, požadující státní standardy pro hodnocení vzdělávacích
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výsledků (Průcha, 1996). Jak byly standardy chápány je zřejmí z následujících
deskripcí:
• Vzdělávací standardy budou vyjadřovat žádoucí úroveň vzdělávání (jeho
kvalitu a rozsah) zejména v uzlových bodech vzdělávací dráhy jedince (Program transformace vzdělávací soustavy. MŠMT ČR, listopad 1992, s. 9).
• Vzdělávací standardy budou stanoveny jako minimální znalosti ve vybraných předmětech pro uzlové body vzdělávací cesty (tamtéž, s. 15).
Z těchto vymezení jsou patrné rozdíly v chápání standardů – jednak jako norma
pro minimální (obligatorní) množství znalostí, jednak jako žádoucí (optimální)
úroveň vzdělávání. Přes tuto nejednotnost ve vymezení standardů je budeme
v oblasti hodnocení využívat a budou tak tvořit logickou triádu tří součástí:
cílové standardy, obsahové standardy a hodnotící standardy. Cílové a obsahové
standardy se příliš neliší od klasické podoby v minulosti používaných učebních
osnov. V současném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (VÚP Praha, 2005) se vyskytují pojmy učivo a očekávané výstupy. Tyto
pojmy jsou vzájemně srovnatelné: pojmy cíle, cílové standardy lze porovnat
s očekávanými výstupy, stejně tak pojmy učivo, obsahové standardy jsou srovnatelné. Nejsou příliš vzdáleny od klasické podoby učebních osnov. Avšak pro
skutečné fungování standardů chybí to nejdůležitější – hodnotící standardy,
kterými by se mělo zjišťovat, do jaké míry jsou cíle (cílové standardy) a obsahové standardy (učivo) skutečně dosahovány.
Vypracování hodnotících standardů je po odborné stránce nesmírně náročné
a předpokládá činnost týmů odborníků, specialistů na měření výsledků přírodovědného vzdělání. Tato činnost nejenže je obtížná, ale je také finančně nákladná. Pak už je možné položit otázku: je vůbec úsilí o vytváření hodnotících standardů účelné? Vzhledem k tomu, že nesplňujeme uvedené předpoklady (výzkumný tým není příliš početný, finanční prostředky jsou nedostačující), pokusíme se navrhnout hodnotící standardy, limitované uvedenými podmínkami.
Současné didaktické projekty jsou budovány na kompetencích. Tyto kompetence jsou chápány jako soubory vzájemně propojených vědomostí, dovedností
hodnot a postojů, jež jedinec rozvinul během své činné účasti na vzdělávání.
Z velkého množství pokusů o nalezení definice kompetence lze vyvodit, že
neexistuje žádná univerzálně platná definice tohoto pojmu. Ovšem vyplývá
z nich, že kompetence přesahují poznatky, jež se vztahují k určitému oboru či
předmětu a představují spíše formy vědět jak (know-how) než formy vědět že
(know-that). Za určující charakteristiku kompetence se pokládají většinou znalosti, dovednosti a postoje.
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Stejně tak jako Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání budeme
v didaktickém projektu integrovaného přírodovědného vzdělávání respektovat
následující klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení
problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Tyto kompetence jsou vymezovány
v jednotlivých modulech cílovými a obsahovými standardy a vyhodnocovány
hodnotícími standardy, jejichž základním sub-komponenty jsou indikátory.
Indikátor přesněji vymezuje stav, kterého žák v dané oblasti dosáhl. Indikátory
jsme definovali ve 4 oblastech: vědomostí, dovedností, hodnoty a postoje
v souladu se čtyř-složkovým pojetím kompetence. Pomocí škály může hodnotitel (učitel,, žák…) rozhodnout o jejich splnění.
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Příloha 1
Příklad zpracování hodnotících kritérií (indikátorů, ukazatelů kvality) pro
přírodovědné předměty
MODUL 1 Poznáváme přírodu
Standard 1:
Žák demonstruje porozumění přírodovědnému poznávání, včetně procesů,
dovedností a matematického myšlení, které jsou nezbytné pro provádění experimentů a přírodovědného pozorování, dokáže organizovat a řídit procesy pozorování a experimentování s využitím moderních technologií.
Požadované vědomosti
Žák umí:
Kritéria

Hodnocení

Rozlišit poznatek z oblasti živé a neživé přírody.

1

2

3

4

5

Navrhnout a provést jednoduchý fyzikální experiment.
Navrhnout a provést jednoduchý chemický
experiment.
Navrhnout pozorování v přírodě.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Využívat jednotek příslušných veličin.

1

2

3

4

5

Identifikuje přírodovědné problémy z vlastní
zkušenosti.
Identifikuje z vlastní zkušenosti přístroje a technická zařízení, které jsou založeny na přírodovědných objevech.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Požadované dovednosti
Žák dovede:
Kritéria
Klást a rozeznávat otázky vhodné pro vytváření
hypotéz.
Identifikovat závisle a nezávisle proměnné
v experimentu.
Plánovat, provádět a organizovat přírodovědné
pozorování.
Vyhodnotit ostatní proměnné na základě změny
jedné proměnné.
Používat vhodných nástrojů, pomůcek a přístrojů k provedení měření veličin experimentů a pozorování.
Používat vhodných měřidel k měření délky,
času, teploty a hmotnosti.
Dodržovat bezpečnost práce s pomůckami a přístroji.
Konstruovat samostatně grafy lineární
Závislosti na základě zjištěných dat.

Hodnocení
1
2
3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hodnocení
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Žák si osvojil hodnoty a postoje:
Kritéria
Prokázat zájem o otázky spojené s přírodovědou.
Respekt k vědeckým objevům.
Hledat důkazy k obhajobě svých návrhů k řešení
problémů.
Spolupracovat v týmu.
Respektovat názory ostatních.
Zapsat výsledky pozorování a diskutovat je
s ostatními.
Vyhodnocovat výsledky pozorování a formulovat validní závěry, založené na důkazech.
Diskutovat výsledky experimentů a pozorování
písemně i ústně.
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MODUL 2 Energie a pohyb
Standard 2:
Žák demonstruje porozumění podstaty pohybu a síly a účinku síly na pohyb.
Žák demonstruje porozumění pojmu energie, přeměny energie, práce a zachování energie. Žák demonstruje porozumění přeměny energie uvnitř živých
organismů a v ekosystémech. Žák demonstruje porozumění pojmu teplo, vnitřní
energie a vzájemné přeměny tepla. Žák demonstruje porozumění významu
energie v chemických reakcích.
Požadované vědomosti
Žák umí:
Kritéria

Hodnocení

Rozhodnout, zda těleso je v klidu nebo pohybu
vzhledem k jinému tělesu.

1

2

3

4

5

Popsat pohyb tělesa pomocí polohy, směru a
rychlosti pohybu.

1

2

3

4

5

Využít vztahu v = s/t k řešení úloh z každodenní
praxe.

1

2

3

4

5

Analyzovat účinky síly na rychlost a směr pohybu tělesa.

1

2

3

4

5

Předvídat, jak velikost síly nebo hmotnost ovlivní pohyb tělesa.

1

2

3

4

5

Předpovědět pohyb tělesa, je-li dána síla, která
na něj působí, nebo je-li výsledná síla působící
na těleso nulová.

1

2

3

4

5

Zdůvodnit, proč je těleso v klidu nebo se pohybuje rovnoměrně přímočaře.

1

2

3

4

5

Identifikovat síly působící na těleso, které jsou
v rovnováze.

1

2

3

4

5

Předpovědět účinky třecí síly na těleso a změřit
velikost třecí síly.

1

2

3

4

5

Vysvětlit a aplikovat pojem setrvačnost.

1

2

3

4

5
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Vysvětlit, jak vzájemné vztahy mezi organismy
(producenti a konzumenti, predátoři a oběti),
parazitismus a symbióza, přirozený výběr generují stabilitu ekosystému.

1

2

3

4

5

Vysvětlit zákon zachování energie v ekosystémech.

1

2

3

4

5

Objasnit důsledky životních podmínek (teplota,
dostupnost potravy, predátoři) pro rozšíření
druhu.

1

2

3

4

5

Identifikovat zdroje tepla, mechanické a chemické energie.

1

2

3

4

5

Vysvětlit jak se mění jeden druh energie na jiný,
včetně mechanické (polohové a pohybové)
a chemické s využitím zákona zachování energie.

1

2

3

4

5

Uvést příklad tepelné výměny prouděním, vedením a sáláním a předpovědět jak se v procesu
tepelné výměny mění teplota daných těles.

1

2

3

4

5

Určit, které reakce patří mezi exotermické
a které mezi endotermické.

1

2

3

4

5

Požadované dovednosti
Žák dovede:
Kritéria

Hodnocení

Zakreslit graf závislosti dráhy na čase.

1

2

3

4

5

Z grafu nebo z tabulky určit, kde bylo pohybující
se těleso v daném čase nebo kdy bylo v daném
místě.

1

2

3

4

5

Změřit a znázornit graficky sílu.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Identifikovat specifické otázky, týkající hledání
potravy jako zdrojů energie pro živé organismy.
Vytvářet předpoklady a hypotézy založené na
vyhledávání informací o vlivu člověka na pří-
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rodní prostředí a jeho přežití.
Plánovat pozorování paratismu a symbiózy
v přírodě.

1

2

3

4

5

Změřit teplotu tělesa a výsledek správně zapsat.

1

2

3

4

5

Změřit závislost teploty tělesa na čase, sestavit
tabulku a narýsovat graf závislosti teploty tělesa
na čase.

1

2

3

4

5

Navrhnout řešení problémů tepelných ztrát
v domě a identifikovat zdravotní problémy plynoucí ze studeného průvanu v místnosti.

1

2

3

4

5

Vybrat a integrovat informace z různých zdrojů
(tištěných a elektronických) k současnému využití přeměny tepla na práci.

1

2

3

4

5

Žák si osvojil hodnoty a postoje:
Kritéria

Hodnocení

Prokázat zájem o odpovědi na otázky spojené
s oblastmi, ve kterých je důležité teplo a tepelná
výměna.

1

2

3

4

5

Demonstrovat pochopení pro vědecký pokrok na
základě porovnání využití tepla a přenosu tepla
v minulosti a současnosti, ve vyspělých a rozvojových zemích.

1

2

3

4

5

Hledat důkazy a obhájit je, že věda a technologie zkoumá cesty k úspoře tepla a rozvíjí se na
základě globálních a lokálních energetických
potřeb.

1

2

3

4

5

Hledat alternativní možnosti k řešení problémů
energie a pohybu.

1

2

3

4

5
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Vyhodnocení jednotlivých stupňů dosahovaných žáky v přírodovědě
Stupeň

Hodnocení

Stupeň 1

Žák výrazně překračuje nebo alespoň
plně splňuje vymezená kritéria.

Stupeň 2

Žák splňuje vymezená kritéria.

Stupeň 3

Žák se blíží k dosažení vymezených
kritérií.

Stupeň 4

Žák jen částečně splňuje vymezená
kritéria.

Stupeň 5

Žák nedosahuje vymezená kritéria.

Příklad celkového návrhu hodnocení žáka v přírodovědných předmětech
Hodnocení

Charakteristika

Stupeň 1

Žák výrazně překračuje nebo alespoň plně splňuje vymezená kritéria. Žák ovládá požadované vědomosti, poznatky, fakta, pojmy
a zákonitosti uceleně a přesně, plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální i praktické činnosti s tím
spojené (neboli žák zná a umí aplikovat bez pomoci pedagoga).
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických i praktických úloh. Myslí logicky správně,
zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Je schopen
syntézy poznatků. Jeho komunikativní dovednosti jsou na vysoké
úrovni, ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je rovněž přesný. Je schopen samostatně studovat
vhodné texty a využívat jejich podstaty při studiu, je schopen "pracovat s chybou" (nebo-li žák umí přesně používat své znalosti, umí
analyzovat problémy, je schopen je řešit a výsledky opět podrobit
kritické analýze i syntéze). Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady
a velmi úspěšně je rozvíjí, snaží se neustále se zlepšovat. Získané
a osvojené dovednosti a návyky umí v praxi samostatně a tvořivě
aplikovat. V plnění daných úkolů převládá samostatnost, v týmové
práci je aktivní. Dovede objektivně hodnotit své výsledky i výsledky ostatních v týmové práci. Žák má hluboký zájem o přírodovědu.

Mistrovský
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Stupeň 2
Pokročilý

Stupeň 3
Průměrný

Žák splňuje vymezená kritéria. Žák ovládá požadované z převážné
většiny poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě
uceleně, přesně a úplně. Chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální i praktické činnosti s tím spojené
(neboli žák zná a umí a případné nepřesnosti umí na základě podnětu pedagoga bez problémů odstranit). Dokáže aplikovat osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úloh.
Myslí logicky správně, projevuje se u něj samostatnost a tvořivost,
k těmto činnostem potřebuje drobné pobídky. Je schopen syntézy
poznatků v přírodovědě s pomocí pedagoga. Jeho komunikativní
dovednosti jsou na dobré úrovni. Jeho ústní i písemný projev mívá
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita
výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický
projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen studovat
s menší pomocí vhodné texty (neboli žák umí s nepodstatnými
chybičkami používat své znalosti, umí analyzovat problémy a je
schopen je řešit). Žák je v činnostech aktivní, v oblastech svého
zájmu velmi aktivní. Pracuje samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a úspěšně je rozvíjí, nesnaží se však vždy zlepšovat.
Originalita není jeho silnou stránkou. Získané a osvojené dovednosti umí v praxi s menšími problémy samostatně a tvořivě aplikovat.
Dovede spolupracovat v týmu. Neprojevuje hlubší zájem o přírodovědu.
Žák se blíží k dosažení vymezených kritérií. Žák má v ucelenosti,
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních i praktických činností se projevují nedostatky ve znalostech i praktických úlohách (neboli žák zná a umí nepřesně a neúplně, nepřesnosti se snaží na základě přímého podnětu
pedagoga korigovat a opravit, ale ne vždy se mu to podaří).
V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení
teoretických i praktických úloh se dopouští chyb. Jeho myšlení je
vcelku správné, ale málo tvořivé a samostatné, v logice se vyskytují
chyby. Jeho ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků činnosti se projevují
častější nedostatky. Komunikativní dovednosti jsou průměrné.
Grafický projev je méně estetický, s nepřesnostmi. Je schopen
studovat vhodné texty, avšak podle přesného návodu pedagoga
(neboli žák umí s častějšími chybami používat své znalosti, příliš
neumí samostatně analyzovat problémy, ale s pomocí pedagoga je
schopen je řešit). Žák je v činnostech méně aktivní. Pracuje pod
vedením pedagoga. Tvořivost, samostatnost a pohotovost se probouzí jen občas. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuál-
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ní i týmové práci. Jeho odborný jazyk je nevýrazný, v dovednostech
se objevují častější mezery a při aplikaci potřebuje pomoc pedagoga. Nemá aktivní zájem o přírodovědu.
Stupeň 4
Základní

Stupeň 5
Elementární

Žák jen částečně splňuje vymezená kritéria. Žák má v ucelenosti,
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí podstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních i praktických činnosti je málo pohotový
a nesamostatný (neboli žák zná a umí velmi nepřesně a neúplně,
nepřesnosti neumí na základě přímého podnětu pedagoga zkorigovat). V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení
teoretických i praktických úloh se vyskytují závažné chyby. Jeho
logické myšlení není tvořivé ani samostatné, v závěrech se vyskytují chyby. Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků činnosti se
projevují vážnější nedostatky. Grafický projev je nepřesný a není
estetický. Schopnost studovat vhodné texty je omezená, protože
podstatu obsahu textu žák nedokáže odhalit (neboli žák umí s častějšími a vážnějšími chybami používat své dovednosti, ale kvalita
i kvantita výstupu je nedostatečná, neumí samostatně analyzovat
problémy, při výrazné pomoci pedagoga je schopen odstranit jen
základní chyby předloženého problému). Žák je v činnostech velmi
málo aktivní, často netvoří, přejímá hotové poznatky, nesnaží se je
používat. Rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý. Úkoly řeší
s chybami. Vědomosti a dovednosti nemá stabilizovány, vyžaduje
neustále pozornost pedagoga. Viditelně projevuje malý zájem
o přírodovědu a odmítavé postoje.
Žák nedosahuje vymezená kritéria. Žák si požadované poznatky
neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální
a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování
osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických i praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani
s podněty pedagoga. Neprojevuje samostatnost v myšlení ani
v logice. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve
správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činností
a grafický projev mají vážné nedostatky (neboli žák zná učivo
útržkovitě, bez souvislostí, neumí opravovat vlastní chyby, neumí
navázat na dříve probrané učivo, nemá snahu tento stav napravovat,
neumí propojovat obsah učiva, nezvládá základní praktické aplikace, neumí pracovat s pomůckami). Žák je v činnostech výrazně
pasivní. Rozvoj jeho schopností je velmi problémový, odmítá se
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zlepšovat. Úkoly řeší s častými a výraznými chybami. Estetická
úroveň jeho projevů je velni nízká. Vědomosti a dovednosti jsou
minimální, vyžaduje neustále pozornost pedagoga, ale ani v jeho
přítomnosti se jeho výkon nezlepšuje. Nemá zájem o přírodovědu.

Úkoly
1.

Uveďte, jak hodnotíte žáky v přírodovědných předmětech.

2. Vzpomeňte si, jak jste byl/a hodnocena v přírodovědných předmětech
v průběhu své školní docházky. Vytvořte přehled, jakých metod hodnocení
učitelé používali.
3.

Uveďte některé alternativní přístupy k hodnocení žáků.

4. Zdůvodněte, proč jsou v současnosti zaváděny alternativní přístupy hodnocení ve výuce přírodovědných předmětů.
5. Navrhněte využití těchto alternativních přístupů k hodnocení žáka ve vašem aprobačním předmětům.
6. Uveďte zásadní odlišnosti alternativních přístupů vzhledem k těm, které
doposud užíváte, nebo které užívali vaši učitelé v průběhu vaší školní docházky.
Případová studie
Učitelé přírodovědných předmětů konstatovali, že žáci dosahují špatných výsledků v přírodovědných předmětech a projevují nespokojenost se svým hodnocení. Znevažují tradiční ústní zkoušku a při písemných zkouškách se snaží
opisovat. Začínající učitelka Kamila se těmto závěrům velice podivila. Takovéto závěry byly v rozporu s její vlastní zkušeností. Tradiční ústní zkoušky takřka
nevyužívá, s výsledky žáků je spokojená. Využívá alternativních přístupů
k hodnocení, zejména portfolia a sebehodnocení. Žáci jsou s těmito přístupy
rovněž spokojeni.
Otázky k případové studii
1. Domníváte se, že alternativní přístupy k hodnocení začínající učitelky byly
příčinou lepších výsledků žáků a spokojenosti jak žáků tak i učitelky?
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2. V různých dotaznících žáci se velmi často vyjadřují, že jejich hodnocení
známkou je nespravedlivé. Myslíte si, že alternativní přístupy k hodnocení
mohou ovlivnit pocity žáka „nespravedlnosti“ hodnocení.
Přehled důležitých pojmů
Hodnocení, alternativní hodnocení, sebehodnocení, autentické hodnocení, portfolio.
Shrnutí
Alternativní strategie umožňují adekvátní hodnocení žákových kompetencí
a jeho pokroku v učení. Poskytují efektivní zpětnou vazbu o postupu žákova
učení a to jak pro učitele, taki samotného žáka. Tyto strategie nejsou pouze
činností učitele, ale také žák se aktivně podílí na procesu hodnocení.
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KULTURA ŠKOLY A KLIMA ŠKOLY

KAPITOLA 1
Kultura školy
Po prostudování této kapitoly dokážete:
• definovat kulturu školy;
• charakterizovat kulturu školy;
• vyjmenovat a objasnit jednotlivé prvky kultury školit;
• rozlišit silnou a slabou kulturu školy;
• vysvětlit význam kultury školy.
Pojem kultura školy se v naší literatuře objevuje zcela nově, zatímco v zahraničí je zcela běžný.V české literatuře najdeme asi vůbec první pojednání o kultuře
školy v publikaci Světlíka (1996). Výzkum kultury českých škol zahájili Eger
a Čermák v roce 1998 (Eger a Čermák, 1999) a později se tato problematika
objevila i studijních textech (Eger a Jakubíková 2001 a Eger a kol. 2002). Nejrozsáhlejší výzkum na tomto poli provedl M. Pol a kol. (2005) a aktuální je
i nová publikace Světlíka (2006).
M. Pol kulturu školy charakterizuje jako obtížně definovatelný, avšak relativně
všudypřítomný a relativně stálý faktor, který obsahuje přesvědčení a hodnoty,
porozumění, postoje, významy, normy, symboly, rituály, ceremonie, preferovaná chování, a který se projevuje v chování lidí ve škole. Kultura školy v sobě
zahrnuje zkušenostní bázi a potenciál změny a kvality školy. Jejím jádrem jsou
obvykle hodnoty.
V českém prostředí je často uváděna definici Jakubíkové (2001): „Kultura škol
je vnitřním fenoménem, který je primárně vytvářen a využíván v oblasti řízení
a vztahu k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se o souhrn představ, přístupů
a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“
Projevuje se ve specifických formách komunikace, realizace jednotlivých personálních činností, způsobech rozhodování ředitelů škol a jejich zástupců, celkovém sociálním klimatu, a především ve společném přibližně shodném náhledu učitelů a dalších zaměstnanců školy na dění uvnitř školy, v jejich obdobné
interpretaci a hodnocení, i ve vzhledu budov, učeben, šaten, dvorů, hřišť, škol-
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ních jídelen atd., což znamená že se projevuje materiálně i nemateriálně, uvnitř
i vně školy (Jakubíková, 2001). Je nehmatatelná, ale ne nepoznatelná. Vzniká,
rozvíjí se, případně se mění či zaniká v určitém zcela konkrétním čase a místě.
(Bedrnová a Nový, 1998). Kultura školy má přímý i nepřímý vliv na celkové
výsledky školy.
Pod tímto pojmem chápeme to, jak se škola presentuje, jaký obraz o škole se
vytváří, jakou má pověst u odborné i rodičovské veřejnosti, jaké má škola
osobnosti, jaké má cíle a hodnoty. Ve své podstatě kultura školy v sobě skrývá
několik vzájemně souvisejících prvků, jimiž jsou symboly, osobnosti, pověst
(image ) školy, pravidla a normy jednání, klima, hodnoty.
Symboly - jsou vnější charakteristikou školy. Náleží k nim např. logo,užívané
dopisní papíry, informační materiály o škole, výzdoba školy, oblečení žáků
(školní uniforma), doplňky (vázanka, čepice, atd.);
Osobnosti - lidé reflektující hodnoty školy, jsou modelem chování pro ostatní
(úspěšní žáci, učitelé jak v současnosti tak i historii školy);
Pověst školy - obraz o škole na veřejnosti, jakou má pověst u rodičovské i odborné veřejnosti. Lidé si ji sdělují navzájem;
Pravidla jednání - náleží sem zákony chování a jednání jednotlivých pracovníků školy, žáků, způsoby komunikace a rozhodování;
Hodnoty - jsou srdcem kultury školy a jsou v podstatě hlavními cíly školy,
které považuje za velmi důležité a věnuje jim značnou pozornost.
Obsah pojmu kultura školy si nejlépe stručně, ale přehledně ozřejmíme na následujícím schématu, které navrhl L. Eger (2006) dle Světlíka (1996 a 2006)
a Jakubíkové (1998):
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Silná a slabá kultura školy
Silná kultura je tvořena systémem neformálních pravidel, která vyjadřují to, jak
se lidé většinou chovají. Silná kultura dává lidem lepší pocit o účelnosti toho,
co dělají. Usnadňuje jasný pohled na školu, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci uvnitř i vně školy, umožňuje rychlé rozhodování, snižuje nároky na
kontrolu, zvyšuje motivaci a loajalitu všech pracovníků i žáků, snižuje fluktuaci, zajišťuje stabilitu sociálního systému atd. Je především nositelem základních
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cílů školy a celkové filosofie řízení, činí školu přehlednou a snadno pochopitelnou (Jakubíková, 2001). Silné kultury však také obsahují rizika. V případě
změny prostředí se mohou projevit jako zastaralé, mohou být příčinou rezistence ke změnám uvnitř školy, případně se s novým prostředím neslučovat.
Slabá kultura se projevuje v konfliktní zájmové diferenciaci zaměstnanců nebo
v jejich fragmentaci do konkurujících si skupin nebo i jejich nízkým zájmem
o organizaci a společnou práci. Bush (1995) používá termín „balkanizovaná
kultura“. Tyto konfliktní diferenciace můžeme zaznamenat i na našich školách.
Ukazuje se v nich souvislost s efektivitou školy a dopad na ni. Ve slabých kulturách lidé ztrácejí čas tím, že se pokoušejí zjistit, co a jak by mělo být uděláno.
Jsou zde rozdílné názory (Bush, 1995) na vyučování, vyučovací styly, disciplínu a kurikulum.
Můžeme se také setkat s pojmy zdravá nebo nemocná kultura. Jejich odlišení
lze vysledovat v názorech a postojích k pěti základním oblastem (Mikušová,
1999): vztah k okolí, vztah pravdy a skutečnosti, charakter lidské povahy, charakter lidské činnosti, charakter lidských vztahů. Za měřítko „zdravotního stavu“ kultury organizace se považuje její připravenost na krizi. To, zda je schopna a ochotna vyrovnat se s problém či přímo s krizí.
Subkultury
Každá kultura školy se skládá z několika menších subkultur, které skýtají svým
příslušníkům více možností pro sebeurčení.Subkultury jsou spojeny se skupinami, které sdílejí stejné hodnoty pocházející ze stejných životních zkušeností
nebo okolností. Subkultury uvnitř školy představují různé okruhy. Jsou jimi
například vedení školy, učitelé, další zaměstnanci školy, studenti, žáci nebo
také „jazykáři“, „matematici“, žáci konkrétní třídy atd. Mezi subkulturami
existují rozdíly v cílech či interpersonálních orientacích mezi lidmi. Subkultury
utvářejí vnitřní prostředí školy. Tento pojem je spojen i s již zmíněným problémem slabé kultury, respektive „balkanizace kultury“ školy. Proto je důležité,
aby základní hodnoty subkultur i kultury školy byly totožné. Tohoto cíle lze
dosáhnout pouze oboustrannou komunikací na horizontální i vertikální úrovni.
Kultura se projevuje (manifestuje) materiálně a nemateriálně, a to směrem
dovnitř i vně školy (Eger, 2006). Vytvořené čtyři kvadranty tvoří základ pro její
popis.
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Základní přehled manifestace kultury školy

Manifestace
směrem
ven

Materiální manifestace

Nemateriální manifestace

budovy, hřiště, školní pozemky;

vzdělávací program školy;

stánky na veletrzích a výstavách atd.;

chování zaměstnanců i žáků
vůči veřejnosti;

venkovní označení školy,
nápisy, znak školy, vlajka
školy;

orientace v čase (dlouhodobý,
krátkodobý horizont);

fasády, dveře, okna;
domovské barvy;
oblečení zaměstnanců někde i
studentů (mnohdy i celkový
vzhled);
tiskoviny, vizitky, propagační
materiály školy;

školné, různé poplatky;

formy nabídky výuky;
systém marketingové komunikace: propagace, podpora prodeje, public relation, publicita,
přímý prodej, přímý marketing;
vztahy žák – učitel – rodič –
společnost.

dárkové předměty.
vstupy, dvory, předzahrádky, proces a organizace výuky;
vnitřní hřiště, využití a úprava klima (atmosféra školy, sociální
pozemků i jiných prostor;
prostředí, etika);
vrátnice (její vzhled a uspořá- vztah nadřízený – podřízený;
dání); manifestace úspěchů
formální a neformální komuniManifestace školy (tabule cti, výsledky
soutěží, prezentace úspěšných kace uvnitř školy všemi směry,
směrem
tj. nadřízený – podřízený, vyuabsolventů školy atd.);
dovnitř
čující – žák, vedení mezi sebou,
vnitřní prostory budov (chod- učitelé mezi sebou, žáci mezi
by, místnosti,dílny, laboratoře, sebou, ostatní pracovníci školy
sociální zařízení, zákoutí atd.); atd.;
architektura;
základní hodnoty, vnitřní etika;
hodnota času;
barvy, osvětlení, větrání, vy-
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tápění;

řeč;

vybavení vnitřních prostor
(stroje, přístroje, nábytek aj.);

hrdinové;

příběhy, historky, ceremoniály;
informační systémy (orientač- vztah k profesi a k vlastní práci.
ní tabule, označení místností,
aj.).

Projevy kultury (Eger, 2006) lze sledovat v rovině dojmů, které škola vzbuzuje
u vlastních pracovníků i v široce pojatém okolí, při komunikaci uvnitř i vně
školy, v rozhodovacích procesech školy. Materiální manifestace kultury školy
působí zejména na veřejnost, ale také na žáka a jeho rodiče. Vizuální symboly
posilují proces identifikace se školou u všech, kteří mají ke škole blízko.
S nemateriální manifestací kultury školy se často potenciální žáci a jejich rodiče, potenciální zaměstnanci a veřejnost seznamují mnohem dříve než s materiální manifestací a vytváří si jejím prostřednictvím první názor, který může
velmi silně ovlivnit jejich rozhodování o výběru školy, na které chtějí studovat,
ve které chtějí pracovat či kterou chtějí sponzorovat.
Význam kultury školy
Význam a důležitost kultury školy, jejího image, bude výrazně stoupat s tím,
jak si rodiče postupně budou uvědomovat a posléze ve stále větší míře i realizovat možnost výběru nejvhodnější školy pro své děti. Také současné tendence
částečně vázat finanční prostředky přidělované ze státního rozpočtu školám na
počet jejích žáků bude výrazně podporovat nezbytnost toho, aby se každá škola
tímto problémem zabývala. Nezanedbatelnou roli sehrají pochopitelně i nově
vznikající školy nestátní (soukromé a církevní) a to ve smyslu rozšiřující se
nabídky a tím i zvýšené konkurence.
Většinu informací o škole získávají rodiče a tím i veřejnost, právě prostřednictvím dětí. Děti jim popisují, co se ve škole odehrává, vyjadřují své názory na
jednotlivé vyučující, o jejich nárocích na žáky, způsobech výuky a jednání se
žáky. Děti jim tak vytvářejí obraz o škole, o vztazích mezi žáky navzájem, žáky
a vyučujícími, ale i o vzájemných vztazích mezi vyučujícími, mezi učiteli a vedením školy. Děti komentují i jednání provozních pracovníků školy, jejich
vztah k žákům a vyučujícím i rodičům. Pochopitelně, tyto informace nemusí
být vždy objektivní. I když si rodiče jistou omezenost těchto informací více či
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méně uvědomují, přikládají jim ve svých soudech o škole velkou váhu. Proto je
důležitý bezprostřední styk školy s rodiči. Škola si musí uvědomit, že její pověst bude závislá zejména na rodičích, na tom, jak si dovede vytvořit pravidla
spolupráce s nimi.
Rodiče vnímají školu jako celek. Je tedy v zájmu školy, aby všichni její pracovníci jednali vždy jako reprezentanti školy. Vliv zde mají rozhovory s jednotlivými vyučujícími (individuální, či na třídních schůzkách), stejně jako písemná
sdělení zasílaná rodičům. Právě v těchto situacích se učitel či ředitel stává reprezentantem školy, jejího pojetí práce, pojetí učitelské profese, odbornosti
a lidské vyzrálosti. Rodič sleduje způsob učitelovy komunikace, míru poznání
žáka, způsoby řešení problémů a tím i jeho učitelskou způsobilost.
Je tedy v zájmu školy, aby rodiče měli možnost navštěvovat školu co nejčastěji.
Na mnoha školách mohou rodiče být přímými účastníky vyučovací hodiny
a přesvědčit se tak přímo o činnosti školy, učitelů a konfrontovat své poznatky
takto získané, se sděleními svých dětí či ostatních rodičů. Je vhodné, aby škola
co nejvíce zapojovala rodiče do nejrůznějších výchovných aktivit školy (vedení
nejrůznějších zájmových činností, exkurze, sponzorství ...).
Důležitou skutečností, která se podílí na utváření image školy, je úspěšnost
jejích absolventů. Pod pojmem úspěšnosti absolventa školy si můžeme představit různá kriteria, která vždy budou závislá na typu školy. Lze sem zahrnout
úspěšnost absolventů v přijímání na vyšší stupeň školy, úspěšnost na trhu práce.
Pro školy z toho plyne i získávání zpětnovazebních informací o této úspěšnosti
absolventů a vhodně je prezentovat na veřejnosti.
Důležitý je i obraz, svědčící o mezilidských vztazích uvnitř školy. Vztahy
v učitelském sboru, vztahy mezi vedením školy a učiteli, mají přímý dopad na
žáky. Snaha a úsilí jednotlivce nemůže před žáky a rodiči nikdy napravit nezájem a neochotu mnohých. Důležitou roli zde hraje styl řídící práce ředitele
školy. Uvnitř pedagogického sboru se vytvářejí neformální normy, jako určitý
průsečík individuálních aspirací jednotlivých učitelů, jejich pracovní motivace,
pojetí učitelské profese a výuky, jejich zájmů a potřeb. Vážou se k nejrůznějším
oblastem práce učitele a života školy. Jsou např. školy, kde neformální normou
je nedodržovat začátky hodin, posílat si žáky v době výuky vyřizovat osobní
věci, přezíravě jednat s žáky a rodiči, atd. Naproti tomu jsou školy, kde je možné se setkat s neformálními normami, které směřují ke kvalitní práci školy,
pozitivně ovlivňují učitelovu motivaci k práci, jeho tvořivost a odpovědnost.
Každá škola má svou vlastní kulturu. ta je tvořena a určována hodnotami, zkušenostmi a normami, sdílenými pracovníky a žáky školy. Tyto společné hodno-
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ty, normy a vzorce chování rovněž determinují způsoby jednání lidí, jejich
vzájemnou interakci, postoje ke škole, atd. Vedení každé školy by mělo pěstovat kulturu školy.
Otázky
1.

Uveďte a porovnejte alespoň dvě definice pojmu kultura školy.

2. Charakterizujte kulturu školy a aplikujte tuto charakteristiku na školu,
jejímž jste byl/a studentem? Jak z tohoto pohledu hodnotíte tuto školu?
3. Jaké jsou vaše představy o kultuře školy, kde budete působit po ukončení
studia působit?
Případová studie
Pavla si na základě nabídky vybrala pro své příští působení středoškolské profesorky dvě střední školy. Před konečným rozhodnutím si dohodla jednání
s ředitelem školy a předsedkyní předmětové komise přírodovědných předmětů.
Když přicházela k první škole, všimla si odhozených nedopalků, neposekaného
trávníku, silně poškozené omítky školy a nevzhledných vstupních dveří. I čistota a pořádek uvnitř školy nebyly na nejlepší úrovni. Nicméně, jednání
s ředitelem školy a předsedkyní PK proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře,
ovšem bylo velice málo konkrétní. Druhá škola měla sice velice upravené své
okolí, i budova uvnitř vytvářela příznivý dojem. Nicméně, jednání s ředitelkou
školy bylo nepříjemné, jevila se jako autoritativní osobnost, předsedkyně PK
takřka do hovoru nezasahovala. Sdělení ředitelky byla jasná, stručná a konkrétní. Po chvilce jednání dala najevo, že její čas je naplněn a musí odejít. Pavla se
nedokázala pojednáních rozhodnout, kterou školu si má vybrat. Podstatně se
svou kulturou odlišovali.
Otázky k případové studii
1.

Co byste Pavle doporučili? Svůj návrh zdůvodněte.

2. Navrhněte parametry pro srovnání kultury obou škol a porovnejte kulturu
obou škol.
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Přehled důležitých pojmů
•

Kultura školy

•

Hodnoty, symboly,osobnosti, image školy

•

Silná a slabá kultura školy

•

Materiální a nemateriální manifestace kultury školy

Shrnutí
Kulturu školy lze charakterizovat jako obtížně definovatelný, avšak relativně
všudypřítomný a relativně stálý faktor, který obsahuje přesvědčení a hodnoty,
porozumění, postoje, významy, normy, symboly, rituály, ceremonie, preferovaná chování, a který se projevuje v chování lidí ve škole. Jejím jádrem jsou obvykle hodnoty. Kultura škol je vnitřním fenoménem, který je primárně vytvářen
a využíván v oblasti řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se
o souhrn představ, přístupů a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně
dlouhodobě udržovaných.
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KAPITOLA 2
Klima školy
Po prostudování této kapitoly dokážete:
•

Vysvětlit obsah pojmu klima školy,

•

Pochopit vliv klimatu školy na učení a vyučování;

•

Objasnit vliv klimatu školy na efektivitu výuky.

Klima chápeme jako jev sociální, skupinový, který je vázán recipročně na své
tvůrce: je jimi vytvářen a zároveň na ně působí. Podle úrovně se obvykle rozlišuje např. klima třídy, klima školy, klima učitelského sboru apod.
Za determinanty klimatu lze považovat:
• Zvláštnosti školy;
• Zvláštnosti vyučovacích předmětů;
• Zvláštnosti učitelů;
• Zvláštnosti školních tříd;
• Zvláštnosti žáků.
Škola, sociální klima a skryté kurikulum
Škola je institucí, jejíž sociální klima je různé a také nemusí být vždy dobré.
Nicméně je institucí, která má mimořádnou potenci být zároveň i komunitou,
protože cíle a úkol, pro který vznikla a existuje, jsou všeobecně prospěšné:
člověku se ve škole má dostat vzdělávání a kultivace v lidskou bytost. Vzdělání
je uznávanou osobní a společenskou hodnotou.
Vzhledem k obecně výchovnému poslání školy mají lidé s ní spjatí možnost
využít svého podílu na tomto poslání a uplatnit ve své práci poznatky o tom, jak
sociální klima v jejich škole funguje, a učinit ze slepé síly nástroj výchovy.
Tím, že je živelné, jeho úskalí, poruchy a rizika nejsou patrná na první pohled,
musíme je soustavně sledovat, osvětlovat a vyhodnocovat. Tím, že je ovlivnitelné, můžeme je měnit, vytvářet a vyvíjet k dosažení bezpečného pocitu lidí
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v prostředí školy a z této kvality plynoucích sociálně - výchovných vzorů
a vzorců.
Obsahově zahrnuje sociální klima ustálené postupy vnímání, hodnocení a reagování na to, co se ve škole, ve třídě, v pedagogickém sboru odehrává. Někteří
autoři zdůrazňují, že klima je souborem:
•

zobecněných postojů;

• schopností vnímat procesy odehrávající se ve škole, ve třídě či v pedagogickém sboru;
•

emocionálního reagování žáků a učitelů na ně.

Důraz je položen na to, jak klima vidí a interpretují sami aktéři (žáci, učitelé),
než na to, jaké je klima „objektivně“. To proto, že právě subjektivní pohled
ovlivňuje jejich přemýšlení, rozhodování a jednání.
Na uvedených poznatcích je založena jedna ze strategií programu Škola podporující zdraví: Učinit sociální klima předmětem kultivace pomocí pedagogického plánování.
V souladu s rozvojem pedagogické teorie a její implementace ve školách
s dobrou praxí, se začalo psát a mluvit o tzv. skrytém kurikulu školy, za jehož
ústřední složku je považováno právě sociální prostředí a klima školy. Skrytým
kurikulem byly najednou označeny děje ve škole, které nebývaly předmětem
pedagogických záměrů a plánování. Přitom bylo pedagogům zřejmé, že ač jsou
zde bez jejich přičinění, jejich záměry ovlivňují, někdy v souladu, ale častěji
mimo ně nebo dokonce proti nim. Program Škola podporující zdraví je jedním
z komplexních programů, jehož pozornost je soustředěna na potence skrytého
kurikula jako významného pedagogického nástroje pro veškerou výchovu.
Zaměřením na rozkrytí vlastního sociálního klimatu a na tvorbu jeho bezpečného charakteru, škola zvyšuje efektivitu vzdělávání, které poskytuje, hned ve
čtyřech ohledech:
• bezpečné klima posiluje motivaci a zlepšuje neuropsychické předpoklady
žáků i učitelů k plnění úkolů – má význam pro aktuální průběh výuky a učení
a z dlouhodobého hlediska pro kvalitu výsledků vzdělávání;
• bezpečné klima navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko stresu a úzkostných stavů a ve svém důsledku posiluje vyrovnané sebevědomí osobnosti
jako základu jejího zdravého vývoje a duševní odolnosti v dospělosti;
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• podmínky a procesy, jimiž se daří bezpečné sociální klima ve škole vytvářet, působí na žáky i učitele formativně, odnášejí si do dalšího života a jiných
oblastí života vzorce pro svoje sociální chování v kterékoliv komunitě;
• bezpečné prostředí zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, rodičů a učitelů
uvnitř i vně školy a vytváří předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas,
adekvátně a na odborné úrovni výskyt takových nežádoucími jevů mezi dětmi
a mládeží jako jsou zdraví škodlivé návyky a sociálně patologické chování,
např. šikanování, jehož výskytu se nevyhne žádná škola – rozdíl však bude
v tom, zda je připravena šikaně čelit nebo se snaží ji zakrýt.
Pro ŠPZ je zvlášť důležité, aby sociální klima v každé školní třídě bylo bezpečné, protože třída má v sociální organizaci školy centrální postavení. Na druhé
straně ŠPZ má na mysli i sociální klima celé školy, které vzniká jinými mechanizmy a zahrnuje další skupiny lidí (ředitele, pedagogický sbor, celoškolní
organizace včetně rodičovských, obec). Sociální klima ve třídách, sociální
klima v pedagogickém sboru, sociální klima ve vztahu k rodičům, to vše se
podílí na kvalitě sociálního klimatu školy a tvoří jeden propojený celek.
Přístupy ke zkoumání sociálního klimatu ve škole
Pro diagnostiku sociálního klimatu třídy v praxi máme v podstatě tři možnosti.
• Základem první je standardizované pozorování činnosti učitele a žáků
během vyučovací hodiny, zaznamenávání a vyhodnocování jejího průběhu třetí
osobou, nezávislým pozorovatelem.
• Základem druhé možnosti jsou nepřímé metody – dotazníky a posuzovací
škály.
• Třetí možností je autoevaluace sociálního klimatu ve třídě, ve škole, která
není založena na žádné nutně standardizované metodě, nýbrž se odvíjí od toho,
že aktéři sami popíšou ukazatele, které charakterizují pozitivní klima a naopak
ty, které indikují, že klima má negativní účinky na zúčastněné. Hodnotíme
změnu, pokrok nebo úpadek.
Druhý a třetí metodický přístup se opírá o jiné předpoklady než vnější standardizované pozorování:
Klima třídy posuzují sami jeho aktéři, sami jeho spolutvůrci (tj. žáci, učitelé,
rodiče).
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• Aktéři vycházejí ze svých pocitů, zážitků, postojů, zkušeností odvozených
ze všech situací, které se ve třídě odehrály (a to nejen ve vyučovací hodině).
• Aktéři při hodnocení klimatu vycházejí z jevů, které nejsou přístupné přímému pozorování a měření, vyžadují od posuzovatele osobní zkušenost
a značnou míru dedukce.
Diagnostiku sociálního klimatu třídy můžeme dobře využít k plánovitým krokům vedoucím k očekávaným změnám v klimatu školní třídy a celé školy. Na
základě celosvětových zkušeností se dá říci, že klima třídy je možné postupně
měnit, jde však o záležitost, která trvá měsíce; některé složky sociálního klimatu se přitom daří ovlivnit více, jiné méně. V současné době existují již příručky
k vedení třídy, v nichž najdeme i poučné odstavce o tom, jak ve třídě zlepšovat
její klima (např. J. B. Cangelosi, 2000).
Postup, který ústí ve změny, má řadu etap. Nejprve aktéři zachytí žádaný stav,
tj. stav, kterého si přejí dosáhnout. Potom, nejméně s týdenním odstupem, diagnostikují podle týchž kritérií „reálný stav“, přesněji aktuální stav v té podobě,
jak jej sami vnímají, prožívají a hodnotí. Aktuální a preferovaný stav porovnají,
zjistí rozdíly a promyslí riziková a citlivá místa aktuálního stavu. Rozhodnou
o změnách: vyberou znaky klimatu, jež je nutné změnit k lepšímu, a znaky,
které je vhodné udržet na stávající úrovni. Promyslí pedagogické postupy, jimiž
toho lze dosáhnout. Provádějí zásahy do klimatu třídy citlivě, systematicky
a dlouhodobě. Sledují účinky zásahů; v případě potřeby modifikují původně
zvolené postupy. Nakonec zjišťují účinnost zásahů, vyhodnocují směr i velikost
změn. Porovnávají stav před a po změnách a stav, který si přáli, se stavem,
jehož dosáhli.
Na čem závisí sociální klima a které programy jsou na něj zaměřeny
Uvedli jsme hned na začátku, že sociální klima je subjektivním prožíváním
sociálního prostředí. Záleží tedy na kvalitě sociálního prostředí.
O kvalitě sociálního prostředí rozhodují tři věci:
• přístup k individuálním lidským potřebám;
• organizace a pravidla soužití;
• kvalita vztahů a chování mezi zúčastněnými lidmi.
K výrazným programům v tomto směru patří dva programy: Začít spolu a Škola podporující zdraví.
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Program Začít spolu je u nás realizován od roku 1994 v celé síti škol mateřských a základních. MŠMT jej schválilo jako experimentální vzdělávací program, který pokrývá vzdělávací standardy. Bezpečné sociální prostředí sice
není jeho vyjádřeným cílem, avšak sociální výchova, která je jednou z jeho
významných složek, v bezpečné sociální prostředí a klima ústí.
Program Škola podporující zdraví (ŠPZ) je programem, jehož cíle a celá filozofie jsou explicitně zaměřeny na analýzu sociálního prostředí a tvorbu bezpečného a sociálně podnětného sociálního prostředí v celé škole a v každé třídě,
mezi žáky i mezi učiteli, s rodiči i v obci. První školy byly přijaty do sítě v roce
1992.
Jak ŠPZ zabezpečuje tři rozhodující kritéria pro kvalitu sociálního klimatu:
• ŠPZ individuální potřeby respektuje a stará se, aby byly naplňovány
a k jejich naplňování byly vytvářeny odpovídající podmínky;
• ŠPZ dbá na to, aby organizace a pravidla soužití byla předem dohodnuta,
aby si je vytvořili společně ti, kdo se jimi mají řídit, aby platila pro každého
a všichni je dodržovali;
• cílem ŠPZ jsou humanisticky orientované postoje všech aktérů programu ve
styku mezi lidmi a tomu odpovídající chování a jednání.
Humanisticky orientované postoje jsou pro ŠPZ tyto:
• Úcta, důvěra a snášenlivost
ŠPZ uskutečňuje obecnou zásadu humanismu, podle níž každá lidská bytost
zasluhuje úctu a důvěru, bez ohledu na svůj původ, věk, roli, postavení, vlastnosti. ŠPZ netrpí předsudky vůči žádné odlišnosti, ale naopak vytváří podmínky pro setkávání se s rozličnými osobnostmi, aby ve svém prostředí dosahovala
snášenlivého přístupu a chování v meziosobních vztazích.
• Uznání, účast a empatie
ŠPZ dbá o to, aby v každodenním styku byli lidé schopni projevovat uznání,
prokazovat účast na potřebách, zájmech, prožitcích a problémech druhého člověka a dovedli se v prvé řadě vcítit do jeho situace dříve, než vezmou v úvahu
případné další okolnosti.
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• Otevřenost (vstřícnost)
ŠPZ podporuje způsob komunikace mezi lidmi, který navazuje na předchozí
dvě zásady: jestliže lidé spolu komunikují s respektem a tolerancí, s účastí
a empatií, jejich komunikace je stále otevřená a vstřícná. Jakmile však komunikaci hrozí riziko zablokování nebo selhání, platí zásada třetí: komunikaci je
důležité znovu a znovu vstřícně otevřít, aby se mohla obnovit a dále plynout,
i kdyby to mělo být jen z jedné strany.
• Vůli ke spolupráci a pomoci
ŠPZ je celá založena na spolupráci a vzájemné pomoci, neboť bez nich bychom
o zdravém prostředí nemohli uvažovat. Tam, kde převládne soutěživost, zájem
na individuálním prospěchu a výhodách, znesnadňování cesty druhému člověku, tam se nedaří žádnému společnému záměru
Vyučovací klima může být ovlivněno různými determinantami, ke kterým patří
např.: prostředí školy a třídy, celkový kontext, architektura, organizační znaky,
učitel, žák a skupina žáků atd. Z toho plyne, že kvalita působení toho či jiného
faktoru prostředí a jejich kombinace vytváří specifickou atmosféru
a spolupodílí se na tvorbě a charakteristice vyučovacího klimatu. Jedná se
o proces, kde ovšem dochází k vzájemnému ovlivňování.
Otázky
1.

Charakterizujte klima střední školy, kterou jste navštěvoval/a.

2. Navrhněte aktivity učitele pro vytvoření pozitivního klimatu ve výuce
přírodovědných předmětů.
3. Jaké jsou vaše představy o klimatu třídy podporujícího zájem žáků o výuku
přírodovědných předmětů.
Případová studie
Petr po ukončení studia přijal místo učitele matematiky a fyziky na středním
odborném učilišti. Na místo nastupoval s velkou dávkou entuziasmu. Předpokládal, že žáci budou mít zájem o výuku, často zařazoval demonstrační pokusy,
žákovské pokusy s jednoduchými pomůckami denní potřeby a jiné aktivity
žáků. Byl velmi překvapen, že žáci nejevili zájem o výuku a výsledky výuky
nebyly příznivé. Vzorem jim byl žák, který narušoval aktivity, nepodílel se na
plnění a zesměšňoval ty žáky, kteří se snažili dosáhnout dobrých výsledků.
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Klima třídy tedy nepodporovalo výuku těchto předmětů. Petr zjistil, že
v ostatních předmětech je efektivita výuky daleko lepší.
Otázky k případové studii
1. Co byste Petrovi doporučili, aby se změnilo klima ve třídě? Svůj návrh
zdůvodněte.
2.

Navrhněte soubor pozitivních charakteristik klimatu školy a klimatu třídy.

Přehled důležitých pojmů
•

Klima třídy, klima školy;

•

Sociální klima;

•

Program Škola podporující zdraví.

Shrnutí
Vyučovací klima považujeme za relativně přetrvávající kvalitu vyučování, pro
kterou jsou charakteristické určité, více či méně odlišné znaky, které žáci prožívají a které mohou mít potencionálně vliv na jejich chování. Vyučovací klima
je jev, který obklopuje žáky zvnějška a spojuje se s jejich subjektivním prožíváním a posuzováním. Tvoří se ve všech vyučovacích předmětech v rámci
pedagogické interakce učitel – žák, žáci. Vztahuje se na určitý předmět
a určitého učitele jako činitele vyučovacího klimatu.
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