Co předkládaný materiál obsahuje?

1. Očekávaný výstup
Základem standardů je platný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
a jeho očekávané výstupy v příslušných vzdělávacích oblastech.
2. Kód výstupu
Aby bylo možno snadno prokazovat vazbu na RVP, jsou všechny výstupy RVP označeny
jednoduchým kódem. To umožní v budoucnosti sledovat, které výstupy jsou testem
pokryty a které nikoli. Pro nepokryté výstupy bude nutné postupně hledat jiné možnosti
ověřování, aby bylo zaručeno, že škola naplňuje všechny cíle RVP ZV pro jednotlivé
vzdělávací oblasti.
Význam kódu: Předmět – ročník – tematická oblast – pořadí výstupu v tematické oblasti. Např. očekávaný
výstup M-5-2-04 Žák vyhledává, sbírá a třídí data (matematika, pátý ročník, druhý tematický celek Číslo
a početní operace, čtvrtý výstup).

3. Indikátory minimální úrovně
Ke každému výstupu RVP jsou přiřazeny indikátory. Ty tvoří hlavní nástroj zpřesnění
požadavků na znalosti (vědomosti a dovednosti) každého žáka. Jestliže výstup říká, co
má žák dokázat, indikátor se snaží upřesnit, jak dobře to má žák v daném uzlovém bodě
dokázat. Jde o nastavení minimální úrovně („dna“), kterou by měli zvládnout prakticky
všichni žáci. Indikátory mají zajistit sjednocení minimálních požadavků. Nesnaží se
v současné době odlišit dobré žáky od slabších ani neukazují, kam může učitel žáky
daného věku dovést (nepopisují optimum ani nadprůměr). Mají garantovat úroveň, která
by měla být dosažena ve všech školách.
4. Ilustrativní úlohy
K některým z indikátorů jsou uvedeny ukázkové (ilustrační) úlohy. Tyto úlohy neověřují
celý rozsah určitého výstupu (všechny indikátory), ale jen jeden nebo několik
z indikátorů. Seznam indikátorů tedy naopak neuvádí, co ověřuje daná úloha. Úloha je
opět nastavena jako minimální, kterou by měla zvládnout většina žáků. Neukazuje tedy
cestu k diferenciaci výuky ani naznamená optimální úroveň výkonu.
Škála modelových úloh se postupně bude rozšiřovat tak, aby bylo pokryto více
indikátorů. Úloha nutně nemusí být shodná nebo podobná testové otázce. Může sloužit
i pro použití v běžné výuce, pro neformální diagnostiku žáků apod. Kromě toho může
úloha vyžadovat od žáka další znalosti, které jsou popsány jinými výstupy a indikátory. To
může být v budoucnu popsáno v poznámkách k úloze právě pomocí kódů výstupů
a indikátorů.

5. Typy testových úloh
Připravované testy budou obsahovat i otevřené otázky (úlohy vyžadující po žákovi
samostatnou tvorbu krátké odpovědi) a úlohy, jejichž součástí je poslech audionahrávky.
Kromě toho budou postupně zpracovány výstupy a indikátory i pro dovednosti, které
nelze ověřovat didaktickým testem. K nim budou postupně shromažďovány ukázky
žákovských prací odpovídající úrovně.
6. Opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Zatím nejsou formulována. Budou se odvíjet mj. od toho, jak budou vyhodnocována
a použita data získaná testováním.
7. Standardy pro jiné než uzlové body
V zahraničí mnohé standardy specifikují požadavky na žákův výkon nejen v uzlových
bodech, ale i v dalších bodech jeho vzdělávací dráhy (např. pro jednotlivé ročníky). Náš
materiál zatím pokrývá jen dva uzlové body ze tří, pro něž jsou stanoveny výstupy
v RVP ZV (3., 5. a 9. ročník). Předmětem diskuse může být i otázka, zda by měly být
indikátory či standardy zpracovány i pro další body.

