Souhrn z diskuze k úpravám RVP ZV
Diskuze k úpravám RVP ZV probíhala na Metodickém portálu RVP.cz od 10. října do 10. listopadu 2012
a nahlédlo do ní více než 3 300 účastníků.
Jako podklad pro diskuzi si mohla odborná veřejnost stáhnout buď celý text RVP ZV s vyznačenými
změnami, nebo jen jeho jednotlivé části. Celý text byl stažen více než 600 krát. Z jednotlivých částí
s vyznačenými změnami byly nejčastěji stahovány texty úprav v cizím jazyce a v matematice.
Největší zájem byl o diskuzi v prvním týdnu, kdy ji průměrně v jednom dni navštěvovalo okolo 200
návštěvníků. V závěru se již zájem pohyboval okolo 100 až 150 účastníků. Pouze o téma Bezpečí a zdraví
byl zvýšený zájem až v závěru diskuze, kdy v posledních dnech do diskuze nahlíželi účastníci z více než
150 nových adres.
Aktivních účastníků, kteří do diskuzi přispívali svými názory a dotazy, bylo okolo sedmdesáti. Diskuze
byla otevřená i pro účastníky neregistrované na Metodickém portálu RVP.cz. Z tohoto důvodu nelze
jednoznačně identifikovat jednotlivé diskutující a zjistit jejich reálný počet (odhad se pohybuje okolo ⅓),
anonymní přispěvatelé se označovali například jako „návštěvník“, „matka a učitelka“, „student
a živnostník“ apod.
Celkově bylo v diskuzi více než 350 příspěvků.
Hlavním smyslem diskuze bylo seznámit pedagogické pracovníky a odbornou veřejnost s provedenými
změnami a umožnit jim sdělit připomínky, případně klást dotazy.
Témata diskuze byla členěna podle námětů změn.
Nejsledovanějším z nich bylo téma Úpravy obecných částí RVP ZV, které navštěvovalo okolo 800
účastníků.
Mezi příspěvky se nejčastěji opakoval poukaz na to, že by revize měla být celková a ne jen částečná. Jako
například v následujícím příspěvku:
“Především jsem očekával komplexní revizi RVP ZV, ne dílčí připomínky a plnění zadání
nějakých meziresortních dohod. ... Práce na MŠMT je očividně zcela roztříštěná
a nekoordinovaná: jedna skupina dělá to a druhá zase ono (někde kousek revize, někde plošné
testy, onde jakési strategie základních gramotností) a celek se vytrácí. ... Stále po troškách
doplňovaný RVP ZV už nikdo nebere vážně.”
Mgr. Zdeněk Sotolář
Dále byla zmiňována problematika modifikace vzdělávacího obsahu a LMP. Mezi konkrétními
připomínkami byly též náměty na redukci některých částí RVP ZV, konkrétně materiálních podmínek,
charakteristiky školy, nebo přehledu průřezových témat. A také připomínky k samotnému přístupu
k revizi, jako například:
“Je v RVP ZV něco zbytečného, dublovaného apod? To by měla být základní otázka pro revizi
celého dokumentu. Pokud jde o učivo: Není možné mít v základním kurikulárním dokumentu
všechno napsané tak, aby se zaručilo, že se v každém mozku účastníka vzdělávání vytvoří všechny
spoje v souladu s ideálem všestranně harmonicky rozvinutého individua (viz kalokagathia).
Při tvorbě dokumentů jsme zatížení rakousko-uherskou tradicí a vypadá to tak, že se vše řídí
zásadou - čím více stránek, tím vyšší kvalita (a vyšší ohodnocení). Velice se proto přimlouvám,
aby skutečná revize RVP spočívala ve škrtání a zjednodušování. Rámec pro vytvoření ŠVP by
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stačil stručný, podrobnosti už dodají jeho tvůrci - učitelky a učitelé. Komu se chce rozpracovat
ŠVP na 500 stránek, ať to udělá, ale je to zbytečné. Zlepšení kvality vzdělávání spočívá v něčem
jiném, než v detailním rozpracování pokynů co učit a jak učit.”
Vladimír Václavík
V závěru diskuze se i v tomto tématu objevily příspěvky obhajující navržené úpravy, jako například:
“... Není dobré uzavřít RVP na pět let. RVP musí být stále připraven revidovat nové poznatky
a výzkumy. Nejde teď o drastické změny, jen dílčí úpravy. Je také potřeba, aby RVP průběžně
sledovaly nejen školy, ale i rodiče a mohli tak se školou lépe spolupracovat. Na to je potřeba se
zaměřit.”
Anna Brychtová
S tématem úprav obecných částí souvisela také většina dílčích témat.
Především velmi navštěvované téma RVP vs. původní osnovy, ve kterém bylo více než 50 příspěvků.
Diskutující sdělovali své argumenty, které poukazovaly na přínosy a nedostatky současné podoby RVP.
Nejčastěji se objevilo téma stěhování žáků a problémy způsobené přechodem na jinou školu. Mezi tématy
také zazněl požadavek na vytvoření dobrého standardu, nebo osnov, který byl komentován otázkami
k tomu, jak zajistit jeho vytvoření.
“... Na jaké platformě? Nechť ji nadefinuje MŠMT. Nebude-li dokonce tato krize pod rozlišovací
úrovni vlády, pak nechť je to vláda. Nebude-li to dokonce pod rozlišovací úrovní zákonodárců,
pak nechť je taková platforma konsensem parlamentních politických stran.
Kdo bude mít zájem z MŠMT poslouchat? Odpověď viz výše. Čím vyšší úroveň priority, tím větší
zájem poslouchat. (to je princip "zainteresovaných stran").
Zájem se shodnout - odpověď viz výše. Jde o minimální konsensus. Samozřejmě jeho součástí
musí být potřebné zdroje pro jeho naplnění.
Nebude-li vůle k jeho nalezení, pak nezbývá než zastavit jakoukoliv diskusi, protože je neplodná
a neefektivní.”
Mgr. David Hawiger
Taktéž se účastníci vyjadřovali k metodám výuky a k jejich vlivu na výsledky vzdělávání:
"...Díky rozvolnění mají naši páťáci, sedmáci, deváťáci ... jiné znalosti, než měli jejich vrstevníci
před lety. "Dohnali" jsme okolní svět tím, že jsme zvolnili. Zatím se nám ale nepodařilo uvolněný
prostor zaplnit zlepšeným procesem – nevěnujeme získaný čas časově náročnějším metodám
výuky, ale zařazujeme si další učivo (informatika, dopravní výchova, finanční gramotnost ...) ...”
Peter Krupka
Druhým dílčím tématem, které bylo také výrazněji sledováno a souviselo s úpravami obecných částí, bylo
téma RVP pro LMP. V diskuzi se účastníci vyjadřovali k absenci úprav pro LMP v příloze RVP
a diskutovali o otázce rušení zvláštních škol. Jako například:
“... Jestliže budou žáci s LMP zařazováni do základních škol, pak budou muset vzdělávací plány
těchto škol s tím počítat a už nyní by se do nich měly zapracovávat poznatky speciálních
pedagogů, zapracovávat návrhy,které by pomohly učitelům ve zvládání takto postižených žáků.
Celá tato diskuse je podle mě jen takovým "dudlíkem" - tedy šidítkem, pro učitelskou veřejnost.
Učitelé se jakoby mohou vyjádřit (a to ještě jen ti, kteří aktivně navštěvují stránky www.rvp.cz)
k jakýmsi možným změnám RVP, ale pochybuji, že někoho budou zajímat jejich názory.”
Jana Karvaiová
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Druhým nejnavštěvovanějším tématem věnovaným změnám byl Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP
ZV. Navštívili je účastníci z více než 650 adres. Do diskuze aktivně přispělo více než 10 účastníků.
Hlavní témata se týkala jednak otázky důrazu na gramatiku:
“... Dále se mi jeví učivo pro NJ pro 1.stupeň jako příliš rozsáhlé. V úvodu jako jedno z
odůvodněních navrhovaných změn uvádíte i snahu nezahlcovat žáky příliš mluvnicí. Toto se podle
mého názoru v případě nutnosti dodržování zmíněného učiva (ač zatím naštěstí není závazné)
stane...”
Helena Kožušníková,
jednak členění výstupů:
“...Souhlasím, že jako vše, má své výhody i nevýhody i to či ono členění. Nicméně bych preferoval
cílenější a praktičtější členění na 4 složky jazyka (all four skills). Čím přesnější a jasnější pojmy
v RVP budou, tím bude i srozumitelnější a lépe pochopitelný. Vzpomínám si, že jazyk, kterým je
RVP napsán, byla jedna z věcí, které činily největší překážku při tvorbě ŠVP.”
Mgr. Norbert Tlustý
Nejvíce diskutovaným tématem byla problematika psané formy jazyka v prvním období na 1. stupni ZŠ:
“...Děti jsou do 3.třídy ještě velmi tvárné a je pro ně vhodnější věnovat se jen mluvené formě
jazyka, získají tak k jazyku mnohem přirozenější vztah a ve chvíli, kdy ještě nevládnou v takovém
rozsahu psanou podobou mateřského jazyka, je skutečně spíše na škodu je zatěžovat
abstrahováním mluvy do písemné podoby...”
Helena Kožušníková
V řadě příspěvků se objevily zcela konkrétní návrhy na úpravy výstupů a učiva.
Téma Bezpečí a zdraví v RVP ZV se stalo velmi aktivně sledovaným zvláště v několika posledních
dnech diskuze. Navštívili je účastníci z více než 600 adres. Aktivních přispívatelů bylo 31, z toho více než
dvě třetiny nebyly registrovány a přispěly až v posledních dnech před uzavřením oficiální diskuze.
Nejčastějším námětem příspěvku bylo vyjádření souhlasu s provedenými změnami, které se objevilo
ve výše zmiňovaných neregistrovaných příspěvcích, někdy i ve velmi stručné podobě:
“Souhlasím s navrhovanou revizí RVP.”
Kateřina Korčáková
Z vlastní diskuze vyplynula nejasnost některých termínů, které někteří neregistrovaní účastníci
obhajovali, jiní zas upozorňovali na problémy z odborného hlediska. Týkalo se to například slovního
spojení “zralá integrace sexuality”:
“Není slovo “zralá” ve výrazu "výchova ke zralé integraci sexuality" náhodou překlep? Jednak
mi to nedává smysl - i když se to v nábožensky laděných textech občas vyskytne, ale
předpokládám, že spoluatorkou textu je MUDr. Fridrichová, která používá pojem ZDRAVÁ
integrace sexuality, nebo dokonce vztahová sexuální výchova (!!!) Lze nalézt na stránkách
http://rodina.prorodiny.cz/vztahova-sexualni-vychova/ Centra pro rodinu a sociální péči o.s.
Já bych pojem úplně vyškrtla, když v textu nebude, nic se nestane. Obsah učiva je zřetelný, není
třeba používat pojmy bez jasné definice.”
Zuzana Pouzová
Nebo pojmu “zdrženlivost”:
“... Objevuje se bez souvislostí pojem promiskuita, zdrženlivost. Pakliže zařadit tyto pojmy, pak v
souvislostech - riziko promiskuity s ohledem na zdraví i sociální vztahy. O jakou zdrženlivost nám
to v RVP vlastně jde? Jaké zdrženlivosti mají učitelé učit? V kontrastu s těmito pojmy se v RVP
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prakticky nevyskytuje nic pro posílení úcty ke starším spoluobčanům, o významu zdraví jedince
i celé společnosti, úctě k lidem i okolnímu prostředí, o manipulaci, o posílení postojů neužívat
návykové látky s uvědoměním si rizika závislostí (často se objevuje v RVP jen "předvede
odmítnutí")...”
JanikaM@seznam.cz
“U bývalé sexuální výchovy využiji toho, že diskuse je veřejná, a nikoliv odborná, a přidám
několik postřehů:
- zdrženlivost a ochrana sexuálního zdraví přece není totéž
- respekt k biologickému přirozenému vývoji žáků a sexuální zdrženlivost nejdou dohromady
- pojem "důkaz lásky" mi připadá zhoubný, tím spíš ve spojení s "obětí"
- nerozumím, proč hovoříme o "integraci" sexuality, zní to, jakoby přicházela odněkud zvenku,
ale tak to přece není
- nevidím relevanci něčího účinkování v pornu nebo něčí pedofilie k diskusi o revizi VKZIS (ten
název se mi fakt nelíbí) do RVP
- je to možná technokratické, ale vyjádření "oddálení prvního pohlavního styku" mne
nespokojuje: nevím, odkud kam mám oddálit. Respektive, bez dalšího, mám oddálit, chci-li se dál
chovat bezpečně, mám oddálit... Když už do RVP píšeme hodnotové postoje, tak je pišme jasně
a použitelně.
Mám za to, že RVP by mělo být srozumitelné a kde to lze, předcházet dezinterpretacím...”
Daniel Lessner
Tématiky Bezpečnost se podle charakteru příspěvků zúčastnilo také nejvíce zástupců rodičů a některé
příspěvky byly vedeny velmi emotivně:
“Pro mě jako rodiče nemusí žádná učitelka hovořit o jakémkoli sexuálním tématu, prostě to
zvládáme doma, jako šílené mi naopak připadá, když učitel běhá s kondomem v ruce, aniž by
vůbec zmínil, že předčasná sexuální zkušenost je podle výzkumů jednoznačně riziková. A to se
dnes děje! Naprosto tedy trvám na oněch pojmech, které lidé ze SPRSV nechtějí, neboť oni
podporují a školí pouze učitele navlékající kondomy.”
Jana Petrová
Z obecnějších připomínek se v diskuzi objevily četné příspěvky poukazující na to, že úpravy byly dány
mezirezortními dohodami a že změny učiva a formulací nebudou mít velký dopad na vzdělávání
na školách.
“To, že se změní formulace v RVP, ovšem neznamená, že se změní i výuka...”
Radek Sárközi
Mezi připomínkami se objevily i příspěvky, které přinášely konkrétní návrhy úprav výstupů a učiva.
Téma finanční gramotnost a téma korupce v RVP ZV navštívili účastníci z více než 500 adres.
Aktivně do ní svými příspěvky zasáhlo okolo 10 účastníků. Mezi nejčastějšími tématy byla problematika
přidávání dalšího vzdělávacího obsahu do RVP. Často se mezi příspěvky objevil názor, že by bylo
vhodné spojit přidávání vzdělávacího obsahu s jeho redukcí na jiném místě.
“Lze souhlasit s myšlenkou, že když se do RVP (ŠVP) něco přidává, mělo by se zároveň něco
ubrat. Pokud se tak nestane, je třeba jít jinou cestou - a tou je propojení nového s tím starým, aby
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nevznikla potřeba věnovat novému více času...”
Radek Sárközi
Velká část příspěvků poukazovala na vhodnost, nebo nevhodnost konkrétního výstupu nebo učiva.
"... A naprosto zcestné mi připadá téma pojištění - co znamená pojem základní druhy pojištění?
Mám vysokou školu, ekonomické vzdělání, zkoušky pro možnost sjednání pojistných smluv, ale
stále jsem v neustále se měnící nabídce pojišťovacích ústavů ztracená...”
Jana Seidlová
“‘Žák používá peníze v běžných situacích‘ je právě jeden z nesmyslných výstupů: jak se do těch
běžných situací dostaneme? Budeme s dětmi chodit nakupovat? Budeme s nimi plánovat jejich
kapesné? Můžeme vytvářet "modelové" situace. Ale ty budou vždy jen modelové.”
Mgr. Zdeněk Sotolář
Dále v některých příspěvcích diskutující poukazovali na přílišnou šíři uváděných témat a na otázku, zda
Standard finanční gramotnosti má být zapracován tímto způsobem.
“Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč je Standard finanční gramotnosti celý zapracován
do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, když, podle mého názoru, je hlavně na prvním stupni
bližší vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace?”
Irena Zlatohlávková
Nejméně diskutujících se objevilo v tématu Úpravy matematiky v RVP ZV (1.stupeň). Téma samotné
ale sledovali účastníci téměř z 500 adres. Za celou diskuzi se objevila jen jedna připomínka, poukazující
na vhodnost úpravy vzdělávacího obsahu nejen doplněním, ale i redukcí.
Mimo témata přímo související s již navrhovanými změnami RVP ZV se objevilo téma Vzdělávací
oblast ICT, které sledovali účastníci z více než 200 adres a většinou vyjadřovali nesouhlas s tím, že
nejsou navržené úpravy oblasti ICT.
“... Víme, že revize je nutná. Víme, že budou nutné další revize. Což takhle zapracovat na tom,
abychom připravili podmínky pro takový průběh revizí, který dá šanci něco zlepšit.
Nezlobte se na mě za to přirovnání, ale současný způsob řešení revizí mi přijde jako stavět dům v
odlehlém močále. Sem tam nám pošlete fotky jak stavba krásně pokračuje, sem tam nás pozvete
na párty, ale už moc niko nezajímá, že ta plesnivějící chatrč je daleko vzdálená důstojné budově
kterou by si třeba ICT jistě zasloužilo.
Zase budeme kličkovat mezi definicemi, abychom dál učili žáky jak nám velí naše nejlepší vědomí
a svědomí. Což o to, hopkáme takhle už léta, to spíš mladí zajíci z toho budou mít bolehlav. Snad
se tím prokoušou a neskončí jen u toho, že budou hrát s žáky Counter Strike.”
Filip Vaculík
Mezi příspěvky byly také některé náměty k dalšímu rozvažování nad úpravami RVP ZV:
"... Diskuse o oblasti ICT není jen o navyšování povinné hodinové dotace či o "nafukování" textu
v RVP ZV, jak bývá někdy mylně interpretováno. Vnímám za důležité prolnutí ICT gramotnosti
do většiny oblastí RVP ZV a metodické vedení škol v tom, jak efektivně a moderně učit principy
fungování technologií a jejich využívání pro řešení problémů ve všech oblastech života
a vzdělávání. RVP ZV určuje nyní v učebním plánu povinnou jednu hodinu ICT na prvním stupni
ZŠ a povinnou jednu hodinu ICT na stupni druhém, není řečeno v jakém ročníku tato hodina má
být realizována. Neexistují tvrdá data ze škol, kolik disponibilních hodin školy věnují už nyní
na oblasti ICT. Žáci přicházející na střední školy mají většinou velmi rozdílné znalosti
a dovednosti z oblasti ICT, neexistuje shoda o hloubce osvojení oborových výstupů na konci
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základního vzdělávání tak, aby přechod žáků ze základní školy na další stupeň vzdělávání
reflektoval optimální profil absolventa základní školy.”
Petr Naske
Podobně jako oblast ICT a její nutné změny byla s menší účastí otevřena témata upozorňující na vhodné
úpravy v oblasti Člověk a příroda a Člověk a svět práce.
“Dobrý den, hledám špatně, nebo diskuse k tématu Člověk a příroda není žádoucí?”
Martin Rusek
Výběr námětů a názorů z diskuzních témat nemohl být samozřejmě uveden v plné šíři. Pro úplnější vhled
do průběhu diskuzí doporučujeme navštívit diskuzní témata samotná a projít příspěvky v nich obsažené.
Vzhledem k celkovému počtu základních škol více než 4 000 byl počet diskutujících velmi malý
a poukazoval na malý zájem o tuto problematiku mezi učiteli základních škol. Z tohoto důvodu nelze
výsledky diskuze brát jako reprezentativní.

Souhrn zpracovali: Tomáš Pavlas a Lenka Urbanová, moderátoři diskuze
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