Shrnutí diskuze k RVP PV a Konkretizovaným očekávaným výstupům
Diskuze věnovaná předškolnímu vzdělávání je jednou z nejnavštěvovanějších
diskuzí posledních měsíců. K 20. únoru byla navštívena z více než 5,5 tisíce jedinečných
IP adres. Nejvýraznějším tématem byly Konkretizované očekávané výstupy, kde byla
návštěvnost z téměř 2,5 tisíce jedinečných IP adres. Tomu také odpovídal počet
příspěvků a strávený čas v tomto tématu. Z uvedených údajů je patrné, že diskusi
návštěvníci pročítají. Aktivních účastníků diskuze je více než 50. Mimo témat, která byla
otevřena otázkami v úvodu, se v jednotlivých diskusních vláknech začala objevovat
významná témata, která jsou zjevně pro učitelky a učitele MŠ důležitá.
Podíl příspěvků věnovaných jednotlivým tématům je patrný z uvedeného grafu.

Graf 1: Zastoupení skupin témat v názorech účastníků diskuze

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Jedním z hlavních témat diskuze byly konkretizované očekávané výstupy (KOV).
Ptali jsme se:
1. Využili jste již tohoto dokumentu v praxi, popřípadě jak?
2. Považujete jej za vhodnou a potřebnou součást RVP PV?
Otázka 1. Využili jste již tohoto dokumentu v praxi, popřípadě jak?
Většina účastníků diskuze se shodla, že KOV jsou pro jejich práci užitečné.
Největší přínos vidí zejména pro pedagogy s kratší praxí:
 “Vnímáme jej jako pomoc zejména začínajícím učitelkám, nebo těm, kteří přesně
nerozumí obsahu očekávaných výstupů v RVP PV a jejich obsah potřebují upřesnit.”
Názor na KOV přesto nebyl jednoznačný. Objevily se i pochybnosti:
 “V současné době se mi líbí konkretizované očekávané výstupy, které
rozpracovávají a upřesňují očekávané výstupy, ale nevím, proč se některé původní

očekávané výstupy přesunuly do konkretizovaných (např. chápat slovní vtip a
humor, utvořit jednoduchý rým) bez logické návaznosti na očekávané výstupy.”
Mnoho účastníků uvádí, že KOV jim jsou oporou při evaluaci výchovně vzdělávací práce
a při vyhodnocování rozvoje dětí:
 “Pomohou s evaluací právě proto, že jsou konkrétní.”
 “Pomáhají mi písemně formulovat cíle při plánování i evaluaci.”
KOV bývají často zapracovány do ŠVP školy, ačkoli ne vždy to bylo snadné:
 “KOV jsme zapracovaly do jednotlivých vzdělávacích oblastí našeho ŠVP a následně
je zařazujeme do tématu v třídním vzdělávacím plánu.”
 “Snažila jsem se je zakomponovat do ŠVP v podobě přílohy k jednotlivým
vzdělávacím celkům. Šlo to dost ztuha z toho důvodu, že některé OV vůbec nejsou
uvedeny, některé OV byly změněny na KOV a některé byly přesunuté do jiné
vzdělávací oblasti.”
KOV mohou pomoci při plánování:
 “OČV a KOV využívám každý týden při plánování činností.”
 “V naší MŠ je využíváme, píšeme podle nich týdenní (i jiné dlouhodobější) plány.
Zkrátka jsou přílohou k jednotlivým TVP.”
Otázka 2. Považujete dokument za vhodnou a potřebnou součást RVP PV?
Účastníci považují KOV za vhodný doplněk RVP PV, přímo do RVP PV by však KOV
nezařazovali:
 “Jako doplněk pro začínající učitelky jsou přínosem.”
 “Asi bych je ale nezařazovala do RVP PV, spíše bych volila formu metodické příručky
či něčeho podobného v podobném duchu.”

Graf 2: Zastoupení témat vztahujících se ke Konkretizovaným očekávaným výstupům

Někteří vyjádřili, že by bylo užitečné, kdyby KOVy byly zpracovány v návaznosti na
očekávané výstupy, doplněny o věkové kategorie, eventuelně zpracovány do podoby
tabulky:
 “Každopádně jedno nebo druhé, ale ne současný stav. Buď očekávané výstupy nebo
konkretizované očekávané výstupy. Nemám ráda, když se jedna a tatéž záležitost
opakuje pořád dokola s drobnými obměnami.”
 “Moc by pomohlo, kdyby každý očekávaný výstup měl k sobě konkrétní
konkretizovaný výstup (či jejich skupinu).”
 “Přivítala bych rozdělení do tabulky OV a k němu rozpracované KOV.”
 “Začínajícím učitelkám by ještě pomohlo, kdyby tyto KOVy byly rozděleny dle
věkových kategorií, jako vodítko pro evaluaci v malých třídách.”
Ke vztahu KOV a klíčových kompetencí účastníci uvádějí:
 “Nazvala bych tento dokument "konkretizace klíčových kompetencí" a byl by
podřazený KK.”
 “Raději než KOVy doporučuji zpracovat jak posloupně dosahovat daných
kompetencí. Ať je zřejmá návaznost.”

Graf 3: Zastoupení ostatních témat
Ostatní náměty:
Účastníci považují KOV za vhodný metodický materiál. Zároveň velmi často volají po
konkrétních a ucelených metodikách, domnívají se, že takových materiálů je nedostatek:
 “Hodně podnětů nacházím ve starých metodikách, které už nejsou (pokud si je
některá neschovala). Bylo tam popsáno, co má dítě v určitém věku zvládnout. Bylo
to stručné a přehledné.”
 “Myslím si, že probíhající diskuze ohledně KOVů a revize RVP PV vede k tomu, že
nastíněné problémy by mohla vyřešit ucelená metodická příručka, která by

pomohla všem. Těm mladým, začínajícím, i těm starším, které ještě pracovaly podle
Programu výchovné práce a příslušných metodik.”
 “Pokud v diskusi zaznívá, že je třeba více metodických materiálů (zejména pro
méně zkušené kolegyně), pak s tím souhlasím. Ale metodická příručka je něco
jiného, než normativní kurikulární dokument, jakým je RVP.”
Značnou důležitost účastníci diskuze připisují využití KOV při profesní přípravě učitelů:
 “Vaše KOV jsou potřeba moc, hlavně ať se s nimi seznámí na středních i vysokých
školách, profesoři ať studenty připraví na práci v MŠ. Samozřejmě, že i učitelky v
praxi tento návrat uvítají, i když si vytvořili svůj systém práce s RVP.”
 “Osobně si nedovedu představit, že studentky předškolní pedagogiky nejsou s
dokumentem seznámeny. Považuji to za handicap a to jak v rámci budoucí praxe
tak v případě dalšího studia (VŠ, VOŠ)!”
 “Pracuji v MŠ víc jak 30 let a je pro mne šokující, že již několik let po sobě k nám
přicházejí praktikantky a netuší co je RVP, natož aby podle něj zkoušely pracovat.
Přípravy se učí ve škole psát naprosto stejně jako my před více jak 30 lety za
hluboké totality!”
Zazněly také obavy z nepřiměřeného nárůstu administrativy:
 “Na naší MŠ máme očekávané výstupy zařazené pod klíčové kompetence a pokud
bychom ještě navíc měli zařazovat konkretizované OV, považovala bych to za
přílišné "papírování", navyšování práce a snad i větší komplikování práce.”
 “Zkušení učitelé už mají poměrně dost byrokracie a mají obavy právě ze zbytnělého
papírování. Doufám, že tomu tak v případě KOV nebude.”

OBSAH RVP PV
Otázky se týkaly následujících okruhů:
1. Jak často se k RVP PV „vracíte“?
2. Které části RVP PV považujete za zdařilé, konkrétní a vyhovující?
3. Které části RVP PV by potřebovaly lépe formulovat a proč?
4. Domníváte se, že rozsah RVP PV a jednotlivé kapitoly v něm jsou dostačující?
Otázka 1. Jak často se k RVP PV „vracíte“?
Účastníci odpovídali, že s RVP PV pracují zejména při plánování:
 “Do RVP PV nahlížím při plánování před zahájením školního roku, při přípravě na
kontrolní činnost a při přípravě programu pedagogických rad.”
 “S RVP PV pracuji vždy na začátku roku a pak při plánování (zj. při práci s cíli).”
 “Většinou se vracím v momentě, kdy přijdu z nějakého školení či přibude nová
informace jak z RVP PV pracovat a jaké používat termíny. Zjišťuji, že existuje
mnoho odlišných výkladů. Pak se ptám, jestli to chápu správně já, či ti druzí.”
Otázka 2. Které části RVP PV považujete za zdařilé, konkrétní a vyhovující?
Odpovědí na tuto otázku nebylo mnoho.
 “Velice oceňuji úroveň zpracování původního RVP PV, který před více než 10 lety
předjímal vývoj. Jeho kapitolu 5 (členění oblast - cíle - nabídka - výstupy - rizika)
považuji za nadčasovou. Nadešel čas k inovaci RVP, ale to Dobešovo opatření
považuji za úlet, kterému by vzhledem k připravovaným inovacím nemusela už být
věnována pozornost.”
Otázka 3. Které části RVP PV by potřebovaly lépe formulovat a proč?

Nejčastěji se v odpovědích vyskytovala potřeba lépe propracovat kapitolu o
autoevaluaci:
 “V RVP PV mám největší problém s kapitolou Autoevaluace. Myslím si, že není
dostatečně vysvětlena. Celý princip evaluace jsem pochopila z různých seminářů.”
 “Evaluaci považuji za jednu z nejdůležitějších činností v mateřské škole a RVP PV se
jí věnuje jen stručně.”
 “Uvítala bych více v oblasti evaluace. Chybí mi povinný rozsah a konkrétní metody a
formy autoevaluace i evaluace.”
Dalším podnětem pro úpravy byly integrované bloky:
 “Určitě by bylo v hodné v revizi RVP PV cílům věnovat větší pozornost a hlavně jasně
vymezit, jaké cílové kategorie mají být uvedeny v ŠVP, TVP (při zpracovávání
integrovaných bloků), s jakými cílovými kategoriemi pracovat při evaluaci apod. (A
případně cílové kategorie "zjednodušit“). Určitě by tuto změnu a jasné vymezení v
RVP PV uvítala nejedna učitelka.”
 “Zpočátku jsem též nechápala proč jsou integrované bloky v ŠVP i v TVP, postrádala
jsem srozumitelné vysvětlení jednotlivých rámcových cílů.”
Zazněl i návrh lépe zpracovat obsah estetické výchovy.
 “Lepší rozpracování viděla v části dítě a společnost - obsah estetické výchovy.”

SROZUMITELNOST RVP PV
Ptali jsme se:
1. Měli jste problémy s některými formulacemi při tvorbě školních vzdělávacích
programů?
2. Jsou v RVP PV pojmy, které Vám nejsou příliš jasné a potřebovali byste je lépe
formulovat?
Otázka 1. Měli jste problémy s některými formulacemi při tvorbě školních
vzdělávacích programů?
Někteří diskutující s formulacemi potíže neměli, i když uznávají, že některé pojmy pro ně
nebyly zprvu pochopitelné:
 “S pochopením pojmů v RVP PV jsem problém neměla, ale kromě samostudia tohoto
dokumentu jsem si sama aktivně vyhledávala přednášky a vzdělávací kurzy ve
kterých jsem měla příležitost diskutovat o nich s kolegyněmi učitelkami a
ředitelkami MŠ.”
 “RVP PV je pro mě naprosto srozumitelný. Pojmy jsou navíc stručně vysvětleny ve
slovníčku. Je ale pravda, že s RVP PV jsem se seznamovala v rámci VŠ studia, takže
ho mám "osahaný" ze všech stran. V praxi sleduji, že některé pojmy nejsou příliš
"vžité", ale to je jen otázkou času.”
Jiní účastníci připouštějí, že potíže měli. Naráželi na přílišnou obecnost pojmů a
nepropojenost s praxí. Takové potíže často podtrhují dojem nesystematičnosti:
 “S RVP PV jsme měli zpočátku problém se srozumitelností jak obsahovou tak slovní.
Domníváme se, že byl příliš nadsazen a zbytečně komplikovaně, teoreticky sepsán. V
té době bylo nabídnuto minimálně praktických seminářů k RVP a následnému
zpracování ŠVP, TVP a téměř nikdo nevěděl, jak na to. Změny, které RVP PV zamýšlí,
ještě nejsou plně zakotveny ve všech školách. Teorie se prostě mnohde ještě
nepropojila s praxí.”
 “V současné době se snažím třetím rokem studovat a pracovat podle RVP PV a
některá terminologie mi přijde zavádějící: např. "dílčí vzdělávací cíle" jsou pro mě

termínem, který by měl již vyjadřovat konkrétnější podobu cílů (měly by být
propracovanější) a ne pouze obecnou terminologii.”
 “V RVP PV mi přijdou velmi složité formulace cílů. RVP PV pracuje se čtyřmi
cílovými kategoriemi, což v praxi vnáší nesrovnalosti do plánování a hodnocení
vých. vzdělávacího procesu. ("Mám v ŠVP (TVP) pracovat s dílčími cíly nebo
očekávanými výstupy nebo klíčovými kompetencemi?").”
Zaznívalo opakovaně i volání po proškolování a podpoře:
 “Základem všech pochybností, neporozumění či nedorozumění je absence
proškolování pedagogů k RVP. Byl nám předložen a stále se s ním popasováváme. I
tak se přimlouvám za razantní zjednodušení.”
Otázka 2. Jsou v RVP PV pojmy, které Vám nejsou příliš jasné a potřebovali
byste je lépe formulovat?
Nejčastěji se diskutující vyjadřovali k cizím slovům a také mnohé pojmy považují za
příliš obecné:
 “Zaznamenávám averzi k používaným cizím slovům, mylné nebo chybějící chápání
jejich významu (evaluace, autoevaluace, kognitivní, environmentální, aj.).
Přimlouvám se za jejich české ekvivalenty.”
 “Apeluji na konkrétnost a oproštění od obecných pojmů.”

Graf 4: Zastoupení skupin témat v tématu Úpravy RVP PV
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