Východiska pro inovace RVP pro přírodopis/biologii a geologii k diskuzi
1. Podporovat aktivní činnost žáků a rozvoj klíčových kompetencí
,,Cíle vzdělávání se nesmí omezit na znalosti, ale musí zahrnout i popis očekávané úrovně širších
dovedností a postojů vytvářejících předpoklady pro aktivní občanství, udržitelný rozvoj a
demokratické vládnutí.“ (Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, opatření 3.2.5.)
“Ve školách s výbornými výsledky v testu v průměru za žáky školy byl v hospitovaných hodinách
častější výskyt např. práce žáků s dalšími zdroji (tabulka, graf aj.), výkladu, problémové výuky,
rozhovoru i práce s textem, než na školách se slabými výsledky v testu v průměru za žáky školy.
Rozdíl dokládá jednak nižší výskyt aktivizačních metod, ale také menší míru pestrosti viděných
metod ve vyučovací hodině.” (Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve
školním roce 2016/2017, ČŠI 2018)

2. Srozumitelněji popsat cíle vzdělávání a rozvíjet je kontinuálně v průběhu celého
školního vzdělávání
,,Jasněji vymezit očekávané cíle vzdělávání jako referenční body srozumitelné pro učitele, žáky a
studenty, rodiče, zaměstnavatele i veřejnost.“ (Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku
2020, opatření 3.2.5.; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
na období 2015 – 2020, opatření B.6.1). Přitom popsat efektivní postupy, strategie (resp. metody)
podporující dosažení očekávaných cílů vzdělávání.
,,Požadavky na výkony žáků v biologii, prezentované formou očekávaných výstupů, nejsou
specifikovány tak, aby byl zřejmý jejich systematický kontinuální rozvoj mezi jednotlivými stupni
vzdělávání.“ (Řezníčková et al., 2013). Bude potřeba zajistit, aby se žáci v průběhu celého školního
vzdělávání opakovaně ke stěžejním tématům vraceli. Stěžejními tématy mohou být například
ekologie, evoluce, buňka, neživá příroda.

3. Podporovat mezioborový přístup k výuce s důrazem na využitelnost pro život
Zajistit mezioborové přesahy jak v rámci přírodních věd, tak i v rámci přírodních věd s ostatními
oblastmi vzdělávání s důrazem na využitelnost pro život.
,,Tento přístup umožní především porozumění fundamentálním přírodovědným pojmům a zákonům,
jež žákovi umožní lépe a hlouběji poznávat reálný svět. U stěžejních témat by výuka měla jít do větší
hloubky. To umožní učiteli i žákům více se soustředit na hlubší pochopení dané problematiky a více
se věnovat činnostem zaměřeným na rozvoj schopností řešení problémů.” (Vývoj paradigmat
přírodovědného vzdělávání; Škoda & Doulík, 2009).

4. Podporovat výuku v terénu
,,Popsat v kurikulárních dokumentech (RVP) výuku v terénu, venkovním prostředí a v přímém
kontaktu s přírodou jako plnohodnotný a nepominutelný způsob vzdělávání ve školách všech
stupňů.“ (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního
poradenství na léta 2016–2025, opatření 5.2.2)

5. Rozvíjet digitální gramotnost
,,Aktualizovat všechny rámcové vzdělávací programy s cílem zdůraznit problematiku digitální
gramotnosti jedince a zajistit její sourodnost a provázanost napříč celým kurikulem.“ (Strategie
digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT)

