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I ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JAKO SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST 

Školní vzdělávací program je vynikajícím nástrojem a příležitostí vybudovat si takovou školu, jakou 

chceme. Přináší velkou svobodu. Svobodu v možnosti ukotvit filozofii školy, strategie i další směřování. 

Svobodu v možnosti volit a propojovat vzdělávací oblasti, vdechnout smysl předmětům, které budou 

naše žáky bavit a budou pro ně smysluplné. Umožňuje eliminovat vše, co je nepodstatné, neefektivní, 

zatěžující. 

ŠVP může a měl by být vnímán jako živý dokument, který vyzývá k hledání nových cest, k přemýšlení 

o vzdělávání i o dalších cestách. ŠVP postavený na dobrých a pevných základech, ušitý na míru, se stává 

nejen dokumentem, o který se můžeme opřít, ale i nástrojem změn a dalších výzev. Jeho tvorba, práce 

s ním, jsou skvělým prostředím pro vzájemnou komunikaci mezi učiteli, pro jejich vzájemné sdílení 

a hledání efektivní výuky. Podporuje týmového ducha – společné hledání změn, práce s kompetencemi, 

s učebním plánem, průřezovými tématy a hodnocením, přemýšlení nad organizací výuky apod. otevírá 

nové diskuse a otázky. 

 ŠVP je dokumentem, který může být „VÁŠ“. Stačí jen chtít se zbavit předsudků, osobních nejistot a vlivu 

častých názorů, že jde o formální a zbytečné dokumenty. ŠVP je opravdu skvělá příležitost! 

Mgr. Lenka Burešová, ředitelka ZŠ Čeperka 
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II CÍL, ZAMĚŘENÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ ANALÝZY 

Cíl a zaměření analýzy  

Cílem provedené analýzy bylo zjistit, čím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP 

ZV) a vybrané školní vzdělávací programy (ŠVP) základních škol podporují a čím naopak limitují rozvíjení 

odpovědného jednání k lidem a přírodě. Smyslem tohoto zjišťování je získat podněty a inspiraci pro 

možné úpravy školních vzdělávacích programů jednotlivými školami a také získat doporučení pro 

budoucí revize rámcových vzdělávacích programů. 

Analýza se zaměřila na srovnání RVP ZV (ve verzi z června 2017) a 24 ŠVP základních škol zapojených 

do projektu CIVIS (viz Rejstřík zdrojů) s tím, jak byly v projektu CIVIS popsány kompetence 

k odpovědnému jednání k přírodě a lidem a vzdělávací strategie, které jsou důležité pro její rozvíjení. 

Popisuje, zda a v jaké míře RVP ZV a ŠVP pro tyto oblasti kompetence a vzdělávací strategie vytvářejí 

prostor, přináší konkrétní podněty či naopak vytváří bariéry.  

Kompetence k odpovědnému jednání k přírodě a lidem byla definována a popsána v těchto výstupech 

projektu CIVIS: 

• Analýza současného stavu naplňování klíčových kompetencí v oborech a průřezových 

tématech se vztahem k VUR1 (Příloha 1 Návrh rozpracování cílů pro kompetenci 

k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem), 

• Vývojové kontinuum2. 

Kompetence zahrnuje šest významných oblastí, které jsou dále členěny do dílčích složek a linií, 

a k nimž bylo popsáno tříúrovňové vývojové kontinuum jejich rozvíjení (viz jednotlivé kapitoly 

a materiál Vývojové kontiuum2). Jde o tyto oblasti: 

• Vnímavost 

• Vztah k místu 

• Porozumění systémům a dějům v nich 

• Badatelské dovednosti 

• Řešení problémů 

• Připravenost jednat 

Mezi vzdělávací strategie, které jsou důležité pro rozvíjení kompetence k odpovědnému jednání 

k přírodě a lidem, zařadil zpracovatelský tým šest strategií. Vycházel přitom ze strategií, které byly 

uplatněny i v jiných výstupech projektu CIVIS, a to: 

• Analýza bariér omezujících práci učitele při rozvíjení odpovědného jednání žáků vůči přírodě 

a lidem3, 

• Metodické texty pro studenty učitelství4. 

 

1 https://www.lipka.cz/soubory/ka2_analyza_celek_final--f9650.pdf, ke stažení na www.lipka.cz/vystupy-civis. 
2 https://www.lipka.cz/soubory/vyvojove_kontinuum_final--f11643.pdf, ke stažení na www.lipka.cz/vystupy-
civis, webová verze viz http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum. 
3 https://www.lipka.cz/soubory/shrnuti_pozorovanych_barier_final--f11949.pdf, www.lipka.cz/vystupy-civis. 
4 Ke stažení na www.lipka.cz/vystupy-civis. 

https://www.lipka.cz/soubory/ka2_analyza_celek_final--f9650.pdf
http://www.lipka.cz/vystupy-civis
https://www.lipka.cz/soubory/vyvojove_kontinuum_final--f11643.pdf
http://www.lipka.cz/vystupy-civis
http://www.lipka.cz/vystupy-civis
http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum
https://www.lipka.cz/soubory/shrnuti_pozorovanych_barier_final--f11949.pdf
http://www.lipka.cz/vystupy-civis
http://www.lipka.cz/vystupy-civis
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Jde o tyto vzdělávací strategie: 

• Výuka mimo školu, 

• Zapojení žáků do rozhodování, 

• Spolupráce s aktéry mimo školu, 

• Mezipředmětové učení, 

• Aktivní učení, 

• Celoškolní přístup. 

Doplňkově analýza sledovala i prvky organizačního zajištění, které v RVP ZV, resp. v ŠVP podle něj 

vytvářených, usnadňují zařazení těchto oblastí kompetence a vzdělávacích strategií, a to: 

• organizaci výuky, 

• využití disponibilních hodin, 

• zájmové vyučování. 

Způsob provedení analýzy 

Zpracovatelský tým tvořilo šest osob – pracovníků a spolupracovníků Střediska ekologické výchovy 

SEVER a organizace Člověk v tísni, programu Varianty. Šlo o metodiky environmentální výchovy 

a globálního rozvojového vzdělávání a ředitelku základní školy. Práce týmu probíhala od června 2018 

do září 2019. Způsob provedení a průběžné výstupy z analýzy byly konzultovány v didaktické platformě 

projektu CIVIS. 

V první fázi zpracování proběhl výběr kritérií, podle nichž se následně rozbor RVP ZV a ŠVP uskutečnil 

(šest oblastí kompetence, šest vzdělávacích strategií, tři prvky organizačního zajištění) a ujasnění jejich 

charakteristik.  

Následovala „kalibrace“ porozumění jednotlivým kritériím a jejich interpretace v souvislosti s RVP i ŠVP 

ve zpracovatelském týmu – RVP ZV a jeden vybraný ŠVP proto analyzovali paralelně všichni členové 

týmu a na společných jednáních porovnávali svá zjištění a jejich interpretaci.  

Kvalitativní obsahová analýza byla zpracovávána do sdílených formulářů (s využitím tabulek Google) ve 

formě podrobného záznamu všech relevantních citací, vztahujících se v analyzovaném materiálu 

k danému kritériu. 

Na tomto základě proběhla kvalitativní obsahová analýza RVP ZV všemi členy týmu a vybraných ŠVP 

vždy dvěma členy týmu. Následné podrobné interpretace a jejich celková shrnutí vytvářeli pro každé 

kritérium u každého dokumentu vždy dva členové týmu, s následným prostorem pro připomínkování 

zbývajícími členy celého zpracovatelského týmu. 

Také celková shrnutí u jednotlivých kritérií a celková závěrečná doporučení zpracovávaly jak ve vztahu 

k RVP ZV, tak souhrnně k ŠVP, vždy dvoučlenné týmy s následným prostorem pro připomínkování 

zbývajícími členy celého zpracovatelského týmu. 

Výsledky analýzy byly představeny a prodiskutovány v rámci didaktické platformy a závěrečné 

konference projektu CIVIS (září 2019). 
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III ANALÝZA RVP A ŠVP Z POHLEDU OBLASTÍ KOMPETENCE 

K ODPOVĚDNÉMU JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ A LIDEM 

1 VNÍMAVOST 

1.1 Vymezení oblasti 

V této oblasti rozvíjíme citlivý a ohleduplný vztah k přírodě a lidem. Uvedená oblast je pro rozvoj 

odpovědného jednání základem. Je předpokladem pro žákův zájem o svět (přírodu, lidi a společnost) 

a pro schopnost citlivě se k němu vztahovat. To, k čemu máme vztah, s čím jsme v kontaktu a z čeho 

čerpáme naši zkušenost, ovlivňuje naše postoje a hodnoty i naše jednání. 

Rozvíjením oblasti žáky směřujeme k vnímání toho, že příroda je základem našeho života a my jsme její 

součástí. Současně usilujeme o rozvoj vnímavosti žáků vůči sobě samým, vůči lidskému společenství, 

ve kterém žijí, a vůči vztahům, které utváří. Stavíme na předpokladu, že lidé všude na světě mají 

podobné potřeby a že kultivace vztahů by měla být základem fungování každé společnosti. 

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Složka Zájem o přírodu a lidi rozvíjí potřebu hlubšího porozumění 

přírodě a ostatním lidem, složka Kontakt s přírodou a lidmi se věnuje postojům a dovednostem, které 

jsou potřebné k získání širší i hlubší zkušenosti a budování vztahu s přírodou a lidmi. V rámci složky 

Citlivost k přírodě a empatie k lidem vedeme žáky k vnímání pocitů a potřeb u sebe i ostatních lidí, 

k porozumění těmto pocitům a potřebám, a také k respektujícímu a citlivému vnímání přírody. 

Konečně složka Hodnoty a postoje vedoucí k ohleduplnosti ukazuje cestu práce žáka s hodnotami 

v této oblasti. 

Přehled složek a linií:  

• Zájem o přírodu a lidi: 

o zájem o přírodu, 

o zájem o lidi. 

• Kontakt s přírodou a lidmi: 

o kontakt s přírodou, 

o setkávání a komunikace s lidmi. 

• Citlivost k přírodě a empatie k lidem: 

o porozumění svým pocitům, 

o empatie k lidem, 

o citlivost k přírodě. 

• Hodnoty a postoje vedoucí k ohleduplnosti. 
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1.2 Analýza RVP 

Prostor pro rozvoj oblasti Vnímavost vytváří RVP pouze v některých částech. Jednou z nich je 

definování směru, kterým by se kultura školy a výuka měly ubírat, a to v úvodní části „1.3 Tendence ve 

vzdělávání, které navozuje a podporuje RVP ZV“. Zde RVP uvádí jako jeden z bodů, který má naplňovat 

základní vzdělávání tuto formulaci: „…zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní 

skupiny žáků a s využitím podpůrných opatření oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných 

tříd a škol“ (str. 6). Naplnění této tendence vytváří podmínky pro posílení schopnosti vnímat podobné 

i odlišné potřeby druhých lidí a rozvíjet dovednost komunikace, empatie a respektu v rámci 

heterogenní skupiny. Prostor pro posílení vnímavosti vůči přírodě tato část nijak nerozvíjí. 

V části 3.2. Cíle základního vzdělávání uvádí RVP mj. tyto dva cíle: „…vést žáky k všestranné, účinné 

a otevřené komunikaci; vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání 

a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě,“ (str. 9) 

„vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními lidmi“ (str. 10). Uvedené cíle odpovídají linii Citlivost k přírodě a empatie k lidem 

v kontinuu rozvoje kompetence k odpovědnému jednání k přírodě a lidem.  

V části věnované klíčovým kompetencím se RVP rozvoji vnímavosti věnuje pouze s ohledem na vztah 

k lidem. Rozvoj vnímavosti k přírodě se zde nevyskytuje (pouze respektování požadavků na kvalitu 

životního prostředí), což je vzhledem k tomu, jak významnou roli hraje vztah k přírodě při rozvoji 

odpovědného přístupu k ní, zásadním nedostatkem. Rozvoj vnímavosti k lidem je popsán 

v charakteristice komunikativní a občanské kompetence, kde RVP uvádí např.: „Na konci základního 

vzdělávání žák: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje; využívá získané 

komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 

s ostatními lidmi.“ (kompetence komunikativní, str. 11) 

„Na konci základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, 

je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.“ (kompetence občanské, str. 12) 

Na oblast komunikace reaguje RVP i v části 5 Vzdělávací oblasti, konkrétně pak v kapitole 5.1 Jazyk 

a jazyková komunikace: „Při realizaci tohoto vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní 

mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit 

svoji roli v různých komunikačních situacích, a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe 

sama.“ (str. 16) Zacílení dané oblasti bere v potaz i kontakt s lidmi z jiného kulturního prostředí. Ačkoliv 

formulace akcentuje především vztah k jazyku, lze jej považovat za podnět k ohleduplné komunikaci: 

„…zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu 

k jazyku v rámci interkulturní komunikace“ (str. 18). 

V obecné rovině se na rozvoj vnímavosti zaměřuje vzdělávací oblast Umění a kultura: „V procesu 

uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince 

k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.“ (str. 82) Učivo v této 

oblasti se zaměřuje také na rozvíjení smyslové citlivosti. U této, pro rozvoj vnímavosti naprosto klíčové, 

vzdělávací oblasti je však nedostatečně využit její potenciál. Její pojetí, od charakteristiky a cílů až po 

výstupy a učivo, se až na dílčí výjimky (viz předchozí citace) zaměřuje spíše jen na porozumění umělecké 

tvorbě a umělecká díla jako taková, ale nikoli na navazování vnímavého vztahu k přírodě a lidem.  
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Vnímavost k lidem je v RVP podpořena především v obecné charakteristice vzdělávacích oblastí 

Člověk a jeho svět (v tematickém okruhu Lidé kolem nás), Člověk a společnost (vzdělávací obor 

Výchova k občanství) či Výchova ke zdraví (osobnostní a sociální rozvoj) a v doplňujícím vzdělávacím 

oboru Etická výchova. Vzdělávací obory v těchto oblastech cílí na porozumění a přijetí vlastní identity, 

na rozvoj tolerance a respektu vůči jiným kulturám a rozvoj vnímavosti k porušování lidských práv, 

a pokrývají tak několik složek a linií sledované oblasti kontinua. Konkrétními příklady jsou: 

Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé kolem nás: „Žáci (si) postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, 

vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen.“ (str. 42) 

Člověk a společnost, charakteristika vzdělávací oblasti – vzdělávací obor Výchova k občanství: „(vede 

žáka k)… utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání 

a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí“ (str. 52). 

“(vede žáka k)… úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním 

či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství" (str. 52). 

Očekávané výstupy daných vzdělávacích oborů však obsahují formulace směřující k rozvoji vnímavosti 

jen výjimečně a často pouze na úrovni schopnosti rozpoznat např. určité odlišnosti, role, změny – viz 

očekávaný výstup v oboru Člověk a jeho svět „ČJS-5-2-03 …rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 

která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy“ (str. 

45). Výstupy tedy téměř neodráží rovinu rozvoje vnímavosti tak jak je pojímána ve vývojovím kontinuu. 

Výjimku představují výstupy v oboru Člověk a jeho svět, tematické oblasti Lidé kolem nás: „ČJS-3-2-01p 

projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům” (str. 45), či v Etické 

výchově „EV-3-1-03 (žák) si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty 

k druhým; EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, 

vyjádření soucitu, zájem o spolužáky“ (str. 116). 

Právě doplňující vzdělávací obor Etická výchova vytváří prostor pro rozvoj vnímavosti (výhradně však 

vůči lidem) v nejucelenější podobě – tedy z hlediska cílů, výstupů i učiva. Očekávané výstupy jsou zde 

oproti zbylé části RVP formulovány převážně dovednostně, což je inspirace pro případné úpravy RVP 

v jiných částech – viz např.: „EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich 

prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí …“ (str. 116) „EV-9-1-07 –

je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení“ 

(str. 117). 

Vnímavost k přírodě se ve vzdělávacích oblastech vyskytuje minimálně. Pouze oblast Člověk a příroda 

ve své charakteristice uvádí „Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou 

součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří – spolu s fyzikálním, 

chemickým a přírodopisným vzděláváním – také vzdělávání zeměpisné, …“ (str. 63). 

Jiné části nehovoří přímo o rozvíjení vnímavosti jako takové, ale z formulace je patrné, že podporují 

tendenci zprostředkovat žákům kontakt s přírodou, viz vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, tematický 

okruh Rozmanitost přírody: „Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se 

žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, 

sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, 
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zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.” (str. 43) Tato tendence se promítá i do 

formulace očekávaného výstupu: „ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích.“ (str. 47) 

Současně je třeba konstatovat, že RVP v daných oblastech nikde výslovně nemotivuje k zasazení výuky 

environmentálních témat přímo do přírodního prostředí, tedy k výuce venku – uvedené citace tak lze 

v konečném důsledku naplnit i pouhým pozorováním zpoza okna, tedy bez hlubšího kontaktu 

s přírodou. Většina z výstupů, které se nějak dotýkají rozvoje vnímavosti k přírodě, přitom zůstává 

výhradně na počáteční úrovni jednotlivých linií oblasti kompetence.  

Oblast Výchova ke zdraví v části věnované osobnostnímu a sociálnímu rozvoji zaměřuje v rámci učiva 

pozornost na sebepoznání a sebepojetí a mezilidské vztahy: „...mezilidské vztahy, komunikace 

a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování 

podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace 

v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování…“ (str. 96) 

Oblast průřezových témat se na rozvoj vnímavosti k lidem a přírodě zaměřuje především v Osobnostní 

a sociální výchově (OSV), Multikulturní výchově (MKV), Environmentální výchově (EV) a zčásti také 

v Mediální výchově. Většina průřezových témat však řeší vnímavost vůči lidem, na přírodu se zaměřuje 

jen část Environmentální výchovy. Zároveň lze konstatovat, že základní míru vnímavosti a respektu vůči 

druhým zmiňují ve svém zacílení v podstatě všechna průřezová témata. „(OSV) pomáhá k utváření 

pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým; vede k uvědomování si hodnoty 

spolupráce a pomoci; vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení 

problémů…“ (str. 127) 

Nedostatečné zaměření na vnímavost vůči přírodě zčásti kompenzuje průřezové téma EV: „Ve 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní 

přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování 

si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě.“ 

(str. 135) „V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, 

vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví.“ (str. 137) 

1.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pracuje s oblastí vnímavosti k lidem a přírodě v některých svých částech. Definuje ji jako klíčovou 

v cílech RVP a to jak ve vztahu k lidem, tak k přírodě. Klíčové kompetence však zdůrazňují již jen 

vnímavost k lidem. Tato nevyváženost je charakteristická i pro naprostou většinu vzdělávacích oblastí 

a oborů. Rozvoj vnímavosti k přírodě se tak omezuje pouze na oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho 

svět a průřezové téma Environmentální výchova, a i zde pouze okrajově a na počáteční úrovni rozvoje. 

Vnímavost k lidem je zahrnuta do oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Výchova ke zdraví, 

Etická výchova a průřezových témat VDO, MKV a OSV. Formulace mířící k rozvoji vnímavosti se objevují 

zpravidla jen v charakteristikách vzdělávacích oblastí, v očekávaných výstupech či učivu se téměř 

neodráží. Jedinou oblastí, která pojímá vnímavost k lidem ve vzájemné provázanosti cílů, výstupů 

a učiva je Etická výchova, i ta se však zaměřuje zcela jednostranně jen na rozvoj vnímavosti k lidem. 

Doplnění k celostnímu vnímání okolního světa představuje vzdělávací oblast Umění a kultura, jež však 

nevyužívá dostatečně potenciál oboru k reflexi okolního světa (přírody a společnosti). 
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Při revizích RVP je vhodné více zdůraznit význam rozvoje vnímavosti žáků k lidem a přírodě pro 

následný rozvoj vztahu, motivace a především odpovědnosti k lidem a přírodě. Rozvoj vnímavosti by 

se měl podstatně výrazněji objevit jak v klíčových kompetencích, tak ve výstupech vzdělávacích 

oblastí jak prvního, tak druhého stupně ZŠ. Oblast deklarovaných cílů by tak získala konkrétní naplnění 

v podobě očekávaných výstupů. Vzhledem k charakteru této kompetence, jejíž součástí je také kontakt 

s přírodou a lidmi, by mělo dojít k funkčnímu provázání se vzdělávacími strategiemi – zejména s výukou 

venku. Zcela zásadně by měl být posílen aspekt vnímavosti vůči přírodě, kdy např. předměty jako 

přírodopis, zeměpis či vlastivěda by měly své kognitivní zaměření rozšířit o složku vnímavosti, a to 

nejen v základní linii kontaktu s přírodou, ale dalších liniích a úrovních pokročilosti. Vzdělávací obor 

Umění a kultura by, při rozšíření o rovinu reflexe přírody a společnosti prostřednictvím kultury 

a umění, mohl hrát významnou roli pro rozvoj vnímavosti. 

1.4 Analýza ŠVP 

Vnímavost, jakožto oblast kompetence odpovědného jednání k lidem a přírodě, se ve zkoumaných ŠVP 

vyskytuje v podobném rozsahu jako v RVP. Způsob začlenění vnímavosti do ŠVP odráží obecné 

formulace a očekávané výstupy dle RVP. ŠVP také kopírují již zmíněnou nevyváženost, tj. větší 

pozornost věnují rozvoji vnímavosti k lidem než vnímavosti k přírodě. Přesto některé ŠVP obsahují 

propracované pasáže věnované rozvoji vnímavosti k přírodě a oproti RVP tak dosahují 

rovnoměrnějšího zastoupení obou částí. Jedná se obvykle o školy, které se celoškolním přístupem 

zaměřují na posilování environmentální odpovědnosti. Školy začleňují oblast vnímavosti jak do 

charakteristiky ŠVP, do učebních osnov a průřezových témat, tak v některých případech také do 

zájmových kroužků či volitelných předmětů.  

Kapitolu Charakteristika ŠVP využívá většina zkoumaných ŠVP obvykle k obecné formulaci podporující 

rozvoj vnímavosti k lidem a přírodě. Detailněji a propracovaněji se v této kapitole věnuje několik ŠVP 

rozvoji vnímavost žáků, ale často i celého školního kolektivu. Žáci jsou vedeni k toleranci k odlišnostem 

druhých, k posilování vzájemného respektu, ke schopnosti vcítit se do druhého, k úctě a respektu 

k odlišným kulturám a vzorcům chování, někdy také prostřednictvím kontaktu s lidmi z jiného 

kulturního prostředí. Příkladem je formulace: „… učíme žáky respektovat individuální rozdíly (kulturní 

i náboženské) spolužáků ve třídě i ve škole – škola vítá žáky z celého světa; umožňujeme žákům 

spolupráci se školami v zahraničí zapojením do evropských projektů, kde se prakticky seznamují 

s kulturou jiných národů (Socrates).“ (ZŠ Kontešinec, str.21). Tato škola se současně zaměřuje i na 

vytvoření prostoru pro kontakt s přírodou a posílení odpovědného vztahu k ní „prohlubujeme vztah 

a zodpovědnost člověka k přírodě, na ozdravných pobytech, relaxačních dnech, exkurzích a výuce 

v terénu se žáci chovají jako zodpovědné osoby“ (ZŠ Kontešinec, str. 22). 

Charakteristika ŠVP ZŠ Rajhrad je příkladem, jak začlenit rozvoj vnímavosti k přírodě na úrovni všech 

složek: „V přírodovědném kroužku děti pozorují vše, co v zahradě roste a žije, snaží se určovat zástupce, 

přemýšlí o vztazích v potravním řetězci, proč je potřeba chránit a pomáhat zejména užitečnému hmyzu, 

ale také žábám, ještěrkám, ptactvu a proč ježci a netopýři mají ve zdravé zahradě své místo. 

V chovatelském kroužku pozorují a starají se o chovaná zvířata, učí prakticky chápat význam slova 

welfare, tedy vše, co chov obnáší – jeho podstatu, význam i rizika. Součástí kroužkových aktivit jsou 

také exkurze.“ (ZŠ Rajhrad, str. 6) 
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Začlenění vnímavosti do učebních osnov odpovídá ve většině případů začlenění v RVP. Vnímavost 

k přírodě je zmiňována v souvislosti s předměty prvouka, přírodověda či průřezovým tématem 

environmentální výchova. Kontakt s přírodou má probíhat také prostřednictvím pracovních činností. 

Vnímavost k lidem je nejčastěji zařazena do občanské a etické výchovy a průřezových témat 

Multikulturní výchova, Osobnostně sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Prostřednictvím klíčových kompetencí systematicky 

přiřazovaných ke všem předmětům začleňují některé ŠVP rozvoj vnímavosti (opět spíše k lidem) i do 

předmětů jako matematika či jazyky. 

Prostor pro rozvíjení kontaktu s přírodou má záměr vytvářet ZŠ Jílové v rámci přírodovědy 

prostřednictvím výukové strategie: „Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek. 

Proto budou do výuky zařazeny vycházky do přírody, návštěvy výukových programů např. v Toulcově 

dvoře, CEV Zvoneček a exkurzemi např. do planetária, místního muzea, Národního muzea v Praze atp.“ 

(ZŠ Jílové, str. 104) 

Některé ŠVP se cíleně věnují také rozvoji smyslové vnímavosti, nejčastěji prostřednictvím výtvarné 

výchovy, ale i např. formou kulturního semináře, viz „Výuka nemusí vždy probíhat ve třídách či 

specializovaných učebnách, ale i v netradičních prostorách školy či exteriérech, které jsou již sami o sobě 

inspirativní a mohou vytvořit příznivé podmínky pro rozvíjení smyslové citlivosti, …“ (ZŠ Jílové, str. 366). 

Prostor pro smyslovost lze vytvořit také v prvouce a jiných předmětech: „… vnímá všemi smysly 

rozmanitost a jedinečnost jednotlivých rostlinných a živočišných druhů“ (ZŠ Ostopovice, str. 151). 

Komplexní zpracování etické výchovy v RVP se propisuje téměř do všech ŠVP ze sledovaného vzorku. 

Přesto některé ŠVP tento předmět rozvíjí ještě nad rámec RVP a posilují ji i o rovinu vnímavosti 

k přírodě. „Náplň předmětu je především založena na základní schopnosti člověka úcty a lásky k sobě, 

k druhým, se snahou udělat něco dobrého nejen pro sebe, ale i pro jiné. Pochopení podstaty 

prosociálnosti vede žáky k respektování druhého člověka jako svobodné individuality, ke ztotožnění se 

s druhými, prožívání radosti i bolesti druhého jedince jako své vlastní a motivuje k tvořivému přístupu 

v rámci pomoci jiným.“ (ZŠ Kamenice, str. 430) ŠVP uvádí tyto konkrétní výstupy: „… je schopen 

plnohodnotného soužití a spolupráce s handicapovanými lidmi“ (tamtéž, str. 438), „… buduje si citový 

vztah k přírodě, vnímá krásu a mnohotvárnost přírody“ (tamtéž, str. 440). Či příklad, v němž je 

vnímavost rozšířena na globální rovinu: „… je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, je vnímavý 

k potřebám lidí z chudých částí světa“ (ZŠ Drásov, str. 326).  

Většina ŠVP však naráží na stejný problém jako RVP, kdy uvedené citace směřující k rozvoji vnímavosti 

pocházejí zpravidla z částí věnovaných charakteristice předmětu, a v očekávaných výstupech se 

osvojené složky vnímavosti již neobjevují. 

Ze složek sledované oblasti kompetence se v ŠVP nejčastěji objevují „citlivost a empatie k přírodě 

a lidem“ a „hodnoty a postoje vedoucí k ohleduplnosti“, zbylé dvě složky jsou zastoupeny méně.  

1.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

Oblast vnímavosti se v ŠVP objevuje v podobné míře jako v RVP. ŠVP výrazněji rozvíjí vnímavost 

k lidem, méně pak k přírodě. Přesto jdou v této oblasti některé ŠVP nad rámec RVP a zdůrazňují 

důležitost kontaktu dětí s přírodou a začlenění strategie výuky mimo školu. Vnímavost nemá v ŠVP 

příliš silné zastoupení a je omezena převážně na oblast charakteristiky ŠVP, charakteristiky předmětu 
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a v očekávaných výstupech se téměř nevyskytuje. Poměrně úspěšně se do většiny ŠVP propisuje etická 

výchova s důrazem na rozvoj vnímavosti k lidem včetně formulace výstupů. Podobně jako u RVP tedy 

platí doporučení, že v ŠVP by bylo vhodné posílit zejména vnímavost k přírodě a to nejen 

v přírodovědně orientovaných předmětech. 

2 VZTAH K MÍSTU 

2.1 Vymezení oblasti 

V této oblasti rozvíjíme postoje a dovednosti žáka vedoucí k hlubšímu porozumění konkrétnímu, 

blízkému místu a komunitě a k jeho propojení se světem. Tato oblast je pro rozvoj kompetence 

odpovědného jednání v kontinuu pomyslnou kotvou. Rozvinutý vztah k místu je také předpokladem 

pro rozvoj aktivního přístupu k řešení environmentálních a sociálních problémů spojených s místech, 

k připravenosti jednat v místě ve prospěch komunity a životního prostředí. 

Pojem „místo“ není v jednotlivých úrovních úžeji specifikován a učitel si tak může vybrat, na jaký 

rozměr dá důraz. V nižších úrovních předpokládáme, že místo bude chápáno lokálně (tedy jako místo, 

kde žák žije nebo chodí do školy, kde to zná a odkud se odvíjí jeho chápání světa), ve vyšších úrovních 

doporučujeme význam posunout (místo je součástí širšího světa, místem může být i celý svět). Důležité 

je, že do místa zahrnujeme také komunitu lidí a jejich vztahy.  

Oblast je rozdělena do dvou složek. Ve složce „Sounáležitost s místem“ se zaměřujeme na rozvoj 

postojů a hodnot souvisejících s naší vazbou na místo, s jeho důležitostí pro naplňování našich potřeb 

a na vnímání místa jako součást vlastní identity. Ve složce „Porozumění místu“ vedeme žáka 

k pochopení významových rovin místa: čím je místo jedinečné, jaké jsou jeho potřeby a problémy a jak 

můžeme tyto významy účinně a smysluplně interpretovat (předávat) druhým.  

Přehled složek a linií:  

• Sounáležitost s místem 

o vazba na místo 

o význam místa 

o zodpovědnost za místo 

• Porozumění místu 

o poznávání místa 

o jedinečnost místa 

o interpretace místa (předání pocitů a znalostí spojených s místem) 

2.2 Analýza RVP 

Tato oblast, považovaná v projektu CIVIS za důležitou oblast rozvoje kompetence k odpovědnému 

jednání k přírodě a lidem, se v RVP ZV příliš nepromítá do formulace klíčových kompetencí. Pouze 

dílčím způsobem a nepřímo ji lze vnímat v „kompetencích občanských“ ve formulaci „respektuje, chrání 

a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví“ (str. 12). 
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Vcelku výrazná pozornost je jí naopak věnována na 1. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, 

v určité míře pak i na 2. stupni ve vzdělávacích oborech Výchova k občanství a Zeměpis a v některých 

průřezových tématech (Environmentální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní 

výchova). Zdůrazňována není naopak na 2. stupni ve vzdělávacích oborech Dějepis a Přírodopis, kde by 

tento akcent byl rovněž logický (Přírodopis sice v určité míře předpokládá výuku využívající reálie, nijak 

však nezdůrazňuje přínos, jaký má pro výuku vazba na místo a jevy blízké a známé žákům z jejich 

nejbližšího okolí). Nevyužit v RVP zůstává potenciál práce se vztahem k místu (v souladu s Komenského 

pedagogickým principem „od bližšího ke vzdálenějšímu“) pro všechny ostatní vzdělávací oblasti 

a obory.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je tato oblast kompetencí a její dílčí složky pokryta především 

samostatným tematickým okruhem „Místo, kde žijeme“ a dílčím způsobem dotčena v okruhu „Lidé 

a čas“. Pojetí je z hlediska důrazů a zejména z hlediska popisu přínosů poněkud nevyvážené. 

V charakteristice vzdělávací oblasti se o tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ uvádí: „Důraz je 

kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností 

žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích 

kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi“ (str. 42). 

Ze složek tvořících tuto oblast kompetence je zde tedy zvýrazněno jak porozumění místu, tak 

sounáležitost s místem. Z přínosů je ale zdůrazněn pouze přínos pro vlastenectví / národní cítění, nikoli 

významný potenciál, který rozvoj vztahu k místu má i pro další důležité oblasti postojů a hodnot týkající 

se občanské odpovědnosti k přírodě a lidem. Na úrovni cílového zaměření vzdělávací oblasti je 

formulován vzdělávací cíl o něco šířeji: „… utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům 

a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně“ (str. 43). Na úrovni očekávaných výstupů 

a učiva v tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ najdeme jak složku „porozumění místu“, tak 

„sounáležitosti s místem“, z hlediska důrazů (resp. linií dle vývojového kontinua) je ale většina výstupů 

a učiva zaměřena zejména na „poznávání místa“ (viz více formulací na str. 44 a 45), ve výrazně menší 

míře pak na „význam místa“ a „jedinečnost místa“ („ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, správního a vlastnického“ str. 44) a na „interpretaci místa“ („ČJS-

3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty 

a rozmanitost“, str. 44). Z hlediska „interpretace místa“ je zajímavé, že stanovený očekávaný výstup 

pro 2. období zaměřený na interpretaci není vztažen k interpretaci vlastního „domovského“ místa, ale 

jen jiných navštívených míst („ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 

z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích“, str. 44). Chybí některé 

důrazy – žádoucí by bylo posílit emocionální rovinu vztahu k místu, interpretaci místa (viz příklad výše) 

a zejména „zodpovědnost za místo“.  

V tematickém okruhu „Lidé a čas“ je porozumění místu, včetně jeho interpretace propojeno jen 

s historickými (nikoli přírodními a současnými) aspekty: „Pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 

s místem“ (str. 46). Do formulace výstupů a námětů na učivo v ostatních tematických okruzích se „vztah 

k místu“ výslovně nepromítá, a to přesto, že pro dosažení řady výstupů je adekvátní (např. pro výstupy 

„… popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích“, str. 47, „… objevuje 

a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi 
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konečným vzhledem přírody a činností člověka“, „… zkoumá základní společenstva ve vybraných 

lokalitách regionů“, str. 48 a jiné). 

Ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství je vztah k místu pojat obdobně z hlediska zaměření 

zejména na „poznávání místa“ a zúžení přínosů na „vlastenectví“, ale v celkově menším rozsahu 

a s menším důrazem – na úrovni očekávaných výstupů není „vztah k místu“ výslovně zahrnut (objevuje 

se opět jen výstup zaměřený na vlastenectví: „… rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu“, str. 57), na úrovni učiva je pak zahrnuto téma týkající se „poznávání místa“, ale 

neakcentující „význam místa“, „jedinečnost místa“, „interpretaci místa“ („naše obec, region, kraj – 

důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních 

památek, přírodních objektů a majetku“, str. 58). 

Ve vztahu ke vzdělávacímu oboru Dějepis stojí za pozornost, že v charakteristice vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost je sice deklarováno, že „obecné historické problémy jsou konkretizovány 

prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních“, tento princip se pak však nijak konkrétně 

nepromítá do očekávaných výstupů učiva oboru Dějepis (ty jsou naopak všechny formulovány od 

úrovně státu výše) a pojetí výuky dějepisu je tedy v RVP v tomto směru značně nekonzistentní.  

V charakteristice vzdělávací oblasti Člověk a příroda se popisuje, že zde „žáci postupně poznávají 

složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, 

především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí 

a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování 

důležitých místních i globálních ekosystémů.“ (str. 62) S výjimkou vzdělávacího oboru Zeměpis však 

konkrétní očekávané výstupy a učivo nejsou propojeny se „vztahem k místu“. Zeměpis zahrnuje 

odpovídající očekávané výstupy a učivo v tematickém okruhu „Česká republika“ a „Terénní geografická 

výuka, praxe a aplikace“, opět zejména s důrazem na „poznávání“ a zčásti „interpretaci“ místa. 

Tematický okruh „Česká republika“ – výstupy: „Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 

bydliště nebo školy“ a „Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry 

místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům“, (str. 79), a související učivo: „místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro 

vymezení místního regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní a socioekonomické 

charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry)“ 

(str. 79). 

Tematický okruh „Terénní geografická výuka, praxe a aplikace“ – učivo: „… cvičení a pozorování 

v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, 

určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek 

objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky 

pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů“ (str. 80). 

Další prostor pro práci se „vztahem k místu“ vytvářejí v RVP průřezová témata. Průřezové téma 

Environmentální výchova formuluje jako přínos k rozvoji osobnosti žáka to, že „napomáhá rozvíjení 

spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni“ (str. 135) 

a práci s místem zdůrazňuje v popisu všech čtyř tematických okruhů, pojetí je omezeno čistě na 

„poznávání místa“. V tematickém okruhu „Ekosystémy“ zmiňuje mj. „aplikaci na místní podmínky“. 

V tematickém okruhu „Základní podmínky života“ zdůrazňuje „místní podmínky“ u dílčího tématu 
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„energie“ a „způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí“ u dílčího tématu „Přírodní zdroje“. 

Tematický okruh „Lidské aktivity a problémy životního prostředí“ zmiňuje „příklady z okolí“ v dílčím 

tématu „ochrana přírody a kulturních památek“. V tematickém okruhu „Vztah člověka k prostředí“ 

podrobněji rozvádí dílčí témata „naše obec“ a „aktuální (lokální) ekologický problém“ (vše str. 136 

až 137). Výchova demokratického občana zahrnuje dílčí téma „formy participace žáků na životě místní 

komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci“ (str. 130) a u Multikulturní 

výchovy se uvádí v charakteristice, že „se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi 

učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou“ (str. 132). 

Obě tato průřezová témata tak více zdůrazňují jinak deficitní složku „sounáležitosti s místem“. 

2.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pracuje se vztahem k místu v některých svých částech – ty mohou být určitou inspirací i pro ostatní 

vzdělávací oblasti a obory (jde zejména tematický okruh „Místo, kde žijeme“ v rámci vzdělávací oblasti 

„Člověk a svět“, části vzdělávacího oboru Zeměpis a části některých průřezových témat). RVP přitom 

zdůrazňuje zejména aspekt „poznávání místa“ a přínos práce se „vztahem k místu“ pro „vlastenectví / 

národní cítění“, nedostatečně zmiňuje další složky, aspekty a přínosy práce se „vztahem k místu“ – jde 

tak o poněkud zužující pojetí. 

Při revizích RVP je žádoucí vzít v potaz, že „vztah k místu“ je významnou oblastí budování odpovědného 

jednání vůči přírodě a lidem a jako takový by se měl v RVP mnohem zřetelněji objevit jednak 

ve formulaci klíčových kompetencí a jednak tvořit buď samostatný tematický okruh nebo významný 

princip v rámci průřezových témat (tak jak se do určité míry již promítlo do metodického materiálu 

NÚV „Doporučené očekávané výstupy pro průřezová témata“). Zároveň je přitom žádoucí v RVP lépe 

vystihnout přínosy práce se „vztahem k místu“ nejen pro „vlastenectví“, ale i pro chápání vlastní 

identity, odpovědné občanství, porozumění provázanosti různých složek prostředí a vztahům v lidské 

komunitě i celkové provázanosti současného světa (tak jak to ve stávajícím RVP zčásti naznačují 

některá průřezová témata).  

Při začlenění „vztahu k místu“ do očekávaných výstupů a učiva by také měly být mnohem vyváženěji 

zdůrazněny všechny jeho složky a důrazy a vyjádřena jeho šíře – tedy nejen „poznávání místa“, ale 

i „emocionální vztah k místu“, „význam místa“, „jedinečnost místa“, „zodpovědnost za místo“. 

Z hlediska jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů je žádoucí mnohem lépe pracovat se „vztahem 

k místu“ při formulaci očekávaných výstupů a učiva nejen na 1., ale i na 2. stupni a nejen ve Výchově 

k občanství a Zeměpise, ale i řadě dalších vzdělávacích oblastí a oborů – jmenovitě zejména 

v Dějepise, Přírodopise, ale např. i v oblasti Umění a kultura či Člověk a svět práce.  

2.4 Analýza ŠVP 

Vztah k místu je v kontinuu vymezen třemi základními složkami: sounáležitost s místem (zahrnuje 

afektivní cíle jako např. vztah k místu, zodpovědnost za místo), porozumění místu (zahrnuje cíle 

kognitivní, jako jsou vědomosti o místě, porozumění jedinečnosti místa) a interpretace místa 

(propojuje cíle afektivní a kognitivní). Učení o místě může zahrnout jak lokální úroveň (místo, kde žák 

žije nebo chodí do školy), tak i regionální a globální úroveň. 

Pokud jde o RVP, jeho výstupy se soustředí nejvíce na porozumění místu, což představuje především 

získávání vědomostí o místě na úrovni lokální a regionální. Poměrně velký prostor pro vztah k místu 
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najdeme v RVP na 1. stupni v oblasti Člověk a jeho svět. Menší prostor najdeme v RVP na 2. stupni, 

vztah k místu není zdůrazněn ve vzdělávacích oborech Dějepis a Přírodopis (kde by naopak bylo logické 

to očekávat), malý je prostor, jak na 1., tak 2. stupni, pro budování sounáležitosti s místem 

a interpretaci místa. Většina zkoumaných ŠVP se držela tohoto rámce a výstupů formulovaných RVP. 

Ve výzkumu jsme se zaměřili na příklady, které jdou nad rámec vymezený RVP. 

Škola může budování vztahu k místu promítnout do svého zaměření či jisté „filozofie“ školy: 

„Jsme součástí místa, kde žijeme a aktivně se podílíme na jeho spoluvytváření.“ (ZŠ Chýně, str. 5) 

„Spolu se zážitkem z hudby učíme děti hrdosti na svou obec (pořad o píšťalových varhanách v místním 

kostele).“ (ZŠ Doubravník, Charakteristika ŠVP, str. 21) 

Velmi zajímavé je zdůvodnění, proč se škola soustředí na budování vztahu žáků k místu, jak to uvádí 

ŠVP ZŠ Veliš:  

„Kudy, kudy, kudy cestička? („Cestička do školy“). Tento projekt je zaměřen na utváření vztahu žáků 

s prostředím, ve kterém vyrůstají, a jeho cílem je zamezení odlivu perspektivních lidí z venkova.“ 

(ZŠ Veliš, Charakteristika školy, str. 15) 

Nejen z výše uvedených příkladů, ale i z dalších zkoumaných ŠVP vyplývá, že školám jde nejen 

o nabývání vědomostí o místě, ale současně o posilování sounáležitosti s místem, o vytváření citového 

vztahu k místu. Toto bylo zejména výrazné u škol v menších obcích, je možné, že si tyto školy kladou 

podobný cíl jako ZŠ Veliš u výše zmíněného projektu. 

Velmi vstřícně působí i ohled na žáky, kteří do školy dojíždějí z jiných obcí, přičemž ŠVP zároveň cílí na 

vytváření vztahu žáků i k širšímu regionu než pouze k vlastní obci a zároveň posiluje vztah k obcím 

v okolí (rozvíjení vztahu k místu se nesoustředí jen na obec, kde se nachází škola, ale i na obce v okolí, 

ze kterých žáci do školy dojíždějí): 

„Poznej obec, ze které pocházím. Cílem tohoto projektu je podpořit vztah dětí k obci, ze které pochází.“ 

(ZŠ Veliš, str. 15) 

Pokud jde o učební osnovy, příkladem hodným doporučení, je pojetí výuky o regionu jako celoškolní 

téma: 

„Výuka o regionu, Ostopovicích a našem nejbližším okolí je souhrnně pojata celoškolním tématem Naše 

Ostopovice.“ (ZŠ Ostopovice, str. 147) 

Rovněž se nabízí začlenění kompetence vztah k místu v rámci průřezového tématu Environmentální 

výchova:  

„Naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda 

a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci – instituce, nevládní 

organizace, lidé).“ (ZŠ Ostopovicestr. 23) 

Zajímavý příklad pojetí interpretace místa (kterou chápeme nikoli jen jako deklamaci informací o místě) 

najdeme v ŠVP ZŠ Kontešinec:  

„Projevuje zájem o významná místa v obci, poznává je a chová se k nim ohleduplně a s úctou, vypravuje 

o nich a vyjadřuje své dojmy.“ (ZŠ Kontešinec, str. 206) 
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Jak již bylo výše zmíněno, RVP příliš neinspiruje k propojení lokální a globální dimenze – tedy k tomu, 

jak výuku o místu propojit s celospolečenskými/celosvětovými událostmi, jak tyto události či témata 

učit na příkladech z nejbližšího okolí. Přesto o to některé školy usilují: 

„Podle místních podmínek je dobře využívat vztahu významných historických událostí k místu, kde žáci 

žijí.“ (ZŠ Doubravník, str. 6) 

„Výuka je cíleně zaměřena na poznávání vztahů ve světě na nejbližším okolí – školní průřezové téma 

Naše Ostopovice. Z této zkušenosti žáci odvozují vazby v širších souvislostech až ke globálním 

problémům současného světa.“ (ZŠ Ostopovice, str. 147) 

„Uvědomuje si a vysvětluje globální souvislosti a problémy v rámci různých oblastí České republiky 

s přesahem do zahraničí.“ (ZŠ Ostopovice, str. 178) 

Řada škol využívá možnosti realizace výuky zaměřené na podporu vztahu k místu prostřednictvím 

projektů. Za nejzajímavější pokládáme zejména projekty s přesahem do života komunity, díky nimž 

vznikne něco prospěšného pro místo, pro obec. 

Komunitní projekty 

Většina projektů v naší škole realizovaných je tzv. komunitních. Zkušenost ukázala, že realizace projektu 

touto formou je sice mnohem náročnější na řízení projektu, nicméně výsledkem je vznik funkčního 

výstupu. Cíle, kterých je v rámci komunitních projektů dosaženo pak odpovídají skutečným potřebám 

cílových skupin a projekt se tak ve svém důsledku stává velmi úspěšným. Ve formě komunitního projektu 

realizujeme: 

„Čí je ta zahrada? 

 Na zelenou – Bezpečná cesta do školy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Porozumění 

Učíme se podle vlastních učebnic – vytváříme si vlastní portfolia 

Extra třídy 

V rámci principů komunitních projektů jsme se přihlásili k programu Environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty – Škola pro udržitelný život...“ 

(ZŠ Veliš, str. 14, 15) 

Za určitý typ projektů můžeme považovat i vznik žákovských materiálů, portfolií a regionálních učebnic 

– zejména v případě učebnic jde o ojedinělý fenomén rozvíjející oblast vztah k místu: 

„Samotní žáci jsou aktivní při vyhledávání informací a vytváří si vlastní učební materiály. Škola 

disponuje vlastními učebními materiály, které jsou přizpůsobeny požadavkům na názornost s důrazem 

na jasné poznávání vztahů mezi lokalitou a širokým okolím.“ (ZŠ Ostopovice, str. 147) 

„Tvorba lokální vlastivědné učebnice a atlasu je inovativním pojetím výuky. Realizací vlastivědné 

učebnice dojde k prohloubení a začlenění myšlenek trvale udržitelného rozvoje do předmětů 

a mezipředmětových vazeb.“ (ZŠ Deblín, str. 11) 
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Jako zajímavý příklad žákovského projektu podporujícího vztah k místu a zároveň poměrně netradičně 

zařazeného v rámci předmětu Informatika je tvorba bulletinu: 

„Publikuje bulletin zaměřený na místní události nebo zajímavosti, tvoří návrh a design bulletinu. Určí 

okruh čtenářů pro svůj bulletin.“ (ZŠ U Říčanského lesa, Říčany, str. 38) 

Uvedený výňatek z ŠVP můžeme zároveň použít jako příklad propojení kompetence vztah k místu se 

strategií aktivního učení.  

Co se týče organizačního zabezpečení, inspirativní je v tomto případě využití disponibilních hodin 

a volitelných předmětů: 

"Vlastivěda, Přírodověda: jsou posíleny o 0,5 hodiny týdně ve 4. ročníku vzhledem k rozšíření učiva 

o region Říčansko." (ZŠ U Říčanského lesa, Říčany, str. 8) 

2.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

Prostor pro rozvoj oblasti vztah k místu poskytují víceméně všechny části ŠVP. Doporučujeme, aby se 

výuka (včetně zdůvodnění) promítla do charakteristiky/zaměření školy a byla nezbytnou součástí 

průřezového tématu Environmentální výchova. Pokud jde o cíle a výstupy, školy by se  –  zejména na 

druhém stupni  –  měly více soustředit na propojení „místního“ s nadregionálními tématy, zamýšlet 

se nad tím, jak na příkladu místa či místních zajímavostí učit nadregionální, celospolečenská či 

globální témata.  

Doporučujeme, aby školy usilovaly – na rozdíl od RVP – více pracovat i na druhém stupni s cíli 

a výstupy kategorie sounáležitost s místem (zodpovědnost za místo, emocionální složka vnímání 

místa) a interpretace místa (význam místa, jedinečnost místa). 

Na druhém stupni by bylo rovněž žádoucí uchopit vztah k místu jako ideální mezipředmětové téma: 

např. český jazyk – zeměpis – dějepis – přírodopis - občanská výchova - hudební výchova.  

Jako nezbytné vidíme propojení vztahu k místu se strategiemi: výuka venku, spolupráce školy s okolím, 

aktivní učení. 

3 POROZUMĚNÍ SYSTÉMŮM A DĚJŮM V NICH 

3.1 Vymezení oblasti 

Oblast je zaměřena na porozumění komplexním systémům tvořenými lidmi, ostatními organismy 

a jejich prostředím (tedy ekologickým, sociálním a socio-ekologickým systémům) a dějům (procesům) 

a vztahům v nich. Zaměřuje se na pochopení zásadních vazeb mezi lidmi, ostatními organismy 

a prostředím a na pochopení obecných zákonitostí (principů) fungujících v komplexních systémech. 

Není tedy primárně zaměřena na získávání znalostí o jednotlivých, dílčích, přírodních a společenských 

prvcích a dějích. Jako komplexní systém lze chápat např. lidské tělo, organizaci, obec, společenstvo 

rostlin a živočichů, klima, planetu Zemi. Oblast je strukturována dle obecných vlastností společných 

pro všechny složité systémy – přírodní, společenské i socio-ekologické (celostnost systému, vzájemná 

propojenost a závislost jeho částí, rozmanitost, změna a vývoj, nejistota a nepředvídatelnost). 

Významná specifika odlišující navzájem přírodní a společenské systémy jsou vyjádřena na úrovni 

rozdělení některých linií. Oblast se doplňuje s ostatními oblastmi rozvoje odpovědného jednání vůči 
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přírodě a lidem. Oproti ostatním oblastem je zaměřena výrazně kognitivně (znalostně) – cílí na to, aby 

člověk měl nejen vůli jednat ve prospěch přírody a lidí, ale aby tak činil účinně, a tedy informovaně – 

na základě snahy o hluboké porozumění složitým dějům v přírodě i společnosti. K tomuto zájmu 

o poznání a porozumění může motivovat rozvoj vnímavosti, vztahu k místu, potřeba porozumět 

složitým otázkám, problémům či konfliktům. Naopak, lepší porozumění vazbám a procesům ve 

složitých systémech životního prostředí a společnosti vytváří předpoklady k objevování významu 

přírody a místa, ke zkoumání svého okolí, informovanému řešení problémů a konfliktů a k účinnému 

jednání ve prospěch prostředí a lidí. Oblast je možno realizovat zejména prostřednictvím terénní práce, 

pozorování a bádání, simulačních her, kritické práce se zdroji (populárně naučnou a odbornou 

literaturou, filmy, mediálními sděleními apod.).  

Složky a linie: 

● Systém jako celek 

● Vzájemná propojenost a závislost 

○ Jedinec a prostředí 

○ Soužití organismů, společenstva 

○ Toky a koloběhy 

○ Zdroje a znečištění 

○ Vazby v globalizovaném světě 

● Rozmanitost 

○ Biodiverzita 

○ Lidská rozmanitost 

● Změna a vývoj 

○ Evoluce a adaptabilita 

○ Vývoj populací a ekosystémů 

○ Vývoj vztahu člověka a přírody 

○ Vývoj globálního společenství 

● Nejistota, nepředvídatelnost 

3.2 Analýza RVP 

Na úrovni klíčových kompetencí je tato oblast kompetencí v RVP zdůrazněna, ne však zcela uceleně. 

Nejuceleněji je pojata v rámci Kompetence k učení: „… operuje s obecně užívanými termíny, znaky 

a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy“. 

Významný je zde důraz na propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí do vzájemných 

souvislostí, naopak určitým deficitem formulace je, že potřeba vytváření komplexního pohledu je 
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vztažena k jednotlivým dílčím jevům, ale není vyjádřen význam komplexnějšího pohledu i na různé 

přírodní, společenské a socioekologické systémy, na celkovou propojenost přírodních a společenských 

jevů a světa. V rámci Kompetence k učení souvisí s porozuměním systémům i důraz na propojování 

a systematizaci informací: „vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení 

a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě“ (str. 10). 

V rámci Kompetencí občanských je zdůrazněno pochopení ekologických souvislostí („chápe základní 

ekologické souvislosti a environmentální problémy“, str. 12). Do formulací klíčových kompetencí v RVP 

se tak z jednotlivých složek porozumění systémům promítá opakovaně složka „vzájemné propojenosti 

a závislosti“ a zčásti (ale nevyřčeně) „systém jako celek“ (propojování poznatků do širších celků, 

komplexnější pohled na různé jevy). Naopak nijak se do formulace klíčových kompetencí v RVP 

nepromítá schopnost práce s rozmanitostí, se změnou a vývojem a s nejistotou a nepředvídatelností. 

Dílčí aspekty porozumění systémům a dějům jsou zahrnuty v řadě vzdělávacích oblastí a oborů na 

úrovni porozumění jednotlivým konkrétním systémům a dějům. Prostor pro komplexnější porozumění 

systémům a pro zobecnění a propojení vytváří zejména vzdělávací oblasti a obory Člověk a jeho svět, 

Matematika, Informační a komunikační technologie, Zeměpis a průřezová témata Myšlení 

v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova, v oblasti komplexních přírodních 

systémů pak Člověk a příroda a v oblasti komplexních společenských systémů Člověk a společnost.  

Jedním z cílů v Matematice je dle Cílového zaměření vzdělávací oblasti vést žáka k „vnímání složitosti 

reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací 

reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita 

je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna 

situace může být vyjádřena různými modely“ (str. 31). Dle Charakteristiky vzdělávací oblasti se tento 

cíl promítá zejména do tematického okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty: „… žáci rozpoznávají určité 

typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, docházejí k pochopení, že 

změnou může být růst i pokles“ (str. 30). Do formulací samotných očekávaných výstupů (i námětů na 

učivo) se však tyto cíle promítají jen velmi omezeně (nedostatečně) a obecně – výstupy zůstávají na 

úrovni matematizace jednoduchých situací („M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 

s využitím funkčních vztahů“, str. 35) a modelování je konkretizováno jen z hlediska použití 

matematických operací, nikoli z hlediska porozumění vztahům v reálném světě („M-9-1-03 modeluje 

a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel“, „M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem 

situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů“, „analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel“, 

str. 34). V očekávaných výstupech chybí důraz na práci s reálnými situacemi, některé zmíněné aspekty 

z charakteristiky a cílového zaměření vzdělávací oblasti nejsou do výstupů promítnuty vůbec (vnímání 

složitosti reálného světa, vyhodnocování hranic použití modelů; poznání, že realita je složitější než její 

model, porozumění, že jedna situace může být vyjádřena různými modely, práce se změnami jevů 

v reálném světě).   

Obdobně v cílovém zaměření vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je sice 

„pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních 

jevů a procesů“ (str. 38), na úrovni očekávaných výstupů však není tento cíl konkretizován více než na 

úrovni posuzování/vyhodnocování vztahů mezi údaji a informacemi („ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost 

informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost“, „ICT-9-2-04 
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používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji“, 

str. 40). 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se dle popisu přínosů 

k rozvoji osobnosti žáka soustředí zejména na porozumění sociálním souvislostem („… prohlubuje 

porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních 

problémů v jejich vzájemných souvislostech“, „… prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro 

pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních 

i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování 

lidských práv“, „… rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, 

nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech“, „… rozvíjí a integruje základní 

vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy" (str. 132).  

Průřezové téma Environmentální výchova dle Charakteristiky průřezového tématu zdůrazňuje význam 

odkrývání „souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy“ (str. 136), 

popsáno ve vztahu k vzdělávací oblasti člověk a společnost). Dále zdůrazňuje systémový přístup, 

dynamiku a komplexnost systémů („… zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních 

zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, 

postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro 

zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční 

hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky 

systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí.“, str. 136). Přes obecnost formulací je to 

v rámci RVP jediný prvek, který do kurikula vnáší jmenovitý důraz na porozumění fungování 

komplexních systémů jako celků a vnímání existence nejen přírodních či společenských, ale 

i socioekologických systémů. Zde se ukazuje význam průřezových přístupů, vnášených do RVP právě 

průřezovými tématy, který mohou obtížně nahradit jednotlivé vzdělávací oblasti a obory. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je pro tuto oblast kompetencí významný tematický okruh 

Místo, kde žijeme a Rozmanitost přírody. Výstupy v tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se zaměřují 

zejména na složku „rozmanitosti“ („ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního a vlastnického“, „ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích“, 

str. 44). Ve vztahu k přírodním systémům složku „rozmanitosti“ zahrnuje i tematický okruh 

Rozmanitost přírody („ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích, ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků“, „ČJS-5-4-

04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky 

třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy“, str. 48). Přínosem pro 

systémový přístup je však tematický okruh „Rozmanitost přírody“ i zaměřením na „vzájemnou 

propojenost a závislost“. (Rozmanitost přírody: „ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé 

a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody 

a činností člověka“, „ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí“, „ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat“, str. 48). 
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Výrazně „systémově“ má být dle charakteristiky vzdělávací oblasti pojata celá vzdělávací oblast Člověk 

a příroda: „V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož 

součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno 

i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně 

možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. 

Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním 

názorům), kritického myšlení a logického uvažování. (…) žáci postupně poznávají složitost 

a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především 

pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské 

zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých 

místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany 

životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.“ Zvláštní roli z hlediska komplexního pohledu na 

souvislosti přírodních a společenských dějů má pak mít Zeměpis: „Komplexní pohled na vztah mezi 

člověkem a přírodou (…) utváří – spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním – také 

vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních 

podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve 

světě.“ (str. 63) Do očekávaných výstupů se toto „systémové“ pojetí Zeměpisu promítá částečně, ve 

výstupech a učivu není zřetelný „systémový“ pohled na města, regiony, planetu apod., není artikulován 

význam zkoumání prvků, které tvoří určitý systém či propojenost mezi různými úrovněmi systémů 

(místní – regionální – globální) či vyhodnocování přínosů a rizik propojenosti. Přínosem je naopak 

zaměření některých výstupů na porozumění změnám a vývoji: „Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich“, 

„Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, 

strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku 

multikulturního světa“ (str. 79). Charakteristika vzdělávací oblasti také zdůrazňuje cílové zaměření na 

„porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí“ (str. 64). 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost přispívá dle charakteristiky vzdělávací oblasti k některým 

složkám porozumění společenským systémům, zejména k porozumění „vzájemné propojenosti 

a závislosti“, „rozmanitosti“ a „změny a vývoje“ („Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, 

sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných 

souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které 

se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu.“, „Žáci se učí 

rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat 

informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat 

v reálných životních situacích.“, str. 51). K cílovému zaměření oblasti patří mj. „odhalování kořenů 

společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném 

a historickém čase“, „hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání 

s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku“ a „rozvíjení orientace 

v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů 

tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve 

vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních“ (str. 52). Na 

úrovni očekávaných výstupů hraje z hlediska složky „změna a vývoj“ významnou roli Dějepis, deficitem 

však je, že je vztahován čistě ke společenským procesům: „D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, 
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sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci 

společnosti“, „D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla“ (str. 55). 

Méně zřetelně se očekávané výstupy v Dějepise dotýkají i „vzájemné propojenosti a závislosti“: „D-9-

8-03 posoudí postavení rozvojových zemí“, „D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa“ (str. 56). Složka „vzájemné propojenosti a závislosti“ je rozvíjena ve Výchově 

k občanství – viz např. „uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory“, 

„VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich 

hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva“, „VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – 

v  obci, regionu“ (str. 61).  

K porozumění významu „rozmanitosti“ má dle charakteristiky vzdělávací oblasti významně přispívat 

i vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, a to „k chápání a objevování skutečností, které 

přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem“ (str. 16) a poznávání „odlišnosti ve 

způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice“ a „vědomí závažnosti vzájemného 

mezinárodního porozumění a tolerance“ (str. 17). Cílové zaměření oblasti pak zahrnuje „rozvíjení 

pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti“ (str. 17). 

Z hlediska pokrytí jednotlivých složek v RVP je největší prostor věnován „vzájemné propojenosti 

a závislosti“ – zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk 

a společnost. Řada vzdělávacích oborů přispívá také k porozumění významu „rozmanitosti“ a „změny 

a vývoje“ (Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda). Zcela deficitní jsou 

naopak výstupy vztažené k porozumění „systému jako celku“ (průřezové téma Environmentální 

výchova, obecně deklarováno v charakteristikách Matematiky a Člověk a příroda) a k práci 

s „nejistotou a nepředvídatelností“ (zcela chybí).  

3.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

Popis klíčových kompetencí v RVP zdůrazňuje význam porozumění souvislostem a propojování 

poznatků z různých vzdělávacích oblastí navzájem. Do formulací klíčových kompetencí je však potřeba 

doplnit vytváření komplexního pohledu nejen na dílčí jevy, ale i na celé přírodní, společenské a socio-

ekologické systémy, porozumění vzájemné propojenosti přírodních a společenských jevů, schopnost 

práce s rozmanitostí, se změnou a vývojem a s nejistotou a nepředvídatelností.  

Charakteristiky všech relevantních vzdělávacích oblastí zdůrazňují důležitost porozumění vzájemné 

propojenosti a závislosti jevů a rozmanitosti, jejich vývoji a změnám i významu rozmanitosti. 

V očekávaných výstupech a učivu je zahrnuto porozumění řadě jednotlivých konkrétních systémů 

a dějů. Prostor pro porozumění fungování komplexních systémů a pro zobecnění vytváří v obecné 

rovině zejména vzdělávací obory Matematika a Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho 

svět a Zeměpis, v oblasti přírodních systémů pak celá vzdělávací oblast Člověk a příroda a v oblasti 

společenských systémů vzdělávací oblast Člověk a společnost a také průřezové téma Myšlení 

v evropských a globálních souvislostech. Porozumění propojenosti přírodních a společenských jevů 

vnáší do kurikula průřezové téma Environmentální výchova. Současná formulace očekávaných výstupů 

a doporučeného učiva v klíčových vzdělávacích oborech jako je Matematika, Informační a komunikační 

technologie, Zeměpis a Dějepis nezahrnuje řadu důležitých aspektů a obecný potenciál těchto oborů 
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se pak nepromítá do závazného kurikula. Napříč RVP chybí očekávané výstupy, které by se vztahovaly 

k porozumění systému jako celku či k práci s nejistotou a nepředvídatelností. 

3.4 Analýza ŠVP 

Zkoumané ŠVP využívají zejména v charakteristikách vzdělávacích oborů a ve výstupech vzdělávacích 

oblastí poměrně velký prostor, který jim RVP poskytuje – zejména pokud jde o výstupy týkající se 

znalostí, jak jednotlivé přírodní či společenské systémy fungují. Tento relativně velký prostor v RVP 

zřejmě způsobuje, že najdeme jen málo příkladů, kdy školy jdou v uvedené oblasti nad rámec vymezený 

RVP.  

Výstupy v ŠVP reflektují poměrně často kategorii „rozmanitost“, a to jak v přírodovědných, tak 

společenskovědních předmětech, chybí zde však výstupy vedoucí k pochopení, proč je tato 

rozmanitost (např. biodiverzita, kulturní pestrost) důležitá. 

Často najdeme v ŠVP i výstupy zaměřené na pochopení vzájemné propojenosti mezi systémy a na 

porozumění souvislostem mezi nimi, ovšem jde o propojenost mezi přírodními systémy na straně jedné 

či mezi společenskými systémy na straně druhé. ŠVP téměř nepracují s propojením mezi 

společenskými, kulturními a přírodními systémy navzájem, s jejich vzájemným ovlivňováním. Je to 

zřejmě dáno i tím, že v RVP prostor pro zmíněná propojení poskytuje prakticky jen charakteristika 

průřezového tématu Environmentální výchova. Jako zajímavý příklad uvádíme zařazení tohoto 

propojení mezi priority základního vzdělávání v úvodní části ŠVP ZŠ Budišov: 

„Umožnit žákům pochopit globální problémy lidstva, kontinuitu života, existenci člověka. Vést je 

k zodpovědnosti za rozhodnutí, která ovlivňují budoucnost, chápání vztahů a vazeb mezi ekonomikou, 

ekologií, technologií, politikou, kulturou.“ (ZŠ Budišov, str. 11) 

Zajímavý je také výstup:  

„… popíše vznik luk v historickém kontextu, vysvětlí závislost existence lidstva na existenci včelstev.“ 

(ZŠ Ostopovice, str. 187) 

Pokud jde o práci s kategorií změna a vývoj, v rámci časové dimenze výrazně dominuje „vývoj 

v minulosti“, zřídka se vyskytují výstupy či učivo obsahující prvek práce s budoucností, s prognózami 

možného vývoje jak u přírodních, tak společenských systémů (pokud se výstupy v ŠVP vyskytují, 

přebírají formulace RVP – zejména u předmětu zeměpis).  

V ŠVP zcela chybí výstupy týkající se kategorie nejistota a nepředvídatelnost. 

Pro rozvoj oblasti Porozumění systémům a dějům v nich je ideální využití strategie mezipředmětového 

přístupu – viz např. ŠVP ZŠ Chýně, charakteristika předmětu Science (spojuje v sobě předměty 

Přírodopis, Fyzika, Chemie), str. 29: „Cílem předmětu je předat žákovi ucelený pohled na systém, jeho 

součásti jsou navzájem propojeny, působí na sebe a vzájemně se ovlivňují“. 

Dalším příkladem může být ŠVP ZŠ Veliš, str. 157:  

„Tento předmět (Zeměpis) má zvláště významný přínos při studiu globálních jevů a souvislostí dnešního 

světa, který je téměř do všech svých struktur zcela propojen a neznalost těchto souvislostí často vede 

ke konfliktním postojům vůči nejrůznějším „objektům“. Jsou-li získané kompetence v rámci tohoto 

předmětu vhodně doplněny kompetencemi a informacemi ze vzdělávacího oboru Dějepis, lze předjímat, 
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že vytvořené postoje vůči dnešní společnosti budou odrazem reálných skutečností, nikoliv 

demagogickým postojem tvořeným lživými a nenávistných projevy.“  

Oblast Porozumění systémům a dějům v nich se prolíná a vzájemně podporuje s oblastmi Vztah k místu 

a Badatelské dovednosti. Pokud jde o Vztah k místu, je zajímavé propojení lokální – regionální 

a globální dimenze:  

„Výuka je cíleně zaměřena na poznávání vztahů ve světě na nejbližším okolí – školní průřezové téma 

Naše Ostopovice. Z této zkušenosti žáci odvozují vazby v širších souvislostech až ke globálním 

problémům současného světa.“ (ZŠ Ostopovice, str. 147)  

Co se týče organizačního zabezpečení, inspirativní je např. zavedení samostatného předmětu Science 

(zahrnuje Př, Che, Fy) – citace viz výše – nebo zavedení volitelných předmětů. 

„Společenskovědní seminář umožňuje žákům porozumět zákonitostem přírodních a společenských 

procesů.“ (ZŠ Kontešinec, str. 56) 

3.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP  

Prostor pro zařazení této oblasti do ŠVP poskytují zejména části jako charakteristika ŠVP, zařazení 

průřezových témat a výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí, zejména Člověk a jeho svět, Člověk 

a příroda a Člověk a společnost. Doporučujeme, aby se školy více soustředily na zařazení výstupů 

vedoucích k pochopení vzájemné propojenosti přírodních a společenských jevů, na vytvoření 

komplexního pohledu na svět. Rovněž je žádoucí, aby se ve výuce začalo pracovat s kategoriemi 

nejistota a nepředvídatelnost, což předpokládá např. využití simulace reálných situací a uvažování 

o různých scénářích budoucnosti. 

4 BADATELSKÉ DOVEDNOSTI 

4.1 Vymezení oblasti 

V této oblasti rozvíjíme schopnosti žáka klást si otázky, hledat na ně vědeckými metodami odpovědi 

a uvědomovat si kriticky jejich platnost. Oblast je v rámci kontinua úzce spjata s chápáním fungování 

systémů a dějů, tedy porozuměním světu, přírodě i lidské společnosti. Rozvíjí strategii, díky níž mohou 

žáci své okolí sami aktivně zkoumat, ale také interpretovat jiné výzkumy, kriticky přemýšlet nad 

věrohodností informací, zdrojů a výzkumných metod a nad platností a omezením zjištěných výsledků 

a závěrů. 

Oblast rozvíjí kritické myšlení žáků a jejich schopnost vyznat se v záplavě informací, které se v různých 

společenských i environmentálních tématech objevují. Vedeme žáky k odhalování různých skrytých 

předpokladů, včetně vlastních, které formují přesvědčení autora informace, zaměřují jeho pozornost 

a ovlivňují jeho interpretaci. Žák, který se snadněji zorientuje v dostupných faktech, bude mít více jasno 

i v tom, jaké jednání je vůči přírodě a společnosti ohleduplnější a proč. Podporujeme tak další 

v kontinuu rozvíjenou strategii vedoucí k odpovědnému jednání, schopnost řešit problémy. 

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Ve složce „Kladení otázek“ žák posiluje svoji schopnost ptát se na 

souvislosti ve světě, v němž žije. Ve složce „Práce s informacemi“ rozvíjí kritické nahlížení na informace 

z různých zdrojů. Složka „Vlastní výzkum“ rozvíjí žákovy dovednosti vedoucí k realizaci vlastního 
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přírodovědného či společenskovědního výzkumu, včetně výzkumné otázky, hypotézy, naplánované 

metodiky, shrnutí a prezentace výsledků. Konečně složka „Význam bádání a jeho omezení“ vede 

k formování postojů k významu vědeckého výzkumu a uvědomování si jeho omezení. 

Přehled složek a linií: 

● Kladení otázek 

○ tvorba otázek 

● Práce s informacemi  

○ výběr informací 

○ kritické posouzení informací 

○ rozpoznání předpokladů 

○ shrnutí informací 

● Vlastní výzkum 

○ výběr výzkumných otázek 

○ tvorba hypotéz 

○ metodika výzkumu  

○ provedení výzkumu 

○ vyhodnocení výzkumu 

● Význam bádání a jeho omezení 

○ význam a limity bádání 

○ etické posouzení bádání 

4.2 Analýza RVP 

RVP se na rozvoj badatelských dovedností v tak komplexní podobě jako je popsáno výše nezaměřuje. 

Přesto v jednotlivých částech dokumentu popisuje rozvoj linií „práce s informacemi“ a „vlastní 

výzkum“. Linie „kladení otázek“ je zčásti pojata v jazykové oblasti bez čitelné souvztažnosti ke 

kompetenci odpovědného jednání k lidem a přírodě, více pak v oblasti Člověk a příroda. Linie „význam 

bádání a jeho omezení“ se v RVP nevyskytuje. Významnější zapojení badatelsky orientované výuky 

obsahuje vzdělávací oblast Člověk a příroda. Kritické práci s informacemi se věnuje také průřezové 

téma Mediální výchova. Rozvoj badatelských dovedností ve smyslu výzkumu je v RVP spojen pouze 

a výhradně s oblastí přírodovědných oborů, zcela zde chybí zaměření na zkoumání společenskovědních 

témat či výzkum v místní komunitě. 

O badatelských dovednostech se v RVP dozvídáme nejdříve v části Klíčové kompetence, konkrétně 

v popisu kompetence k učení a částečně také v kompetenci k řešení problémů. Práce s informacemi je 

v kompetenci pojmenována na základní úrovni bez dalšího zaměření na způsob posuzování (kritické) 

a třídění (dle významu, obsahu, zdroje, věrohodnosti) či např. na schopnost práce se zdroji: 
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„…vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.“ (s. 10) 

Kritické posouzení informací je spojeno až s částí spadající do linie „vlastní výzkum“: „samostatně 

pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro 

využití v budoucnosti“ (str. 10). Pozornost je zde přitom zaměřena více na provedení a vyhodnocení 

výzkumu. Významná pro smysluplné posouzení vlastního experimentu či pozorování je přitom ale také 

schopnost kvalitní a vědomé přípravy výzkumu, tak aby žáci rozvíjeli vlastní schopnost formulování 

a výběru výzkumných otázek, tedy předmětů bádání, a učili se tím kriticky vztahovat ke společenskému 

a přírodnímu prostředí kolem sebe. To však RVP do formulace klíčových kompetencí nezahrnuje. 

Podobně významné jsou kroky – tvorba hypotézy a osvojení si či vytvoření metodiky výzkumu, které 

krom získaných poznatků z výzkumu, rozvíjejí samostatné myšlení žáků. Tyto oblasti ve vymezení 

klíčových kompetencí také chybí, ale objevují se ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kde jsou 

badatelské dovednosti zpracovány v rámci RVP nejuceleněji. 

V oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Informační technologie je 

významná pozornost věnována práci s informacemi a jejich kritickému posouzení. V charakteristice 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je popsáno: „V Komunikační a slohové výchově se žáci 

učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat 

se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, 

analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.“ (str. 16) 

Kritické posouzení se ale bohužel vytrácí z výstupů v této oblasti pro 1. stupeň, kde je práce 

s informacemi mírně zúžena na schopnost rozpoznat důležité sdělení v textu: „rozlišuje podstatné 

a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává“, či 

manipulativní postupy v dalších sděleních: „rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě” (str. 18). 

Výstupy pro 2. stupeň popisují práci s informacemi poměrně uceleně: „ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném 

nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s 

dostupnými informačními zdroji; ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 

záměr partnera v hovoru; ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá 

k ní kritický postoj” (str. 22). 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti Informační technologie zahrnuje „porovnávání informací 

a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší 

věrohodnosti vyhledaných informací“ (str. 38), což je spojeno s výstupem: „ICT-9-1-01 ověřuje 

věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost“ 

(str. 40). 

Ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a Člověk a svět práce vytváří RVP 

prostor pro rozvoj schopnosti zpracovat a vyhodnotit vlastní výzkum:  

Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zdůrazňuje „Na základě praktického poznávání 

okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat 

a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu“ (str. 43). Tento popis 

charakteristiky oblasti je zde přitom v souladu s očekávanými výstupy. „(Výstupy pro 1. období) –
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provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek.” (str. 47) „Výstupy pro 2. období: založí 

jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.” (str. 47) 

Charakteristika oblasti Člověk a příroda popisuje badatelské dovednosti velmi uceleně: „… důležité 

dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, 

experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, 

analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny 

přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) 

a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické 

problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.“ (str. 63) 

Oproti tomuto ucelenému pojetí se však vyskytují ve výstupech formulace směřující pouze k provedení 

pokusu/ experimentu a zhodnocení výsledků. V podobné míře se pozorování a výzkumu věnuje RVP 

v oblasti Člověk a svět práce. 

4.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pracuje s badatelskými dovednostmi v rámci vzdělávacích oblastí a oborů převážně z hlediska 

práce s informacemi (Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, IT) a realizace vlastního výzkumu 

(Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce). Další linie nerozvíjí a současně rozvoj 

zpracovaných linií nepojímá v žádné z oblastí komplexně. Badatelské dovednosti jsou v RVP spojeny 

téměř výhradně s přírodovědnými obory. 

Řada formulací cílů a výstupů odpovídajících liniím „práce s informacemi“ a „vlastní výzkum“ může být 

příkladem pro další oblasti a obory, které se badatelskými dovednostmi příliš či vůbec nezabývají. Těmi 

jsou především humanitně orientované obory – Dějepis, Občanská výchova, ale i např. Zeměpis nebo 

průřezová témata (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova) 

a tzv. „výchovy“. Zde by bylo vhodné vytvořit prostor pro badatelské dovednosti, který by umožnil 

prohloubení schopnosti žáků porozumět a kriticky nahlížet i na společenskovědní témata či usnadnil 

přípravu školního či komunitního projektu zaměřeného na řešení konkrétního problému/tématu.  

Doporučením pro revizi RVP je také ucelenější pojetí badatelských dovedností např. právě 

zapracováním všech jejich částí do klíčových kompetencí a zajištění tak nadpředmětové působnosti. 

V případě jednotlivých oborů by bylo vhodné pracovat také s dovednostmi „kladení otázek“ 

a „významu bádání a jeho omezení“, které usnadní žákům přístup nejen k vlastnímu zkoumání, ale 

i lepší orientaci pro práci se závěry vědeckých výzkumů. 

4.4 Analýza ŠVP 

Badatelství se objevuje u zkoumaných ŠVP v těchto oblastech: charakteristika předmětů, zejména ve 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho svět. Nejčastěji se badatelské dovednosti objevují 

ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, a to v předmětech Fyzika, Chemie, 

Přírodopis, na 1. stupni v Přírodovědě.  

Např. u ZŠ Jílové (Charakteristika předmětu, Přírodopis) se objevuje tato formulace: „Ve vzdělávacím 

oboru Přírodopis směřujeme výuku ještě specificky k spojování učení se zkušenostmi a dovednostmi 

získanými při pozorování a srovnávání součástí přírody i při provádění vlastních pokusů.“ (str. 268) 
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Naproti tomu je konkrétnější formulace patrná u MŠ a ZŠ Janovice (charakteristika předmětu Chemie, 

str. 61) uvádí: „V hodinách jsou využívány prvky Badatelsky orientovaného vyučování (BOV)." 

ZŠ Chýně (předmět Science, str. 29) uvádí: „… dává tímto žákovi možnost přijít s vlastním návrhem 

experimentu a jeho realizací. Vede žáky k ověřování a komparaci výsledků experimentování.“ Z takto 

formulované charakteristiky lze předpokládat, že vlastní realizace bude probíhat metodami blížícími se 

badatelsky orientované výuce. 

ZŠ Deblín (Zeměpis, str. 316–317): „Vzdělávací obor Zeměpis, svým činnostním a badatelským 

charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si 

uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště 

významné je, že při systematickém studiu přírody si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se 

především o rozvíjení dovednosti soustavně pozorovat změny probíhající v přírodě, zpracovávat 

a analyzovat je a následně je vyhodnocovat a vyvozovat z nich závěry. Učí se odhalovat příčiny 

a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své 

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje – to 

umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí.“  

ZŠ Jindřichův Hradec (Fyzika): „ Učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní 

postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, 

vyhodnocení získaných dat.“ 

Výstupy jednotlivých předmětů: Často se formulace výstupů objevuje v obecné rovině a je těžké si 

pod nimi představit konkrétní badatelské dovednosti. 

ZŠ a MŠ Libchavy: „… provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování“ 

(str. 2). Není však přesněji popsáno, jak zaznamenává a hodnotí. 

ZŠ Kontešinec (předmět Výzkumník, str. 382): „Volitelný předmět Práce s laboratorní technikou 

navazuje na experimentální činnosti v přírodovědných předmětech – Chemie, Fyzika, Přírodopis. Cílem 

výuky je přiblížení základních přírodních zákonitostí pomocí jednoduchých experimentů. Činnost žáků 

je zaměřena na využívání vhodných pracovních postupů, přístrojů, zařízení a pomůcek pro konání 

konkrétních pozorování, měření a experimentů.“ Jednotlivé výstupy jsou bohužel popsány velmi 

obecně. Dále ZŠ Kontešinec (předmět Pracovní činnosti, str. 456): „… samostatně vede pěstitelské 

pokusy a pozorování a zaznamenává si výsledky.” 

ZŠ Stěžery (předmět Informatika, str. 382): „… žáci pomocí internetu vyhledávají místa, události 

a informace zaměřené na Evropu, v rámci kompetencí žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

zdrojů.“ 

Pokud jde o charakteristiku ŠVP, v MŠ a ZŠ Janovice (Charakteristika ŠVP, str. 11) je uvedena tato 

formulace: „… budeme jim dávat individuální prostor pro vlastní zkoumání, pozorování a bádání.“ 

Nejčastější upřesnění kompetence je na úrovni vlastního výzkumu, a to předmětech Chemie, Fyzika, 

Prvouka, Přírodopis.  

V ZŠ Chýně (Charakteristika ŠVP, str. 13) se uvádí: „… umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, 

porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.“ 
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ZŠ Budišov v ŠVP na str. 13 uvádí: „… chceme, aby žáci více pozorovali rozmanité přírodní jevy v okolí 

školy, hledali pro ně vysvětlení, prováděli zkoumání a pokusy, vytvářeli hypotézy a propojovali tak 

veškeré školní dění s reálným životem.“ 

ZŠ Veliš se přímo zapojuje do projektu Badatelé a formulaci vkládá i do svého ŠVP (str. 13): „… škola je 

zapojena do projektu badatele.cz, a více než dva roky s metodou pracuje. Cílem této metody je pěstovat 

v žácích přirozenou zvídavost.“ Jednotlivé principy badatelsky orientované výuky jsou zmíněny 

především v souvislosti s přírodovědně orientovanými předměty (fyzika, přírodověda). Lze 

předpokládat, že díky dlouhodobému zapojení do projektu metoda prolíná výukou, nicméně výslovně 

jsou v ŠVP zmíněny její prvky jen v několika místech a dále bádání formou pokusů na rovině doporučení 

RVP. 

Zajímavý pohled, formulaci i realizaci nabízí ZŠ Kontešinec (Charakteristika ŠVP, str. 8), v oblasti 

kompetencí tzv. Objevování: „Objevování – získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich 

věrohodnost – zvažovat různé zdroje dat – radit se s lidmi ze svého okolí – konzultovat s experty –

vytvářet a pořádat dokumentaci.“ 

Nejčastěji se BOV objevuje v těchto podkategoriích:  

Vlastní výzkum – jde zejména o tzv. pozorování, zkoumání, pokusy a jejich postupy, zkoumání dějů, 

měření v předmětech Prvouka, Přírodověda, Pěstitelské práce, Matematika, Fyzika, Přírodopis, 

Chemie, Přírodovědná praktika. 

Práce s informacemi – nejčastěji se objevuje formulace otázek: „… samostatně vyhledávají, zkoumají 

a třídí informace z dostupných zdrojů“ v předmětech: Český jazyk, Matematika, Informatika. 

Kladení otázek – např. ZŠ Rajhrad (ŠVP, str. 129) „Odlišuje subjektivní a objektivní sdělení, využívá 

základy studijního čtení, ověřuje fakta porovnáním s dostupnými informačními zdroji nebo pomocí 

otázek." V předmětu Český jazyk se objevují metody kritického myšlení zejména ve vztahu 

k přečtenému textu.  

V oblasti kompetencí školy nejvíce uvádějí činnosti odpovídající badatelství zejména u Kompetence 

k učení a řešení problémů. 

4.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP  

V ŠVP škol se objevují pouze prvky, činnosti, jednotlivé postupy či dovednosti, které jsou součástí 

komplexních badatelských dovedností. Doporučujeme školám kompaktnější, celistvé zpracování 

badatelsky orientované výuky jako „principu“ a jeho zapracování do jednotlivých částí ŠVP. Tento 

princip by se mohl stát součástí celé struktury školních programů, a to od Charakteristiky ŠVP, přes 

Kompetence, Charakteristiky učebních osnov i Hodnocení. Dále doporučujeme, aby princip BOV byl 

zaměřen nejen na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, ale měl by proniknout i do 

ostatních vzdělávacích oblastí, napříč výukou i předměty. 
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5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

5.1 Vymezení oblasti 

V této oblasti rozvíjíme schopnosti žáka rozumět sociálním a environmentálním problémům od 

místní po globální úroveň a podílet se na jejich řešení. Oblast je v rámci kontinua možné chápat jako 

účinnou strategii, která umožňuje žákům dosáhnout jednání, které je odpovědné vůči přírodě a lidem. 

Tuto strategii podporují postoje a dovednosti spojené s žákovou připraveností jednat ve prospěch 

životního prostředí a lidské společnosti a také schopnosti problémy a jevy účinně zkoumat. 

Pojem problém zde chápeme jako ohrožení nějaké hodnoty, a to z environmentálního nebo sociálního 

pohledu (např. znečištění místního potoka, nebezpečné místo pro děti po cestě do školy apod.), lokální 

i globálního charakteru (na globální úrovni např. klimatická změna, migrace). Problém vždy vyžaduje 

diskuzi a případně řešení. Toho ale nedosáhneme obvyklými postupy snadno. Problémy, respektive 

jejich příčiny a důsledky, bývají navzájem provázané, je třeba je odhalit, zvážit možné dopady řešení 

pro různé aktéry problému. Žáci se tak učí vnímat svět a jeho fungování komplexně, jako složitý systém. 

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Ve složce „Průzkum problému“ se věnujeme rozvoji dovedností 

souvisejících s důkladným popsáním a pochopením problému, tedy rozpoznáním souvislostí 

a identifikací zainteresovaných stran, jejich postojů a související potřeb, záměrů a hodnot. Složka 

„Práce s vlastním názorem na problém“ ukazuje cestu, jak vést žáky k odpovědnému postoji. Dále se 

žáci věnují vyřešení problému způsobem, který bude pro všechny přijatelný, tyto dovednosti popisuje 

složka „Hledání řešení problému“. V poslední složce, nazvané „Činnost směřující k vyřešení 

problému“, se žáci nejprve rozhodují, zda se do řešení opravdu zapojí, a následně se učí plánovat, 

uskutečnit a vyhodnotit zvolenou akci. 

Přehled složek a linií:  

● Průzkum problému 

○ rozpoznání problému 

○ zkoumání souvislostí problému 

○ mapování zapojených osob 

○ vlastní průzkum zapojených osob 

● Práce s vlastním názorem na problém 

○ tvorba vlastního názoru 

● Hledání řešení problémů 

○ zpracování návrhu řešení problému 

○ posuzování různých řešení problému 

● Činnost směřující k vyřešení problému 

○ rozhodnutí o akci 
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○ plánování akce 

○ provedení akce 

○ vyhodnocení výsledků akce 

5.2 Analýza RVP 

RVP pracuje s oblastí kompetence „řešení problémů“ na mnoha místech s podobným důrazem jako 

sledované kontinuum odpovědného jednání k lidem a přírodě (v RVP jde o samostatně vymezenou 

klíčovou kompetenci, zde budeme používat název “oblast kompetence”, či “oblast”). Řešení problémů 

je uvedeno již v úvodní části v kapitole „3.1. Pojetí základního vzdělávání“, kde je zasazeno do 

souvislosti s motivací problémy řešit a přesvědčením, že je to možné. Je ale zdůrazněno jen na úrovni 

1. stupně, což působí poněkud nelogicky: „Základní vzdělávání na 1. stupni (...) svým činnostním 

a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je 

k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení 

problémů.“ (str. 8) 

Výrazně je „řešení problémů” zdůrazněno v cílech základního vzdělávání (ZV) a v popisu „kompetence 

k řešení problémů“. Mezi cíle vzdělávání RVP zahrnuje „podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a k řešení problémů“ (str. 11). Pojetí klíčové kompetence do velké míry 

koresponduje s popisem této oblasti ve vývojovém kontinuu, které rozvíjí dílčí oblasti do konkrétně 

odstupňovaných kroků. V tomto ohledu by kontinuum mohlo tvořit rozvíjející a ukotvující materiál pro 

danou klíčovou kompetenci. Hledisko, které v RVP není konkrétně rozvedeno, ale pouze naznačeno 

v úvodu kompetence, je propojení vlastní aktivity žáků v řešení problémů s reálným životem mimo 

školu. RVP v popisu sice uvádí, že žák „vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni“ 

(str. 11), ale v dalších částech již toto akcentováno není a RVP směřuje spíše do oblasti obecného využití 

logických, matematických a empirických postupů. Ačkoli ty se s řešením problémů reálného života 

mimo školu nijak nevylučují, z popisu dále není nijak patrné (a tedy ani motivační), že by učitel měl vést 

žáky právě ke zkoumání problémů ve svém okolí, k zaujetí vlastního postoje k tomu, zda daný problém 

chtějí řešit a k naplánování a vyhodnocení konkrétní akce. Zapojením tohoto hlediska aplikace do 

reálného života v okolí školy by úvodní vymezení kompetence získalo jasnější podobu i pro řešení 

problémů mimo školu. Hledisko, které je možné v RVP naopak vyzdvihnout, je zaměření na posílení 

vůle nevzdat řešení problému v případě nezdaru. 

„Na konci základního vzdělávání žák: 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí 

o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá 

k tomu vlastního úsudku a zkušeností, 

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se 

odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, 

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 

matematické a empirické postupy, 
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• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů“,  

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.“ (str. 9) 

Zmíněný deficit prostoru a podnětů v RVP i pro řešení reálných problémů „mimo školu“ potvrzuje 

i promítnutí této kompetence do jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů. Ačkoli se kompetence 

k řešení problémů objevuje ve většině z nich, často se jedná pouze o řešení logických úloh 

a empirických problémů či teoretického řešení problémů z reálného života, viz charakteristika 

vzdělávací oblasti Matematika. „Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit 

a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy.“ 

(str. 30) 

Obdobně je pojat i popis cílového zaměření oblasti „provádění rozboru problému a plánu řešení, 

odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti 

výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému“ (str. 31).  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět obsahuje konkrétnější posun k řešení problémů i mimo školu a to 

především s ohledem na řešení problémů životního prostředí, ale i na problémy společenské. Míra 

požadované iniciativy žáků však končí u návrhů možných řešení problémů. Žáci se tak i zde učí pouze 

přípravě na řešení problémů mimo školu a teoreticky poznávají a zkoumají charakter problému u nás 

či ve světě. Ve vztahu k vývojovému kontinuu odpovědného jednání k přírodě a lidem lze říci, že v RVP 

je na řadě míst zařazena složka „průzkumu problému” (linie „mapování zapojených osob” a „vlastní 

průzkum zapojených osob” ale zmíněny nejsou) a „hledání řešení problému”. Naopak téměř zcela chybí 

obsah složky „činnosti směřující k vyřešení problému“ a není výrazněji specifikována „práce s vlastním 

názorem na problém“. 

„…hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale 

udržitelnému rozvoji“ (str. 43). A „poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny 

a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města).“ (str. 45) 

„Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí 

soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).“ (str. 42) 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost je opět obecně deklarováno zaměření na kompetenci řešení 

problémů: „Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, 

zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, 

reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.“ (str. 51) Pro vzdělávací obor Výchova 

k občanství popisuje charakter obsahu vzdělávání jako „Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje 

smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě 

demokratické společnosti.“ (str. 51) Rozvíjení zájmu o veřejné dění či motivace k aktivnímu zapojení je 

také součástí cílů této oblasti. Zaměření přímo na řešení problémů je zde možno odvodit většinou jen 

nepřímo z obecnějších formulací a při bližším pohledu do výstupů se vyskytuje pouze u jednoho 

výstupu v rámci vzdělávacího oboru Výchova k občanství: „VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních 

a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální 

úrovni – v obci, regionu“ (str. 61). Zároveň i v této formulaci rozvoj kompetence tedy opět směřuje 
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pouze do složek „průzkum problému“ a „hledání řešení problému“. V případě Výchovy k občanství tak 

chybí zásadní složka „činnost směřující k vyřešení problému” posilující aktivní přístup člověka 

k prostředí, ve kterém žije i strategie, jak rozvíjet přesvědčení žáka, že může něco ve svém okolí změnit. 

Doplňkový vzdělávací obor Etická výchova vytváří prostor pro posilování kompetence řešení problémů 

s ohledem na společenský rozměr řešení problémů formulací výstupu: „EV-9-1-07 je vnímavý 

k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení“ (str. 118). 

V podobném pojetí jako bylo uvedeno již výše u obecných částí a vzdělávacích oblastí a oborů se RVP 

věnuje řešení problémů také v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova a Výchova 

demokratického občana.  

„Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska 

různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 

vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci.“ (str. 129) 

„Její získání má žákovi umožnit konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, 

respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod 

a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení“ (s. 129). 

Oproti tomu obory v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis,…) 

se kompetencí k řešení problémů téměř zabývají omezeněji a málo konkrétně. 

Naopak více proaktivní přístup vkládá RVP do průřezových témat Multikulturní výchova 

a Environmentální výchova, kde je součástí popisu přínosu průřezových témat v oblasti postojů 

a hodnot a to ve spojení s vytvářením prostoru pro posilování aktivního zapojení žáků do řešení 

konkrétních problémů týkajících se soužití různých kultur či ochrany životního prostředí: „vede 

k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu“ (MKV, str. 134), 

„vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí“ (EV, str. 137). 

5.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pracuje s kompetencí „řešení problémů“ ve většině svých částí, vymezuje ji jako součást hlavního 

záměru základního vzdělávání a samostatný prostor jí věnuje v rámci klíčových kompetencí. Jako 

takovou ji prolíná do většiny vzdělávacích oblastí a oborů. Při bližším srovnání obsahu klíčové 

kompetence a stejné oblasti rozpracované v rámci vývojového kontinua kompetencí odpovědného 

jednání k přírodě a lidem lze najít řadu shodných pojetí a překrývajících se vymezení (zejména 

ve složkách průzkum problému a hledání řešení problému). Současně ale RVP nevytváří téměř žádný 

prostor pro rozvoj složky „činnost směřující k vyřešení problému“. Většina učebních činností a výstupů 

spojených s řešením problémů zůstává u teoretického zpracování či řešení úloh z reálného života – 

nikoliv však přímo v reálném životě. Určitou výjimku představují formulace uvedené u průřezových 

témat MKV a EVVO, které vybízejí k „angažovanosti v řešení problémů“, ani zde ale není výslovně 

vytvořen prostor pro vytvoření vlastních žákovských akcí. Posílení by zasloužila i složka „práce 

s vlastním názorem na problém“ a výraznější a konkrétnější prolnutí kompetence do jednotlivých 

oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda.  

Hlavním doporučením pro revizi RVP je proto doporučení vzít v potaz, že schopnost reálně řešit 

problémy ve škole i mimo školu, tedy nikoliv pouze ve formě promyšlení a přípravy plánu, je 
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důležitou součástí utváření odpovědnosti vůči svému okolí a důvěry ve vlastní schopnost něco 

změnit. Propojení se situacemi ve škole i mimo ní ve formě přípravy akce současně nabízí prostor 

pro rozvíjení a uplatnění řady oborových znalostí a dovedností. 

5.4 Analýza ŠVP 

Jak již bylo zmíněno, RVP pracuje s oblastí Řešení problémů často obdobně jako sledované kontinuum. 

Tomu odpovídá také stav analyzovaných ŠVP, které pracují s touto oblastí v souladu s RVP. Stejně jako 

u RVP se školy nejčastěji věnují složkám průzkum problému a hledání řešení problému.  

Většina škol se klíčovým kompetencím (včetně řešení problémů) věnuje již v charakteristice ŠVP, 

později i v charakteristikách předmětů a osnovách. Charakteristika ŠVP umožňuje škole určit si vlastní 

pojetí kompetence k řešení problémů a zdůraznit tak vlastní formulací, co považuje při jejím rozvíjení 

za klíčové.  

ŠVP se, stejně jako RVP, soustředí na složky průzkum problému a hledání řešení problému a to 

většinou i v podobné šíři. Těmto složkám tak v této podkapitole již nevěnujeme větší prostor. Naopak 

se pokusíme pro inspiraci níže zdůraznit méně časté složky činnost směřující k vyřešení problému 

a práce s vlastním názorem na problém.  

Jedním z příkladů činnosti směřující k vyřešení problémů může být tato citace z osnov povinně 

volitelného předmětu Biologická praktika: „vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 

rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností (referát, praktické zapojení do aktivit, 

vedoucích k ekologizaci a ozdravění prostředí školy).“ (ZŠ Drásov, str. 321) 

Konkrétním příkladem pak mohou být i tyto činnosti: „Ochrana žab ve Štěpánovicích, stavba bariér, 

dobrovolně“ (ZŠ Doubravník, str. 28), nebo „Se skauty se podílíme na mezinárodním projektu: Postavme 

školu v Africe“ (ZŠ Doubravník, str. 23). Tyto aktivity však nejsou v ŠVP dále rozepsány a není tak zcela 

jasné, jakým způsobem probíhají a zda se studenti podílí i na fázích předcházejících samotnou akci. 

Zmíněné činnosti vnímáme jako důležité pro rozvoj složky, protože se týkají problémů z reálného 

života. Obecně vzato však ŠVP většinou (v souladu s RVP) sledují problémy spíše z teoretického úhlu 

pohledu. 

Příkladem práce s vlastním názorem na problém je pak tato citace: „Kompetence k řešení problému: – 

výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit a posoudit 

z nejrůznějších společenských aspektů pro současnost i do budoucnosti.“ (ZŠ Kontešinec, str. 134) 

Vhodným způsobem, jak tuto oblast kompetence rozvíjet, je projektová výuka či aktivizační metody ve 

výuce. Mezipředmětový přístup, který projektová výuka umožňuje, je důležitý k uchopení problémů 

z více pohledů. Projektová výuka také dává školám možnost rozvíjet tuto oblast skrze řešení reálných 

problémů. Školy v ŠVP často uvádějí konkrétní projekty (krátkodobé i dlouhodobé), do kterých se 

zapojují. Z častěji jmenovaných dlouhodobých je to například Ekoškola, která je zmíněna i v kontinuu. 

Další z příkladů přímo z ŠVP: „EXTRA TŘÍDY Jedná se o program, který vyhlásil Nadační fond Tesco. 

Úspěšné třídy získají od této nadace finanční příspěvek, díky kterému se sami žáci pokusí zlepšit 

prostředí v okolí školy a vybudují něco zajímavého pro své spolužáky, pro obyvatele obce a žáky okolních 

škol. Projekt je připraven a také realizován samotnými žáky.” (ZŠ Veliš, str. 13) 
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Dále se často jako strategie k rozvíjení oblasti kompetence objevuje týmové řešení problémů, většinou 

však bez propojení s konkrétními aktivitami. Jedním ze zajímavých příkladů je pak využití simulace: 

„Simuluje různé fiktivní situace, se kterými se žák může setkat, vede tak žáka k nutnosti zaujmout postoj 

k dané situaci, najít východisko, řešení a uvědomění si následků zvoleného řešení. Učitel utváří u žáků 

návyk na dořešení jednotlivých témat, námětů." (ZŠ Jílové, str. 329) 

5.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

ŠVP pracuje s touto kompetencí do velké míry dle RVP. Některé školy jdou i nad rámec RVP 

a přizpůsobují formulaci klíčové kompetence celkové koncepci daného ŠVP. Obdobně jako v RVP je 

však hlavním problémem ŠVP pouze teoretická formulace výstupů. Většina výstupů zůstává na úrovni 

návrhu řešení problému. Výstupy jsou většinou formulované takto – žák: umí, navrhne, vysvětlí, 

orientuje se. Příkladem výstupu, který počítá s větším zapojením žáků, je např.: „Aktivně se účastní 

humanitárních aktivit zaměřených na zmírnění bídy a chudoby ve světě." (ZŠ Drásov, str. 329) 

Doporučení, která jsou uvedena v předchozí části k revizi RVP tedy platí obdobně i pro ŠVP. 

6 PŘIPRAVENOST JEDNAT 

6.1 Vymezení oblasti 

V této oblasti rozvíjíme postoje a dovednosti spojené s připraveností žáka na aktivity vedoucí ke 

zvyšování kvality života a životního prostředí. Oblast se přímo vztahuje k odpovědnému jednání 

k přírodě a lidem, to však neznamená, že stačí rozvíjet právě ji. V kontinuu navazuje na vhodné 

strategie, tedy rozvinuté dovednosti spojené se zpracováním informací a řešením problémů a také na 

znalosti, tedy schopnost porozumění světu a jeho fungování v souvislostech. Rozvoj v této oblasti je 

pomyslnou třešinkou na dortu odpovědného jednání. Zmíněné znalosti a dovednosti zde posunujeme 

na vyšší stupeň, k aktivnímu občanství v rámci pravidel demokratické společnosti. Žák umí efektivně 

využívat svoje práva a zvyšuje tak možnosti ovlivnit jednání sebe i druhých, a to i nepřímo, např. 

sepsáním dopisu odpovědnému úředníkovi, vytvořením petice apod. Může tak řešit a ovlivnit více věcí 

a problémů než jako odpovědně se chovající jednotlivec. K metodám občanské neposlušnosti oblast 

žáky nevybízí. 

Oblast je rozdělena do dvou složek. Složka „Odpovědnost a osobní postoje“ představuje práci s postoji 

spojenými s připraveností žáka na akci, s rozvíjením jeho motivů, povědomím o společenských 

normách a odpovědném rozhodování. Složka „Akční dovednosti“ pak rozvíjí specifické schopnosti 

potřebné pro sebereflexi vlastního jednání, šetrný pobyt v přírodě, šetrné zacházení se zdroji 

a občanské zapojení, včetně ovlivňování ostatních jedinců. 

Přehled složek a linií: 

● Odpovědnost a osobní postoje 

○ přesvědčení o vlastním vlivu 

○ motivy jednání 

○ společenské normy 

○ odpovědné rozhodování 
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● Akční dovednosti 

○ sebereflexe vlastního jednání 

○ šetrný pobyt v přírodě 

○ šetrné zacházení se zdroji 

○ občanské zapojení 

○ ovlivňování a podpora ostatních 

6.2 Analýza RVP 

RVP ve svém úvodu (kap. pojetí základního vzdělávání) připisuje významnou roli rozvoji hodnot 

a postojů u žáků a současně uvádí metody, které funkčně přispívají k dosažení tohoto záměru. Jeho 

součástí má být i přenášení větší odpovědnosti na žáky, čímž RVP do jisté míry otevírá prostor pro 

zkoušení si „akčních dovedností“ v praxi, v rámci života školy.  

„Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim 

umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému 

a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana 

našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji 

zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se 

životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, 

zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve 

vzdělávání i v organizaci života školy.“ (str. 8) 

V části Cíle základního vzdělávání stanovuje RVP jako jeden z cílů rozvoj žáků coby zodpovědných 

osobností. Jako příklady konkrétních postojů uvádí toleranci a ohleduplnost k jiným lidem, jako 

příklady akčních dovedností pak – aktivně chránit fyzické, duševní a sociální zdraví. RVP tak pro rozvoj 

kompetence „Připravenost jednat“ vytváří významný prostor, neboť obsah obou jejích složek promítá 

v obecné rovině min. do tří cílů: 

„… připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti“ (str. 8); 

„… učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“ (str. 8); 

„… vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je 

žít společně s ostatními lidmi" (str. 9). 

V rámci kapitoly věnované klíčovým kompetencím je uvedeno, že jejich součástí je kromě jiného rozvoj 

určitých hodnot a postojů. Tyto podle RVP odrážejí obecně přijímané hodnoty společnosti. Vzhledem 

k postavení klíčových kompetencí na vrchol RVP, k němuž mají směřovat veškeré vzdělávací činnosti 

a obsahy, je dobré zdůraznit, že takto poskytuje dokument v obecné rovině minimálně stejnou váhu 

rozvoji hodnot a postojů jako rozvoji znalostí a dovedností. 

„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází 

z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence 
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jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 

společnosti.“ (str. 10) Výběr konkrétních klíčových kompetencí RVP tedy spojuje zčásti s cíli, které 

korespondují s pojetím rozvoje hodnot, postojů, či akčních dovedností v rámci připravenosti jednat 

(posilování funkcí občanské společnosti). Cíl zaměřený na „vytváření spokojeného a úspěšného života” 

je nepochybně důležitý pro život každého člověka, ale složku mířící k přijetí odpovědnosti či posílení 

určitých hodnot již nijak neakcentuje. Vhodné by proto bylo již v obecném úvodu spojit výběr klíčových 

kompetencí také s cíli zahrnujícími např. rozvoj odpovědnosti za kvalitu života svého, komunity i místa, 

kde žiji (v lokálním i globálním rozměru).  

V rámci konkrétních klíčových kompetencí se „připravenost jednat“ objevuje jako součást kompetence 

občanské a pracovní. V obou případech jde o odpovědné jednání s ohledem na přírodu i společnost, 

pouze příroda se zde objevuje vždy již jako součást životního prostředí, nikoli sama o sobě. 

„…rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová 

se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.“ (str. 12) 

„…respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

a trvale udržitelného rozvoje společnosti.“ (str. 12) 

„…přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 

prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.“ (str. 13) 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se připravenost jednat objevuje na řadě míst. Ve dvou 

tematických okruzích je konkrétně formulován záměr rozvíjet u žáků odpovědné rozhodování, 

tolerantní postoj vůči lidem a šetrné jednání ve vztahu k přírodě:  

„V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování 

a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, 

snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. … Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním 

poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu“ (str. 42); 

(tematický okruh Rozmanitost přírody) „Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších 

informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování 

a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně 

přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji“ (str. 43).  

Cíle vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v několika bodech zmiňují „připravenost jednat“ v podobě 

akčních dovedností a postojů, které chce oblast rozvíjet: „utváření ohleduplného vztahu k přírodě 

i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně“ (str. 43); 

„poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě 

respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění 

povinností a společných úkolů“ (str. 43).  

Cíle tematických okruhů, zařaditelné pod připravenost jednat, se odrážejí pouze v několika 

očekávaných výstupech. Výstup spadající pod tematický okruh Lidé kolem nás je příkladem částečného 

propojení s připraveností jednat: „ČJS-5-2-03 (žák) rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se 

už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy“ (str. 45). 
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Rozpoznání a reflexe určitého typu jednání a schopnost na ně reagovat je v RVP obvykle spojena 

s jednáním „ostatních lidí“, které tvoří důležitou součást osobní angažovanosti ve společnosti. 

Současně ale ve výstupech chybí reflexe vlastního jednání. Ta je v kontinuu odpovědného jednání 

k lidem a přírodě zachycena především v liniích „přesvědčení o vlastním vlivu“ a právě „sebereflexe 

vlastního jednání“. Jejich začlenění považujeme za důležité především proto, že uvědomění si vlastního 

postoje a jednání tvoří důležitý základ pro jejich další rozvoj. Tematický okruh Rozmanitost přírody 

uvádí výstup „ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí” (str. 50) a Člověk 

a zdraví „ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích simulujících mimořádné události” (str. 49). Tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé a čas, ve 

svých výstupech „připravenost jednat“ neobsahují. 

Další prostor pro rozvoj „připravenosti jednat“ nabízí RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, 

konkrétně ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství, již definuje mj. jako oblast, která „otevírá cestu 

k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání 

i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací“ (str. 51). Zasahuje tak složku „odpovědnost 

a osobní postoje“ (linie Motivy jednání) a složku „akční dovednosti“ (linie Sebereflexe vlastního 

jednání). Dále pak: „… ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky 

respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za 

vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl 

jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické 

společnosti.“ (str. 51) I zde, stejně jako na 1. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, jsou 

zachyceny obě složky sledované kompetence.  

Některé cíle této vzdělávací oblasti lze také zařadit pod „připravenost jednat“, obsahově ale směřují 

do mírně odlišných linií, než je předtím uvedeno v obecné charakteristice této oblasti. Cíle směřují spíše 

do linií „motivy jednání, společenské normy, či odpovědné rozhodování“, viz:  

„…utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost“ (str. 52); 

 „…rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním 

principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci“ (str. 52). 

Ve výstupech této vzdělávací oblasti se „připravenost jednat“ objevuje v souvislosti se vzdělávacím 

oborem Výchova k občanství. Zde je spojena s reflexí či utvářením vlastních postojů směřujících ke 

konkrétním hodnotám či k odpovědnému chování. Součástí výstupů je také zaujetí aktivního postoje 

k řešení některých společenských problémů spojených především s otázkou vzájemného soužití lidí, 

různých kultur a s pěstováním solidarity.  

„VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje“ (s. 57); „VO-

9-1-05 … vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí“ (s. 57); 

„VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat v lidem nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany 

státu“ (s. 57); „VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy 

v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti“ (str. 57). 

Další prostor pro „připravenost jednat“ RVP otevírá ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Postoje 

nebo akční dovednosti, které má ZŠ rozvíjet, se týkají ochrany přírody nebo šetrného využívání 
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přírodních zdrojů. V obecné charakteristice oblasti je vymezeno její zaměření takto: „Učí se zkoumat 

změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních 

ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí 

a principů udržitelného rozvoje.“ (str. 63) 

Vymezení doplňují cíle: „… zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, 

ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí“; „uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání 

zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak 

slunečního záření, větru, vody a biomasy.“ (str. 64) 

Vzdělávací obory Fyzika, Chemie a Zeměpis ve svých výstupech prostor pro rozvoj připravenosti jednat 

neotvírají, přičemž právě zde by se nabízelo spojení např. s linií „šetrné zacházení se zdroji“ nebo 

„šetrný pobyt v přírodě“, ale i „odpovědné rozhodování“. Určitým náznakem toho směru je výstup 

v rámci chemie: „CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na Zemi“ a „CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi 

a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka“ (str. 71). Oba výstupy mají ale spíše znalostní či 

dovednostní charakter a nesměřují k vytvoření postoje či akční dovednosti směřující k odpovědnému 

chování k přírodě.  

Vzdělávací obor Přírodopis uvádí jako jeden z výstupů v rámci základů ekologie: „P-9-8-02 dodržuje 

základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody“ (str. 75). Obsahově 

ho lze spojit s akčními dovednostmi pro šetrný pobyt v přírodě, ale z formulace vyplývá spíše důraz na 

zachování bezpečnosti žáků. Výstup by mohl být rozšířen o ohled na šetrné chování k přírodě. Přestože 

tedy ochrana přírody či životního prostředí není součástí výstupů, objevuje se na několika místech jako 

součást učiva – ochrana rostlin (str. 73) a živočichů (str. 74), ochrana přírodních zdrojů (str. 75 a 76). 

Postoje a akční dovednosti zaměřené na ochranu přírody se tedy ve výstupech Přírodopisu v podstatě 

nevyskytují a za dostačující je v rámci RVP bráno teoretické či znalostní seznámení se s problematikou. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se objevuje několik akčních dovedností zaměřených na podporu 

zdraví, bezpečnosti a dobrovolné zapojení se do tematických programů, viz „VZ-9-1-09 … dobrovolně 

se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce, projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí" 

(str. 94). Tělesná výchova pak do učiva zahrnuje akční dovednosti pro šetrný pobyt v přírodě: 

„… turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel 

bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, 

táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě, 

orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla“ (str. 100). Součástí očekávaných 

výstupů je pak uplatňování osobních postojů odpovědnosti k lidem i přírodě: „TV-9-3-02 naplňuje ve 

školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu“ (str. 101). 

Významnější prostor pro rozvoj připravenosti jednat otvírá RVP znovu až v části průřezových témat. 

Občanské zapojení a převzetí odpovědností akcentuje především Výchova demokratického občana 

v rámci tematických okruhů: „Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen 

společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své 

postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku)“ (s. 130). Výchova demokratického 
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občana zde definuje postoje a hodnoty, které oblast rozvíjí a jejichž součástí je např. „vede 

k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě“ (str. 130). Důraz na rozvoj smyslu pro 

odpovědný a aktivní život je společný i dalším průřezovým tématům Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Právě Environmentální 

výchova přitom nejvýrazněji pojmenovává akční dovednosti ve vztahu k životnímu prostředí. „Vede 

jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské 

civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků“ (str. 135). 

6.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pracuje s připraveností jednat v určité míře napříč celým dokumentem. V úvodu i části o klíčových 

kompetencích pojmenovává rozvoj hodnot a postojů jako jeden ze zásadních úkolů základního školství. 

Na mnoha místech spojuje charakteristiku vzdělávací oblasti, oboru či jejich cíle s postoji vedoucími 

k odpovědnému jednání k lidem i přírodě. Zdůrazňuje i řadu akčních dovedností spojených s ochranou 

přírody nebo aktivním občanstvím.  

V této souvislosti by vytvoření většího prostoru pro připravenost jednat napomohla systematičtější 

a ucelenější práce s obsahem oblasti „připravenost jednat“. Na řadě míst dochází k nekonzistencím, 

neboť zacílení na rozvoj postojů, hodnot a akčních dovedností je sice obsaženo v obecné 

charakteristice či cílech vzdělávacích oblastí (př. Člověk a příroda), ale již se neobjevuje ve výstupech 

daných oborů (Fyzika, Chemie, Zeměpis). Dalším příkladem je začlenění akčních dovedností spojených 

např. s ochranou přírody pouze do probíraného učiva, a nikoliv do očekávaných výstupů, což 

nemotivuje k tomu dovést žáky k osvojení takové dovednosti, neboť je to nezávazné. Významnou 

podporu připravenosti jednat poskytuje většina průřezových témat, což je však oslabeno tím, že pro 

průřezová témata nejsou v RVP formulovány výstupy. 

Doporučením pro revizi RVP je proto uvést navzájem do souladu charakteristiku, cíle a výstupy 

vzdělávacích oblastí, dále výstupy obecně posílit o rovinu postojů, hodnot a akčních dovedností. 

Konkrétně postoje a akční dovednosti spojené s odpovědným chováním k přírodě a lidem převést 

z roviny učiva do roviny výstupů. Liniemi, které se v RVP neobjevují, jsou „přesvědčení o vlastním 

vlivu“, „sebereflexe vlastního jednání“ a „ovlivňování a podpora ostatních“, ty by bylo vhodné do 

RVP doplnit. Oblast průřezových témat by bylo vhodné obohatit o očekávané výstupy a vzdělávací 

obory Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Fyzika rozšířit o rovinu připravenosti jednat. 

6.4 Analýza ŠVP 

Připravenost jednat, tak jak je popsaná ve Vývojovém kontinuu, je v ŠVP rozvíjena na obdobné úrovni, 

jako v RVP. Oproti RVP však najdeme v některých analyzovaných ŠVP větší prostor pro rozvíjení složek 

sebereflexe vlastního jednání a do určité míry i přesvědčení o vlastním vlivu a ovlivňování a podpora 

ostatních. 

Úvodní kapitoly ŠVP často přisuzují rozvoji hodnot a postojů žáků významnou roli. V charakteristice 

ŠVP se běžně objevují obecná vyjádření směřující k cílům vzdělávání nebo profilu žáka. Tyto obecné 

cíle vytváří většinou prostor pro rozvoj oblasti kontinua Odpovědnost a osobní postoje. Například: 

„Priority základního vzdělávání: Poznávat a chápat základní lidské hodnoty, posilovat etické a morální 

aspekty, kompetence. Respektovat důstojnost člověka, ideje svobody, evropanství, základní lidská 

práva. Rozvíjet schopnosti empatie, solidarity, tolerance. Posilovat sociální cítění, osobní zodpovědnost. 
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Utvářet podmínky pro chápání kulturních tradic a hodnot. Přijímat zodpovědnost za životní prostředí 

a prostředí, které nás bezprostředně obklopuje. Převzít spoluzodpovědnost za stav a vývoj civilizace, 

demokracii. Umožnit rozvoj kulturního člověka žijícího v národním společenství v rámci multikulturní 

Evropy s globálními přesahy a vztahy.“ (ZŠ Budišov, str. 11) 

Úvodní kapitoly ŠVP však nabízí i prostor pro zakotvení konkrétních aktivit, které rozvíjejí jednotlivé 

oblasti připravenosti jednat. Např.: „V současné době jsou aktivity v zahradě nedílnou součástí života 

školy. Z ekologického hlediska došlo k navýšení prvků zeleně ve městě Rajhrad a zvýšení povědomí žáků 

a následně i obyvatel města o funkci krajiny, přírodních procesech a možnostech hospodaření v souladu 

s přírodou. Díky podpoře vedení města, školy i zástupců Jihomoravského kraje se daří motivovat žáky 

školy k vytvoření spoluzodpovědnosti za životní prostředí, které se jich bezprostředně týká, i ke 

globálnímu pohledu na environmentální problémy.“ (ZŠ Rajhrad, str. 6) Tato citace taktéž zajímavě 

propojuje připravenost jednat se vztahem k místu, a tedy ukazuje na to, že vytváření vztahu k blízkému 

okolí podporuje motivaci žáků zapojit se do místních aktivit. Podobně najdeme v ŠVP často 

i provázanost s dalšími sledovanými strategiemi a to s výukou mimo školu a řešením problémů: 

„Chráníme si svoje životní prostředí (třídíme odpad, učíme se recyklovat odpadové materiály – PRV a PČ 

– vyrábění ručního papíru, tvoření z odpadového materiálu – např. krmítka, větrníky z PET láhví), 

staráme se o prostředí školy ( PČ, PRV – úklid parku, obce), objevujeme význam rostlin a živočichů pro 

člověka (dlouhodobý projekt ochrana žab, jarní výsev rostlin, péče o rostliny ve třídách, péče o zvěř 

v zimních měsících, TV, Př, Vl – vycházky do okolí, cvičení v přírodě, škola v přírodě).“ (ZŠ Doubravník, 

str. 25) 

ŠVP poskytují v úvodních kapitolách dále prostor i k rozvíjení těch linií připravenosti jednat, které chybí 

v RVP, a to je například sebereflexe vlastního jednání. Příkladem může být již zmiňovaný profil žáka: 

„Posuzuje své potřeby a nároky a snaží se je omezovat z hlediska trvale udržitelného života (co skutečně 

potřebuje, co je jen pro radost, prestiž…)“ (ZŠ Jílové, str. 33) nebo: „Charakteristika OSV: Cílem je umět 

nést zodpovědnost a kriticky přehodnocovat své jednání a chování. OSV by měla nabízet taková témata, 

která žáky zajímají a pomáhají jim lépe poznat sami sebe“ (ZŠ Budišov, str. 26). 

Další linií, kterou RVP rozvíjí méně je přesvědčení o vlastním vlivu, příkladem zařazení této linie do ŠVP 

může být aktivita: „72 hodin – Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během 

těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které 

pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých 

pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.“ (ZŠ Veliš, str. 13) Tento příklad také 

ukazuje na to, že připravenost jednat je vhodné rozvíjet právě zabýváním se reálnými problémy v praxi. 

To umožňují kupříkladu dlouhodobé i krátkodobé projekty. 

Další metody aktivní výuky jsou zařazovány i v osnovách jednotlivých předmětů. Příkladem může být 

charakteristika Občanské výchovy: „Vedle referátů lze žáky vybídnout k tomu, aby uspořádali besedu 

s nějakou zajímavou osobností (nebo odborníkem) podle probíraného tématu, vytvořili akci (hru, 

soutěž) pro mladší žáky, provedli malý výzkum prostřednictvím anketních otázek, které sami sestaví, 

a poté vyhodnotí získané údaje apod.” (ZŠ Veliš, str. 111) Další příklad: „Plánuje samostatně nebo ve 

skupině akce/činnosti, které mají pozitivní vliv na ŽP; po uskutečnění akce vyhodnotí, zda se podařilo 

dosáhnout stanoveného cíle a navrhuje zlepšení do budoucna.“ (ZŠ Jílové, str. 337) 
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Ovlivňování a podpora ostatních je oblast, která se objevuje v ŠVP minimálně, můžeme však uvést dva 

výstupy, které se zároveň prolínají s jinými sledovanými strategiemi: „Publikuje bulletin zaměřený na 

místní události nebo zajímavosti, tvoří návrh a design bulletinu. Určí okruh čtenářů pro svůj bulletin“ 

(ZŠ u Říčanského lesa, str. 38) a „připraví výukový program na téma LES pro mladší spolužáky“ 

(ZŠ Ostopovice, str. 187). 

Tematicky se připravenost jednat v ŠVP často zaměřuje na ochranu životního prostředí nebo pobyt 

v přírodě. Rozvoj občanského zapojení žáků však v ŠVP najdeme taktéž, např.: „VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola jako model otevřeného partnerství 

a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby 

uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení 

žáků do žákovské samosprávy – žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní 

komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci.“ (ZŠ Deblín, str. 181) 

Zajímavým příkladem, jak je možné konkrétně provázat obsah předmětu a klíčové kompetence 

a vytvořit tak prostor pro rozvoj připravenosti jednat, je tento příklad z osnov informatiky: 

„Kompetence sociální a personální: Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu 

k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a v jiných médiích.“ (ZŠ Pěnčín, str. 88) Další 

příklady takového propojení najdeme v ŠVP ZŠ Deblín: „INFORMATIKA, Kompetence občanské: Učitel: 

– motivuje žáky k ochraně životního prostředí ekologickým zpracováním poškozených či nepotřebných 

součástí výpočetní techniky“, FYZIKA – „podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve 

svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)“ (str. 262), CHEMIE – „učí 

poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů,“ (str. 282), ZEMĚPIS – chápou základní 

environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale 

udržitelného rozvoje“ (str. 319). 

6.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

Prostor rozvíjet připravenost jednat můžeme najít v ŠVP napříč celými dokumenty i všemi předměty. 

ŠVP vytváří v některých ohledech prostor pro rozvíjení připravenosti jednat nad rámec RVP a to 

například tím, že se věnují více složkám kontinua (především již zmíněné sebereflexi). Tematicky se 

často zaměřují na ochranu životního prostředí, méně pak na občanskou angažovanost – ta se výrazněji 

objevuje především v občanské výchově. Úvodní kapitoly ŠVP vytváří prostor pro vymezení určité 

hodnotové orientace školy – pro nastavení příslušných cílů. V osnovách pak najdeme připravenost 

jednat často v rozsahu RVP, a obvykle zde chybí výstupy definované tak, aby odpovídaly cílům 

nastaveným v úvodních kapitolách ŠVP. Tato inkonzistence mezi nastavením cílů a výstupů je pak 

hlavním nedostatkem sledovaných ŠVP. Stejně jako u RVP je tedy hlavním doporučením tuto 

inkonzistenci narovnat.  



44 
 

IV ANALÝZA RVP A ŠVP Z POHLEDU VYBRANÝCH STRATEGIÍ 

1 VÝUKA MIMO ŠKOLU 

1.1 Vymezení strategie 

Jde o výukovou strategii, která přenáší výuku za hranice budovy školy, kdy kontakt s reálným světem 

je používaný cíleně jako prostředek vzdělávání. V kontextu rozvoje kompetence odpovědného jednání 

k lidem a přírodě se zaměřuje především na rozvoj vztahu k přírodě a širší komunitě a následně 

i posílení schopnosti řešit environmentální a sociální problémy a konflikty (Činčera a kol. 2019e). 

Prostředím, ve kterém se taková výuka odehrává, může být přírodní prostředí, prostředí obce či 

komunity nebo jiný „terén“, který umožňuje žákům zkoumat vyučované téma přímo v reálném světě. 

V kontextu environmentální výchovy se tak často mluví o „výuce venku“ odehrávající se často 

v prostředí školních zahrad a pozemků, na pobytových programech, školách v přírodě či adaptačních 

kurzech. V souvislosti s rozvojem environmentálně-sociální odpovědnosti se jedná obvykle o „místně 

zakotvené učení“ či „učení službou“, v rámci kterých dochází k mezipředmětové výuce a k propojování 

s místní komunitou a jejími institucemi (Sobel 2005 in Činčera 2019c). Strategie je úzce provázána se 

strategií zapojení žáků do rozhodování, s mezipředmětovým učením a aktivním učením. Dle řady 

zjištění (Činčera a kol. 2019e) má dobře realizovaná výuka mimo školu pozitivní vliv na zdravotní stav 

žáků, znalosti, postoje, odpovědnost, kritické myšlení a přesvědčení žáků o schopnosti zvládat řešené 

problémy. 

1.2 Analýza RVP 

RVP neomezuje možnost výuky venku a vytváří pro ni prostor např. tím, že v pojetí základního 

vzdělávání na 2. stupni zdůrazňuje nutnost „provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo 

školu“ a umožňuje, resp. v této souvislosti doporučuje, pracovat v komplexnějších a dlouhodobějších 

celcích – „využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější 

a dlouhodobější úkoly či projekty“. 

Konkrétní podněty pro výuku mimo školu vytváří RVP zčásti, a to zejména následujícími způsoby: 

Na prvním stupni jmenovitě zdůrazňují potřeby výuky venku některé formulace v charakteristice 

vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“: 

 „Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých 

zkušeností žáků.“; 

„… je důležité, aby žáci mohli (…) společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných 

muzeí, veřejnou knihovnu atd.“; 

„Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy 

o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti 

na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí 

a k trvale udržitelnému rozvoji.“; 
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„Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především 

tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.“ 

Na druhém stupni obdobné formulace zdůrazňující potřebu praktických zkušeností mimo školu již 

v charakteristice vzdělávacích oblastí chybí. Konkrétní podněty k výuce mimo školu jsou zde vytvořeny 

především zařazením tematických okruhů „Terénní geografická výuka, praxe a aplikace“ (vzdělávací 

obor Zeměpis) a „Praktické poznávání přírody“ (vzdělávací obor Přírodopis) a obecným doporučením 

v průřezovém tématu Environmentální výchova.  

V průřezovém tématu Environmentální výchova je zahrnuto doporučení „V maximální míře využívá 

přímé kontakty žáků s okolním prostředím“.  

Zařazení výuky venku do ŠVP a do praxe škol napomáhají návodné formulace v popisech tematických 

okruhů, očekávaných výstupů a učiva, které specifikují/konkretizují způsob výuky nezbytný pro 

dosažení výstupu. Relativně dobrým příkladem takového přístupu v rámci RVP je název i popis výstupů 

a učiva tematického okruhu „Terénní geografická výuka, praxe a aplikace“: 

Očekávané výstupy:  

„Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny“;  

„Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech“ (str.80). 

Učivo:  

„cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze, (…), pohyb podle mapy a azimutu, 

odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, 

schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů.“ (str.81) 

Tematický okruh „Praktické poznávání přírody“ ve vzdělávacím oboru „Přírodopis“ je z hlediska 

potřeby výuky mimo školu formulován již méně návodně. Zahrnuje výstupy: 

„P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 

objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí“; 

„P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 

prostředí“. 

Tyto formulace (oproti příkladům ze zeměpisu) však explicitně nesměrují k venkovní výuce – lze si 

představit, že je učitelé budou naplňovat např. prací s filmem, pozorováním přírodnin v učebně apod. 

Na úrovni doporučeného učiva jsou formulace o něco návodnější k terénní praxi: „… aplikuje praktické 

metody poznávání přírody – praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem 

(případně dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky 

odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů.“ 

S výjimkou výše uvedených konkrétních příkladů není potřeba zařazení výuky venku v RVP na úrovni 

druhého stupně explicitně vyřčena, i když z povahy dalších tematických okruhů a očekávaných výstupů 

lze předpokládat, že nemohou být adekvátně naplněny a dosaženy jen výukou v učebně. 

Ve vzdělávacích oborech Zeměpis, Přírodopis, Tělesná výchova a Člověk a svět práce jsou uvedeny další 



46 
 

výstupy či učivo, které lze nejlépe naplnit výukou mimo školu, formulace v RVP však umožňují 

i alternativu naplnění v interiéru či čistě teoretickou výukou.  

Ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce vytváří prostor tematický okruh „Pěstitelské práce“, jeho 

výstupy a učivo jsou však formulovány tak, aby je bylo možno naplnit i v prostředí školní třídy: 

„ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování“ 

„ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny“ 

„ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování“ 

Ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova nejsou vůbec formulovány adekvátní výstupy a podněty k výuce 

mimo školu tu jsou jen na úrovni dílčích celků učiva („… turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické 

akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, 

chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, 

dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 

potravy, tepla“).  

Potřeba výuky mimo školu pak není vůbec nijak jmenovitě zdůrazněna v dalších vzdělávacích oborech 

(Fyzika, Chemie) a vzdělávacích oblastech (Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Umění 

a kultura), i když by i v nich mohla být relevantní. 

1.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

Význam učení venku/mimo školu by měl být zdůrazněn a konkrétně popsán ve více vzdělávacích 

oblastech a oborech a průřezových tématech než jen částečně v Přírodopise a Zeměpise a průřezovém 

tématu Environmentální výchova. 

Průřezové téma Environmentální výchova by mělo nejen obecně zdůrazňovat potřebu co největšího 

využití přímého kontaktu žáků s prostředím, ale konkrétně vztáhnout tuto vzdělávací strategii 

k dosahování očekávaných výstupů důležitých pro environmentálně a sociálně odpovědné jednání.  

Význam učení venku, mimo školu, jako účinná vzdělávací strategie by měl být explicitně vyjádřen na 

úrovni charakteristiky a cílového zaměření vzdělávacích oblastí. Pomohlo by, pokud by RVP v těchto 

částech zahrnoval i doporučené vzdělávací strategie.  

Formulace očekávaných výstupů by měly být na více místech návodnější, tak aby 

specifikovaly/konkretizovaly způsob výuky nezbytný pro dosažení výstupu – jako je tomu v tematickém 

okruhu „Terénní geografická výuka, praxe a aplikace“. 

RVP také stanoví podmínky vzdělávání, k nimž by se školy měly snažit přibližovat a rozvíjet je – v oblasti 

psychosociálních podmínek je to mj. „vzdělávání propojené v přiměřené míře s každodenním životem“. 

1.4 Analýza ŠVP 

Značný prostor k zařazení výuky mimo školu mezi hlavní cíle či strategie školy poskytují kapitoly 

charakteristika školy a charakteristika ŠVP. V tomto směru však RVP není příliš inspirativní. Zajímavé 

příklady přesto můžeme v praxi škol najít. Např. v charakteristice ŠVP ZŠ Veliš (str. 19) najdeme jako 

hlavní cíl školy formulaci „v co největší míře využívat výuku v přírodě v tzv. ‚zahradních třídách ‘“, toto 
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je dále uvedeno jako výuková strategie ve vzdělávacích oborech Prvouka, Přírodopis, Přírodověda, 

Vlastivěda, Zeměpis, Pěstitelské práce. ZŠ Doubravník v charakteristice ŠVP (str. 23) uvádí, že „jedním 

z cílů (výuky) je co nejtěsnější sepětí s přírodou“.  

Zdůvodnění, proč je důležité učit venku, najdeme v charakteristice ŠVP ZŠ Deblín (str. 21): 

„Vycházíme také ze známých údajů o tom, kolik informací si zapamatujeme v závislosti na činnosti, 

kterou provádíme. Přibližně 10 % informací si uchováme v paměti z toho, co slyšíme, ale až 90 % z toho, 

co sami prožijeme. Např.: U tématu ekosystému to znamená: vzdělávání se přímo v ekosystému 

(v terénu), vzdělávání o ekosystému (jak funguje, co ho tvoří, jak ho ovlivňujeme…), vzdělávání pro 

ekosystém (jak ho můžeme chránit – zjišťování případných problémů a návrhy řešení).” 

Zdůvodněním potřeby co největšího využití přímého kontaktu žáků s prostředím se RVP nezabývá a to 

ani v charakteristice průřezového tématu Environmentální výchova (zde najdeme doporučující 

formulaci „v maximální míře využívá přímé kontakty žáků s okolím“). Zajímavé rozvedení problematiky 

můžeme najít v charakteristice školy ZŠ Rajhrad (str. 5 a 6): 

„Živo za plotem – environmentální projekt ve školní zahradě. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření 

specifického environmentálního centra sloužícího primárně žákům kmenové školy, ale i ostatním 

vzdělávacím institucím v regionu. Důvodů ke vzniku centra bylo mnoho. V dnešní industrializované 

krajině rychle mizí místa pro přirozený výskyt a úkryt živočichů a rostlin, typických pro původní krajinu. 

Vznikající zahrady u novostaveb mají většinou nízkou ekologickou hodnotu. Mnohé děti znají cestu do 

školy jen z auta, ze školy opět na kroužky a večery tráví u počítače či televize. Míst, kde by se mohly 

dotknout volné přírody, ubývá. Rostliny, které mají v okolí, neznají a ani mnohdy nevnímají. Zvířata 

často vidí jen na obrázku či v ZOO. Děti ztrácí kontakt s přirozeným prostředím a přírodními rytmy.“ 

Charakteristiky či cílová zaměření vzdělávacích oblastí a oborů vytvářejí rovněž prostor pro uvedení 

výukových metod, které zcela jednoznačně souvisejí s výukou venku. Inspirativním příkladem z ŠVP je 

např. biomonitoring s využitím terénních výzkumnických batůžků z Lipky (ZŠ Ostopovice, str. 174) nebo 

pracovních listů TEREZY: „Jedním z cílů našeho ŠVP je co nejtěsnější sepětí s přírodou. Proto jsme uvítali 

výborně vytvořené pracovní listy nadace Tereza nazvané Les ve škole, škola v lese. Kromě toho, že 

biotopy poznáváme teoreticky ve vyučování, chceme si je i prakticky ověřit na škole v přírodě, kterou 

realizujeme jednou za dva roky ke konci školního roku.“ (ZŠ Doubravník, str. 23) V uvedených kapitolách 

je také možnost zakotvení volnočasových/dobrovolných aktivit, které škola žákům nabízí (viz např. 

přírodovědné expedice pro zájmový kroužek) či aktivit pořádaných ve spolupráci s jinými organizacemi 

(viz např. ZŠ Kamenice str. 4 a ZŠ Doubravník str. 28) a pro zakotvení tematických či projektových dnů 

spojených s výukou venku, pro zakotvení školy v přírodě či pobytového programu (i vícedenního) 

v některém ze středisek ekologické výchovy (viz např. plán EVVO, který je součástí ŠVP ZŠ Kamenice, 

str. 456 „pobyt žáků 1. stupně na škole v přírodě v SEV Chaloupky v červnu“). Obdobně i popis naplnění 

průřezového tématu Environmentální výchova (ZŠ Budišov str. 49 „exkurze pro žáky 2. stupně do SEV 

Chaloupky“). 

ŠVP ZŠ Chýně na str. 29 v charakteristikách oborů Vlastivěda, Science a Zeměpis uvádí, že „na běžnou 

výuku navazují různé akce mimo školu a aktivity realizované na školách v přírodě či pobytu na horách“.  
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Z výše uvedeného je patrné, že v mnoha případech se výuka venku prolíná s dalšími strategiemi, 

zejména pokud jde o spolupráci s aktéry mimo školu, aktivní učení, případně mezipředmětové učení 

(např. v rámci projektových dnů). 

Jak je z uvedených příkladů vidět, školy vcelku často využívají volnost, kterou jim RVP dává a na rozdíl 

od RVP často užívají konkrétnější, jasnější formulace – např. „výuka probíhá přímo v přírodě nebo na 

školní zahradě“ (ZŠ Jílové, str. 269).  

Pokud jde o výstupy či učivo u jednotlivých předmětů, školy přebírají většinu výstupů a učiva dle RVP, 

i takové, u kterých není jednoznačně prokazatelné, že je možné je realizovat pouze mimo školu. 

Inspirativní může být ŠVP Doubravník, kde např. na str. 23 a 26 ve Vlastivědě jsou uvedeny vycházky 

ke konkrétně jmenovaným cílům v okolí a jejich propojení s výstupy. Dále jsou zajímavými příklady tyto 

výstupy: 

•  „pracuje na vlastním svěřeném záhoně na školní zahradě“ (ZŠ Doubravník, str. 34), 

• „kreslí v plenéru“ (ŠVP ZŠ Milín, str. 292), 

• „pozoruje přírodu na konkrétních místech v obci a okolí “ (ZŠ Ostopovice, str. 151), 

či učivo: 

• land art – stavby ze sněhu (ZŠ Deblín, str. 383), 

• land art – práce s přírodninami ve veřejném prostoru (ZŠ Deblín, str. 405). 

Co se týče organizačního zabezpečení výuky venku, řada ŠVP zmiňuje využívání tzv. venkovních učeben. 

Např. „Ve školním roce 2016/2017 byla zmodernizována venkovní učebna, která slouží převážně k výuce 

výchov, ale i k výuce přírodovědných předmětů.“ (ZŠ Kontešinec, str. 4) Zajímavý příklad konkrétního 

využití venkovního prostoru najdeme u vzdělávacího oboru Chemie: „Možná je i výuka v přírodní 

učebně na školní zahradě (chemický rozbor půdy, měření pH vody a další).“ (ZŠ Drásov, str. 198) 

Relativně velký prostor, který může ve školách podpořit výuku venku, dává RVP prostřednictvím 

volitelných předmětů či využitím disponibilních hodin. Příkladem povinně volitelných předmětů na 

2. stupni jsou např. Ekologická výchova pro 7. r. (ZŠ Budišov, str. 56), Zeměpisná praktika, která 

probíhají formou kurzu (ZŠ Pěnčín, str. 269), nebo Biologická praktika.  

Příkladem navýšení hodin povinných (nikoli volitelných) předmětů je např. navýšení Přírodovědy ve 

4. a 5. třídě o 1 hodinu, navýšení Přírodopisu v 6. a 7. tř. o 1 hodinu (ZŠ Kamenice, str. 15) nebo navýšení 

Přírodovědy o 1 hodinu, navýšení oblasti Člověk a příroda na 2. stupni o 2 hodiny (ZŠ Drásov, str. 15 

a 16). Uvedené ŠVP sice explicitně neříkají, že jde o navýšení z důvodu umožnění výuky v terénu, ale 

z dalších popisů lze vyvodit, že je to důvodem.  

Zajímavou příležitostí pro zakotvení výuky mimo školu jsou ročníkové roční plány činnosti:  

„Do ročních plánů činností jednotlivých ročníků jsou zapracovány společné zotavovací pobyty žáků, 

přednostně vždy celého ročníku… jejich cílem je naplnění těch očekávaných výstupů jednotlivých 

vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě.“ 

(Charakteristika ŠVP ZŠ Kontešinec, str. 23) 
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Další příklad, jak podpořit venkovní výuku, najdeme v ŠVP ZŠ Kamenice, jehož součástí je školní plán 

EVVO (str. 456), který v úvodu deklaruje, proč je pro děti důležitý pobyt venku v souvislosti s jejich 

směrováním k OP „důležitá je vlastní zkušenost a prožitek (teprve to, co blíže poznáme, dokážeme lépe 

vnímat a účinně chránit)“. 

1.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP  

Prostor pro zařazení výuky mimo školu poskytují víceméně všechny části ŠVP, doporučujeme, aby se 

venkovní výuka (včetně zdůvodnění) promítla do výchovně vzdělávacích strategií školy a výstupy 

i příslušné učivo u jednotlivých vzdělávacích oborů byly v maximální možné míře formulovány tak, 

aby jejich naplnění bylo skutečně navázáno na výuku mimo školu, aby bylo z formulace zřetelné, že 

jinde než v terénu uvedené výstupy či učivo naplnit nelze. 

Ve zkoumaných ŠVP převládaly výstupy výuky mimo školu především na prvním stupni (Člověk a jeho 

svět, Přírodověda, Vlastivěda), zde školy využívají prostor daný RVP, na druhém stupni jich bylo 

mnohem méně (většinou jen u oborů Přírodopis, Zeměpis, Tělesná výchova, Praktické činnosti). Velmi 

omezeně se výuka mimo školu objevuje u oborů na 2. stupni jako je Fyzika a Chemie, přestože se v nich 

odehrávají činnosti, které jsou s venkovním prostředím spjaté (RVP u těchto předmětů k výuce venku 

nijak nepodněcuje). Doporučujeme, aby se výuka venku promítla na 2. stupni i do oborů jako je 

Dějepis, Občanská výchova, Výtvarná výchova (v tomto směru výstupy v RVP chybí). 

2 ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO ROZHODOVÁNÍ 

2.1 Vymezení strategie 

Participativní přístup, neboli zapojení žáků do rozhodování, chápeme v rámci předkládané analýzy RVP 

a ŠVP jako strategii, díky níž se žáci mohou podílet na vymezení cílů a obsahu výuky (Činčera a kol., 

2019d), na rozhodování v rámci školy a obce či na dílčích částech výuky jako např. zapojení do 

hodnocení, sebehodnocení, tvorby pravidel atd. Důvodem pro výběr této vzdělávací strategie, jako 

jedné z těch, které napomáhají rozvoji odpovědného přístupu k lidem a přírodě, jsou závěry výzkumů. 

„(…) participativní přístup pozitivně koreluje s řadou výchovně vzdělávacích cílů. Činčera a Krajhanzl 

(2013) našli pozitivní korelaci mezi mírou přesvědčení žáků o tom, že se mohou na škole podílet na 

rozhodování a hladinou jejich akčních kompetencí, tj. schopnosti řešit komplexní problémy běžného 

života související s životním prostředím.“ Zapojení žáků do rozhodování má vliv také na motivaci žáků 

k účasti na výuce či projektu (tamtéž). 

2.2 Analýza RVP 

Potřebu participace žáků zdůrazňuje RVP ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a k účasti na životě školy 

v těchto obecných částech: 

RVP v popisu Pojetí základního vzdělávání předpokládá, že pojetí základního vzdělávání na 2. stupni 

„umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější 

a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci 

života školy“ (str. 8). 

Na úrovni klíčových kompetencí je zahrnuto zapojení do rozhodování jen dílčím způsobem – v rámci 

rozvoje Kompetencí sociálních a personálních by mělo být na konci základního vzdělávání dosaženo 
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stavu, kdy žák „účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu“ (str. 12). Kompetence občanské popisují některé dovednosti a schopnosti, které 

s participací souvisí (respekt k přesvědčení jiných, vědomí svých práv a povinností, aktivní zapojení do 

kulturních a sportovních aktivit, rozhodování v zájmu udržitelného rozvoje), přímo schopnost 

participace na životě školy či komunity však v rámci klíčových kompetencí uvedena není.  

RVP také stanoví podmínky vzdělávání, k nimž by se školy měly snažit přibližovat a rozvíjet je – v oblasti 

psychosociálních podmínek je to mj. „spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do 

modelu demokratického společenství – budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, 

stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce“. 

Významný impuls pro tuto vzdělávací strategii přinášejí průřezová témata Výchova demokratického 

občana, Environmentální výchova a Multikulturní výchova.  

Charakteristika průřezového tématu Výchova demokratického občana pak podrobněji popisuje 

význam participace žáků na životě školy: „Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své 

realizaci nejen tematické okruhy, ale i zkušenosti a prožitky žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 

všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří 

demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako ‚laboratoř demokracie‘. V ní jsou žáci více motivováni 

k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, 

společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohou nejen ověřit význam dodržování pravidel, 

eventuálně se v zájmu spravedlnosti podílet na vytváření pravidel nových.“ RVP očekává, že uplatnění 

průřezového tématu Výchova demokratického občana ve školách žákům „umožňuje participovat na 

rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků“ 

a „vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě“ (viz „Přínos průřezového tématu 

k rozvoji osobnosti žáka“). 

Konkrétní doporučení jsou v RVP obsažena v tematickém okruhu tohoto průřezového tématu 

„Občanská společnost a škola“. Okruh musí být do ŠVP zahrnut závazně a jeho náplň popisuje RVP 

takto: „… škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická 

atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot 

v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – žákovských rad 

či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány 

a institucemi v obci.“ Zde je tedy důležité, že kromě participace žáků na životě školy má být dle RVP 

součástí výuky i participace žáků na životě místní komunity. Kromě toho se participace v tomto 

průřezovém tématu týká i tematický okruh „Formy participace občanů v politickém životě“, ten však 

explicitně neformuluje důraz na zapojení samotných žáků. 

Rovněž začlenění průřezových témat Environmentální výchova a Multikulturní výchova dle RVP 

v oblasti postojů a hodnot má vést k angažovanosti žáků, ovšem bez další konkretizace v tematických 

okruzích („vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí“, „vede 

k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu“, „učí vnímat sebe 

sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám“). 

V rámci vzdělávacích oborů se dotýká participace jen Výchova k občanství a to nikoli na úrovni 

očekávaných výstupů, ale jen v rámci doporučeného učiva a pouze ve vztahu k žákovské samosprávě 
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v rámci tématu „naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské 

samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život“.     

2.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pro tuto vzdělávací strategii vytváří jen velmi málo podnětů, spíše v obecné úrovni a jen na úrovni 

nastavování pravidel fungování skupiny a podílu na životě školy formou žákovské samosprávy. Jedinou 

výjimkou s komplexnějším a konkrétnějším pojetím je tematický okruh „Občanská společnost a škola“ 

průřezového tématu Výchova demokratického občana. 

Vzdělávací strategie by měla být v RVP výrazně posílena a pojata komplexněji jak na úrovni klíčových 

kompetencí, tak na úrovni očekávaných výstupů vzdělávacích oborů (Člověka jeho svět, Výchova 

k občanství) a průřezových témat. 

2.4 Analýza ŠVP 

Způsob, jakým je sledovaná strategie „zapojení žáků do rozhodování“ pojata v RVP se do velké míry 

odráží v analyzovaných ŠVP. Pro přehlednost je možné shrnout žákovskou participaci, k níž RVP vybízí, 

do několika oblastí, přičemž některé z nich se vzájemně prolínají: 

a. podíl na organizaci života školy, spoluutváření prostředí + Význam a činnost žákovské 

samosprávy, 

b. spoluúčast na vzdělávání,  

c. spolupráce na utváření pravidel,  

d. formy participace žáků na životě místní komunity a řešení problémů.  

Z těchto oblastí je v analyzovaných ŠVP nejčastěji zastoupena participace na životě školy, a to 

prostřednictvím žákovské samosprávy, dále spolupráce na utváření pravidel třídy a spoluúčast na 

vzdělávání formou zapojení do tvorby kritérií a (sebe)hodnocení, a také spolurozhodování o volbě 

předmětu nebo tématu projektu. Spíše výjimečně se ve sledovaných ŠVP vyskytovala participace na 

obsahu výuky (obvykle pouze volba tématu projektu), participace na životě komunity se 

v analyzovaných ŠVP vyskytuje pouze okrajově a volba cílů výuky se v daných ŠVP nevyskytuje.  

Prostor pro takto zaměřené formulace školy nejčastěji nacházejí v kapitole charakteristika školy, 

v učebních osnovách vzdělávacích oborů v propojení s průřezovým tématem Výchova demokratického 

občana či v jeho samostatném vymezení.  

Uvozením snahy školy věnovat žákům prostor pro zapojení deklaruje ZŠ Deblín již v úvodu svého ŠVP 

(str. 5): „Eliminujeme autoritativní postupy, a naopak přibíráme žáky / zákonné zástupce / komunitu 

v mnoha případech ke spolurozhodování, dáváme prostor pro vyjadřování vlastních názorů.“ 

a) Podíl na organizaci života školy a spoluutváření fyzického prostředí se v ŠVP obvykle prolíná 

s činností žákovského parlamentu, senátu či některého z dlouhodobě fungujících týmů vzniklých díky 

zapojení školy do projektů neziskových organizací – např. Ekotým nebo tým Extra třídy. Místem pro 

popis fungování žákovských samospráv je obvykle kapitola charakteristika školy, jako např. u ZŠ Jílové 

(str. 11): „Naší snahou je, aby žáci participovali na životě školy, na postupném zlepšování klimatu školy. 

Jedním z nástrojů participace je Žákovský senát, jeho členové, senátoři, stále častěji přicházejí s dobrými 

nápady na školní akce či na zlepšování prostředí školy. Dalším participujícím partnerem vedení školy je 
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Ekotým. Jeho práce je natolik systematická, že se nám podařilo opakovaně získat titul Ekoškola. Obě 

dvě žákovské instituce navzájem spolupracují, mají pravidelné schůzky po dvou týdnech.“ 

ZŠ Chýně je školou zapojenou do projektu Škola pro demokracii a účast ve školním parlamentu otevírá 

žákům již od 2. třídy. Principy demokratického fungování a participace prolíná všemi částmi ŠVP. 

ZŠ Kontešinec uvádí rozvoj participace jako jeden z hlavních cílů vzdělávání v rámci ŠVP: „… cíl 8) 

ROZVÍJET SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII – POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI LIDMI. Postupným 

vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to jak v rovině dospělých, tak žáků…. Školní 

žákovská rada se podílí na dění ve škole například i organizací a spolurozhodováním akcí. Je partnerem 

vedení školy. Rada pracuje ve školním rozhlase, má svůj školní klub, kde pořádá besedy a akce pro 

ostatní žáky, vydává školní časopis.“  

ŠVP, které v charakteristice školy věnují prostor tématu zapojení žáků do rozhodování uvnitř školy 

formou žákovské samosprávy, obvykle věnují značnou pozornost i dalším formám participace.  

b) Spoluúčast na vzdělávání je v RVP uvedena jako součást formulace „spoluúčast na vzdělávání 

a životě školy“ a není nijak blíže specifikována. V ŠVP se s touto oblastí dají významově spojit pasáže 

věnované zapojení žáků do tvorby kritérií hodnocení či samotného spoluhodnocení vlastní práce. 

S touto oblastí se rovněž pojí pasáže věnované práci na projektech – takové, které poskytují žákům 

prostor pro spolurozhodování volby tématu projektu, aktivní podíl na jeho přípravě, realizaci 

a evaluaci. 

ZŠ Chýně otevírá v ŠVP v části věnované filozofii školy prostor pro zapojení žáků i do obsahu výuky (str. 

4): „Žákům je předávána pokud možno co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání. 

Mohou si volit úroveň jazyků, vybírat si volitelné předměty, rozhodovat o vlastních projektech. Volí 

‚hloubku‘ znalostí, kterou chtějí v daných oblastech získat.“ ZŠ Pěnčín pak podobné zaměření spojuje 

funkčně i s konkrétní vzdělávacím oborem (str. 214) Vlastivěda: „žákům nabízíme různé aktivační 

metody a strategie učení, které jim umožňují samostatně organizovat a řídit jejich vlastní učení, 

a vytváříme jim takové situace, v nichž mají radost z učení pro samotné učení a jsou vhodné pro jejich 

další přínos.“ 

ZŠ Pěnčín popisuje zapojení žáků do sebehodnocení takto (str. 308): „Vyučující vytváří vhodné prostředí 

a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k tomu, aby 

dokázal objektivně popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Oba názory jsou 

průběžně konfrontovány, žáci si zkouší některé práce i sami opravovat.“  ZŠ Deblín do této oblasti 

zahrnuje i hodnocení žáků mezi sebou a hodnocení učitelů žáky (str. 571): „Významnou součástí 

hodnocení je vzájemné hodnocení mezi žáky. Žáci by měli být schopni nejen posoudit svůj individuální 

výkon, ale také kriticky (co nejvíce objektivně) posoudit výkon svých spolužáků, ale i vyučujících. Každé 

takové hodnocení je založeno na předem stanovených kritériích, na kterých se žáci mohou 

spolupodílet.“ 

c) Spoluutváření pravidel je poměrně běžnou součástí většiny ŠVP, obvykle zařazenou do kapitoly 

charakteristika školy. Rozsah participace se mírně liší a v některých dokumentech zasahuje i do diskuse 

nad školním řádem. Obvykle ale vytváří prostor pro společnou formulaci pravidel třídy spojenou 

s přijetím odpovědnosti za jejich dodržování či schopností odmítnout nežádoucí projevy chování. 

Dobrými příklady jsou ZŠ Nebušice (str. 14) „… na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci; 
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společně s žáky diskutujeme nad školním řádem, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jeho 

dodržování,“ a ZŠ Kontešinec (str. 185) „… žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel 

chování, na jejichž formulaci se sami podílejí a učíme je k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje 

dobré vztahy mezi lidmi“. 

d) Formy participace žáků na životě místní komunity a řešení problémů se v ŠVP vyskytují spíše 

okrajově a do velké míry tak odráží minimální prostor věnovaný této oblasti v RVP. Formy participace 

na životě místní komunity jsou v některých ŠVP uvedeny jako obsah učiva např. vzdělávací oblasti Náš 

svět již na 1. stupni (ZŠ Deblín). Významnější prostor pro aktivní podíl na životě obce poskytuje ve svém 

ŠVP např. ZŠ Veliš (str. 111) v rámci občanské výchovy „vedeme žáky k aktivnímu zapojování do dění ve 

škole, obci a celé společnosti“. Podobným způsobem pojímá také průřezové téma Multikulturní 

výchova (str. 31): „Tematické okruhy tohoto průřezového tématu reflektují aktuální situaci a dění ve 

škole, v jejím okolí i v celé společnosti. Výběr a forma realizace daného tematického okruhu je vždy 

podmíněna vzájemnou dohodou všech zúčastněných stran (učitel – žák – rodič).“ 

ZŠ Budišov (str. 5): „Uskutečňujeme dobrovolné práce (ve prospěch druhých) k tvorbě i ochraně 

životního prostředí, podílíme se na zvelebování školy a jejího okolí, prostředí školní družiny apod.” 

2.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP  

Začlenění vzdělávací strategie „participace žáků“ do výuky má své opodstatnění v řadě výzkumů, které 

odkazují na pozitivní korelaci mezi mírou přesvědčení žáků o tom, že se mohou ve škole podílet na 

rozhodování, a hladinou jejich akčních kompetencí. RVP definuje v různé míře několik oblastí 

participace, z nichž nejsilnější podporu věnuje vytváření školních samospráv a zcela minimální podporu 

tomu, aby se žáci podíleli na vzdělávání a zapojení do života místní komunity. Tento fakt se odráží také 

ve sledovaných ŠVP, které vytváří prostor pro zapojení žáků do rozhodování primárně formou 

žákovských samospráv a podílu na formulování třídních pravidel. Do vzdělávacích oblastí a oborů se 

pak tato vzdělávací strategie propisuje minimálně a zacílení na participaci v rámci místní komunity 

či podíl žáků na spoluvytváření obsahu výuky je ve sledovaných ŠVP spíše výjimkou. 

3 SPOLUPRÁCE S AKTÉRY MIMO ŠKOLU 

3.1 Vymezení strategie 

Strategie zahrnuje jednak spolupráci s okolní komunitou přímo na výuce žáků (nikoli jen institucionální 

spolupráci školy), jednak propojování školního vzdělávání s činností dalších subjektů působících ve 

vzdělávání (specializovanými vzdělávacími centry – ekocentry, science centry, muzei, galeriemi, 

správami chráněných území, zoologickými a botanickými zahradami apod.).  

Spolupráce s okolní komunitou vychází z principů komunitního učení (community-based education) 

a místně zakotveného učení, a znamená to, že vzdělávací programy a aktivity jsou vyvíjeny 

a realizovány v dialogu a spolupráci s okolní komunitou a jejími členy (nejen rodiči, ale i místními 

organizacemi, podniky, vedením obce, místními odborníky, znalci, pamětníky apod.). Partnerství 

s dalšími lidmi a subjekty v obci a regionu a jejich přímé zapojení do výuky – jsou podporou pro učení 

žáků. 
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Spolupráce škol s dalšími subjekty působícími ve vzdělávání přímo na výuce žáků je chápána jako 

významný nástroj zkvalitňování výuky a rozvoje klíčových kompetencí žáků – v ČR je v poslední době 

zdůrazňována jako „propojování formálního a neformálního vzdělávání”. 

3.2 Analýza RVP 

RVP v úvodní části v kapitole „1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání“ popisuje jako jednu z jím podporovaných tendencí 

„zvýraznit potřebu účinné spolupráce školy, školského poradenského zařízení (ŠPZ), zákonných 

zástupců žáků, příp. dalších osob, které se podílejí na vzdělávání žáka“. 

Provázanost vzdělávání se životem mimo školu formuluje RVP jako zásadní součást pojetí základního 

vzdělávání na 2. stupni. („Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji 

zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se 

životem mimo školu.“)       

Další doporučení ke spolupráci s různými aktéry v obci jsou v RVP obsažena jen v průřezovém tématu 

„Výchova demokratického občana“ v tematickém okruhu „Občanská společnost a škola“: „formy 

participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci“.

   

3.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pro tuto vzdělávací strategii téměř nevytváří podněty a zmiňuje ji velmi obecně a dílčím způsobem. 

Dostatečně není zdůrazněno ani zapojení rodičů, natož dalších externích partnerů, jejichž účast na 

výuce může být zásadním přínosem pro dosahování lepších výsledků učení – od místních podniků, 

spolků, veřejné správy, občanů či znalců po specializované kulturní, paměťové a vzdělávací organizace. 

Strategie by měla být proto nejen lépe zdůrazněna v Pojetí základního vzdělávání, ale i zcela konkrétně 

popsána v charakteristice vzdělávacích oblastí (např. Člověk a svět, Člověk a společnost, Člověk 

a příroda) a v průřezových tématech, očekávaných výstupech a doporučeném učivu.  

3.4 Analýza ŠVP 

Vzhledem k tomu, že RVP strategii spolupráce s aktéry mimo školu zmiňuje velmi okrajově a obecně 

(a to i pokud jde o spolupráci školy s rodiči, která jaksi vyplývá ze samé podstaty fungování školy), 

odráží se tato situace ve značné části zkoumaných ŠVP. Často najdeme jen stručný výčet organizací, 

s nimiž škola spolupracuje, bez bližšího uvedení, v čem spolupráce spočívá a jak se promítá do 

vzdělávacích oblastí. Přesto se najdou školy, které v oblasti spolupráce s jinými subjekty jdou nad 

rámec vymezený RVP. Příklady dobré praxe můžeme shrnout do tří okruhů: 

1. Spolupráce s rodiči – může se promítnout do charakteristiky školy či charakteristiky ŠVP jako jedna 

ze strategií či cílů školy např. tím, že škola získala certifikaci Rodiče vítáni (viz charakteristika školy ZŠ 

Jindřichův Hradec, str. 5: „… škola splnila kritéria školy otevřené rodičům, a proto získala značku RODIČE 

VÍTÁNI“. Totéž uvádí ZŠ Jílové na str. 12 či ZŠ Chýně na str. 8). Zajímavým příkladem může být 

i netradiční přístup k třídním schůzkám: „Do klasických třídních schůzek se snažíme vnést nový prvek – 

komunitní kruh, který nám spolu s některou z vhodně zvolených sociálních her pomáhá vytvořit 

přátelskou atmosféru už ne dvou soupeřících stran, ale rovnocenných partnerů. Kromě nich 

organizujeme také pravidelné hovorové hodiny a nebráníme se ani schůzkám v jiném – předem 

dohodnutém - čase. S velkým ohlasem se setkává náš Týden otevřených dveří, kdy se kdokoli může 
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zúčastnit vyučování. Rodiče nám významně pomáhají se zajišťováním našich akcí, doprovodem dětí, při 

různých brigádách a pracích ve škole.“ (ZŠ Drásov, str. 21) Další inspirací mohou být Kluby rodičů (např. 

charakteristika školy ZŠ Chýně, str. 9: „Důležitým prvkem spolupráce s místní komunitou je také 

spolupráce s Klubem rodičů z. s., organizovaný zapsaný spolek s vlastními stanovami. Prostřednictvím 

Klubu rodičů chceme prohloubit spolupráci školy a rodičů při pořádání společných akcích a vytváření 

komunitní školy.“), které se společně se školou podílejí na různých mimoškolních akcích.  

2. Komunitní škola – jako svou profilaci či jistou „filozofii školy“ toto některé školy uvádějí 

v Charakteristice školy či Charakteristice ŠVP. Vyjádření obsahu komunitní školy, která nejen 

spolupracuje se místními institucemi, ale klade důraz i na otevření školy jiným subjektům, najdeme 

v Charakteristice školy ŠVP U Říčanského lesa: „Školu však nelze chápat jen jako zařízení s provozem 

pouze v době vyučování, a proto v různých aktivitách zabezpečuje také využití volného času dětí, a to 

jak svými pedagogy, tak ve spolupráci s dalšími subjekty. Zásadní je v tomto směru vytváření tzv. 

komunitní školy, tj.: umožnit širokému okruhu lidí zde kvalitně trávit volný čas, poskytovat poradenské 

služby (výchovné poradenství, školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence sociálně-

patologických jevů, logoped,…), maximálně poskytnout potenciál materiálních podmínek a lidských 

zdrojů veřejnosti, nabízet celoživotní vzdělávání…“ 

Směřování školy ke komunitnímu fungování je pak možné dále propojovat s dalšími prvky filosofie školy 

jako je tematické zaměření nebo důraz na určité kompetence. V charakteristice školy ZŠ Rajhrad (str. 5 

a 6) najdeme zajímavý příklad propojení komunitního směřování školy s výukou venku: „Živo za plotem 

– environmentální projekt ve školní zahradě. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření specifického 

environmentálního centra sloužícího primárně žákům kmenové školy, ale i ostatním vzdělávacím 

institucím v regionu… V současné době jsou aktivity v zahradě nedílnou součástí života školy. 

Z ekologického hlediska došlo k navýšení prvků zeleně ve městě Rajhrad a zvýšení povědomí žáků 

a následně i obyvatel města o funkci krajiny, přírodních procesech a možnostech hospodaření v souladu 

s přírodou. Díky podpoře vedení města, školy i zástupců Jihomoravského kraje se daří motivovat žáky 

školy k vytvoření spoluzodpovědnosti za životní prostředí, které se jich bezprostředně týká, i ke 

globálnímu pohledu na environmentální problémy.“  

Další příklad najdeme v ŠVP ZŠ Veliš (str. 14 a 15), kdy se filozofie komunitní školy promítá do realizace 

konkrétních komunitních projektů, které pomáhají k dosažení vzdělávacích výstupů: „Většina projektů 

v naší škole realizovaných je tzv. komunitních. Zkušenost ukázala, že realizace projektu touto formou je 

sice mnohem náročnější na řízení projektu, nicméně výsledkem je vznik funkčního výstupu. Cíle, kterých 

je v rámci komunitních projektů dosaženo, pak odpovídají skutečným potřebám cílových skupin 

a projekt se tak ve svém důsledku stává velmi úspěšným. Ve formě komunitního projektu realizujeme:“ 

(... následuje výčet projektů). Dále škola uvádí: „V rámci principů komunitních projektů jsme se přihlásili 

k programu Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty – Škola pro udržitelný život.“ Jde 

o dlouhodobý program, který propojuje výuku ve škole s místní komunitou. 

3. Spolupráce s dalšími subjekty – většina škol v úvodních kapitolách ŠVP vyjmenovává nejrůznější 

instituce, nevládní neziskové organizace apod. Za nejinspirativnější považujeme příklady, kdy jsou zde 

uvedeny příklady, jak se spolupráce promítá do dosažení výstupů ve vzdělávacích oblastech či do 

naplňování průřezových témat. Obecně to zmiňuje ZŠ Nebušice (str. 195): „Pro zajištění maximální 

efektivity výuky jsou k jednotlivým tématům zváni odborníci ze státního, soukromého a veřejného 

sektoru.“ Spolupráce s neziskovými organizacemi je většinou uváděna ve formě dlouhodobých 
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projektů. Z konkrétních příkladů lze jmenovat jako nejčastější např. spolupráci se sdružením TEREZA 

v rámci projektů Ekoškola či Globe. Dále spolupráce s odbornými institucemi (Správy chráněných 

oblastí a národních parků) při zajištění výuky povinně volitelných předmětů jako např. Biologická či 

Ekologická praktika. Školy dále spolupracují s různými středisky ekologické výchovy, jejichž 

prostřednictvím jsou zapojeny do konkrétních projektů, případně žáci jezdí do středisek na pravidelné 

pobyty zaměřené na naplnění průřezového tématu Environmentální výchova.  

Zajímavý příklad začlenění spolupráce s jinými subjekty do učebních osnov najdeme v ŠVP ZŠ Veliš, 

charakteristika předmětu Anglický jazyk, str. 55: „Záměrem naší školy je spolupracovat s partnerskou 

školou v zahraničí. Při této spolupráci pak ověřovat a dále prohlubovat získané dovednosti 

a kompetence. Velmi dobré zkušenosti máme z realizace projektu spolupráce 5 evropských škol – 

Comenius. S těmito partnerskými školami jsme stále v kontaktu a připravujeme projekt návazný.“ 

3.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

Spolupráce s aktéry mimo školu může být zapracována v charakteristice školy či charakteristice ŠVP 

jako jedna ze strategií školy, jako „filozofie či profilace školy“ společně s odůvodněním, proč je to pro 

školu důležité. Např. v charakteristice školy ZŠ Veliš (str. 15) v rámci realizace projektů ve spolupráci 

s komunitou najdeme odůvodnění: „Tento projekt je zaměřen na utváření vztahu žáků s prostředím, ve 

kterém vyrůstají, a jeho cílem je zamezení odlivu perspektivních lidí z venkova…“, „Cílem tohoto 

projektu je podpořit vztah dětí k obci, ze které pochází.“ Doporučujeme, aby se školy oprostily od 

pouhého výčtu spolupracujících subjektů a např. v charakteristikách vzdělávacích oblastí či 

předmětů specifikovaly, jak spolupráce se subjekty přispívá k naplňování očekávaných výstupů či 

naplňování průřezových témat. Zajímavou příležitostí je propojování strategií – spolupráce se subjekty 

mimo školu může vést současně např. k rozvíjení a podpoře výuky mimo školu. 

4 MEZIPŘEDMĚTOVÉ UČENÍ 

4.1 Vymezení strategie 

Strategie „mezipředmětové učení“ představuje v kontextu rozvoje odpovědného jednání k lidem 

a přírodě výuku environmentálních a sociálních problémů a konfliktů napříč předměty školního 

kurikula. Jedná se o jednu z dimenzí, kterou Eilam a Trop (2011) označili jako nezbytnou pro efektivní 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Souvisí s ní také schopnost ukazovat problém či konflikt z více dimenzí 

(např. z historického hlediska), emoční učení zaměřené na vyjasňování vlastních postojů a hodnot či 

samotné informačně zaměřené „akademické“ učení (Činčera a kol. 2019b). V praxi se setkáváme se 

třemi typy přístupů: projektovým, ve kterém žáci samostatně zkoumají určitý konflikt a v případě zájmu 

do něj i aktivně vstupují; integrovaným, který představuje vytvoření větších celků složených ze 

vzájemně provázaných aktivit překračujících hranice jednoho předmětu; infuzním, kdy učitelé zařazují 

do výuky jednotlivé lekce či krátké programy nabízené externími subjekty, neziskovými organizacemi, 

ad.). 

4.2 Analýza RVP 

RVP v obecných částech zdůrazňuje potřebu komplexního přístupu a propojování obsahu vzdělávání 

napříč vzdělávacími oblastmi a obory. Rozdělení obsahu do vzdělávacích oblastí označuje jako 

orientační. 
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V části 1.2 Principy RVP zdůrazňuje, že RVP „podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího 

obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích 

postupů“. V úvodním popisu členění vzdělávacích oblastí vyjadřuje, že členění do vzdělávacích oblastí 

je jen určitou pomůckou: „Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do 

devíti vzdělávacích oblastí.“, a zdůrazňuje, že záměrem RVP je „aby učitelé při tvorbě ŠVP vzájemně 

spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali 

nadpředmětový přístup ke vzdělávání.“ 

Zásadní pro mezipředmětové a nadpředmětové přístupy je kompetenční pojetí RVP: „Klíčové 

kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají 

nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto 

k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, 

které ve škole probíhají.“ 

Dalším nástrojem k propojení vzdělávacích oblastí a oborů jsou dle RVP průřezová témata: „Tematické 

okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích 

obsahů oborů.“ Všechna průřezová témata proto konkrétně popisují vazbu na jednotlivé vzdělávací 

oblasti a zdůrazňují mezipředmětové učení. V současném RVP jsou tak nejvýznamnějším impulsem 

k mezipředmětové výuce. Vzhledem k tomu, že průřezová témata nemají formulovány očekávané 

výstupy (existuje k nim jen metodický materiál Doporučené očekávané výstupy), chybí přímo v RVP 

konkrétní příklady výsledků učení, kterých je možné a vhodné dosahovat mezipředmětovou výukou. 

Z organizačního hlediska je zásadní, že RVP při naplňování průřezových témat nejen umožňuje, ale do 

jisté míry i podněcuje k integrování s výukou jednotlivých vyučovacích předmětů a zejména k vytváření 

mezipředmětových bloků: „Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího 

obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů 

apod.“ Totéž obecně uvádí i u rámcového učebního plánu („průřezová témata je možné zařadit do ŠVP 

jako integrativní součást realizovaných vzdělávacích obsahů“) a umožňuje k tomu využít disponibilní 

časovou dotaci Rámcového učebního plánu („Disponibilní časová dotace je určena: (…) k realizaci 

průřezových témat“). 

Obdobně jako u průřezových témat je zdůrazněna mezipředmětová vazba u doplňujícího vzdělávacího 

oboru Etická výchova („Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů“) a popsáno, o jaké 

vztahy konkrétně v tomto oboru jde.   

Mezipředmětové souvislosti jsou dle RVP doporučenou součástí Učebních osnov v rámci Struktury ŠVP. 

Pro mezipředmětové učení je z organizačního hlediska důležité to, že u učebního plánu RVP 

předpokládá, že mohou být uplatněny „jiné organizační formy, než je vyučovací hodina“ (viz Poznámky 

k učebnímu plánu). 

Možnosti propojování tematických okruhů uvnitř vzdělávacího oboru a různého utváření předmětů 

popisuje RVP konkrétně na 1. stupni uvnitř vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: „Propojováním 

tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího 

obsahu. Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1.–3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům 

pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 

4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro 

Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět 
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od 1. do 5. ročníku. Není nutné se vždy striktně držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě 

strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k očekávaným výstupům." 

Na úrovni vzdělávacích oblastí 2. stupně je propojenost s jinými vzdělávacími oblastmi zmíněna jen 

obecně a omezeně v charakteristice dvou vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Informační 

a komunikační technologie: „Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích 

oblastí a do celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího 

oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk 

a příroda.“, „Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve 

všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec 

vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí 

všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.“ 

4.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

Obecně RVP potřebu mezipředmětových a nadpředmětových přístupů zdůrazňuje a vytváří pro ně 

i významné konkrétní podněty a možnosti – jmenovitě jde zejména o: kompetenční pojetí, závazné 

uplatnění průřezových témat jako základního integrativního prvku kurikula, možnost slučování 

tematických okruhů napříč vzdělávacími oblastmi, možnost využívání jiných forem než vyučovací 

hodina – tematické výuky, projektů, možnost využití disponibilních hodin). Posílit je třeba podněty 

k mezipředmětovému provázání obsahu v charakteristice většiny vzdělávacích oblastí, včetně 

konkrétních doporučení a příkladů, a začleněním a vyznačením očekávaných výstupů 

s mezipředmětovým či nadpředmětovým charakterem (obdobných jako jsou Doporučené očekávané 

výstupy pro průřezová témata). 

4.4 Analýza ŠVP 

V obecných částech RVP se opakuje a zdůrazňuje potřeba mezipředmětových a nadpředmětových 

přístupů a sám RVP nabízí konkrétní podněty a možnosti, jak tyto přístupy uplatnit. Jedná se zejména 

o tyto oblasti: 

a) klíčové kompetence, 

b) oblast průřezových témat, 

c) oblast organizace výuky, projekty, projektové dny, 

d) oblast vzdělávacích oblastí – nové předměty, 

e) oblast očekávaných výstupů s mezipředmětovým či nadpředmětovým charakterem, přesahy 

výstupů jednotlivých předmětů. 

a) Definování klíčových kompetenci v RVP je zcela zásadní – jedná se o souhrn znalostí, dovedností, 

postojů a hodnot, které bude moci žák využít nejen ve škole, ale především v běžném osobním životě, 

při studiu a později i ve své profesní kariéře. Každá klíčová kompetence se u žáků vytváří postupně, a to 

tak, že se dílčí vědomosti a dovednosti žáků získané při různých příležitostech propojují a „nabalují“ na 

sebe. A tak klíčové kompetence nemohou stát vedle sebe izolovaně. Různými způsoby se prolínají, mají 

nadpředmětovou podobu a lze je vždy získat jako výsledek celkového procesu vzdělávání.  
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Školy ve svých ŠVP, v částech Charakteristika ŠVP, popisují většinou detailně jednotlivé kompetence, 

a to zejména v souvislosti s výchovnými a vzdělávacími strategiemi. Tento popis je většinou velmi 

detailní, cíleně směřující k dané kompetenci. Jedná se především o soubor postupů, metod 

a organizačních forem. Mezipředmětové vazby se zde nevyskytují.  

Popis kompetencí se dále objevuje v Charakteristikách jednotlivých předmětů. Zde nacházíme 

konkrétní uplatnění mezipředmětových vztahů např. v ŠVP ZŠ Chýně, str. 34, Kompetence k učení, 

Zeměpis „dbá na propojení poznatků matematických, přírodních, společenských a kulturních 

poznatků,“ dále v předmětu Tvořivost, v Kompetenci k učení, str. 36, „podporuje praktické používání 

matematických a geometrických dovedností“. 

b) Průřezová témata nabízejí v současném pojetí RVP největší prostor pro mezipředmětové učení. 

Konkrétně popisují vazbu na jednotlivé vzdělávací oblasti. Jejich tematické okruhy těmito oblastmi 

procházejí a umožňují vzájemné propojení vzdělávacích obsahů oborů. RVP dokonce uvádí, že 

podmínkou účinnosti průřezových témat, je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních 

vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. 

Školy s průřezovými tématy pracují různými způsoby. Velmi vhodným zapracováním průřezových 

témat z pohledu mezipředmětovosti je integrace výstupů průřezových témat do společných 

samostatných předmětů. S tím pracuje např. ZŠ Jílové, které zavádí předměty: Globální výchova, 

Enviromentální výchova, Kulturní seminář, Etická výchova. Tyto předměty se většinou vyučují v jednom 

ročníku a vznikají díky disponibilním hodinám. V charakteristice předmětu Globální výchova, str. 328 

se uvádí: „Globální výchova je integrovaný předmět ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

a z průřezových témat Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech. Jako integrovaný předmět ‚zastřešuje‘ všechny znalosti a poznatky, které žáci načerpali 

během školní docházky. Měla by vnést do těchto informací systém, který povede k ujasnění názorů 

a postojů k řešení celosvětových problémů z různých oblastí lidského konání.“ V charakteristice 

předmětu Kulturní seminář, str. 366, je napsáno: „Do vyučovacího předmětu Kulturní seminář byly 

začleněny některé očekávané výstupy ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova a ze vzdělávacího oboru 

Hudební výchova.“ 

Většina škol zapracovává průřezová témata do svých ŠVP formou integrace do jednotlivých výukových 

předmětů. Školy převážně nevytvářejí pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale 

integrují je a jejich tematické okruhy do předmětů. Často jde jen o výčet průřezových témat 

a tematických okruhů v dlouhých a nepřehledných tabulkách, kde obsah a formanejsou nejsou patrné. 

V charakteristikách jednotlivých předmětů se tato provázanost objeví, většinou opět jen v obecnější 

podobě.  

Konkrétnější formu integrace průřezových témat do předmětů nabízí ZŠ Rajhrad, kde uvádí na str. 52 

využití průřezového tématu Environmentální výchova Ekosystémy v Matematice: „Tematický okruh – 

Základní podmínky života – voda – využití při slovních úlohách o spotřebě vody v domácnosti, spojitost 

s ochranou vody a jejím šetření, v geometrii převod jednotek objemu; energie – elektrická energie a její 

hodnota, šetření el. energií (slovní úlohy o domácnosti, práce s grafy a tabulkami ) nebo Tematický 

okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – druhotné 

suroviny: slovní úlohy související se sběrem papíru, množství nasbíraných kg ve třídě, škole, městě, 
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porovnávání nasbíraného množství – tabulky, grafy, diagramy, v geometrii převody jednotek 

hmotnosti.“ 

Dalším konkrétním příkladem začlenění průřezových témat uvádí SOŠ Schola Humanitas, Litvínov. 

V ŠVP na str. 11 se jedná o začlenění průřezového tématu Člověk a životní prostředí – Český jazyk, 

3. ročník: „… zpracování odborného výkladu na téma Odpady – Vyhledání informací z odborného textu 

a jejich zpětná reprodukce.“ Zapojení průřezového tématu je konkrétní, na určité téma, na str. 11 

začlenění průřezového tématu – Člověk a životní prostředí, 1. ročník, Anglický jazyk, popis 

charakteristických vlastností domova, krajiny: „Přeloží text týkající se ochrany přírody, přetlumočí jej 

spolužákům, vyjádří svůj názor a vyvolá na toto téma diskuzi ve třídě.“ Další příklad konkretizace 

průřezového tématu a propojení s jiným předmětem najdemeu ZŠ Rajhrad, předmět Matematika, 

Tematický okruh: „Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – 

druhotné suroviny: slovní úlohy související se sběrem papíru, množství nasbíraných kg ve třídě, škole, 

městě, porovnávání nasbíraného množství – tabulky, grafy, diagramy, v geometrii převody jednotek 

hmotnosti.“ (str. 52). 

Inspirací může být realizace průřezových témat v ZŠ Deblín (str. 22) „Průřezová témata prostupují 

celým školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ‚Škola pro život‘. Specifickou formou 

naplnění tohoto principu je např. tvorba vlastní učebnice vlastivědy, která cílí nejen na pochopení 

mezipředmětových vazeb, ale také na téma udržitelnosti.“ 

Konkrétnější realizace průřezových témat uskutečňují školy formou projektů, projektových dní či 

tematickou výukou. Např. ZŠ a MŠ Janovice v charakteristice ŠVP na str. 13 uvádí: „Tematické okruhy 

průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. 

Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné 

vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah 

formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.“ 

ZŠ Veliš uvádí na str. 28, v charakteristice ŠVP: „Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola připravuje 

každým rokem řadu projektů, které dotváří nabídku vzdělávacích i volnočasových aktivit, je žádoucí, 

aby výše uvedená průřezová témata byla též součástí aktivit uskutečňovaných v rámci těchto projektů.“ 

c) Pro mezipředmětové učení je z organizačního hlediska důležité to, aby mohly být uplatněny jiné 

organizační formy než jedna vyučovací hodina. RVP toto umožňuje. Školy využívají projekty či 

projektovou výuku, kde jistě nepostačuje časová dotace 45 minut. Např. ZŠ Veliš uvádí na str. 36:  

„Vyučovací hodina ve všech ročnících 1. stupně je zpravidla 45 minut. Není to však podmínkou 

a vyučující má možnost organizovat výuku jednotlivých předmětů v časových blocích, které respektují 

zásady hygieny školní práce (přestávky, relaxace atp.). Na celém 1. stupni se učivo jednotlivých 

předmětů vhodně prolíná a jeho obsah je vhodně využit v realizovaných školních projektech.“ 

Dále na str. 37: „Vyučovací hodina ve všech ročnících 2. stupně trvá 45 minut. Skladba jednotlivých 

předmětů je uvedena v rozvrhu hodin. Je však v kompetenci vyučujících (po vzájemné dohodě a za 

podmínky respektování týdenní hodinové dotace) hodiny jednotlivých předmětů spojovat do větších 

celků. Tyto úpravy však musí být v souladu s hygienickými požadavky a zásadami na školní práci.” 

ZŠ Stěžery uvádí na str. 2: „Mezipředmětové propojení je pravděpodobné zejména při projektovém 

vyučování,“ (škola v ŠVP uvádí organizaci 1–2 celoškolních projektů ročně a třídních nebo tematických 
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projektů prolínajících různými předměty). Nebo ZŠ Veliš na str. 15 v charakteristice školy uvádí projekt: 

Kudy, kudy, kudy cestička? („Cestička do školy“). „Tento projekt je zaměřen na utváření vztahu žáků 

s prostředím, ve kterém vyrůstají, a jeho cílem je zamezení odlivu perspektivních lidí z venkova. Žáci 

v hodinách VV a PČ vytváří plošné modely vlastních domů, ve kterých bydlí a následně jsou tyto domy 

‚instalovány‘ do mozaiky, která bude součástí výzdoby školy ve Veliši. Každý žák tedy zanechá 

v prostorách školy nesmazatelnou stopu svého působení v našem vzdělávacím zařízení.“ Dalším 

zajímavý příklad mezipředmětových vztahů (český jazyk, prvouka, vlastivěda, zeměpis, dějepis) uvádí 

ZŠ Ostopovice na str. 10 v charakteristice ŠVP: „V rámci výuky jsou využívány mezipředmětové vazby, 

čemuž je uzpůsobeno rozdělení úvazků jednotlivým učitelům. Díky úzké kooperaci jednotlivých 

vyučujících probíhá spolupráce žáků napříč ročníky a prezentace výsledků práce včetně diskusí 

a společného učení.“ ZŠ Kamenice uvádí konkrétní projekt v předmětu Vlastivěda, str. 158, Z dějin ČR 

(od pravěku do středověku – projekt se prolíná více předměty). V ZŠ Ostopovice pracují s konkrétním 

projektem Global Storylines, str. 190, Člověk a jeho svět. Poslední příklad ze ZŠ Stěžery uvádí na 

str. 2 v Charakteristice školy toto: „Škola se průběžně zapojuje do dlouhodobých 

i krátkodobých projektů v rámci MŠMT, MAP, Královéhradeckého kraje a sama realizuje 1–2 celoškolní 

projekty ročně, součástí práce v jednotlivých předmětech a třídách jsou také třídní nebo tematické 

projekty.“ 

d) RVP nabízí a umožňuje propojovat tematické okruhy a vytvářet různé varianty vyučovacích 

předmětů a jejich vzdělávacích obsahů. Zde je možné propojovat učivo a přiřazovat k očekávaným 

výstupům. Toho skvěle využila např. škola ZŠ Chýně, která zavádí nové předměty, kde 

mezipředmětovost je podmínkou – Science, spojující Přírodopis, Fyziku, Chemii, dále pak pro 1. st. 

předmět Tvořivost, který spojuje oblasti Umění a kultura a Člověk a svět práce. Str. 29, charakteristika 

předmětu Science: „Předmět Science zahrnuje fyziku, chemii, přírodopis. Cílem předmětu Science je 

předat žákovi ucelený pohled na přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a vzájemně se ovlivňují.“ Dále str. 35 předmět Tvořivost: „Předmět sdružuje vzdělávací oblasti 

umění a kultura a člověk a svět práce. Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve 

druhém a třetím ročníku 3 hodiny týdně a ve čtvrtém a pátém 4 hodiny týdně.“ V ZŠ Nebušice pak 

vytvářejí samostatný předmět Svět a My – SaM, který integruje předměty Prvouka, Přírodověda 

a Vlastivěda, viz citace ze str. 29: „Vyučovací předmět Svět a my (SaM) na 1. stupni integruje obsah 

dosavadních předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Vyučující tak mají větší flexibilitu 

v organizaci výuky.”  V ZŠ Ostopovice, na str. 70, předmět Angličtina: „Děti se učí jazyku přirozenějším 

způsobem, a to tak, že jsou zařazovány krátké bloky audioorální výuky angličtiny (5–10 minut denně) 

vkládané do výuky různých předmětů“ či ve stejné škole se uvádí na str. 28 „jde o cílové zaměření výuky 

1.–3. ročník a pak 4.–5. ročník. Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi všemi 

vyučovacími předměty 1.–3. r. Důraz klademe na propojování učební látky jednotlivých vyučovacích 

předmětů mezi sebou (4.–5. r.).“ 

e) U větší části z nabízených školních programů se objevují tzv. přesahy výstupů jednotlivých 

předmětů. Tento přesah má mezipředmětový či nadpředmětový charakter. Bohužel, často jsou tyto 

přesahy popsány velmi obecně, proto je velmi těžké si představit, jak v praxi probíhá výuka 

a naplňování uvedených výstupů.  

ZŠ Milín např. uvádí na str. 32 tabulku mezipředmětových závislostí, kde však není jasné, jak tato 

závislost probíhá. Např. mezi předměty Angličtina a Zeměpis. V předmětu Angličtina – 9. ročník uvádí 



62 
 

jako výstup v ŠVP závislost k předmětu Zeměpis – „rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, Zeměpis -> 8. ročník -> popíše polohu a přírodní podmínky 

světadílu Evropa, posoudí vývoj civilizace v Evropě, seznámí se se složením obyvatelstva v Evropě, 

vyhledá na mapách hlavní soustředění hospodářských činností, porovná jejich sektorovou, odvětvovou 

a územní strukturu a zvažuje souvislost s přírodními poměry, vyhledá a pojmenuje vybrané modelové 

státy, hlavní a významná města, na mapě najde nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu,“ nebo na 

str. 41 Český jazyk – 2. ročník, je uveden výstup „užívá správný slovní přízvuk, čte s porozuměním nahlas 

i potichu, soustředěně naslouchá čtenému textu, spojuje obsah textu s ilustrací“ – uvedena závislost 

--> Prvouka -> 2. ročník -> „ uvede významné kulturní a historické památky a události regionu, 

pojmenuje významné rodáky, interpretuje některé pověsti spjaté s místem, kde žije“. Ani v tomto 

případě není zcela jasné, jak se vše realizuje. Konkrétnější popis mezipředmětové závislosti můžeme 

sledovat u výstupu na str. 56, Český jazyk – 5. ročník, výstup: „správně telefonuje, zanechá vzkaz na 

záznamníku, vyjadřuje se jasně, srozumitelně, volí vhodné tempo řeči, podle situace vhodně používá 

spisovnou a nespisovnou řeč“ – závislost <-- Přírodověda -> 5. ročník -> „na modelových situacích 

předvede, jak bude postupovat v krizových situacích (šikana, týrání, zneužívání apod.)“ 

4.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

Nežijeme izolovaně, nýbrž ve vztazích mezi sebou, s přírodou i s okolním prostředím. Také předměty, 

které si školy vytvářejí lze vzájemně propojovat do větších a smysluplnějších celků. Některé školy jsou 

toho zdárným příkladem. Nebojí se opustit zajeté a konzervativní předměty, které vznikly kdysi. Nové 

předměty, zejména jejich výstupy, které propojují různé vzdělávací oblasti a tematické okruhy, nabízejí 

logičtější i globálnější pohled na život. Vznik nových předmětů je ovšem podmíněn změnou 

v organizaci. Klasické 45minutové krátké celky lze nahradit vytvářením delších časových úseků, kdy je 

dostatek času a prostoru pro různé metody učení, strategie, témata či projekty. K tomuto propojení 

mohou kromě vzniku nových předmětů a změny organizace výuky přispět i klíčové kompetence 

a průřezová témata. Jejich výstupy by se měly stát přirozenou součástí výstupů jednotlivých předmětů. 

Neměly by stát izolovaně, ale školám by pomohla jejich přímá integrace do výstupů, které jsou 

formulovány na různých úrovních myšlenkových operací. 

5 AKTIVNÍ UČENÍ 

5.1 Vymezení strategie 

Aktivní či činnostní učení dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám 

a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní 

iniciativu – pracuje, vymýšlí, navrhuje, tvoří, řeší. Je protikladem tzv. receptivního stylu výuky, 

založeného na metodě výkladu a paměťovém učení. Základním principem je vlastní objevování – žáci 

sami objevují principy a zákonitosti pozorovaných jevů, vlastní manipulací s věcmi a vlastní tvorbou 

úloh získávají praktické zkušenosti, uvědomují si k čemu nový poznatek nebo dovednost slouží. Při 

činnostním učení se postupuje od prožitků žáků k faktům a teoriím. Souvisejícím přístupem je zážitkové 

či zkušenostní učení, jehož nejrozšířenějším modelem je Kolbův cyklus. Vychází z toho, že 80 % lidského 

poznání pochází z vlastních zážitků a ty zásadním způsobem zvyšují zapamatovatelnost nových 

poznatků. 

5.2 Analýza RVP 
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RVP zdůrazňuje význam aktivního učení ve svých obecných částech a deklaruje, že základní vzdělávání 

má mít činnostní a praktické pojetí. 

V úvodní části „1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání“ je uvedeno „vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené 

na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky“ (str. 6). 

Základní vzdělávání má dle RVP poskytovat „vzdělání orientované zejména na situace blízké životu a na 

praktické jednání“ (3.1 Pojetí základního vzdělávání, str. 8). Činnostní a praktický charakter samotného 

vzdělávání je zdůrazněn v pojetí základního vzdělávání na 1. stupni, „svým činnostním a praktickým 

charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební 

aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů“ 

(str. 8). Na 2. stupni dle RVP pojetí základního vzdělávání „umožňuje využít náročnější metody práce 

i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty“. 

Popis klíčových kompetencí je na více místech formulován tak, že je evidentně nelze rozvíjet bez 

aktivního (zkušenostního, zážitkového) učení – např. „samostatně pozoruje a experimentuje, získané 

výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti“ (str. 10), 

„samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické 

a empirické postupy“ (str. 11), „účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce“, „podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 

v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá“, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 

třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají“ (vše 

str. 12) aj. 

Mezi nejen doporučené, ale i nezbytné podmínky vzdělávání jsou zahrnuty „pomůcky umožňující 

efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků“ (str. 150 a 151). 

Rovněž očekávané výstupy napříč vzdělávacími oblastmi mají mít „činnostní povahu“, být „prakticky 

zaměřené, využitelné v běžném životě“ (Vzdělávací oblasti, str. 14).  

Na činnostní charakter výuky klade v obecné rovině důraz charakteristiky vzdělávacích oblastí Člověk 

a jeho svět, Člověk a příroda i Člověk a společnost:  

 „Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 

modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu 

významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem 

a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role 

školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních 

i režimových návyků.“ (Člověk a jeho svět, str. 43) 

„Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, 

svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem 

přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací 

v praktickém životě. Zvláště významné je to, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami 
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si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně 

a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných 

přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat 

příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, 

jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické 

problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.“ (str. 62) 

„Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat 

a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je 

a aplikovat v reálných životních situacích.“ (Člověk a společnost, str. 51) 

Skutečně činnostně pojaté očekávané výstupy (tedy výstupy, jejichž popis výslovně zahrnuje výraznou 

samostatnou aktivitu žáka jako předpoklad dosažení) lze najít zčásti ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho 

svět a zejména pak ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda, Umění a kultura a Člověk a svět práce 

– jde o formulace typu „zkoumá, založí jednoduchý pokus, vytváří myšlenková schémata a mapy, 

aplikuje v terénu, využívá zkušenosti s…, pracuje ve skupině na vytvoření…, pečuje o…, provádí 

jednoduché činnosti“. Naopak např. ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost jsou výstupy téměř 

výhradně pojaty tak, že mohou být dosahovány jen frontální výukou a ověřovány jen verbálně (např. 

ve vzdělávacím oboru Dějepis zcela výhradně) – jde o formulace typu „vysvětlí, objasní, porovná, 

rozpozná, charakterizuje“ apod. Následují příklady některých konkrétních formulací, které v sobě 

výslovně zahrnují předpoklad činnostního učení (další příklady viz též strategie Výuka mimo školu): 

„ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů (str. 48), 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

(str. 48), 

P-9-4-04 uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy (str. 73), 

P-9-4-04p využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních 

potřeb“ (str. 73) 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro 

orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 

nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu (str. 76), 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil (str. 87), 

DV-5-1-04 pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých 

výrazových prostředků (str. 112).“ 

Důraz na zkušenosti a prožitky kladou průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana a zčásti Environmentální výchova. Zejména u Výchovy demokratického 

občana se strategie aktivního učení významně prolíná se strategií „zapojení žáků do rozhodování“, 

v případě Environmentální výchovy pak se strategií „výuka mimo školu“: 

„Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových 

situací a příslušných diskusí.“ (Osobnostní a sociální výchova, str. 127) 
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„Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematické okruhy, ale 

i zkušenosti a prožitky žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi subjekty vzdělávání založené 

na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako 

„laboratoř demokracie“. V ní jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích 

a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami 

na sobě mohou nejen ověřit význam dodržování pravidel, eventuálně se v zájmu spravedlnosti podílet 

na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože 

překročení hranice k anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato 

zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení.“ (Výchova demokratického občana, str.128) 

„Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních 

dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální 

míře využívá přímé kontakty žáků s okolním prostředím." (Environmentální výchova, str. 134) 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve svém popisu klade 

význam na samostatné zjišťování informací:  

„Dovednosti osvojené žáky ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, zejména při 

práci s internetem, jsou využívány k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a světa, o jejich 

životě a událostech.“ (str. 131) 

5.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP potřebu činnostního a zkušenostního učení jasně deklaruje ve svých obecných částech – 

východiscích, popisu pojetí základního vzdělávání, klíčových kompetencí i v charakteristice 

vzdělávacích oblastí.  

Konkrétnější příklady možností uplatňování aktivního učení vnášejí do RVP zejména průřezová témata, 

aktuálně zejména Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a zčásti 

Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Po úpravě 

může být tento potenciál významně rozšířen.  

Žádoucí je uvést do souladu s obecným deklarováním významu aktivního učení formulace velké části 

očekávaných výstupů napříč vzdělávacími oblastmi, tak aby jejich popis zahrnoval samostatnou aktivitu 

žáka jako předpoklad jejich dosažení. V stávajícím RVP se lze inspirovat některými očekávanými výstupy 

v oblasti Člověk a příroda či Umění a kultura (s formulacemi typu „zkoumá, založí pokus, vytváří 

myšlenková schémata a mapy, využívá zkušenosti, pracuje ve skupině na vytvoření“). Nejvýrazněji je 

potřeba tohoto posunu ve formulaci očekávaných výstupů patrná ve vzdělávací oblasti Člověk 

a společnost, ale revizi z tohoto hlediska zaslouží všechny vzdělávací oblasti. 

5.4 Analýza ŠVP 

Při čtení ŠVP lze najít prvky aktivního učení průřezově ve všech jejich částech i většině předmětů. Již 

v úvodních kapitolách ŠVP (Charakteristika školy a Charakteristika ŠVP), mají školy možnost vymezit 

prostor, který věnují aktivnímu učení ve své vzdělávací filozofii. Některé školy zde akcentují význam 

využívání aktivizačních metod ve výuce nebo jmenují konkrétní užívané metody. Často v těchto 

kapitolách popisují svůj přístup k projektové výuce a zmiňují konkrétní (krátkodobé i dlouhodobé) 

projekty, do kterých jsou zapojené. 
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V těchto úvodních kapitolách bývá důraz, který školy na aktivní učení kladou, většinou vymezen obecně 

na úrovni filozofie školy a celkové koncepce vyučování. Například ZŠ Přerov uvádí: „Minimalizujeme 

používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování“ (Přerov, 

str. 3, 4). ŠVP ZŠ Pěnčín rozpracovává cíle základního vzdělání stanovené z RVP o dimenzi „Co cíle 

představují v životě školy a žáka“.  

Cíl základního vzdělávání RVP Co cíle představují v životě školy a žáka 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů (RVP, str. 8). 

Přechod od frontálního vyučování 

k aktivizujícím metodám (ZŠ Pěnčín, str. 8). 

Konkrétní metody aktivního učení školy v ŠVP většinou uvádí v souvislosti s naplňováním průřezových 

témat nebo klíčových kompetencí. Např.: „Strategie k rozvíjení klíčových kompetencí žáků, kompetence 

sociální a personální: Učíme žáky přijímat rozličné role ve skupině a zařazujeme metody kooperativního 

učení.“ (ZŠ Stěžery, str. 5) 

Jak již bylo zmíněno, v úvodní části ŠVP školy často jako jednu z aktivizačních metod uvádějí 

projektovou výuku. Je zde prostor uvést jak zapojení do dlouhodobých projektů ve spolupráci 

s externími organizacemi, tak do projektů které samotné školy organizují. „V rámci výuky naukových 

předmětů (Science, Dějiny) dáváme prostor pro práci na dlouhodobých skupinových projektech.“ (ZŠ 

Chýně, str. 5). Příklad konkrétní aktivity pak uvádí např. ZŠ Pěnčín: „Žáci naší školy se podíleli na 

vybudování naučné stezky Černé Studnice.“ (str. 2)  

Projektová výuka je nejčastěji se opakující metodou napříč zkoumanými ŠVP. Současně jsou však 

projekty většinou pouze stručně popsány či vyjmenovány a není možné určit rozsah a pravidelnost 

projektů či zjistit, koho se projektové aktivity týkají. Obdobně není často ze stručných popisů jasné, 

jestli se jedná z metodického hlediska o projektovou výuku nebo o tematickou apod. Dále pak obvykle 

není tato část podpořena výstupy v jednotlivých předmětech. Prostor k širšímu popsání jednotlivých 

projektů pak může být i v přílohách ŠVP.  

Prostor více provázat jednotlivé předměty s principy aktivního učení poskytují dále Charakteristiky 

předmětů. Konkrétní metody bývají zmiňovány, stejně tak jako v předchozích kapitolách, především 

v souvislosti s naplňováním průřezových témat nebo rozvíjením klíčových kompetencí např. 

„Kompetence k řešení problémů – Učitel: při řešení problémů učí žáky využívat metody 

‚SWOT’a ‚brainstorming‘“ (ZŠ Veliš, str. 127). V těchto částech ŠVP jsou však často metody pouze 

vyjmenovány, není zřejmé, kde a jakým způsobem se ve výuce používají a metody již nebývají 

provázány s osnovami ani výstupy.  

Příklad využití aktivního učení v charakteristice předmětu, který jde nad rámec RVP najdeme například 

v ŠVP ZŠ Doubravník: „Etická výchova používá především metody běžné v zážitkové pedagogice. Jedná 

se o rozhovor, diskuzi, inscenační techniky, didaktické hry, řešení problémových situací, besedy, projekty 

atd. Učitel se stává spíše moderátorem, jeho hlavní úloha spočívá v tom, že vytvoří zajímavou situaci 

a nechá děti uvažovat, diskutovat, experimentovat a získat novou zkušenost.“ (str. 325) 

Výstupy často přímou aktivitu žáku nezahrnují a drží se výstupů dle vzoru RVP. Jedním ze zajímavých 

příkladů formulace takového výstupu, může být tento z výuky Informační a komunikační technologie: 
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„Publikuje bulletin zaměřený na místní události nebo zajímavosti, tvoří návrh a design bulletinu. Určí 

okruh čtenářů pro svůj bulletin.“ (ZŠ u Říčanského lesa, str. 38) 

5.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

ŠVP často důraz na aktivní výuku deklarují v úvodních kapitolách, kde se soustředí na cíle vzdělávání, 

ale kde také deklarují, s jakými projekty pracují nebo jaké metody pravidelně využívají. V některých 

ŠVP jsou pak dále vymezeny konkrétní metody aktivního učení. Často však tyto metody nejsou v textu 

provázány s učivem nebo s výstupy. Není pak možné si vytvořit ucelenou představu o tom, jak se ve 

výuce s takovými metodami pracuje a jaké jsou cíle či výstupy jejich zapojení. Konkrétněji je pak 

v některých ŠVP aktivní učení provázáno s průřezovými tématy, méně pak s osnovami předmětů 

a jejich výstupy. Obecně pak lze říci, že v ŠVP (stejně jako v RVP) najdeme výstupy orientované na 

aktivní výuku více v oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. Doporučení výše uvedená k RVP 

tak platí stejně pro ŠVP. 

6 CELOŠKOLNÍ PŘÍSTUP 

6.1 Vymezení strategie 

Výuková strategie celoškolní přístup je zde chápána jako proces změn, jejichž cílem je integrace 

principů udržitelnosti napříč školní komunitou a školním životem. K tomu je nutná cílená snaha 

o změny v kultuře školy a přijetí principů udržitelnosti napříč školou (Činčera a kol. 2019a). Ve škole by 

tak měla vzniknout shoda na společných hodnotách/vizi a škola by měla přijmout opatření, která 

v souladu s danou vizí ovlivní celou školní kulturu (tamtéž). V rámci této analýzy jsme se tedy 

zaměřovali i na způsob, jakým je možné v RVP a ŠVP pracovat se samotnou kulturou školy. Sledovali 

jsme, kde poskytují RVP a ŠVP prostor pro manifestaci školní vize a hodnot v souvislosti se sledovanou 

kompetencí a jak je možné s ní v dokumentu dále pracovat. Soustředili jsme se přitom především na 

tyto prvky: filozofie školy, sociální klima školy (včetně role učitele jako příkladu), celoškolní aktivity, 

školní prostředí a vztahy školy s okolím. 

6.2 Analýza RVP 

RVP ZV popisuje celkově význam některých prvků celoškolního přístupu v kapitolách „Tendence ve 

vzdělávání“, „Pojetí základního vzdělávání“ a „Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné 

podmínky pro uskutečňování RVP ZV“, konkrétněji pak dílčí aspekty celoškolního přístupu uplatňuje ve 

vzdělávacím oboru „Výchova ke zdraví“ a průřezových tématech „Výchova demokratického občana“ 

a „Multikulturní výchova“. Ve zbytku kurikula není celoškolní přístup jmenovitě zdůrazňován. 

Mezi „Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání“ řadí tendenci „vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné 

motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky;“ (str. 6). V „Pojetí základního vzdělávání“ RVP ZV 

zdůrazňuje, že „základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí“ 

(str. 8). V kapitole „Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování 

RVP ZV“ je shrnuto, že „při vytváření podmínek na konkrétní škole je vhodné zvažovat: 

• potřeby žáků a učitelů; 

• kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole; 
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• optimalizaci sociálních vztahů; 

• efektivitu vzdělávání žáků a dosahování osobního maxima každého žáka; 

• realizaci zájmových činností; 

• spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu“ (str. 150). 

Následuje podrobný výčet podmínek (nejobsáhleji prostorových a materiálních). S výjimkou oblasti 

psychosociálních podmínek není však nijak zdůrazněn jejich potenciál pro rozvoj kompetencí, resp. pro 

rozvoj odpovědného občanského jednání – tedy významná formativní úloha prostředí, atmosféry 

a provozu školy např. i z hlediska environmentální výchovy. Jmenovitě je provazba na rozvoj 

kompetencí a dosahování cílů vzdělávání zřejmá jen v rámci podmínek týkajících se sociálního klimatu 

školy: „… příznivé sociální klima – posilování vzájemné úcty, tolerance, uznání, empatie, spolupráce 

a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou;“ a „vytváření přátelského prostředí, podmínek pro 

zdravé učení a otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy; respekt 

k individualitě žáků“, „spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu 

demokratického společenství – budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability 

společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce“ (str. 150). Důraz na sociální klima naznačen také 

v některých personálních podmínkách, ale není nijak specifikován jejich význam pro rozvoj kompetencí 

žáků – např. význam osobního příkladu ve vzdělávání (pedagogové „komunikativní ve směru k žákům, 

jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogům“, schopní „motivovat je k další činnosti, udržet 

neformální kázeň“, „pedagogický sbor schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace 

a spolupráce“, „řídící pracovníci s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými 

schopnostmi, schopní vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima“ (str. 150 a 151). 

Význam celoškolního přístupu pro rozvoj kompetencí je naznačen v popisu kompetence sociální 

a personální: „podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 

pomoc nebo o ni požádá.“ (str. 12) 

Nejkonkrétněji do kurikula vnáší celoškolní přístup jednak vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ (zde ale 

logicky jen omezeně ve vztahu k tématu zdraví) a jednak průřezová témata – obecněji „Výchova 

demokratického občana“ a specializovaně „Multikulturní výchova“. Naopak využití celoškolního 

přístupu nijak nezdůrazňují zbývající průřezová témata, která popisují vztahy k jednotlivým 

vzdělávacím oblastem a oborům, ale nikoli k celkové kultuře a fungování školy.  

 „Výchova ke zdraví“ zdůrazňuje význam celoškolního přístupu zejména v charakteristice vzdělávacího 

oboru: „Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co 

z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem 

učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole." (str. 92) Méně výrazně 

a zdařile pak i na úrovni očekávaných výstupů („VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 

komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví“, str. 94) a učiva („vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek“, str. 94). 

Průřezové téma „Výchova demokratického občana“ popisuje v charakteristice zcela výslovně: 

„Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematické okruhy, ale 
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i zkušenosti a prožitky žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi subjekty vzdělávání založené 

na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako 

„laboratoř demokracie“ (str. 129). Konkrétně je pak využití celoškolního přístupu popsáno 

i v tematickém okruhu „Občanská společnost a škola“: „… škola jako model otevřeného partnerství 

a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby 

uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení 

žáků do žákovské samosprávy – žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní 

komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci.“ (str. 131) Také průřezové téma 

„Multikulturní výchova“ vyjadřuje význam celoškolního přístupu v charakteristice: „Multikulturní 

výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky 

navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se 

setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se 

budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority 

budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání 

obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků." (str. 133) 

6.3 Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pracuje s celoškolním přístupem omezeně a nesoustavně, zdůrazňuje jeho význam jen v některých 

vzdělávacích oblastech a průřezových tématech, zatímco v jiných, kde by bylo využití celoškolního 

přístupu pro dosahování cílů vzdělávání obdobně relevantní, není jeho přínos vůbec vyjádřen.  

Velký a zatím příliš nevyužitý potenciál spočívá také v provázání podmínek vzdělávání s rozvojem 

kompetencí žáků a dosahováním cílů vzdělávání.  

Cílená práce s celoškolním přístupem se téměř nepromítá do charakteristik vzdělávacích oblastí 

a oborů (výjimkou a náznakem, jak ji lépe zapojit i v ostatních oborech je jen Výchova ke zdraví) a do 

velké části průřezových témat (zde je příkladem lepší práce s celoškolním přístupem Výchova 

demokratického občana a Multikulturní výchova). Ještě omezeněji je provázána práce s celoškolním 

přístupem do formulace výstupů a popisu učiva.  

Je žádoucí, aby celoškolní přístup byl chápán jako princip, resp. vzdělávací strategie, se kterou by mělo 

pracovat celé kurikulum – měla by se promítat do většiny vzdělávacích oblastí (jmenovitě zejména 

Člověka a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce) a do 

všech průřezových témat (zde je třeba zdůraznit jeho zásadní význam např. v environmentální výchově 

či globálním rozvojovém vzdělávání – viz ekologicky šetrný provoz škol, společenská odpovědnost školy 

jako instituce, zapojení do komunitního života, do mezinárodní spolupráce, rozvojové a humanitární 

pomoci apod.). 

Relevantní očekávané výstupy by bylo žádoucí formulovat tak, aby specifikovaly práci s celoškolním 

přístupem jako způsob výuky nezbytný pro dosažení daného výstupu – kdy žák může různé jevy 

vysvětlovat, vyhodnocovat, aplikovat (apod.) na příkladu klimatu, provozu a fungování školy.  

Ve všech těchto směrem by mohl být RVP pro školy výrazně návodnější. 

6.4 Analýza ŠVP 

V rámci ŠVP školy nejvíce vkládají celoškolní přístup do kapitol charakteristika školy a charakteristika 

ŠVP. Některé školy však svou celoškolní filozofii manifestují hned v úvodu názvem ŠVP, např. „Škola 
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vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí (ZŠ Chrást, název ŠVP)”, nebo školním mottem: „Jen 

škola, která spolupracuje se svým okolím a je ochotná a zároveň schopná se od něho něco naučit, má 

šanci neustrnout ve svém vývoji a poskytnout svým žákům vzdělání, které jim k něčemu bude.” (ZŠ Veliš, 

str. 1) 

Název ŠVP pak některé školy přímo propojují s charakteristikou ŠVP, kde dále rozvíjí školní 

filozofii/kulturu. Např. název ŠVP „Sedmikráska – škola souznění“, pokračuje dále v textu: „Souzní sedm 

okruhů, které provázejí člověka po celý život. 1. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 2. KAMARÁDSTVÍ – 

MEZILIDSKÉ VZTAHY 3. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 4. VZTAH K PŘÍRODĚ 5. SPORT A VOLNÝ ČAS 6. ESTETIKA 

7. INFORMACE PRO ŽIVOT.“ (ZŠ Lukavice, str. 10) Nebo: „Školní vzdělávací program KLÍČ je klíčem: … 

k poznání kultury a tradic jiných národů (v hudbě, tanci, výtvarném a dramatickém umění) – 

porozumění si mezi národy (jazyková připravenost našich žáků jim umožní snadný vstup do života 

v rámci Evropské Unie) … “ (ZŠ Kontešinec, str. 8) 

Většina škol do úvodních kapitol zahrnuje sociální dimenzi celoškolního přístupu v rozsahu RVP. Školy 

často zmiňují snahu o vytváření demokratického a přátelského prostředí na úrovni žáků i pedagogů, či 

zmiňují partnerské vztahy učitel–žák nebo učitel–rodič. Je zde však prostor tyto vztahy upravit 

i konkrétněji. Např.: „Třídní schůzky probíhají dvakrát ročně formou Trojlístku – setkání žák, rodič, 

učitel.“ (ZŠ Ostopovice, str. 5) Nebo: „V posledních letech si vzdělávací programy pro naše pedagogy 

objednáváme tzv. ‚na klíč‘. Ukázalo se, že je vhodné definovat přesné zadání pro lektory, kteří pro nás 

vzdělávání připravují, a hlavně máme po proběhlém školení možnost získané informace a pedagogické 

kompetence dále v celém sboru rozebrat a prodiskutovat. Můžeme tak lépe pracovat na utváření 

‚kultury školy‘ a společných pedagogických postupů, jejichž užití deklarujeme našim klientům. Takto již 

proběhlo v naší škole několik DVPP, které byly zaměřeny na výuku čtení genetickou metodou, výuku 

matematiky podle prof. Hejného, opakovaně na výuku čtením a psaním ke kritickému myšlení, 

formativní hodnocení. V tomto trendu chceme pokračovat i v následujícím období.“ (ZŠ Veliš, str. 10) 

Nad rámec RVP jdou některé ŠVP například tím, že propojují celoškolní přístup s tématy jako ekologická 

výchova nebo výchova ke globálním souvislostem. Např. „V dnešní době plné rozumu a formálnosti 

chceme v naší škole rozvíjet prostředí člověčenství a empatie. Základní škola v Chrasti chce směřovat 

v tomto duchu k rozvoji osobnosti žáků a k ochraně životního prostředí kolem nás. Našimi prioritami je 

osobnostně sociální výchova, environmentální výchova a smysluplné vyučování“ (ZŠ Chrást, str. 15). 

Nebo: „Naším cílem je výchova člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále 

více propojeném globálními vztahy i problémy.“ (ZŠ Budišov, str. 7) 

Školy dále využívají úvodní kapitoly ŠVP pro představení svého tematického zaměření či souvisejících 

celoškolních akcí. Příkladem celoškolního přístupu tak může být například zapojení do dlouhodobých 

projektů, které postupně ovlivňují každodenní provoz školy. Např.: „Škola je zapojena v dlouhodobém 

ekologickém projektu M.R.K.E.V. Krátkodobé projekty na aktuální témata (např. Den Země) 

i dlouhodobější projekty se postupně stávají pravidelnou součástí života školy.“ (ZŠ Višňová, str. 5) Je 

zde prostor i obsáhleji popsat konkrétní projekty. Viz. „Ekoškola – Základní škola Janovice je od školního 

roku 2010/2011 zapojena do programu sdružení Tereza s názvem Ekoškola. Našim cílem je ekologizace 

školního provozu, praktické environmentální vzdělávání napříč předměty, zlepšení vnitřního i vnějšího 

prostředí školy. Škola je držitelem titulu Ekoškola od roku 2013.“ (ZŠ Janovice, str. 7)  
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Nedostatkem však je často chybějící provázanost těchto vymezení z úvodních kapitol ŠVP s jejich 

dalšími částmi a to především s osnovami jednotlivých předmětů a konkrétními výstupy učiva. Jeden 

z příkladů takové provázanosti je k nalezení v úvodu školních osnov ZŠ Janovice, stále se však jedná 

spíše o náznak: „Protože je naše škola zaměřena ekologicky, volíme tedy posílení celé oblasti Člověk 

a příroda v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Částečná disponibilní časová dotace je 

pak využita na předměty Environmentální výchova, Volba povolání a Chování člověka při mimořádných 

událostech.“ (ZŠ Janovice, str. 21) 

6.5 Shrnutí a doporučení pro ŠVP 

Obecně lze tedy říci, že zkoumané ŠVP pracují s celoškolním přístupem především na úrovni filosofie 

školy, vymezení tematického zaměření školy či zdůraznění svého přístupu ke vzdělávání a stanovení 

některých širších vzdělávacích cílů. Školy pak nad rámec RVP do školní filosofie zapojují konkrétní 

témata (jako např. ekologie). Naopak, stejně jako RVP, s celoškolním principem ŠVP nepracují uceleně 

a systematicky. Přesto, že v některých ŠVP najdeme uceleně pojatou filozofii školy se zajímavými 

přesahy, jen minimálně najdeme tomu odpovídající výstupy. Doporučení stanovená pro RVP tak ve 

velké míře odpovídají také pro ŠVP.  
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V ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V ŠVP 

Během zkoumání ŠVP jsme mimo výše zmíněné strategie a kompetence zjišťovali, jak může být v ŠVP 

podpořeno rozvíjení kompetence odpovědného jednání vůči přírodě a lidem pomocí organizace výuky. 

Sledovali jsme především, zda ŠVP pracují s alternativami ke klasické hodině trvající 45 min, zda 

k rozvoji sledované oblasti kompetence a strategií využívají disponibilní hodiny a také zda nabízejí 

možnost kompetenci či sledované strategie rozvíjet mimo výuku v rámci dobrovolných aktivit. Cílem 

této kapitoly je především přinést zajímavé příklady, které mohou sloužit jako další inspirace. 

V ŠVP jsme sledovali tři základní oblasti, do kterých lze i obecně zařadit jednotlivé nalezené tipy 

zajímavé praxe a to: organizace výuky, využití disponibilních hodin, zájmové vzdělávání a činnost. 

Organizace výuky 

• Utváření předmětů mimo běžnou praxi 

• Vyučovací předmět globální výchova. Jako integrovaný předmět „zastřešuje všechny 

znalosti a poznatky, které žáci načerpali během školní docházky. Měla by vnést do 

těchto informací systém, který povede k ujasnění názorů a postojů k řešení 

celosvětových problémů z různých oblastí lidského konání. Žáci by si měli uvědomovat 

svou evropskou identitu a přitom být hrdi na identitu národní” (ZŠ Jílové, str. 345).  

• Předmět Science – propojuje Přírodopis, Fyziku, Chemii. „Cílem předmětu Science je 

předat žákovi ucelený pohled na přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně 

propojeny, působí na sebe a vzájemně se ovlivňují.“ (ZŠ Chýně, str. 29) 

• Spojování tříd a ročníků  

• „V rámci vybraných témat nebo projektů může být práce žáků plánována společně 

pro více ročníků (například pomocníci u ‚prvňáčků‘, zpravodajové o dění ve vyšších 

ročnících, případně společná práce na projektu, jehož výstupy jsou tvořeny výsledky 

dílčích úkolů, na kterých spolupracují žáci různých ročníků).” (ZŠ Kontešinec, 

str. 17) 

• Projekty 

• „Na naší škole jsme se rozhodli, že na podporu realizace průřezových témat 

vybudujeme stabilní strukturu každoročně se opakujících školních projektů, které 

budou jednotného zaměření a budou svázány určitou vnitřní tematickou souvislostí 

v průběhu celého školního roku. Žáci tak získají určitou časovou kontinuitu 

projektově zpracovaných průřezových témat i napříč jednotlivými ročníky jejich 

školní docházky a společně s pedagogy tak budou moci hodnotit úspěšnost 

a přínosnost jednotlivých projektů a v průběhu let pracovat na jejich úpravách 

a vylepšování.” (ZŠ Nebušice, str. 25) 

• Výuka v blocích 

• Mediální výchova – „Doporučujeme výuku v blocích, spolupráci se školním 

časopisem” (ZŠ Jindřichův Hradec, str. 123). 
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Využití disponibilních hodin 

• Rozšíření učiva v konkrétním předmětu 

• „Vlastivěda, Přírodověda: jsou posíleny o 0,5 hodiny týdně ve 4. ročníku vzhledem 

k rozšíření učiva o region Říčansko” (ZŠ U Říčanského lesa, str. 8). 

• Integrované předměty 

• „Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byl integrován předmět Environmentální 

výchova, který je zcela v souladu se zaměřením školy na ekologii a životní prostředí. 

Tento předmět je tedy rovněž posílen z disponibilní dotace jednou hodinou” 

(ZŠ Janovice, str. 20).  

• Volitelné předměty 

•  „Povinně volitelný předmět Přírodovědná praktika 7.–9. ročník” (ZŠ Libchavy, 

osnovy). 

Zájmové vzdělávání a činnost 

• Zájmové kroužky 

• „Klíčovou aktivitou jsou zájmové kroužky pro žáky 4.–9. tříd probíhající v průběhu 

týdne. V přírodovědném kroužku děti pozorují vše, co v zahradě roste a žije, snaží 

se určovat zástupce, přemýšlí o vztazích v potravním řetězci, proč je potřeba 

chránit a pomáhat zejména užitečnému hmyzu, ale také žábám, ještěrkám, 

ptactvu a proč ježci a netopýři mají ve zdravé zahradě své místo. V chovatelském 

kroužku pozorují a starají se o chovaná zvířata, učí prakticky chápat význam slova 

welfare, tedy vše, co chov obnáší – jeho podstatu, význam i rizika. Součástí 

kroužkových aktivit jsou také exkurze. Pro kolektivy tříd naší i sousedních škol byly 

připraveny a proběhly tři tematické výukové bloky týkající se ochrany přírody, 

trvalé udržitelnosti a ochrany zvířat.” (ZŠ Rajhrad, str. 6) 

• Školní družina s (přírodovědným) programem 

• „Rozvoj znalostí o přírodě, vytváření kladného vztahu k přírodě – pozorování 

a poznávání přírody (druhy stromů, trav, květin, ovoce, hub, zvěře apod.)” 

(ZŠ Višňová, str. 76) 
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VI SHRNUTÍ ANALÝZY RVP ZV 

Hlavní sdělení je, že RVP ZV otevírá dostatečný prostor pro rozvíjení všech oblastí kompetence 

a uplatňování všech důležitých strategií, nevytváří pro ně žádné bariéry a rozhodující tak je, jak jsou 

následně uchopeny v ŠVP a v reálné výuce a životě školy.  

K hlavním prvkům, které rozvíjení oblastí kompetence a uplatňování strategií umožňují, patří v RVP ZV: 

• Kompetenční pojetí 

• Závazné zahrnutí průřezových přístupů prostřednictvím průřezových témat  

• Možnost flexibility při organizaci výuky – RVP zahrnuje impuls k zařazování integrované 

tematické výuky a projektové výuky – „projektů, seminářů, kurzů“, možnost využití 

disponibilních hodin, možnost spojování tematických okruhů napříč vzdělávacími obory, 

možnost vytváření předmětů dle rozhodnutí školy 

Deficitem však je, že pro některé oblasti kompetence a strategie nedává RVP dostatek konkrétních 

podnětů či je nepojímá v plné šíři a není tak pro školy dostatečně inspirativní a návodný. Proto většina 

ŠVP replikuje pojetí oblastí kompetence a strategií v RVP i s jeho slabými stránkami. Tuto mezeru v RVP 

zaplňují zčásti některé metodické materiály pro školy (vedle metodik environmentální výchovy 

a globálního rozvojového vzdělávání jde zejména o Doporučené očekávané výstupy pro průřezová 

témata) a překonávají ji některé ŠVP, která mohou být inspirací pro ostatní ŠVP i pro revize samotného 

RVP.  

 Z hlediska jednotlivých oblastí kompetence je stav RVP ZV dle analýzy následující:  

• Nejlépe je v RVP zahrnuto Řešení problémů, ukazuje na význam toho, když se daná oblast 

promítne do klíčových kompetencí 

• Druhou skupinu tvoří Badatelské dovednosti a Porozumění systémům a dějům v nich 

• Největší rezervy jsou v zařazení oblastí Vnímavost, Vztah k místu a Připravenost jednat  
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Tabulka 1: Podněty k zahrnutí oblastí kompetence k odpovědnému jednání k přírodě a lidem v RVP ZV (zeleně – významný 

přínos, žlutě – částečný přínos, červeně – malý přínos, zkratky: EV – environmentální výchova, VDO – výchova demokratického 

občana, OSV – osobnostně sociální výchova, MKV – multikulturní výchova, MV – mediální výchova, VMEGS – výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech)  

Z hlediska jednotlivých vzdělávacích strategií je stav RVP ZV následující:  

• Relativně dost podnětů dává RVP pro mezipředmětové učení a pro aktivní a zkušenostní učení 

• Další skupinu tvoří výuka mimo školu 

• Jen málo je RVP návodný z hlediska celoškolního přístupu a zapojení žáků do rozhodování  

• Nejméně konkrétních impulsů vytváří pro spolupráci s aktéry mimo školu 

 

Tabulka 2: Podněty k uplatnění vzdělávacích strategií v RVP ZV (zeleně – významný přínos, žlutě – částečný přínos, červeně – 

malý přínos, zkratky: EV – environmentální výchova, VDO – výchova demokratického občana, OSV – osobnostně sociální 

výchova, MKV – multikulturní výchova) 
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Obecné problémy v RVP: 

• Objem učiva, který část škol v ŠVP mechanicky replikuje, čímž se stává závazným a brání pak 

prostoru pro rozvoj kompetencí. 

• V RVP nejsou přehledně a souhrnně popsány vzdělávací strategie. 

• Vzájemná nepropojenost a nekonzistence v linii „klíčové kompetence – vzdělávací cíle – 

vzdělávací strategie – očekávané výstupy (výsledky vzdělávání)“. 

• Málo návodné a převážně kognitivní formulace očekávaných výstupů (výsledků vzdělávání).  

• Neodůvodněná nevyváženost mezi 1. a 2. stupněm v důrazech na některé oblasti kompetence 

a strategie (např. z hlediska výuky mimo školu). 

• Neodůvodněná nevyváženost mezi různými vzdělávacími oblastmi a obory v důrazech na 

některé oblasti kompetence a strategie (např. z hlediska vnímavosti, vztahu k místu, 

badatelských dovedností, výuky mimo školu). 

• Nekomplexnost pojetí všech oblastí kompetence a některých strategií (např. celoškolní 

přístup, spolupráce s aktéry mimo školu, zapojení žáků do rozhodování).  
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VII SHRNUTÍ ANALÝZY VYBRANÝCH ŠVP 

Při tvorbě školních vzdělávacích programů vycházejí školy z Rámcového vzdělávacího programu jako 

ze závazného dokumentu. RVP vymezuje školám jistý prostor, nicméně nestanovuje pevné 

nepřekročitelné hranice. Tato skutečnost se odráží i v přístupech, kterými jsou zapracovány zkoumané 

strategie a oblasti kompetencí v jednotlivých ŠVP a zároveň dává odpověď na otázku, jak RVP ZV 

a vybrané ŠVP základních škol podporují a čím naopak limitují rozvíjení odpovědného jednání k lidem 

a přírodě: 

a) školní vzdělávací programy jdou nad rámec podnětů v RVP 

Školy mají možnost své vzdělávací programy pojmout v mnoha místech volně a rozvíjet je nad rámec 

nastavený RVP. Podle námi nastavených kritérií se tato volnost projevila nejvýrazněji ve strategiích 

Výuka mimo školu a Zapojení žáků do rozhodování, Spolupráce s aktéry mimo školu, mírně nad rámec 

RVP jdou školy ve strategii Celoškolní přístup. Ze zkoumaných oblastí kompetencí se jednalo 

nejvýrazněji o Vztah k místu, méně výrazně pak v oblasti kompetence Připravenost jednat.                 

● Výuka mimo školu            

Školy často formulují Výuku mimo školu jako jednu ze svých hlavních výukových strategii či 

jako „filozofii školy“. Snaží se formulovat konkrétní výstupy, u nichž je jasné, že je lze naplnit 

pouze v terénu. Některé školy také zdůvodňují potřebu výuky venku a pobytu žáků v přírodě, 

k čemuž často využívají disponibilní hodiny. 

● Zapojení žáků do rozhodování           

Nad rámec RVP jdou některé ŠVP především v případě definování spoluúčasti žáků na 

vzdělávání a rovněž v případě, kdy zahrnují formy participace žáků na životě místní komunity 

(např. prostřednictvím různých projektů). 

● Spolupráce s aktéry mimo školu 

Některé školy např. v charakteristikách vzdělávacích oblastí či předmětů specifikovaly, jak 

spolupráce se subjekty přispívá k naplňování očekávaných výstupů či naplňování průřezových 

témat, což je přístup, který RVP vůbec nezmiňuje. 

● Celoškolní přístup 

Školy nad rámec RVP do školní filozofie zapojují konkrétní témata (jako např. ochrana životního 

prostředí).  

● Vztah k místu 

Nejvýraznější snahou, přesahující rámec vymezený RVP je zde vznik žákovských portfolií, 

vlastních (učitelských) učebních materiálů a regionálních učebnic a využití propojení lokálního 

a globálního rozměru (na příkladu lokálního vyučovat globální témata). 

● Připravenost jednat 

V některých ŠVP je věnován větší prostor pro rozvíjení složek sebereflexe vlastního jednání 

a do určité míry i přesvědčení o vlastním vlivu a ovlivňování a podpoře ostatních. 

Tento bod je nutno považovat za klíčový, neboť může být inspirací pro budoucí revize RVP. 

Podrobněji k tomuto viz výše v předchozích kapitolách. 
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b) školní vzdělávací programy se drží v intencích RVP  

Tento případ se objevuje např. u oblasti kompetence Porozumění systémům a dějům v nich a Řešení 

problémů. Pro ně najdeme v RVP na první pohled relativně velký prostor, což může být důvodem, proč 

většina ŠVP převzala formulace RVP aniž by usilovala o hlubší rozvinutí či doplnění toho, co v RVP 

schází. Např. v případě Porozumění systémům a dějům chybí jak v RVP, tak ŠVP, výstupy týkající se 

kategorie nejistota a nepředvídatelnost či propojení mezi společenskými, kulturními a přírodními 

systémy a jejich vzájemným ovlivňováním.  

Pokud jde o oblast kompetence Vnímavost, ŠVP víceméně reflektují situaci RVP, kde Vnímavost nemá 

příliš silné zastoupení. ŠVP (stejně jako RVP) výrazněji rozvíjejí vnímavost k lidem, méně pak k přírodě. 

Rovněž v případě strategie Aktivní učení se ŠVP drží vzoru RVP, aktivní výuka je často deklarována např. 

v charakteristikách vzdělávacích oblastí, kde se soustředí na cíle vzdělávání a na výčet používaných 

metod. Často však tyto metody nejsou v textu provázány s učivem nebo s výstupy. Další příklady 

podrobněji uvádějí kapitoly Analýza RVP a ŠVP z pohledu vybraných kompetencí a Analýza RVP a ŠVP 

z pohledu vybraných strategií.  

c) školní vzdělávací programy nevyužívají potenciál, který jim RVP otevírá 

Většina zkoumaných ŠVP nenaplnila a nevyužila dostatečně potenciál, který RVP otevírá pro strategie 

Mezipředmětové učení a Badatelské dovednosti. 

● Mezipředmětové učení: např. možnost vytváření nových předmětů nebo nahrazení 

45minutových celků delšími časovými vzdělávacími úseky.           

● Badatelské dovednosti: zde by mohlo jít např. o kompaktnější, celistvé zpracování badatelsky 

orientované výuky „jako principu“ a jeho zapracování do jednotlivých částí ŠVP.       

Tento bod představuje jistou výzvu pro školy, aby se pokusily lépe využít – „zaplnit“ prostor, který 

jim RVP pro uvedenou strategii či oblast kompetence poskytuje. 
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Analýza je výstupem projektu  

CIVIS:  ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A  SOCIÁLNÍ  KOMPETENCE  

Projekt CIVIS se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně 

a environmentálně odpovědnému chování žáků. Experti, učitelé a akademici napříč celým vzdělávacím 

systémem v něm spolupracovali s cíli: 

• Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků 
a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život. 

• Překlenout propast v RVP, rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí 
a provázat je s učivem. 

• Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla praktická a sledovala trendy. 

• Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství. 
V rámci projektu byly ověřeny vzdělávací programy Active Citizens, Global Storylines, GLOBE / 

Badatelsky orientovaná výuka, Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život a Venkovní výuka. 

Podrobnosti a další výstupy hledejte na www.lipka.cz/CIVIS. 

 

Vedoucím partnerem projektu je 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

www.lipka.cz 

 

Partneři projektu z řad neziskových organizací a univerzit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ověření jednotlivých metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se 

podílely desítky základních a středních škol v celé České republice. 
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