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Co je vzdělávací (školská) politika?

 Cílevědomé ovlivňování procesu vzdělávání, především škol, obsahu 

vzdělávání, organizačního systému, personálního a materiálního zajištění 

výuky.

 Zahrnuje složitý komplex vztahů mezi skupinami lidí angažovanými 

v oblasti vzdělávání.

 Vzdělávací politiku formuluje stát ve vzdělávací strategii (koncepci, 

vizi) a realizují ji jeho výkonné instituce a dotvářejí školní instituce.

Nástroji pro realizaci vzdělávací politiky jsou legislativní opatření, 

způsob financování školství, systém kurikulárních dokumentů            

a učebnic, podpůrná opatření týkající se motivace učitelů, dalšího 

vzdělávání, metodické podpory atd.



Strategie 2030+ a kurikulární dokumenty

 Nová strategie vzdělávání – by chtěla vymezit

strategie vzdělávání

kurikulární dokumenty 

Cíle 

vzdělávání 

Obsah 

vzdělávání 

Podporu 

školám 



Vztah vzdělávacích strategií a kurikulárních 

dokumentů

 KD vždy vycházejí z nějaké strategie (koncepce).

 Je vždy snaha vypracovat co nejkvalitnější KD.

 Na přípravě KD na státní úrovni se podílejí týmy expertů a pedagogů.

 Dokumenty jsou v nějaké formě ověřovány a procházejí 

posuzováním.

 Tvorbu KD na státní úrovni ale provázejí i problémy a chyby –

v řízení, logice návazných kroků, načasování atd.



Vzdělávací strategie a kurikulární dokumenty                   

v počátku 90. letech minulého století

 3 zásadní dokumenty: Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické 
společnosti a ve sjednocující se Evropě (PedF UK, 1991), Svoboda ve vzdělávání a česká 
škola (NEMES, 1991), Program transformace vzdělávací soustavy (MŠMT, 1992)

 V mnohém se shodovaly: oslabit normativnost centrálního kurikula; 
vytvořit národní kurikulum (cíle, obsah, učební plán, klima a organizaci školy) 
a přesouvat těžiště tvorby kurikula na školy; vytvořit metodiku tvorby 
školního kurikula; odstranit encyklopedičnost obsahu; vymezit jádro kurikula; 
vytvářet integrované předměty; vymezit závazné vzdělávací standardy 
(výstupy); změnit metody výuky; klást důraz na svobodu vzdělávání                
a autonomii škol 

 Specifické požadavky: vytvořit státní komisi pro kurikulum a hodnocení     
s koordinační funkcí (PedF UK); vyjít z široké diskuse o zásadách školské 
politiky (NEMES); zavést evaluaci na třech úrovních – stát, škola, třída 
(MŠMT); ověřovat VP Obecná škola od 9/1993



Dopad vzdělávacích koncepcí do praxe (1991/92)

 Koncepce vzdělávání příliš neovlivnily podobu kurikula, ani školského 

zákona. 

 Jejich význam ale spočíval v tom, že otevřeně pojmenovávaly problémy 

ve školství, popisovaly potřebné změny i kroky k jejich dosažení. 

 K podstatnějšímu přehodnocování vzdělávacího obsahu, ani k novému 

modelování KD nedošlo. Nebyl k tomu dán impuls ze strany MŠMT, 

ani poskytnut potřebný čas.

 Výrazným rysem daného období byla velká aktivita pedagogů, zároveň 

ale spěch, snaha rychle zahájit jak koncepční změny, tak úpravy 

kurikulárních dokumentů. Už zde v počátcích úsilí o změnu vzdělávacího 

systému byla patrná snaha „nezdržovat“ rozsáhlejšími veřejnými 

diskuzemi.



Vzdělávací strategie a kurikulární dokumenty 

po roce 1993
 V letech 1993 a 1994 – 6 dalších koncepcí (MŠMT1, NEMES, 

parlamentní komise, K. Bárta, E. Zeman, MŠMT2)

Opět byly v koncepcích společné požadavky, ale i větší rozdíly: právní, 

ekonomická, pedagogická autonomie; národní kurikulum + školní 

program; jádro učiva ½ až ¾ času pro povinné vzdělávání; standardy; 

průběžná kontrola výsledků; zřízení ČŠI; národní průzkumy kvality 

vzdělávání

 Specifické požadavky: (MŠMT 1) zamezit předčasné specializaci; žáci         

s handicapem v běžných podmínkách; (NEMES) určující je žák, ne 

předepsané osnovy; (poslanci) připustit i státem neuznaný program; 

(Bárta) závěrečná zkouška v 9. roč. podle standardů; (Zeman) Obecná     

a Občanská škola – rozdíly nad rámec jádra; veřejná soutěž na VP; vedle 

Obecné a Občanské školy i další programy



Jak požadavky let 1993 a 1994 ovlivnily KD

 Nevzniklo dvoustupňové kurikulum, ale vzniklo více VP, z nichž si 

mohly školy vybrat, případně si VP samy vytvořit. 4 (3) modelové VP.

 Hledalo se kmenové učivo – jádro obsahu, ne v celospolečenské diskusi, 

ale prostřednictvím „standardů“.

 5 návrhů standardů – poslední Standard základního vzdělávání 

schválen (standard vzdělávací nabídky); všechny VP měly obsahovat 

obecné a specifické cíle a kmenové učivo jednotlivých VO

 Autonomie škol se posílila, i když bez školních programů

 Pokus o standardní hodnocení výsledků (VÚP, ČŠI – 1998 a 1999)



Klady a zápory tohoto období
 Velká aktivita učitelů, zájem o sebevzdělávání, o zahraniční 

zkušenosti, experimentování, klima škol

 Ve VP řada nových prvků – DČD, integrace obsahů, formulace 

výsledků vzdělávání; vymezení situací, jimiž má žák projít; projekty; 

volitelné předměty; poznámky k práci se žáky a rodiči

 Podpora VP (výběrově)

 Zapojení do mezinárodního testování (TIMSS, PISA aj.)

 Rychlost tvorby VP i ověřování

Malá transparentnost zamýšlených a prováděných kroků

Obecná škola schválena v roce 1995 jako modelový VP (rivalita)

 Důsledně se nereagovalo na kritické připomínky

 Nebránilo se předčasné specializaci

 Nedošlo k monitorování učebních výsledků pomocí testování



Vznik vícestupňového kurikula
 3 koncepční dokumenty: Koncepce vzdělávání a rozvoje (MŠMT, 1999), Zelená 

kniha (1999) a Bílá kniha (2001)

 Všechny vymezovaly RVP a ŠVP, Bílá kniha i SPV.

 Bílá kniha obsahovala specifikaci RVP (cíle, obsah, KK, podmínky); 
požadovala větší autonomii i odpovědnost učitelů (volbu metod a forem 
práce, integraci obsahů, projektovou výuku); důraz na CJ od 3. roč., 2 CJ, 
ICT, výchovu k občanství a demokracii, evropskou integraci, 
multikulturní výchovu, environmentální výchovu, zdravý životní styl

 RVP – VÚP a NÚOŠ (NÚV) 2004-2012

 DZ (2002) – stanovoval termíny pro vznik RVP; dlouhodobou                
a intenzivní informační kampaň; proškolení koordinátorů tvorby ŠVP; 
dopracování přílohy RVP ZV pro vzdělávání žáků s LMP; monitorování 
a hodnocení CZVV

 DZ (2007) – zhodnotit a upravit RVP po 3-5 letech (Organizace 
cyklických revizí); připravit informační kampaň



Klady a zápory realizace vícestupňového kurikula

 Vzniklo dvoustupňové kurikulum, zakotveno ve ŠZ – ne NPV (SPV)

 Postup tvorby RVP podle určitého modelu

 Posílení pedagogické autonomie – vlastní ŠVP, výběr učiva, metod

 Vlastní hodnocení školy

 Posílení CJ, ICT, a všech výchov k podpoře demokracie

Metodická podpora (Manuály, Metodický portál, metodické publikace)

 Úpravy RVP ZV ještě před zahájením výuky podle ŠVP

 Vypuštění některých podstatných částí, změna hierarchie cílů atd.

 Terminologická kolize se zákonem; změny v přípravě RVP pro ZV, G

Opožděné školení koordinátorů

 Nezvládnutá propagace

 Pozdní (nedůrazné) informování VŠ

 Nejasná politická podpora

 Nedostatečné monitorování potřeb škol



Od zhodnocení Bílé knihy po současnost

 V roce 2009 bylo zveřejněno hodnocení Bílé knihy. Z hlediska KR bylo 

uvedeno, že: po legislativní stránce byla v zákonech připravena půda; 

vznikly RVP pro všechny stupně vzdělávání; proces přípravy ŠVP byl 

pilotován; byla vypracována řada metodik a materiálů. 

 Analýza zpochybnila podporu KR, nespokojenost s vysvětlením                 

a přípravou reformy.

 V následujícím období absence strategických dokumentů – až Strategie 

2020, která se KD prvořadě nevěnovala

 Vymezení přecházelo na DZ (což byl určitý problém) nebo na dílčí 

vnitřní materiály MŠMT či studie.



Úpravy RVP ZV od roce 2009 a z čeho vycházely (1)

 2009, 2010 – vložení 3 DVO

o Vlivy: nepodařená „nová“ propagace, MIKR, Organizace cyklických 

revizí

 2012 – začlenění standardů základního vzdělávání (ČJ, CJ, M) jako přílohy

o Vlivy: snaha členit obsah do ročníků; nepodařená „nová“ propagace

 2013 – úprava RVP ZV: úpravy obecných částí, CJ (referenční rámec)      

a DCJ (povinně pro všechny žáky – nejpozději od 8. r.), FG, upřesnění 

DV, OČBMR, zdraví, korupce a obrany státu

o Vlivy: začalo se vážně uvažovat o revizích; ještě neproběhl celý cyklus; 

návrhy na zásadní nezdůvodněné změny, nezvládnuté řízení – „revize“ 

postupovala na základě přímých úkolů bez potřebných podkladů; 

změny realizátorů; netransparentnost, zatajování skutečností, účelové 

zdůvodňování; manipulace s realitou; lobby



Úpravy RVP ZV od roce 2009 a z čeho vycházely (2)

 2016 – odstraněna příloha RVP ZV pro vzdělávání žáků s LMP; doplněny 

očekávané výstupy označené jako minimální doporučená úroveň pro 

úpravu OV v rámci podpůrných opatření; upraveno využití PT pro žáky    

s podporou; upraven UP, kap. 8. a 9 (SVP a nadaní) a kap. 10 a 11, 

doplněn slovníček

o Vlivy: EU, APIV a řada dalších koncepcí, novela ŠZ č. 82/2015              

a vyhláška č. 27/2016; ASP; nejasné řízení; málo času na úpravu 

očekávaných výstupů; některé úpravy příkazem; nedostatečná 

informovanost veřejnosti; málo času na proškolení učitelů před 

zavedením změny; tlaky na rychlé řešení

 2017 – doplnění výstupů pro plavání; korekce v souvislosti s inkluzí

o Vlivy – přímé loby APŠ; zkušenosti z praxe



DZ 2015-2020

 s přihlédnutím k rozvojovým prioritám připravit Národní program 

vzdělávání (NPV) jako základní kurikulární dokument (2019-2020)

 ustavit Národní radu pro vzdělávání (2015)

 zhodnotit dosavadní zkušenosti s uplatňováním RVP a ŠVP (2016)

 zhodnotit dosavadní účinnost dvoustupňového kurikula a zjednodušit 

mechanismus provádění úprav v ŠVP při změnách RVP (2020)

 provést obsahové úpravy RVP tak, aby: a) zdůrazňovaly očekávané 

výstupy v rozhodujících složkách vzdělávání, b) směřovaly ke zřetelnějšímu 

vymezení cílů v RVP, např. ve formě standardů (2017)

 vytvořit Radu pro revizi RVP (2015)



KD je kompromis mezi vizí a skutečností

Přímý vliv na

podobu KD

Zkušenosti doby Nepřímý vliv na 

Vstupní informace podobu KD Podpůrný vliv na prosazení

Základní vize Odborná kapacita a zavádění KD

Konkrétní řešení Řízení Politická podpora

Připomínky Čas Informovanost, propagace

Legislativa Finance Zdůvodnění

Zásahy „mocných“ Metodická podpora

Lobby Podmínky na školách

Vzdělávání učitelů

Monitoring potřeb

Průběžné podněcující impulsy



Co KD zmůže a co ne
 Určitě ovlivní

Zacílení výuky (cíle, výstupy)

Obsah vzdělávání a vazby mezi VO (předměty)

Rozsah vzdělávání

Dává možnost k

Integraci obsahu

Volbě metod a forem práce

Individualizaci vzdělávání (ve výuce, hodnocení)

Využití podmínek a tradic

Spolupráci učitelů (při plánování, hodnocení, změnách ŠVP)

 Spíše neovlivní

Klima školy – vztahy 

Kvalitu učitelů, odpovědnost, aktivitu

Vhodnost postupů ve výuce

Vlastní hodnocení práce



Chyby opakované při tvorbě a implementaci KD

Nedostatečná vstupní příprava

Nedostatek času na jednotlivé kroky tvorby a ověřování KD

Nezdůvodňování postupů a dílčích řešení, netransparentnost

Nedostatečné vysvětlení změn a záměrů

Nerespektování zásadních připomínek, malá odvaha řešit jinak

 Zásahy z pozice moci a lobby

Nezvládnuté řízení (změny v řízení)

Malá podpora škol po zahájení výuky podle nového (upraveného) KD, 

málo motivujících podnětů

Nedostatečné monitorování potřeb pedagogů

 Podceněný výzkum



Nad čím se zamýšlet před revizemi RVP

 Co je potřeba změnit (jaké změny v RVP provést) v pojetí, cílech, 
obsahu, výstupech a proč – jak to pomůže žákům a učitelům

 V jaké podobě a rozsahu provést změny a proč (upřesňující korekce či 
zásadní změna RVP), jaký dopad to bude mít na školy, co se ve školách 
změní

 V jakém čase – co nelze přeskočit, co se může později vrátit v negativní 
podobě (rozhodující je kvalita a smysl změn)

 Koho zapojit a v jaké etapě změn

 Kdy a jak informovat (o záměrech, konkrétních návrzích, ověřování, 
dopadech)

 Kdo má řídit a koordinovat revize, kdo řešit, kdo a jak může do procesu 
vstupovat, kdo bude mít odborný dohled, kdo konečné slovo



Děkuji za pozornost.


