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Examinace OECD (1995)

• Konstatování značné selektivity českého vzdělávacího 
systému, v jejímž důsledku poměrně malá část 
populace dosahuje kvalitního všeobecného vzdělání. 

• Řešením zrušení víceletých gymnázií a zavedení 
společného 2. stupeň základních škol, který by vnitřní 
diferenciací umožnil reagovat na odlišné vzdělávací 
potřeby jednotlivých žáků.



Argumentace examinátorů
• Víceleté gymnázium konkuruje běžným základním školám a zbavuje je nadaných 

žáků.

• Vzhledem k tomu, že dobří učitelé vždy následují nadané děti, vzniká zde 
nebezpečí, že se základní škola stane jakousi druhořadou školou a bude následně 
transformována v instituci, která připravuje žáky pouze pro odborné vzdělávání. 

• Víceleté gymnázium vnáší nerovnováhu do celého systému čtyřletého maturitního 
studia. V budoucnu bude zejména těžké udržet status čtyřletého gymnázia jako 
přípravky pro univerzitní studium, protože víceleté gymnázium se stane žádanější 
cestou k tomuto typu vzdělání. 

• V situaci, kdy je ve školství nedostatek finančních prostředků, je problematické je 
koncentrovat ve školách, které vybírají děti pocházející z rodin společenské a 
ekonomické elity. Nadané děti mohou být odpovídajícím způsobem vzdělávány 
efektivněji a lépe diferenciací výuky na 2. stupni základní školy, což umožní všem 
žákům dosáhnout maximálního vzdělání odpovídajícího jejich schopnostem.



Argumentace založena na poznatcích zahraničních 
výzkumů: na diferenciaci vždy doplácejí žáci v 
nevýběrových školách a třídách (= neplatí, že výuka v 
homogenních skupinách je efektivnější pro všechny žáky)

• Žáci ve vyšší větvi dosahují lepších výsledků než  by 
dosahovali při společném vzdělávání a naopak

• Rozdílná kvalita výuky 

• Chybné přiřazení žáků do jednotlivých větví

• Odlišná socializace žáků (žáci v nevýběrových větvích 
jsou trvale vzděláváni jako neúspěšní)

• Diferenciace posiluje vliv rodinného zázemí



Odpověď MŠMT při opakované návštěvě 
(1999)

Zamítnutí návrhu na zrušení víceletých gymnázií:

(vychází z) „implicitního a široce sdíleného přesvědčení, že 
nadprůměrné vzdělání je geneticky omezeno a že se 
intelektuální elitě na rozdíl od dřívější nivelizující politiky 
má dostat segregovaného náročnějšího vzdělání v co 
nejranějším věkovém období, jak tomu bylo v předválečné 
éře. Rovnoprávný přístup k vyšším úrovním vzdělání a 
sociální soudržnost nejsou dosud považovány za 
nezbytné principy české vzdělávací politiky“

(Priority pro českou vzdělávací politiku 1999. Praha: ÚIV.)



Bílá kniha (2001)

• v roce 2002 skončit s přijímáním žáků do víceletých gymnázií

• ……zajištění skutečně spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem tak, 
aby byly uspokojeny všechny vzdělávací potřeby společnosti, aby každý její člen 
měl možnost nejen si najít vlastní vzdělávací cestu, ale i později – v průběhu 
života – ji měnit. Znamená to svobodnou volbu vzdělávací cesty i instituce, 
přístup k potřebným informacím, především však vytvoření odpovídajících 
vzdělávacích příležitostí a forem pro všechny podle jejich schopností, požadavků i 
potřeb. Požadavek spravedlivého poskytování vzdělávacích příležitostí však 
znamená mnohem více než překonání materiálních překážek (např. systémem 
stipendií a podpor), tedy nerovnosti v ekonomickém postavení. Je nutné 
překonávat znevýhodnění dané rozdílnou socio-kulturní úrovní a uplatňovat 
odpovídající kompenzační mechanismy (vyrovnávací akce), aby vzdělávací systém 
jen dále nereprodukoval existující nerovnosti.

(Národní program rozvoje vzdělávání. Bílá kniha, 2001. Praha: MŠMT, 17.)



Splnění cílů Bílé knihy v oblasti nerovností:

1) Vývoj dostupnosti vzdělávání

• Účast na středním vzdělání s maturitou dosáhla ve školním roce 
2006/2007 73 % (ÚIV 2008a), přičemž cílová participace stanovená v Bílé 
knize byla 75 %. 

• Čistá míra vstupu do vysokoškolského vzdělání byla ve školním roce 
2006/2007 53 % (Kleňhová, Vojtěch 2006, 2007), cílová míra stanovená v 
Bílé knize byla 50 %.

• Celková účast v předškolním vzdělávání se nicméně nezvýšila, nezvýšila se 
ani účast v mimoškolním vzdělávání (ÚIV 2008a). Participace dětí s 
kulturním a sociálním znevýhodněním na předškolním a zájmovém 
vzdělávání není sledována.



Splnění cílů Bílé knihy v oblasti nerovností -
pokračování

2) Vývoj spravedlivosti ve vzdělávání

• Spravedlivost není monitorována

• Dochází ke zvyšování rozdílů mezi školami (mezinárodní výzkumy)

• ČR se vyznačuje v mezinárodním srovnání jednou z nejsilnějších závislostí 
výsledků vzdělávání na rodinném zázemí

• Nedochází ke zvyšování školní úspěšnosti romských žáků

(MŠMT. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v 
České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání. 2009. www.msmt.cz/file/9399_1_1/)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwicpK7roNXiAhXKa1AKHSYwA5cQFjAAegQIABAC&url=http://www.msmt.cz/file/9399_1_1/&usg=AOvVaw0DJ_1r4ZiMo_4eMh_d7dvb


Strategie 2020

1. Priorita - Snižování nerovnosti ve vzdělávání

• Zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče 

• Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně 
začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu

• Posilovat společné prvky v oborech středního vzdělání

• Udržet otevřený přístup k rozmanité nabídce terciárního vzdělání

• Vytvářet podmínky pro snazší přechod absolventů na trh práce

• Podporovat dostupnost a kvalitu dalšího vzdělávání 

• Individualizovat nabídku poradenských služeb

http://www.vzdelavani2020.cz/



Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR 
do roku 2020

Priorita 1 Snižovat nerovnosti ve vzdělávání 

Dílčí cíle jsou zvoleny vhodně, byť – jak uvádí i text Strategie 2020 – nejsou dostačující. Obecně cíle představují 
významný krok směrem ke kompenzaci znevýhodnění některých účastníků vzdělávání, a částečně i k vyrovnávání 
vzdělávacích příležitostí. Dostupnost kvalitní výuky pro každého žáka a studenta a výrazná inkluzivita vzdělávacího 
systému jsou v prioritě zmíněny jako klíčové dlouhodobé strategické cíle. Do stanovených dílčích cílů se však zatím 
promítlo spíše vytváření podmínek pro ně. Podpora kvalitní výuky je sice obsažena v druhé prioritě, ta se však v 
rovině dílčích cílů zaměřuje na učitele a ředitele (opět jako předpoklady), méně pak na procesy výuky samotné.

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/hodnoceni-naplnovani-strategie-vzdelavaci-politiky-cr-
do-roku-20020/strategie2020_zprava.pdf



Podíl žáků diagnostikovaných jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  ve 
speciálních školách (European agency statistics on inclusive education, 2016)

Belgium (Fl) 7,98
Croatia 0,34

Cyprus 0,46
Czech Rep. 2,84

Denmark 2,03
Estonia 2,78

Finland 0,78
France 0,65

Germany 3,47
Hungary 2,24

Iceland 0,36
Ireland 1,00

Italy 0,03
Latvia 3,35

Lithuania 1,08
Luxembourg 0,84

Malta 0,19
Netherlands 3,31

Norway 0,21
Poland 1,49

Portugal 0,14
Slovakia 3,80

Slovenia 1,84
Spain 0,55

Sweden 0,94
Switzerland 2,03

UK (England) 1,21
UK (N. Ireland) 1,41

UK (Scotland) 0,94
UK (Wales) 0,81

Total average (30) 1,54

0,00 3,00 6,00 9,00



Úspěšné začleňování? 

• Podíl žáků vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud poklesl téměř o 
polovinu (v minulosti tvořil více než 5 %)

• Umíme žáky vzdělávat v rámci systému společného vzdělávání?

• Máme k tomu ve školách dostatečné prostředky?



Vysoká míra odkladů školní docházky
(Svobodová, 2016)
ČR 20 %

Slovensko 8 %

Německo 8 %

Belgie 5 %

Rakousko 4 %

Estonsko 3 %

Švýcarsko 2 %

Finsko 2 %



Volba školy (STEM/MARK 2009, CLoSE 2014)

• Možnost výběru školy je rodiči univerzálně ceněna 

• Podíl rodičů, kteří vybírají školu pro své dítě, se stále 
zvyšuje (v r. 2009 45 % rodičů, 2014 66 %)

• Pro rozhodování o volbě školy jsou důležité:
• Dostupnost více škol

• Maturitní vzdělání rodičů

• S volbou výběrové školy ve městech jsou nově spojovány 
další odklady (přípravné třídy pro děti narozené v létě)



1. Stupeň ZŠ

• Situace je velmi nepřehledná, výzkumná data chybí

• Roste počet soukromých základních škol (z 2,1 % v r. 2010/11 
na 4,3 % v r. 2016/17, navštěvuje pouze 1,4% žáků) – máme 
ve statistikách

• Zdá se, že roste též počet výběrových tříd ve veřejných 
školách (třídy pro nadané, bilingvní výuka, Montessori třídy, 
třídy s rodilým mluvčím,….) – nemáme ve statistikách

• Ve většině výběrových tříd ve veřejných školách se vybírají 
poplatky, třídy často organizuje externí subjekt (viz níže)

• Za poplatky se mnohdy nabízejí služby, které by měly být 
přirozenou součástí povinného vzdělávání (např. komunikace 
s rodiči, osobnostní a sociální vzdělávání apod.)



Svět vzdělání (výběrové třídy na ZŠ), 1500 
Kč/měs. (https://svetvzdelani.webnode.cz/)

• atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi 
učiteli a rodiči

• výuka matematiky Hejného metodou včetně úvodního 
školení pro rodiče

• příprava ke Cambridgeským zkouškám a konverzace s 
rodilými mluvčími

• půlené hodiny M (2x týdně) a ČJ (1x týdně)

• hodiny osobnostního a psychologického rozvoje (nad 
rámec vyučování)



PED Academy (http://pedacademy.cz/vzdelavaci-
programy/ped-na-zs/ped-na-zs-zs/prijimaci-rizeni-pz/)

Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, materiály z 
Oxford Reading Tree, vlastní pracovní učebnice PED Academy pro výuku 
v předmětech ROZUM a ROZČES, koncept testů, vybavení pomůckami 
pro relaxační a aktivační cviky v hodinách, hry pro přestávky, technická 
podpora učitelů, servis pro rodiče a mnohé další. Samozřejmostí je i 
průběžný dohled nad programem PED, zajištěný metodiky a psychology 
a spolupráce s partnery….Rodiče jsou pravidelně informováni o 
probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Hodnocení žákovy 
práce, jeho aktivita v hodinách, plnění domácích úkolů, plnění rolí ve 
skupinové práci se rodiče pravidelně dozvídají (PED Academy: 
Vzdělávací koncepce).



1. Stupeň ZŠ – i další způsoby 
diferenciace

• dělení podle postavení rodičů

• dělení podle kamarádů, výuky matematiky, výuky čtení



Předškolní vzdělávání 
(výzkum CLoSE 2016, 383 MŠ)

Služby poskytované jednotlivými mateřskými školami se 
značně liší:

• Rozdíly v poradenských službách, diagnostice školní 
zralosti

• Rozdíly v poplatcích: 
• veřejné MŠ ročně od 1 950 Kč do 20 160 Kč;
• měsíční školkovné od 0 do 1 200 Kč, průměrná výše je 344 Kč. 
• měsíční stravné od 120 Kč do 980 Kč, průměrná výše je 595 Kč. 

• Nabídka kroužků: 20 % škol poskytuje kroužky zdarma, 
jinde placené, přičemž ceny se velmi liší.



Ceny kroužků MŠ (výzkum CLoSE 2016, 383 
MŠ)

Kroužek Podíl bezplatných Průměrná cena Maximální cena

Angličtina 22 % 1 415 Kč 7 900 Kč

Sportovní / cvičení 38 % 721 Kč 4 000 Kč

Flétna 56 % 445 Kč 2 800 Kč

Taneční / hudebně pohybový 31 % 936 Kč 6 200 Kč

Keramika 26 % 1 113 Kč 4 800 Kč

Plavání 2 % 1 037 Kč 4 000 Kč

Výtvarný / rukodělný 56 % 294 Kč 2 300 Kč

Zpěv / hudební 58 % 414 Kč 2 800 Kč

Logopedický 69 % 312 Kč 2 400 Kč

Rozvoj předškoláků 70 % 334 Kč 3 600 Kč



Charakteristiky dobré školy z pohledu rodičů
(CLoSE 2014)



Mezinárodní srovnání PIRLS 2016

dle rozdílů mezi školami dle rozdílů mezi třídami
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Druhý stupeň PV - V mezinárodním srovnání jedna z 
nejsilnějších souvislostí mezi výsledky žáků a rodinným 
zázemím na úrovni školy
(Přírůstek skóru ve čtenářském testu s jednotkovým nárůstem indexu rodinného zázemí na 

úrovni žáka a na úrovni školy – PISA 2012)



Země podle výsledků žáků a závislosti výsledků na rodinném 
zázemí (patnáctiletí žáci, PISA 2015) 



Diferenciace na 2. stupni povinného 
vzdělávání
přechod na víceletá gymnázia (výzkum CLoSE 2012-2013)

• podání přihlášky na VG silně závisí  na rodinném zázemí, i když 
zohledníme školní prospěch a znalosti

• příprava na zkoušky je u řady dětí velmi intenzívní a nejčastěji probíhá 
s rodinnými příslušníky nebo v placených přípravných kurzech

• z žáků, kteří se v roce 2011 ve 4. ročníku umístili na cca 500 předních 
místech v testu matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti 
(testy TIMSS a PIRLS), cca polovina skončila na víceletých gymnáziích



Přechod na střední školu (CLoSE 2016)

• Aspirace na maturitní studium vyšší u žáků s vyšším 
socioekonomickým statusem bez ohledu na školní 
známky (nejsilnější prediktor) a vědomosti

• Úspěšnost při přijetí na maturitní studium vyšší u žáků s 
vyšším socioekonomickým statusem bez ohledu na školní 
známky a vědomosti

• Jednotné přijímací zkoušky mohou představovat pro děti 
s méně podnětným zázemím další znevýhodnění, neboť 
hrozí, že se školy zaměří na přípravu uchazečů o 
maturitní studium na přijímací zkoušky a dětem, které o 
maturitní studium neusilují, se budou ve vyšších 
ročnících méně věnovat



Žáci se do programů středního vzdělávání 
rozdělují podle rodinného zázemí
(výsledek školy v matematice v závislosti na průměrném 
socioekonomickém statusu žáků školy)
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Postoje společnosti k diferenciaci

•Vysoká podpora diferenciace ze strany učitelů

•Vysoká podpora diferenciace ze strany rodičů



Množství tříd pro méně nadané žáky z pohledu učitelů

Factum Invenio, 2009, Nielsen Admosphere, 2017

 2009 (%) 2017 (%) 

Je jich málo, měly by se zřizovat další 31 38 
Je jich tak akorát 47 20 

Je jich příliš mnoho, jejich počet by se měl omezit 4 1 
Neměly by vůbec existovat 6 8 

Nevím 13 32 

 



Množství výběrových tříd pro nadanější žáky z 
pohledu učitelů

Factum Invenio, 2009, Nielsen Admosphere, 2017

 2009 (%) 2017 (%) 

Je jich málo, měly by se zřizovat další 24 22 
Je jich tak akorát 47 21 

Je jich příliš mnoho, jejich počet by se měl omezit 13 5 
Neměly by vůbec existovat 5 13 

Nevím 11 38 

 



Množství výběrových tříd pro nadanější žáky z 
pohledu učitelů (1 – naprosto souhlasím – 7 – vůbec 
nesouhlasím)

PedF UK, 2011, Nielsen Admosphere, 2017

hodnota výrok hodnota výrok průměr 
2011 

průměr 
2017 

1 Rozdělování dětí do tříd, škol nebo 
pracovních skupin podle schopností je 
nutné pro jejich efektivní vzdělávání. 

7 Rozdělování dětí do tříd, škol 
nebo pracovních skupin podle 
schopností je nespravedlivé a 
nemotivující. 

3,5 2,1 

1 Učení se ve třídě, kde jsou žáci s různým 
kulturním a sociálním zázemím, je pro 
všechny děti vždy méně přínosné, než 
kdyby se učily ve společnosti dětí s 
podobným zázemím. 

7 Používá-li učitel vhodné výukové 
metody, může být učení se 
v různorodé skupině z výukového 
hlediska výhodou. 

5,1 4,6 

1 Výuka ve zvláštních školách poskytuje 
dětem lepší péči, ve třídách s třiceti žáky 
by se jim učitel nemohl zdaleka tak 
věnovat a jejich vzdělávací výsledky by 
byly horší. 

7 Výuka ve zvláštních školách děti 
znevýhodňuje tím, že na ně klade 
nižší nároky. Mnohým z nich by 
bylo lépe v běžných základních 
školách. 

2,1 1,8 

1 Pro vzdělávání všech žáků je dobré, když 
se poměrně záhy dělí do výběrových a 
nevýběrových tříd a škol, kde se jim 
dostává odpovídajícího vzdělávání. 

7 V rámci povinného vzdělávání by 
se měly všechny děti vzdělávat 
společně. 

4,0 2,5 

 



Postoje rodičů k podpoře znevýhodněných a k výběrovým školám
(STEM/MARK 2009)

% ano

Měla by škola odstraňovat znevýhodnění, která si děti ze sociálně 

slabých a problémových rodin přinášejí z domova? 84

Je znepokojivé, že v ČR je silnější souvislost mezi rodinným 

zázemím a výsledky žáků než v jiných vyspělých zemích? 65

Může škola nějak pomoci dětem, jejichž rodina nefunguje, jak by 

měla? 67

Je správné, že se žáci brzy dělí podle schopností, že máme 

výběrové třídy, víceletá gymnázia, zvláštní školy? 76



Měly by ve školách být vytvořeny takové podmínky, které by umožnily žákům 
s hendikepy vzdělávání v běžných školách, a tím by mohlo dojít ke snižování 
počtu žáků ve speciálních školách (%) (Nielsen Admospere 2017)?

všichni rodiče

Určitě ano 17 17

Spíše ano 31 29

Spíše ne 35 39

Určitě ne 17 15



Děkuji za pozornost!


