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Jakou funkci měl mít a k čemu  je teď? Nabízíme vám několik  výkladů, které jsme vloni 

v  mírně formálnější a méně radikální stylizaci poskytli Ministerstvu, aby pochopilo, oč 

jde  v reformě školství. Dnešní úředně  vydaný ministerský Standard vzdělávání je pořád ještě 

výhonkem starého osnování školy.  

Co chce dnešní ministerský Standard? 

Ještě stále chce regulovat kvalitu  vzdělávání tak, ze hodlá přeměřovat žáky. Chce být státní  

normou, která jedním metrem  měří všechny. Aby však lide byli stejní, to se naštěstí nepovedlo 

ani  komunistům.   

 

Co jsme chtěli v alternativním návrhu? 

Předem vymezit jasné podmínky, kterými jedinými se smí omezovat úplná volnost školy. 

Ministerstvo nesmí diktovat školám a rodičům ty stránky vzdělávání, které oni sami mohou 

kvalifikovaně, tj. lepe než administrativa, rozhodnout sami.  

Kvalita vzdělávání by se lépe regulovala péčí o to, aby ve školách důsledně vznikaly 

příležitosti, ze kterých si i dosti různé děti mohou odnést maximum kompetencí (dovedností, 

znalostí, postojů). Stát nemusí diktovat a kontrolovat, co bude mít který žák v hlavě v daném 

ročníku. To totiž vůbec nejde. Nejlépe se dá podporovat kvalitní školství tím, když mu stát 

pomáhá a dohlíží v tom, co a jak škola nabízí. Stát nemá říkat: Naučte to a to, nýbrž: 

Umožněte žákům co nejvhodnější přístup k tomu a tomu, aby co nejvíce žaků nacházelo 

ve škole svou co nejlepší cestu ke svému zdokonalování.  

Nestejnost v nadání a sociálním i kulturním zázemí dětí u nás není doposud tak výrazná jako na 

Západě. Státní školství nemá za úkol nestejnost děti omezovat a děti sjednotit, ani mezi 

nimi vybírat a preferoval ty nadané. Má za úkol připravoval je na stabilní společný život 

v různorodé společnosti příštího století. 
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Pro koho je standard určen a jak slouží? 

Standard je předpis, který nemá přikazovat, co a jak učit, nebo co a jak zkoušet. Standard má 

říkat, jaké minimální kvality má dobré vzdělávání. Tím zachovává pro učitele a žáka 

maximální svobodu, aby pro každého žáka našli nejlepší cestu vzdělávání. Standard nesmí 

tuto svobodu kvůli snadnosti organizace školského systému nebo snadnosti učitelovy 

práce omezovat. 

Standard není nástroj, kterého by všichni používali stejně. 

Stát jím vymezuje minimální závazná pravidla.  

Školská inspekce jím kontroluje, zda škola ve svém programu dodržuje státem zaručenou 

kvalitu vzdělávání (zda neupřela dětem některou z povinně poskytovaných vzdělávacích 

příležitostí a zda vede své žáky ke stanoveným cílům efektivně).  

Učitel nebo autor vzdělávacího programu nad obsahem Standardu jednak vytváří výuku 

samotnou, jednak režim školy, atmosféru, spolupracuje s rodiči, zachází s materiálním 

vybavením ap., a to tak, aby žáci v dané škole rostli v osobnosti s kvalitami blízkými těm, které 

jsou standardem stanoveny ve vzdělávacích cílech. Učitel dále do cesty k těmto cílům, totiž do 

výuky (do kurikula) zabudovává kmenové učivo zvolené školou, obvykle na základě zkušenosti 

učitelů, potřeb a možnostech žáků v daném regionu. 

Standard vzdělávání je potřebný proto, aby o podmínkách vzdělávacího provozu všichni 

účastnící předem jasně věděli. Nástroj regulace kvality vzdělávání však musí působit bez 

nežádoucích vedlejších účinků, nesmí svazovat učiteli ruce, jako to dělá dosavadní legislativa, 

když diktuje, o čem se všechny děti musejí učit, a nestará se, zda učitel pečuje o jejich osobní 

růst. 

1. Standard základního vzdělávání jako nástroj zajišťující kvalitu základních škol 
pro každého občana  

Je vymezením a popisem závazných požadavků státu na kvalitu základního vzdělávání. 

Obsahuje: 

a) vzdělávací cíle a oblasti vzdělávání 

b) evaluační kritéria 
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c) požadavky podobu a obsah každého vzdělávacího programu. 

(„Kmenové učivo“ je překonaný pojem: regulovat kvalitu vzdělávání je nutné skrze 

PŘÍLEŽITOSTI A CÍLE vzdělávání, obsah učiva je většinou jen nástrojem k pěstování KVALIT 

ŽÁKOVY OSOBNOSTI. To málo znalostí, které musejí a vůbec mohou mít opravdu všichni žáci 

společné, naučí dobrý učitel i bez předpisu, a skutečnou kvalitu škol skrze osnovná témata 

stejně nezajistíme – jen se podívejte na dnešní rozrůzněný stav! ) 

Standard základního vzdělávání je určen tvůrcům vzdělávacích programů. 

Státní orgány podle něho posuzují jednotlivé programy škol (jejich vlastní osnovy), ale ptají se 

jenom: Zahrnul program ty cíle a vyhověl těm podmínkám, které standard stanovuje?  

(...) 

3. Konstrukce standardu základního vzdělávání  

Vzdělávací cíle  

Vzdělávací jsou popisem takových kvalit osobnosti žáka, jaké by měli dosahovat absolventi 

základního vzdělávaní k dobrému uplatnění v praktickém životě i v dalším vzdělávání. 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

1. Člověk schopný soužití s ostatními lidmi 

2. Člověk schopný jasného vyjadřování a účinného dorozumívání 

3. Zodpovědný spolupracovník 

4. Člověk se snahou u efektivní a kvalitní práci 

5. Člověk tvořivého myšlení, který chápe pojmy, efektivně pracuje s informacemi a dovede 

jich využít při řešení problémů 

6. Člověk, který se umí samostatně učit o má potřebu dalšího poznávání a učení 

7. Člověk uznávající mravní zásady a společenské normy 

8. Vyrovnaný člověk usilující o zdravý život 

9. Člověk s citlivým vnímáním a prožíváním 

10. Člověk schopný domýšlet souvislosti a nést spoluzodpovědnost za budoucnost 

Podle vzdělávacích cílů mohou tvůrci vzdělávacích programů vymezit detailní popisy celé řady 

životně významných postojů, dovedností a znalostí a vytvářet příležitosti, v nichž bude základní   
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škola spolu se žákem o dosahování těchto cílů usilovat. Nejsou to tedy staré bolševické 

„výchovné cíle“. 

Vzdělávací cíle jsou tedy standardním požadavkem státu na to, o jakého absolventa musí 

usilovat každý vzdělávací program základních škol, které jsou zařazeny do sítě škol a které 

přijímají státní dotace. Nejsou však „výstupem“, který by žáci byli povinni předvést, osvojit si, 

znát a který by byl zjišťován při evaluaci výuky. 

(...) 

5. Sedm oblastí vzdělávání: 

1. člověk a příroda 

2. člověk a společnost 

3. zdravý životní styl 

4. dorozumívání 

5. člověk, práce a technika 

6. estetické a literární oblasti 

7. matematika 

Tyto oblasti neznamenají pro školu zavedení nebo rušení výukových jednotek (předmětů, bloků, 

projektů atp.). Rovněž nejsou totožné s dosavadními předměty, ale každá z oblastí obsahuje 

prvky několika nebo všech vyučovacích předmětů, takže v souhrnu pokrývají rozsah základního 

vzdělávání. Rozčlenění výuky do vyučovacích jednotek bude určeno teprve v konkrétním 

vzdělávacím programu školy (v kurikulu). 

Vymezení oblastí vzdělávání je tedy standardním požadavkem na to, jaký obsah vzdělávání 

nesmí opomenout žádná základní škola, která je zařazena do sítě škol a která přijímá státní 

dotace.  

6. Kmenové učivo  

- (do výkladu pro MŠMT jsme kmenové učivo zahrnuli, protože bylo zřejmé, že bez něho si 

vedení Ministerstva vůbec školu neumí představit. V zásadě by rámcové kmenové učivo mělo 

být považováno za doporučené, ale nikoli vymáhané.) 
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Kmenové učivo rámcově určuje, s čím má žák jako člen společnosti být obeznámen. Nemá 

výuku zcela naplnit. Co a jak se ve škole učí, vyplývá z potřeb, z dosavadních postojů, 

dovedností a znalostí žáků i z osobních možností každého jednotlivého žáka. To zná nejlépe 

jeho učitel, a nikoli centrální orgán.  

Tím, že stát doporučí jen rámec kmenového učiva, předává svobodu i zodpovědnost ve volbě 

vzdělávací cesty na konkrétní úroveň rozhodování: na učitele, na rodiče a žáka. Každá škola 

tedy sama, znovu nad každou novou třídou rozhoduje, co a jak učit. 

Protože však se mnohé opakuje, mají školy mít k dispozici přehled doporučeného učiva, které je 

obvykle vhodné pro děti daného věku a které je dobré ovládnout před dosažením dospělosti. 

Dohled nad kvalitou vzdělávání ve výuce je svěřen evaluačním kritériím nikoli tomu, „co se musí 

ve škole vykládat“. 

7. Evaluační kritéria  

Žákova práce i jeho produkty (řešení úloh, získávání a zpracování informací, řečové projevy, 

estetické činnosti atd.) budou posuzovány podle svých kvalit (např. přehlednosti, logiky, 

přesnosti vypracování, míry orientace v problému, zapojení ostatních do spolupráce atp.). Podle 

evaluačních kritérií lze posuzovat, zda činnosti, kterými se žák ve škole zabývá, i zda jeho 

vlastní úsilí směřují k vytyčeným vzdělávacím cílům. Evaluační kritéria jsou formulována jako ty 

prokazatelné dovednosti nebo znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu výkonu. Nejsou 

výčtem předem stanovených znalostí. 

Evaluační kritéria jsou standardně sestavena do několika úrovní výkonu. Podle náročnosti dané 

úrovně (sestavy kritérií)ú se žák i učitel dozvídá, jak rychle se blíží k jednotlivým vzdělávacím 

cílům. 

Pro potřeby celostátních srovnání (nikoli pro potřeby žáků) mohou být vypracována speciální 

odvozená evaluační kritéria pro průřezové hodnocení žákovské populace např. na konci 

čtvrtého nebo pátého a na začátku devátého ročníku ZŠ. 

Evaluační kritéria jsou standardním prostředkem státu pro posuzování kvality výuky ve školách. 

Zároveň slouží školám a učitelům pro evaluaci vnitřní. Nemohou však být používána pro 
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vzájemné poměřování žáků, nebo dokonce jako jakási „vstupenka“ do vyššího ročníku či do 

školy vyššího stupně. Děti, kterým je ukládána povinnost školní docházky, nemohou být pro 

diskutabilní „neprospěch“ vytrhovány ze skupiny svých vrstevníků a zdržovány v prostředí dětí 

mladších ap. Standardní evaluační kritéria stát školám poskytuje proto, aby si učitelé ve školách 

závazně všímali jistých rysů žákova vývoje a podávali mu o nich zprávu. Umožňují také 

snadnější dorozumívání mezi učiteli, rodiči, inspektory úředníky o kvalitě vzdělávání.  

Evaluační kritéria sledují jen část vzdělávacího procesu: tu, kterou stát potřebuje mít pod 

kontrolou Vzdělávání však má nezbytně i další, nadstandardní složky, o kterých rozhoduje 

každá škola sama. Evaluační kritéria ani standard základního vzdělávaní tedy nediktují školám 

úplný rozsah činností a znalostí, ani neznamenají, že se výuka kvůli testům a kontrole soustředí 

na některá vybraná témata. 

Evaluační kritéria vznikají během rozpracovávání vzdělávacích cílů do detailnějšího znění 

během práce na kmenovém učivu, avšak mohou být dokončena po stanovení kmenového učiva 

a vzdělávacích cílů.  

8. Požadavky na vzdělávací program základní školy 

• obsahuje povinně vzdělávací cíle (v ministerské verzi: a kmenové učivo), 

• respektuje pedagogicko-psychologické zásady vzdělávacího procesu, 

• respektuje hygienické a bezpečnostní normy. 

Struktura vzdělávacího programu: 

• název, autorství, anotace 

• učební plán, tj. časová dotace pro oblasti vzdělávání (Škola, která si daný vzdělávací 

program zvolila, musí mít ujasněno, kolik času se čím stráví – nejde však o to, aby 

vzdělávací program povinně akceptoval nadiktovaný jednotný učební plán. Schopnost 

přizpůsobit časové dotace žákům a místním podmínkám nebo záměrům rodičů a školy 

nesmí být školám upírána.) 

• obsahová specifikace učiva, popis průběhu a klíčových bodů Žákovy vzdělávací cesty 

(Konkrétní vzdělávací program tedy rámcově shrnuje a uspořádává, o čem se bude ve 

škole pracující podle tohoto programu vyučovat. Výběr položek však není diktován, ani 

regulován shora. Jedinou podmínkou je, aby program ukázal, že autoři a uživatelé mají 

ve volbě svých obsahů učiva jasno, a že výběr není jednostranný nebo že nepomíjí 
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úplně některé široké oblasti: tak např. by nebylo přijatelné, aby se za celý cyklus studia – 

např. od 6. do 9. ročníku žáci vůbec nedozvídali o živé přírodě, nebo neuměli některý 

z cizích jazyků ap.)  

• formy hodnocení žáků (Program má informovat jak své uživatele, tak „kontrolory“ všeho 

druhu o tom, které z metod a forem hodnocení vyhovují nejspíše jeho pojetí výuky. 

Uživatelé malí předem vědět, jak bude hodnocení provozováno.) 

• formy a metody vnitřní evaluace (Program má nabízet některou z metod sebeevaluace 

školy, aby se nestalo, že uživatelská škola tuto úlohu např. z neznalosti zcela 

zanedbala.) 

• stanovení organizační formy a podmínek nutných k realizaci vzdělávacího programu 

(ekonomických, personálních a materiálně-technických) 

• požadavky na kvalifikaci a případně další specifickou přípravu pedagogických 

pracovníků 

Požadavky na vzdělávací program zabezpečují státem vyžadovanou a kontrolovatelnou formu a 

obsah vzdělávacího programu a omezují přílišnou roztříštěnost vzdělávacích cest. 

9. Zavádění standardu základního vzdělávání do praxe 

a) Vzdělávací cíle – je nutné  

- uvést ve známost v učitelské i širší veřejnosti – objasňovat jejich povahu a poslání, 

vypracovat příklady, 

- upřesnit, změnit nebo dopracovat podle zkušeností praxe formou veřejné diskuse, 

- zapojit vzdělávací cíle do přípravy nových učitelů na fakultách i do dalšího vzdělávání 

učitelů ve službě, 

- vypracovat modelový postup pro integraci vzdělávacích cílů a kmenového učiva do 

vzdělávacího programu. 

Je třeba stanovit mnohaletý postup, jímž bude kontrolováno, jak soubor vzdělávacích cílů 

funguje v praxi a jak cíle případně upřesňovat nebo měnit. 

b) Zavádění vzdělávacího programu 

- zveřejnit modelový postup pro integraci vzdělávacích cílů a kmenového učiva do 

vzdělávacího programu, 

- uskutečnit konzultace mezi školami a tvůrci programů, 

- seznámit se vzdělávacím programem rodičovskou veřejnost a získat vyjádření, 
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- seznámit se s metodami a nástroji evaluace daného vzdělávacího programu. 

Musí být také stanoven dlouholetý postup vyhodnocování požadavků na vzdělávací programy 

v praxi a režim a technika případných budoucích oprav. 

c) Zavádění kmenového učiva (rozumí se „jak škola rozhodne pro určitou sadu tematických 

položek a jak si je zařadí do práce směřující k závazným cílům vzdělávání“) 

- zveřejnit, prodiskutovat s širší odbornou veřejností (mělo by jít o několik paralelních 

návrhů), 

- upřesnit, změnit nebo dopracovat podle zkušeností praxe formou veřejné diskuse, 

- konfrontovat je s evropskými školskými systémy a zkušenostmi, 

- vypracovat modelový postup pro integraci kmenového učiva do vzdělávacího programu, 

zejména s ohledem na dosavadní pojetí vyučovacích předmětů (tento bod uveden kvůli 

dožívající tradici „osnov“ a „výstupů“). 

Je třeba stanovit mnohaletý postup, jímž bude kontrolováno, jak kmenové učivo funguje v praxi 

a jak je případně upřesňovat nebo měnit. 

d) Zavádění evaluačních kritérií 

- objasňovat principy jejich uplatňování jak odborníkům, tak učitelům v praxi, 

- ověřit výběr a formulace kritérií v odborné veřejné diskusi s vyústěním do oponentního 

řízení, 

- uskutečnit předem pečlivě připravenou celostátní akci postupného zaškolování 

inspektorů a učitelů v užívání evaluačních kritérií a návazně ve způsobech hodnocení 

žáků podle těchto kritérií, 

- připravit modelové způsoby tvorby průběžného, ročního i výstupního hodnocení, jak 

z hlediska učitele i z hlediska dalších stupňů vzdělávání. 

Zejména pro evaluační kritéria bude nutné vypracovat dlouholetý program jejich zavádění 

i průběžného zdokonalování, stejně jako způsob přípravy budoucích učitelů k jejich 

samostatnému používání. 

11. Závěr 

Takto připravený a zavedený standard základního vzdělávání přispěje významně 

k transformaci českého školství (ve smyslu dokumentu Kvalita a odpovědnost) s cílem 

připravit absolventy vybavené pro život v 21. století: schopné účinně používat svůj 
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rozum, připravené na zodpovědný život občana i člena rodiny, podle osobních možností 

s rozvinutým estetickým cítěním i schopností navazovat pozitivní mezilidské vztahy, 

vybavené základní zkušeností pro zaujímání mravních postojů a s praktickými znalostmi 

a dovednostmi potřebnými pro uplatnění v zaměstnání nebo podnikání.  

Pro učitele, rodiče a celou veřejnost bude potřeba podporovat tuto systémovou změnu 

jednak masivní informační o vysvětlovací kampaní, jednak přeškolovacími akcemi 

zaměřenými na realizaci jednotlivých postupných kroků reformy.  

Na standard základního vzdělávání tedy musí navazovat rozpracovaná o přesná představa 

způsobů zavádění Standardu základního vzdělávání do školské praxe. Pouhým stanovením 

závazného kmenového učiva (dříve osnov) ani vzdělávacích cílů, ani nabídkou modelových 

osnov nebo vzdělávacích programů není stát schopen zaručit jejich uvedení do praxe a 

uspokojivé fungování. 

Reformní Standard ovšem dnešní Ministerstvo přijmout neumí. Znamenalo by to přesvědčil o 

jeho přednostech především veřejnost včetně politiků. Přirozenou cestou k přijetí takzvaného 

Standardu by byly razantní akce rodičů a učitelů (v Parlamentu, v tisku, možná u ústavního 

soudu), pořádané k tomu, aby zabránily diskriminaci méně talentovaných dělí, aby odstranily 

segregaci postižených, aby osvobodily děti nadané, od nutnosti prchat z místní nekvalitní školy 

do elitních, avšak vzdálených škol. Aby změnily školu z místa donucování a výchovy budoucích 

poddaných na místo, kde se neztrácí chuť' k dozvídání a kde se buduje zodpovědná občanská 

společnost.  


