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Typy přechodů 

• Normativní 

 

 

 

• Tranzice 

• Non-normativní 

 

 

 

• Transfer 



Když někdo nezvládne přechod z druhohor do třetihor… 

 
Zdroj: National Science Foundation, Zina Deretsky 

 

 



Obavy/problémy  

spojené s přechodem 
(Tilleczek, 2007) 

• Sociální, vztahové 

(nová/rekonstruovaná sociální 

skupina, noví učitelé) 

• Organizační (střídání učitelů a 

učeben, dojíždění do jiné školy…) 

• Akademické (nové předměty, nová 

úroveň nároků) 



Dlouhodobě nejzávažnější… 

-- zřejmě akademické problémy 

(zhoršení prospěchu…),  

 

-- naplno se projeví, když odezní 

nadšení i obavy z nového 

prostředí a nových lidí 

-- zůstanou nové nároky učiva a 

učitelů 
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Ročník 

Podíl žáků opakujících ročník 
šk. rok 1988/89  
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Ročník 

Počet opakujících žáků na 1000 žáků v ročníku 
Stav k 30. 09. 2009                                  

  Zdroj:  ÚIV 
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Ročník 

Podíl žáků opakujících ročník 
srovnání 1988 a 2009  

  



Ideální situace  
z hlediska náročnosti kurikula  

volně podle Auové a Raphaelové (2011) 

Vize úrovně absolventa  

základního vzdělávání –  

vzdělávací výstupy stupně vzdělávání  

Nižší  

sekundární  

škola 

Primární  

škola 
 

 

Preprim. 

vzdělávání 
 

 



Kurikulum s nedostatečnou kontinuitou  
Deficit znalostí absolventů primární školy  

Volně podle Auové a Raphaelové (2011)  

Vize úrovně  

absolventa základního vzdělávání 

Nižší  

sekundární škola 

↨ Tady se část  
dětí ztratí 

Primární  

škola 

Preprim.

škola 



Nedostatečná náročnost  

na druhém nebo obou stupních  
Šipka označuje deficit znalostí absolventů  

na konci povinného základního vzdělávání.  

Vize úrovně absolventa základního vzdělávání – 
standardy pro uzlový bod 

↨Tady vznikne deficit 

Nižší  

sekundární škola 

Primární  

škola 

Preprim. 

škola 



Strukturování vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura v RVP ZV  

Příklady deskriptorů vztahujících se ke čtení 

 

Literární výchova [příklad výstupu] 

 

 

První období  
1. stupně 

Druhé období  
1. stupně 

2. stupeň 

vyjadřuje své 
pocity z 
přečteného 
textu 

vyjadřuje své 
dojmy  
z četby a 
zaznamenává 
je 

formuluje  
ústně i písemně 
dojmy ze své četby 



Úkoly stupňů vzdělávání (A. Luke) 
Fáze Těžiště z vývojového 

hlediska 

Zaměření kurikula 

Primární  Spravedlivost v dostupnosti. 
Důraz na dostupnost zohledňuje 

různost kultur, sociálních podmínek, 

kognitivních předpokladů a 

zkušeností, které žáci přinášejí do 

školy. 

Počáteční gramotnost a 

počáteční matematická 

gramotnost. 

 

Nižší  

Sekundární 

Spravedlivost v 

angažovanosti. 
Důraz na zohlednění faktorů 

motivace a participace, identity, 

subkultur, jež se v tomto věkovém 

období výrazněji projevují. 

Pokračující zaměření na 

gramotnost a 

matematickou gramotnost 

prostřednictvím širokého 

všeobecného vzdělávání -

-- sociální, přírodovědné, 

technologické a estetické učení. 

Pozdější 

Vyšší 

sekundární 

Spravedlivost (rovnost) cest: 
Ústředním tématem je důraz na 

mnohost cest vzdělávacím 

systémem, jež vedou k dalšímu 

vzdělávání, k práci a aktivní účasti v 

životě demokratické společnosti. 

Zaměření na cesty 

systémem zohledňuje 

různost aspirací, 

zaměření a 

předpokladů žáků. 



Mají jednotlivé stupně 

vzdělávání stejné cíle? 
 

„Získání základních dovedností v oblasti:  

- čtenářské gramotnosti,  

- matematiky a  

- přírodních věd  

- na školní úrovni je zásadní pro rozvoj 
klíčových kompetencí v rámci kontinuity 
celoživotního učení.“ 

    Brusel 22. října 2010 



Strategie pro usnadnění přechodu  

Makro (kultura obou 
stupňů, strukturální 
řešení) 

Mezo (práce se 
třídami, zachování 
skupin kamarádů, 
spolupráce škol) 

Mikro (práce s 
jednotlivými žáky) 

Příprava před 

 

 

Podpora během 

 

Pomoc po 

 



4 pilíře tranzice (K. Tilleczek) 

 

• Gramotnost 

• Matematická gramotnost 

• Struktura možných vzdělávacích drah 

• Komunita/kultura/péče 



Změny v pojetí vzdělávání 

První stupeň základní školy 
musí vytvářet předpoklady 
pro plynulý přechod žáků na 
2. stupeň. (…) 
Zejména ve 4. ročníku 
*tehdy čtyřleté primární 
školy + je potřebné, aby 
učitelé 1. stupně postupně 
připravili žáky na styl práce 
na 2. stupni.  
 
 
 
(Osnovy…, 1983, s. 9) 

Je nutné posilovat 
svébytnost a didaktickou 
specifičnost primární školy 
a zajistit, aby ji 
neohrožovaly např. 
požadavky na přijetí do 
vyššího stupně školy, 
jednostranně orientované 
jen na výkon nebo jen na 
znalosti požadované 
osnovami vyučovacích 
předmětů. 
 
 
(České vzdělání a Evropa, 
1999, s. 59)  



Děkujeme za pozornost. 
 

dominik.dvorak@pedf.cuni.cz 


