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B. Verze silně kompromistická 

l. MŠ se rozhodne předložit náš návrh OBECNÝCH CÍLŮ K DISKUSI a k DOPRACOVÁNÍ. 

SPECIFICKÉ CÍLE oblastí vzdělávání bude možné KONFRONTOVAT s ostatními návrhy a 

dosáhnout jejich lepšího (nikoli však detailnějšího) vymezení. 

2. MŠ přijme náš návrh přednostního uvádění VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ,  přičemž je možné 

zdůraznit, že dosavadní organizace v předmětech  je jedním z naprosto normálních způsobů. 

Stejně jako jiných způsobů se i předmětů bude týkat zvýšení úsilí o to, aby vztahům mezi 

předměty/učivovými celky byla věnována maximální péče. Okruhy učiva by proto měly 

v konečném materiálu "Standardu" být uváděny  nikoli v předmětech, ale v oblastech, přičemž je 

možné připojit  jejich rozpracování pro předměty jako příklad možného řešení  (mnohé body 

učiva se pak budou v popisech předmětů opakovat. nesmí však dojít k tomu, že by učivo 

v rozpracování pro předměty bylo uváděno detailněji - pořád jde o RÁMCE UČIVA).  

3. Ve věci EVALUACE MŠ rozhodne o tom, že po přechodně období bude  možné provádět 

vnější kontrolu a evaluaci (inspekci) podle  starých (znalostních) kritérií. Zároveň MŠ rozhodne o 

tom, že na  vypracování kritérií ke kmenovému učivu budou ustaveny dva týmy,  která po 

počátečním společném stanovení východisek předloží během  1 roku první dvě verze 

evaluačních kritérií typu ”criterion assesment”, tj. soupis kvalit žákova výkonu a kompetencí 

žáků uspořádaný podle několikastupňová (nikoli pětistupňové) škály na  úrovních od zvládnutí 

začátečnického po expertní. Pro každou úroveň zvládnutí na hodnoticí škále bude stanoven 

soubor závazných  kritérií pro každou položku v okruzích učiva. Tato kritéria budou  zároveň 

vycházet jak z obecných cílů, tak ze specifických cílů  (dovedností a postojů) oblastí. 

Posuzovatel tak bude moci hodnotit kterýkoliv (nejen "testový") výkon žáka.   

Součástí předloženého návrhu bude i návrh postupu implementace těchto kritérií ve školách i ve 

studiu budoucích učitelů. 

U škol, která budou schopny zavádět do svého kurikula nově vypracovaná evaluační kritéria. 

bude ČŠI povinna se jimi řídit do té míry. do jaká je škola bude mít zvládnutá a zavedená. 

4. Bude umožněn vznik a přijetí různých (zpočátku i jen několika) vzdělávacích programů 

výrazně odlišných jak v organizaci učiva, tak v metodách výuky i hodnocení. 

C. Verze jen málo kompromistická 
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IMPLEMENTAČNÍ POLITIKA 

(a) Budou stanovena období a kroky pro implementaci Standardu  vzdělávání. Pro každé 

období budou vytyčeny úkoly a podmínky.   

(b) Po nejbližších cca 5 let bude  možné ve školách vyučovat i Podle "starých osnov", avšak 

s jistými podmínkami: 

(1) humanizace klimatu školy. tj. cíleně průběžná odstraňování stres a strachu, 

(2) důsledně propracování vztahů mezi tématy osnov a mezi předměty tak. aby žákům 

neunikal smysl výuky, 

(3) zapracovávání centrálně připravovaných evaluačních kritérií do školního hodnocení 

podle toho. jak budou vypracována, ověřována a precizována, - tak, aby se posílila 

rychlá zpětná vazba pro každého žáka a jeho rodiče i vnitřní evaluace vyučovacího 

procesu pro učitele. 

 

 
 


