Hledání optimální cesty

Na valné hromadě Asociace ředitelů základních škol jsme měli možnost zeptat se na několik aktuálních otázek ředitele odboru základního školství a mimoškolní výchovy MŠMT Mgr. Bohumíra Šumského.

1. Jak to bylo s návodem k organizaci přechodu na povinnou devítiletou školní docházku na ZŠ?

Novely školských zákonů byly schváleny 22. 6., vešly v platnost 27. 7. 1995. Přes tuto časovou tíseň bylo potřeba dát školám návod, jak překlenout letošní přechodný rok. 

Řešení se zpracovávalo tak, aby byla dikce zákona naplněna a 5. třídy mohly být všude přiřazeny k I. stupni již od příštího školního roku. Upravit učební plány a učební osnovy během měsíce bylo velice náročné, Výzkumný ústav pedagogický na tom provedl značnou práci. Bohužel se nám při takové hektické práci stalo, že vznikly některé chyby, a to i administrativně při přepisu. Rozumní lidé to snad budou moci pochopit. Přesto se za to moc omlouvám, stát se to nemělo.

Závazné je prodloužení I. stupně na 5 tříd (což řeší přímo zákon) a musí to být provedeno rozvolněním učiva letošní 4. třídy, aby se děti mohly v nezměněném rozsahu učiva I. stupně vzdělávat i v 5. třídě. Žádné učivo příští rok přidáno nebude. Ostatní části opatření (tj. část přílohová s návrhem úprav učebních plánů a tematických okruhů pro jednotlivé předměty a ročníky) je pouze doporučením, které by mělo být přizpůsobeno podmínkám školy.

Učitelé právem požadují lepší finanční ohodnocení a v důsledku toho je logické, že není možno jít na horní hranici počtu hodin v učebních plánech. Pokud se někde hodiny přidají, je nutno jinde ubrat. Pokynem náměstka ministra RNDr. Bartoška je školám doporučeno držet se spodní hranice počtu hodin, protože to umožní lepší finanční zajištění školství celkově. Je třeba myslet globálně na všechny školy.

Situace ohledně organizačních úprav byla projednána také se všemi šestnácti vrchními školními inspektory, aby se při inspekcích letos přihlédlo k tomu, že se jedná o přechodový rok, že předložené úpravy jsou především doporučující, a nebylo proto striktně vyžadováno jejich doslovné plnění. Školy se musí s doporučeními vyrovnat podle svých podmínek a možností.

2. Jak je to se vzdělávacími programy? Zdá se, že je trend omezovat jejich počet a nepřipouštět, aby si školy samy mohly tvořit vzdělávací program podle svých podmínek.

Odpověď není jednoznačná. Opravdu bychom nechtěli, aby si každá škola vytvářela svůj vlastní vzdělávací program. To by nebylo dobré. V základním školství se uvažuje o následujícím postupu:

– Stát zastoupený ministerstvem připraví standard základního vzdělávání, ve kterém budou jasně stanoveny požadavky na cíle a obsah vzdělávání.

– Na základě tohoto dokumentu mohou jednotliví zpracovatelé předkládat vzdělávací programy ministerstvu. To posoudí, zda program splňuje vzdělávací standard a další předem stanovené podmínky (pedagogicko-organizační, personální, hygienické atd.).

– Schválený vzdělávací program se stane učebním dokumentem, podle kterého bude moci pracovat kterákoli škola.

– Technické podrobnosti nejsou zatím dořešeny, ale počítá se s tím, že vzniknou možná 2–3 programy kromě dvou centrálně nabízených (obecná a občanská škola a inovovaná základní škola). Každý program by měl mít dostatek prostoru pro vlastní vnitřní úpravu podle specifických podmínek školy. Nebude proto nutné, aby školy vytvářely program vlastní.

Standard základního vzdělávání je již hotov. Řekněte nám o něm něco bližšího. Jak se liší od původního návrhu?

Standard vzdělávání byl publikován v zářijovém Věstníku MŠMT. Je to státní norma, která dá tvůrcům vzdělávacích programů základní rámec. Od původně uveřejněného návrhu se liší především v oblasti cílů. Jsou v něm dány cíle, ke kterým má škola směřovat, vytvářet pro jejich dosahování podmínky a příležitosti. Jde nejen o cíle poznávací, ale i kompetenční a postojové.

Standard má tři části: první části jsou vymezeny obecné cíle, ve druhé kmenové učivo. Oblastí vzdělávání je sedm:
1) Jazyková – český jazyk, literatura, cizí jazyky.
2) Matematika.
3) Přírodovědná – fyzika, chemie, biologie a geologie, geografie.
4) Společenskovědní – historie, člověk a společnost.
5) Estetickovýchovná – hudba, výtvarné umění.
6) Zdravý životní styl.
7) Pracovní a technologická.
Třetí část se týká cílů a kmenového učiva prvního stupně ZŠ.

Myslím, že standard je dobře použitelný dokument a důležité je, že je otevřený. Počítáme s jeho dalším vývojem, a proto uvítáme připomínky pedagogů.

4. Co je v této oblasti nejdůležitějším úkolem v současné době?

Je to formulace evaluačních kritérií a na jejich základě evaluačních nástrojů. Jestliže budeme uvažovat o autonomní škole, musí tato škola přijmout, že ji bude někdo hodnotit na základě předem daných kritérií.

Na tomto úkolu pracuje tým České školní inspekce, který bude propojen s týmem při skupině 2 MŠMT.
Základní evaluační kritéria by měla být co nejobecnější – co se vlastně bude sledovat. Na jejich základě by se měla vytvořit jakási úrovňová kritéria – sociální možnosti dítěte, nadání, zohlednění jeho duševního vývoje. Výsledek hodnocení by měl říct, jak daleko je dítě na své cestě k dosažení vzdělávacích cílů a zda učitel zvolil adekvátní prostředky, aby mu na této cestě pomohl.

Další roviny evaluace jsou hodnocení učitelů, hodnocení celkových podmínek školy z hlediska toho, aby žáci mohli cílů dosahovat, a hodnocení školství jako systému i samotné evaluace jako takové.
I v ostatních evropských zemích je hledání evaluačních kritérií a nástrojů považováno za velice důležité. Neměly by se stát bičem na žáky a učitele, ale hledáním optimální cesty ke kvalitě a odpovědnosti ve vzdělávání.
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