ŠKOLNÍ VZD÷LÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO
VZD÷LÁVÁNÍ JAKO JEDNA Z PODMÍNEK ROZVOJE
éTENÁąSKÉ GRAMOTNOSTI
Jana Doležalová
Anotace: PĆíspøvek pĆináší výsledky analýzy rámcových a školních vzdølávacích programĎ
základního vzdølávání za úêelem zjištøní možností pro rozvíjení êtenáĆské gramotnosti.
Abstract: The article discusses the possibilities of incorporating reading literacy into school curriculum.
étenáĆská gramotnost jako jedna z podmínek rĎstu vzdølanosti, vødy
a kultury, ekonomického a sociálního rozvoje spoleênosti a zároveĀ jako prostĆedek
kultivace êlovøka si zaslouží mimoĆádnou pozornost. Je nepostradatelnou ve všech
dĎležitých sférách lidského života (podrobnøji Doležalová 2003), je nezbytným
základem pro celoživotní uêení. Vzhledem k promønám sociálních a ekonomických podmínek se zmønily i požadavky na ni. Obsahovým základem se stal komplex
dovedností pro práci s textovými informacemi, jejich využívání a pĆemýšlení
o nich (volnø podle Straková 2002). Stává se tedy mnohem nároênøjším uêivem,
které si žáci osvojí až v prĎbøhu mnohem delšího období a v jiných didaktických
kontextech než tomu bylo dĆíve.
Kvalitu êtenáĆské gramotnosti ovlivĀuje celý komplex faktorĎ. Jedná se o úroveĀ sociálních a ekonomických podmínek celé spoleênosti, rodiny (ta je velmi
významnø determinující) a školy. Souvisí s podnøtností prostĆedí, její hodnotovou
orientací, komunikaêními kódy, ve škole se zpĎsoby i prostĆedky výuky. Jestliže
tedy chceme dosáhnout zkvalitnøní stavu êtenáĆské gramotnosti, møli bychom
projektovat a realizovat komplexní opatĆení za tímto úêelem.
V souvislosti s tím vyvstává Ćada otázek. Jedna z prvních zní: Je u nás êtenáĆské gramotnosti vønováno dostatek pozornosti? Z následujících údajĎ se mĎže
jevit, že nikoliv:
x promøny obsahu êtenáĆské gramotnosti nejsou dostateênø popularizovány
(neexistuje literatura, êasopisecké tituly o této problematice ani televizní poĆady atp.)
x uêitelé rĎzných aprobací nejsou na rozvoj novø pojaté êtenáĆské gramotnosti
žákĎ adekvátnø pĆipravováni (ani v pregraduální pĆípravø, ani v dalším vzdølávání uêitelĎ)
x na nepĆíznivé výsledky mezinárodních výzkumĎ êtenáĆské gramotnosti žákĎ
nebylo masivnø reagováno.
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UtváĆení êtenáĆské gramotnosti na základní škole si zaslouží pozornost nejen uêitelĎ (všech oborĎ) na školách, ale i rodiny, neboČ ve školním vøku se tvoĆí
nejsnáze a nejefektivnøji její základy na celý život.
Vyvstává další otázka: Najde uêitel pĆi koncipování výuky ve prospøch êtenáĆské gramotnosti oporu v novém kurikulárním dokumentu tzv. Rámcovém
vzdølávacím programu základního vzdølávání (RVP ZV)?
Lze totiž pĆedpokládat, že dokumenty tohoto typu výraznø ovlivĀují pojetí
výuky. Formulují souêasné požadavky spoleênosti na vzdølávání, vyjadĆují se ke všem
prvkĎm výchovnø vzdølávacího procesu (podstatným kategoriím a faktorĎm).
Touto svou komplexností mohou tvoĆit i vhodná východiska pro ucelená a systémová Ćešení efektivního rozvoje êtenáĆské gramotnosti žákĎ.
Souêasné školy si na základø RVP utváĆejí své školní vzdølávací programy
(ŠVP). PĆi té pĆíležitosti mají týmy uêitelĎ možnost diskutovat a promýšlet nové
uspoĆádání podmínek pro výuku a strategií výchovnø vzdølávacího pĎsobení ve
prospøch êtenáĆské gramotnosti.
Zajímají mø odpovČdi na následující otázky:
1. Reflektuje RVP ZV êtenáĆskou gramotnost? Ve kterých êástech a jak?
2. Ve kterých êástech ŠVP a jak by bylo možné zapracovat problematiku rozvoje
êtenáĆské gramotnosti?
3. Bude v dostupných ŠVP vybraných základních škol zakomponována problematika êtenáĆské gramotnosti? Je reálné „vyêíst“ ze ŠVP zamøĆení na êtenáĆskou gramotnost?
Stanovuji si následující úkoly:
Nejprve budu hledat výskyt sledované problematiky v RVP ZV a její vztahy
k jednotlivým prvkĎm RVP ZV (v tomto pĆípadø v obecné rovinø). Následnø budu
pĆemýšlet o tom, do kterých êástí ŠVP by bylo možné êtenáĆskou gramotnost zakomponovat a jakými podmínkami, aktivitami êi jinými opatĆeními by to bylo pĆi
tvorbø ŠVP možné. Konkrétní opatĆení, jasnø, cílenø a uvødomøle pojmenovaná,
na všech rozmanitých úrovních a v rozmanitých situacích dostupnými prostĆedky,
mohou výraznø zvyšovat šance na dobrou úroveĀ êtenáĆské gramotnosti. Nakonec
se pokusím analyzovat ve ŠVP vybraných základních škol, zda jsou reálné výše
uvedené zámøry týkající se êtenáĆské gramotnosti v ŠVP, tedy zda mĎže být êtenáĆská gramotnost v ŠVP „êitelná“, což by pĆispívalo našemu zámøru týkající se pĆedpokladĎ pro její zkvalitĀování.

Výsledky analýzy
V RVP ZV jsou charakterizovány všechny dĎležité prvky a podmínky výchovnø vzdølávacího procesu (kromø strategií), ke kterým se budou vztahovat i jednotlivé êásti ŠVP. Budu je studovat ve vztahu ke êtenáĆské gramotnosti a hledat
zmínku o ní. Dále budu promýšlet, jak by mohla být êtenáĆská gramotnost prezentována v jednotlivých êástech ŠVP (viz schéma 1) za úêelem jejího co nejúêinnøjšího utváĆení.
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Schéma 1: Pøehled komponent RVP ZV a ŠVP
Analýza jednotlivých prvkĎ vzdølávacích programĎ ve vztahu ke êtenáĆské
gramotnosti aneb Kde všude hledat zdroje k zefektivnøní kvality êtenáĆské gramotnosti.
1. Cíle školy, její zamøĆení a charakteristika podmínek školy
RVP – cíle, vize a zamøĆení školy záleží na jejích podmínkách. RVP ZV tyto
podmínky vymezuje do šesti oblastí a upozorĀuje, že podmiĀují efektivitu výchovnø vzdølávací práce školy.
ŠVP – pro utváĆení êtenáĆské gramotnosti jsou všechny uvedené podmínky
dĎležité, napĆ. existence školní knihovny, aprobovanost (ale i pĆíslušné kompetence) uêitelĎ a jejich další vzdølávání, akce školy, partnerství, projekty a spolupráce s jinými školami, zamøĆení školy, psychosociální klima, zájmové kroužky
a jejich êinnost (napĆ. literární, dramatický, ale také ekologický aj.), êinnost školní
družiny, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, spolupráce s rodiêi (spoleêné
literární akce a akce související s gramotností – napĆ. tvorba knih, asistentská pomoc
atp., popularizace otázek êtenáĆské gramotnosti mezi rodiêovskou veĆejností, sponzorství nákupu knih, darování knih, atp.), spolupráce s dalšími institucemi i s osobnostmi urêitých profesí atp. Rovnøž charakteristika sociální a ekonomické struktury
rodin a demografických podmínek školy pĆispøje k poznání situace. Popis stavu
jednotlivých oblastí odhalí, zda je prostĆedí pĆíznivé a dostateênø podnøtné. To
se stane východiskem pro tvorbu speciálních projektĎ na rozvoj êtenáĆské gramotnosti a pro další práci školy, napĆ. pĆi volbø zpĎsobĎ, prostĆedkĎ a úpravy
podmínek uspokojivé gramotnosti.
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2. Klíêové kompetence
RVP – analyzujeme-li klíêové kompetence popsané v RVP ZV, zjistíme, že
se v jejich charakteristice pojem êtenáĆská gramotnost nevyskytuje. To mĎže mít
za následek, že by jí nemusela být na škole vønována taková pozornost, jakou by
zasloužila. PĆi podrobnøjším rozboru však zjistíme, že se v jednotlivých klíêových
kompetencích objevují jednotlivé dílêí dovednosti êtenáĆské gramotnosti. Celkovø
lze Ćíci, že êtenáĆská gramotnost je obsažena ve všech klíêových kompetencích.
ŠVP – v êásti, týkající se charakteristiky školy, mají uêitelé popsat v obecné
rovinø, jakými strategiemi budou dosahovat klíêových kompetencí. V osnovách
ŠVP pĆi charakterizování vyuêovacích pĆedmøtĎ je potom mají uvést konkrétnø.
Kromø uêitelĎ 1. stupnø ZŠ a uêitelĎ êeského jazyka (êásteênø i uêitelé cizích jazykĎ) nejsou uêitelé pĆipravováni na rozvoj êtenáĆské gramotnosti. Neexistuje
ani mnoho literatury o êtenáĆské gramotnosti. Uêitelé mohou mít proto problémy s formulací, ale i s vlastní realizací obsahĎ i strategií rozvoje êtenáĆské gramotnosti. Vzhledem k tomu, že by se møli všichni uêitelé všech aprobací vønovat
ve všech vyuêovacích pĆedmøtech rozvoji klíêových kompetencí a tudíž i êtenáĆské gramotnosti, bylo by tĆeba na tuto skuteênost reagovat dalším vzdøláváním.
3. Vzdølávací oblasti, oêekávané výstupy a obsahy výuky
RVP – vzdølávací oblasti mají širší obsahovou základnu než jednotlivé vyuêovací pĆedmøty. UmožĀují obsahovou integraci za úêelem uvødomování si
souvislostí a vztahĎ mezi jednotlivými oblastmi poznání. Vzhledem k tomu, že je
velmi dobĆe možné dosahovat cílĎ tøchto širších tematických celkĎ prostĆednictvím
projektĎ, mĎžeme pĆedpokládat, že bude pĆíležitost rozvíjet êtenáĆskou gramotnost v závislosti na charakteru zadaných úkolĎ v rámci projektĎ, které se velmi
êasto týkají práce s textovými informacemi.
Tradiênø se otázkám výuky êtení vønuje êeský jazyk a literatura, zde je možné
hovoĜit o rozvoji êtenáĆské gramotnosti jako základní složce uêiva. Ale i v oêekávaných
výstupech a tématech (uêivu) dalších vyuêovacích pĆedmøtĎ najdeme k tømto dovednostem Ćadu odkazĎ, napĆ. pĆi výuce cizích jazykĎ, informaêních technologií atp.
Vzhledem k êinnostnímu pojetí výuky a jejích cílĎ (oêekávaným výstupĎm)
všech dalších vyuêovacích pĆedmøtĎ (i díky tomu, že mají smøĆovat ke klíêovým
kompetencím), lze êtenáĆskou gramotnost vysledovat i v oêekávaných výstupech.
V nich není práce s textovými informacemi cílem, ale prostĆedkem. Je tedy pĆíležitost (dokonce povinnost), aby se êtenáĆské gramotnosti vønovala pozornost
s vøtším dĎrazem a efektivitou i v jiných vyuêovacích pĆedmøtech. To je šance
pro zlepšení situace. Záleží však na tom, aby bylo vyuêování realizováno êinnostnø,
metodami úêinnými a zároveĀ zajímavými. DĎležité je, aby byli žáci vedeni k osvojování êtenáĆských strategií, jak se uêit z textu, jak pracovat s textovými informacemi, protože ne každý žák k tømto dovednostem dospøje na základø vlastní
zkušenosti.
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ŠVP – v ŠVP se mají v charakteristice vyuêovacího pĆedmøtu popsat strategie
a metody, které smøĆují ke klíêovým kompetencím. V nich spoêívá potenciál pro
rozvoj a uplatnøní êtenáĆské gramotnosti.
Také ve formulaci oêekávaných výstupĎ rozpracovaných do jednotlivých
roêníkĎ (tzv. roêníkové êi rozpracované výstupy) mĎžeme shledat, zda smøĆují ke
êtenáĆské gramotnosti jako ke svému cíli êi zda pro jejich dosažení bude êtenáĆská gramotnost prostĆedkem.

4. PrĎĆezová témata
RVP – cíle a obsahy prĎĆezových témat RVP ZV naznaêují, že také zde bude
pĆíležitost pro uplatnøní êtenáĆských dovedností. Nejvíce bezprostĆedních pĆíležitostí a potenciálu pro êtenáĆskou gramotnost poskytuje mediální výchova. Pro
êtenáĆskou gramotnost vhodnø zvolené metody prohloubí práci s textovými informacemi a navodí další motivující aktivity jako jsou diskuse, Ćešení problémĎ,
vyvozování, argumentace atp. i v jiných prĎĆezových tématech.
ŠVP – podobnø jako u vyuêovacího pĆedmøtu (pokud tak bude prĎĆezové
téma vyuêováno) lze v charakteristice pĆedmøtu, ve strategiích a v oêekávaných
výstupech zdĎraznit a vysledovat rozvoj êtenáĆské gramotnosti, pĆípadnø jejích
dílêích dovedností.
5. Hodnocení žákĎ a autoevaluace školy
Autoevaluace školy (jejích podmínek a výsledkĎ) již byla naznaêena. Poznáme z ní, jaké jsou podmínky na škole, ale také jaké jsou výsledky êtenáĆské
gramotnosti žákĎ. Budou-li na nø uêitelé reagovat i v oblasti êtenáĆské gramotnosti a uvedou-li do plánu práce školy kdy a jakým zpĎsobem ji budou rozvíjet
a následnø hodnotit, budou-li se zamýšlet, jak reagovat na zjištøné údaje, potom tato
êinnost splní svĎj úêel i ve prospøch êtenáĆské gramotnosti.
U hodnocení by møla být v ŠVP nastavena pravidla pro hodnocení, forma
a kritéria hodnocení. Toto lze formulovat speciálnø i pro êtenáĆskou gramotnost,
i když je to velmi nároêný úkol.
Celkovø lze Ćíci, že tendence ve výuce, které navozuje RVP ZV (napĆ. obsahová integrace, êinnostní pojetí cílĎ výuky a individuální pĆístup k žákĎm), jsou
pĆíznivé pro rozvoj kvalitní êtenáĆské gramotnosti žákĎ.
Pro pĆehlednost bude v tabulce 1 uvedeno shrnutí možností zaêlenøní êtenáĆské gramotnosti do ŠVP. MĎže být využita pĆi zpracovávání ŠVP v pĆípadø, že
chceme cílenø posilovat tuto kulturní dovednost a nebo v pĆípadø autoevaluace
školy ve vztahu k úrovni rozvoje a podmínek êtenáĆské gramotnosti na škole.
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Prvky ŠVP
Ukazatelé pozitivního rozvoje éG
ano
Cíle školy,
x jednoznaênø pojmenováno, že se
vize, zamøĆení,
snaží o rozvoj éG, o zlepšení její
charakteristika
úrovnø
podmínek
x spolupráce s jinými institucemi ve
školy
prospøch éG
x spolupráce s rodiêi ve prospøch
éG (informace o éG, akce pro
rodiêe a døti)
x existence školní knihovny a její
využívání pĆi vyuêování i mimo
výuku
x literární aktivity žákĎ (školní
êasopisy, školní noviny)
x akce školy s tématikou êtení
a êtenáĆství, projekty rozvíjející
éG, soutøže s touto tématikou
x dyslektická poradna, dyslektické
tĆídy, speciální programy
x zájmové kroužky (napĆ. literární,
dramatický)
x gramotnostní aktivity v êinnosti
školní družiny
x mimovyuêovací literární
(slovesné) aktivity žákĎ (nástønky
s výtvory, webovské stránky
s tvorbou žákĎ,)
x akce školy s tematikou êtení
a êtenáĆství pĆímo: projekty
rozvíjející éG, soutøže s touto
tematikou
x nepĆímo: projekty, jejichž
êinnostmi je rozvíjena éG
x jiné
Klíêové
x strategie k plnøní obecných cílĎ
kompetence
školy
(KK)
x strategie k plnøní KK ve
vzdølávacích oblastech, vedou
k práci s textovými informacemi
x jiné
Vzdølávací
x zmínka o práci s textovými
oblasti,
informacemi:
vyuêovací
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ne PĆíklady

pĆedmøty

Oêekávané
výstupy
(OV)
Obsahy,
témata
PrĎĆezová
témata
(PT)
Hodnocení

a) v cílech vzdølávací oblasti
(vyuêovacího pĆedmøtu,
a to pĆímo nebo nepĆímo)
b) ve strategiích vedoucích ke
klíêovým kompetencím (k práci
s textovými informacemi)
x jiné
x vztahují se k éG (pĆímo
i nepĆímo) (éG je cílem)
x
x
x
x
x
x
x

vztahují se k éG (pĆímo
i nepĆímo) (éG je uêivem,
prostĆedkem k dosažení OV)
cíle a obsahy PT se vztahují k éG
metody vedou k práci s textovými
informacemi
viz autoevaluace podmínek školy
je zjišČován stav éG u žákĎ
pracovníky školy, prostĆednictvím
spoleênosti KALIBRO, Scio atp.
jsou plánována následná opatĆení
formy a kritéria hodnocení žákĎ
se týkají êtenáĆské gramotnosti

+ Nøkteré konkrétní metody a formy práce nemusí být v obecné úrovni ŠVP formulovány.

Tab. 1: étenáĆská gramotnost (éG) v ŠVP

Výsledky analýzy ŠVP konkrétních škol
Jsem si vødoma toho, že pro formu ŠVP (jako napĆ. rozsah, konkrétnost
vyjádĆení atp.) nejsou stanovena pravidla, proto se analýza konkrétních ŠVP mĎže
provádøt obtížnøji. Mým zámørem bylo analyzovat ŠVP pilotních základních škol,
bohužel jejich dokument nebyl pĆístupný v plném rozsahu kromø ZŠ Londýnská
v Praze. Ale i v této situaci se potvrdilo, že:
x ŠVP lze využít jako jednu z podmínek rozvoje êtenáĆské gramotnosti žákĎ na
základní škole;
x ve všech êástech ŠVP bylo možné zjistit, zda budou na škole rozvíjeny a využívány dovednosti êtenáĆské gramotnosti;
x ŠVP tamní školy byl dokonce inspirativní v námøtech na aktivity žákĎ ve smyslu
rozvoje êtenáĆské gramotnosti i vybaveností školy.
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Shrnutí
Na závør mĎžeme provést shrnutí dosažených poznatkĎ o ŠVP ve vztahu
ke êtenáĆské gramotnosti:
x ŠVP je komplexní dokument z hlediska systému prvkĎ vzdølávacího procesu,
mĎže tudíž tvoĆit základ pro ucelené a systémové opatĆení pro rozvoj êtenáĆské gramotnosti;
x na tvorbø i realizaci ŠVP se podílejí všichni êlenové pedagogického sboru, týmová spolupráce umocĀuje výsledky;
x ŠVP je závazný dokument, tzn. je pĆedpoklad, že budou všichni uêitelé rozvíjet
êtenáĆskou gramotnost prostĆednictvím plnøní klíêových kompetencí a oêekávaných výstupĎ (pokud k tomu budou motivováni a vybaveni prostĆedky);
x ŠVP je otevĆeným dokumentem ve smyslu jeho neustálého upravování, ale
i ve smyslu otevĆenosti k dalším êinitelĎm a faktorĎm, které mohou êtenáĆskou gramotnost zkvalitĀovat.
Úkolem nejbližšího období je pomáhat školám zvládnout tvorbu (dotváĆení –
pĆetváĆení) ŠVP tak, aby v nøm byl cílenøji zohledĀován rozvoj êtenáĆské gramotnosti.
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