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PR�ZKUM O�EKÁVANÝCH VÝSTUP�

ABSOLVENTA ZŠ U�ITELI SŠ

Svatava Kašpárková, Petr Vilímek

Anotace: Tento výzkum zjiš�oval, jaké požadavky mají u�itelé st�edních

škol na výstupní kompetence žáka základní školy. Snažili jsme se upozornit

na n�které znalosti a vlastnosti, které by žáku nem�ly chyb�t p�i jeho

nástupu na st�ední školu.

Abstract: This research aimed to find out secondary school teachers´ re-

quirements on primary school leavers´ competences. We paid attention to

the knowledge and abilities which should not be left out in the profile of a

pupil entering secondary school.

Jaké znalosti žák�m p�edat a jakým zp�sobem je co nejlépe rozvíjet jako
osobnosti obecn�? Rámcový vzd�lávací program jasn� �íká, že by u�itelé
nem�li tak „zásadov� usilovat na �istém p�edávání v�domostí“, ale že by
m�li dbát hlavn� na všestranné rozvíjení žáka. D�raz by tedy m�l být kla-
den na klí�ové kompetence.

Klí�ové kompetence p�edstavují soubor v�domostí, dovedností, postoj� a
hodnot, které jsou d�ležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do
spole�nosti, budoucí uplatn�ní v pracovním i mimopracovním život� i pro
další vzd�lávání (Belz, Siegrist 2001). Jejich výb�r vychází z toho, které kom-
petence považuje spole�nost za podstatné pro ty žáky, kte�í mají získat po-
�áte�ní odborné nebo pokra�ující všeobecné vzd�lání a jaké nároky na n� kla-
de. Klí�ové kompetence prostupují celým výchovn�-vzd�lávacím procesem a
lze je rozvíjet prost�ednictvím všeobecného i odborného vzd�lávání, v teore-
tickém i praktickém vyu�ování, ale i prost�ednictvím r�zných dalších aktivit
dopl�ujících výuku, kterých se žáci sami aktivn� ú�astní.

Kurikulární dokument Rámcový vzd�lávací program (RVP) pro základní
vzd�lávání uvádí klí�ové kompetence, kterými by na konci vzd�lávacího
programu m�l absolvent disponovat (RVP ZV 2005). Uvedený dokument
však nedává školám p�íkaz, aby do svých školních vzd�lávacích program�
zahrnuly profil absolventa základní školy. Za nejkompetentn�jší posuzova-
tele lze v tomto sm�ru považovat u�itele st�edních škol. Jsou to totiž práv�
oni, kte�í p�ebírají žáky a dále s nimi pracují. Rozhodli jsme se tedy provést
menší pr�zkum, jehož cílem bude zjistit, jaké výstupy tj. znalosti (v�do-
mosti a dovednosti) u�itelé st�edních škol o�ekávají od absolvent� základ-
ních škol. Jako výzkumné metody bylo použito �ízeného rozhovoru s u�iteli
st�edních škol uskute�n�ný v prosinci roku 2006. Jako respondenti byly o
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vyjád�ení k problematice požádáni u�itelé šesti r�zných st�edních škol
p�evážn� ze Zlína. Mezi 48 respondenty byly za�azeni u�itelé s r�znou
délkou pedagogické praxe (šest za�ínajících u�itel�, dvanáct u�itel� do 5let
praxe, dvacet �ty�i u�itel� s délkou pedagogické praxe 6 až 15 let a šest
u�itel� s délkou praxe p�esahující 15 let).

Otázky �ízených rozhovor	

Každý z dotázaných u�itel� odpovídal na a osm pevn� daných, p�edem
p�ipravených otázek.

1) Jakými klí�ovými znalostmi, využitelnými v r�zných p�edm�tech

st�ední školy, by m�l disponovat absolvent základní školy?

První otázka tázající se na klí�ové znalosti absolventa ve skute�nosti
mí�í na profil absolventa základní školy. K profilu absolventa školy množ-
ství informací zatím publikováno není. Profil absolventa stanovuje výchov-
n�-vzd�lávací cíle pro ur�itý typ školy. Jedná se o soubor zamýšlených,
spole�ensky žádoucích výchovn�-vzd�lávacích cíl�, p�im��ených stupni a
zralosti žák� i p�edstavám o vzd�lanostním a osobním profilu absolventa.
„Stojí nad cíli jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�. Stanovuje kvality, jimiž by

se m�l vyzna�ovat absolvent dané školy poté, co úsp�šn� dokon�í studium a

obdrží p�íslušný právní doklad. Profil absolventa by m�l vymezovat:

• Cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické.

• Cíle všeobecn�-vzd�lávací i odborné.

• Cíle respektující vývoj v�dy i požadavky praxe.

• Cíle respektující aktuální pot�eby jedince a spole�nosti i cíle vybavující

jedince pro delší �asovou perspektivu“ (Pr�cha, Walterová, Mareš,
1998, s. 170).

Takto je pojednán profil absolventa školy v obecné rovin�. Nové RVP
pro základní vzd�lávání nedávají školám za povinnost si profil absolventa
do svých školních vzd�lávacích program� (ŠVP) zahrnout, jsou ale �edite-
l�m škol na r�zných seminá�ích týkajících se RVP a ŠVP doporu�ovány.
Profily absolvent� se v�tšinou skládají ze t�í �ástí; a to ze všeobecných, od-
borných a speciálních znalostí a dovedností v souladu s d�razem, jaký kla-
de Evropská unie na dosahování klí�ových kompetencí. Uvádí se, že už ne-
jde pouze o tradi�ní �tení, psaní a po�ítání, které by bylo základní a klí�o-
vou schopností, kterou �lov�k pot�ebuje, aby se mohl ú�inn� ú�astnit života
ve spole�nosti. Tyto tradi�ní t�i schopnosti se podle Rady Evropy rozši�ují
o schopnost u�it se u�it, ovládat komunika�ní techniky, cizí jazyky, nové
technologie, podnikání a sociální zru�nost.
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Výsledek šet�ení

Všichni dotázaní u�itelé se shodli v názoru, že absolvent základní školy
by m�l disponovat t�mito znalostmi a vlastnostmi pot�ebnými k samostat-
nému osvojování poznatk�:
• �íst, psát, po�ítat,
• Základní znalosti ve „st�žejních“ oborech (matematika, �eský jazyk,

d�jepis, zem�pis) a ovládat základy cizího jazyka
• Základní všeobecný p�ehled o sv�t�
• Dovednost pracovat s textem a informacemi
• Dovednost využívat moderní techniky v praxi (ICT)
• Schopnost komunikovat

2) Jaké znalosti považujete u absolventa základní školy za nezbytné k

tomu, aby byl schopen samostatn� si osvojovat nové poznatky?

V dokumentu Klí�ové kompetence ob�an� Evropské unie se o schopnosti
u�it se lze dobrat k následující definici: „Schopností u�it se rozumí schopnost

provád�t tuto �innost a v procesu u�ení vytrvávat a schopnost zorganizovat si

u�ení a efektivn� hospoda�it se svým �asem a s informacemi, a to jak samo-

statn�, tak v rámci skupin. Tato schopnost zahrnuje pov�domí o vlastních po-

stupech u�ení a vlastních pot�ebách, schopnostech rozpoznávat dostupné

možnosti a p�ekonávat p�ekážky za ú�elem úsp�šnosti procesu u�ení. V rámci

procesu u�ení, jak se u�it, je nutné, aby studující vycházeli ze zkušeností z

d�ív�jšího u�ení a ze životní zkušenosti a znalosti a dovednosti používali v

r�zných souvislostech doma, v práci, p�i vzd�lávání a odborné p�íprav�“

(Doporu�ení Evropského parlamentu... 2006).

Výsledek šet�ení

K samostatnému osvojování si nových poznatk� je t�eba, aby žáci, kte�í
p�icházejí ze základní školy na školu st�ední, byli:
• Samostatní
• Zodpov�dní
• Um�li pracovat s informacemi, orientovali se v literatu�e
• M�li zažité jisté studijní návyky (pravidelná p�íprava, zájem o obor,

zdravá životospráva)
• Žáci, kte�í p�icházejí ze základní školy na školu st�ední, by m�li ovládat
�eský jazyk a matematiku na úrovni stanovené u�ebními plány.

• U�itelé postrádají u žák� znalost vztah� mezi pojmy.
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3) �asto se ve školských dokumentech opakovan� konstatuje, že

absolvent základní školy by m�l být vybaven sociálními kompetencemi.

Co pod tímto pojmem rozumíte?

T�etí otázka je mí�ena na �tvrtou klí�ovou kompetenci obsaženou v Rámco-
vých vzd�lávacích programech, a to na kompetenci sociální a personální.
Touto kompetencí se zabývají i další školské a kurikulární dokumenty, nap�í-
klad Bílá kniha, Standard základního vzd�lávání, Vzd�lávací program Základ-
ní škola. Vzd�lávací programy Obecná škola a Národní škola pojem sociální
kompetence nepoužívají. Obsahují však pojmy jako sociální dovednost, so-
ciální rozvoj jedince, sociální porozum�ní a spolupráce, sociální klima, sociál-
ní pozice, sociální kontakt s vrstevníky, sociální komunikace, vztahy a role.
Sociální kompetence je také jednou z osmi základních klí�ových kompetencí,
kterou v roce 2000 p�ijala Rada Evropy. Zajímalo nás, co si vyu�ující na
gymnáziu p�edstavují pod tímto pojmem.

Výsledek šet�ení

Dotázaní u�itelé pojmem sociální kompetence rozumí:
• Rozvinutý pocit zodpov�dnosti (v�etn� schopnosti nést za své �iny

plnou odpov�dnost).
• Samostatné jednání.
• �estné jednání (nesnažit se t�eba podvád�t p�i zkoušení).
• Spolupráce mezi žáky, práce v týmu.
• Vztahy mezi žáky, vztahy k rodi��m a u�itel�m.
• Etika v jednání (dodržování norem slušného chování ke spolužák�m,

úcta hlavn� ke starším lidem).

4) Jaké znalosti a vlastnosti absolventa základní, ale i st�ední školy jsou

podle vašeho názoru žádoucí pro jeho celoživotní u�ení?

Celoživotní u�ení má �lov�ku poskytovat možnost vzd�lávat se v r�z-
ných stadiích života, až do úplného rozvoje jeho možností a v souladu s
jeho zájmy a pot�ebami. Celoživotní u�ení je chápáno jako veškeré u�ení
„od kolébky do hrobu”. Do celoživotního u�ení se nezahrnuje pouze vzd�-
lávání realizované ve vzd�lávacích institucích, ale také neformální vzd�lá-
vání, které se realizuje mimo formální vzd�lávací systém, jenž je zpravidla
ukon�en daným stupn�m vzd�lání. Dalším vzd�láváním je tzv. informální
vzd�lávání, což je ur�itý proces získávání v�domostí, osvojování doved-
ností a postoj� z každodenních zkušeností a kontakt�. Jedná se o vzd�lá-
vání neinstitucionální, které probíhá v rodin�, mezi vrstevníky, p�i práci, ve
volném �ase, p�i sledování televize �i jiných sd�lovacích prost�edk�. Mám
zato, že práv� základní a st�ední škola, má dát žák�m co nejvíce impuls� k
tomu, aby vedly žáky k celoživotnímu u�ení, aby v nich žáci dokázali
objevit znalosti a vlastnosti k tomu pot�ebné.
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Výsledek šet�ení

Jako žádoucí atributy absolventa ZŠ pot�ebnými ke schopnosti se celo-
životn� u�it u�itelé uvád�li:
• Schopnost pracovat s informacemi.
• Uživatelské ovládání po�íta�e.
• Schopnost samostudia.
• Ctižádost.
• Volní vlastnosti (vytrvalost, odpov�dnost).
• Píle.
• Trp�livost.
• Zájem a zvídavost.
• Vnit�ní a vn�jší motivace.

5) Celoživotní u�ení je pedagogickými teoretiky i praktiky pokládáno za

jeden ze základních rys� tzv. znalostní spole�nosti. Co si pod pojmem

znalostní spole�nost p�edstavujete?

Znalostní spole�nost využívá svých znalostí za podpory informa�ních a
komunika�ních technologií k dosažení znalostí. To, co jedinec ví po osvo-
jení dat a informací za�len�ných do souvislostí, tvo�í jeho myšlenkový
potenciál. Výsledek poznávacího procesu – to, že �lov�k ví – mu umož�uje
porozum�t skute�nosti.

Výsledek šet�ení

Správností svého chápání pojmu „znalostní spole�nost“ si respondenti
nebyli jisti. Zde je výb�r jejich odpov�dí:
• Spole�nost, která se neustále zdokonaluje a u�í
• Vzd�lávání po celý život, které je dnes velmi nutné a pot�ebné
• Pom�rn� velké procento lidí se živí hlavou a ne rukama
• Spole�nost, která je schopna zajistit, aby n�kte�í jedinci byli na špi�ce

ve v�d� a výzkumu

6) Které znalosti a vlastnosti usnadní podle vašeho názoru absolventu

st�ední školy uplatn�ní na trhu práce? Které z t�chto znalostí a vlastností

lze vytvá�et u žák� již na základní škole? Co to p�edpokládá?

Klí�ové kompetence lze chápat jako komplexní „výbavu“, kterou žáci v
pr�b�hu základního vzd�lávání získávají a která jim umožní efektivn�ji jednat
a lépe využít všeho, �emu se nau�ili – p�i celoživotním vzd�lávání, p�i
osobním rozvoji, p�i zapojování do spole�nosti a také p�i vstupu na trh práce.
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Výsledek šet�ení

U�itelé se shodovali v názoru, že se v p�im��ené podob� dají vytvá�et již
na základní škole tyto vlastnosti:
• Zodpov�dné pracovní návyky.
• Schopnost plánovat sv�j �as.
• Kreativita a fantazie.
• Asertivita.

7) Co u žák� – absolvent� základní školy – které vyu�ujete, oce�ujete?

Výsledek šet�ení

U�itelé na svých žácích oce�ují:
• Chu	 se u�it.
• Váží si skute�nosti, že se dostali na tuto školu.
• Lidskost a slušnost, p�kné vztahy ve t�íd�.
• Schopnost rychle vst�ebávat novou techniku.
• V�tší sebev�domí než m�li d�ív�jší generace.
• Ovládání cizích jazyk�.
• Zodpov�dnost za vlastní vzd�lání.
• Vst�ícnost a respektování druhých lidí.

8) Co u žák� – absolvent� základní školy – naopak postrádáte?

Výsledek šet�ení

U�itelé u svých žák� postrádají:
• Systemati�nost.
• Pokoru.
• Úctu k n�kterým v�cem, lidem.
• Toleranci k jiným názor�m (nap�íklad svých spolužák�).
• Pracovní návyky.
• V�tší aktivitu a nebojácnost.
• Svobodomyslné vyjád�ení se k u�ivu.
• V�tší fyzickou zdatnost.

Záv�re�né shrnutí výzkumného šet�ení

Cílem výchovy a vzd�lávání základní školy je, aby školu opoušt�l žák,
který je v rámci svých možností vybaven základní funk�ní gramotností;
žák, který chce usilovat o svoje osobní i spole�enské uplatn�ní a má pro to
vytvo�eny základní p�edpoklady a dovednosti. Po absolvování základní
školy žák získá plnohodnotné a srovnatelné vzd�lání s pozitivním vztahem
k u�ení. Absolventky a absolventi základní školy jsou mladí lidé, kte�í:
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• Umí �íst, psát, po�ítat a ovládají základy cizího jazyka.
• Plní si své povinnosti.
• Reáln� posuzují výsledky své práce.
• Mají základní p�ehled o uspo�ádání sv�ta.
• Používají pot�ebné informace v procesu u�ení a p�i �ešení úloh v

praktickém život�.
• Ví si rady, jak získávat informace a používají p�i tom moderní techniku.
• Orientují se v multimediálním materiálu a jsou schopni využívat

elektronické materiály.
• Jsou zodpov�dní a samostatní.
• Komunikují se svým okolím a jsou schopni pracovat v týmu.
• Ochra�ují životní prost�edí, své zdraví i zdraví ostatních.
• Využívají znalosti i zkušenosti k p�íprav� na budoucí povolání.

Kurikulární dokument Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�-
lávání sice uvádí klí�ové kompetence, kterými by na konci vzd�lávacího
programu m�l absolvent disponovat; nedává však školám p�íkaz, aby do
svých školních vzd�lávacích program� zahrnuly profil absolventa základní
školy. Profil absolventa je vyžadován pouze pro základní vzd�lávání na
nižších stupních víceletých gymnázií. Ten by ve ŠVP m�l být zahrnut v
�ásti charakteristiky školy. Manuál pro tvorbu ŠVP popisuje profil absol-
venta víceletých gymnázií následovn�: „V tomto bod� škola jasn� popíše,

jakými kvalitami bude disponovat absolvent jejího vzd�lávacího programu.

Profil absolventa by se m�l odvíjet od zam��ení, které si škola zvolila, a z

toho, co škola svým žák�m nabízí a jaké znalosti, dovednosti, postoje a

hodnoty mohou ve škole získat“ (Manuál pro tvorbu školních vzd�lávacích
program�...).

M. Prášilová (2005) uvádí že písemná verze ŠVP ur�ité základní školy,
je dob�e tehdy, kdy jsou spln�ny alespo� tyto t�i podmínky:
• Projekt ŠVP obsahuje správn� naformulovaný výstup, tzn. profil

absolventa konkrétní základní školy.
• Vzd�lávací cesta, popsaná v projektu ŠVP konkrétní základní školy,

prokazateln� vede k napln�ní jeho o�ekávaného výstupu, tzn. k profilu
absolventa této školy.

• V ŠVP jsou systematicky zabudované ov��ovací mechanismy. Tzn., že
u d�ležitých výstup� (i u profilu absolventa) je již dop�edu
projektováno, jak bude jejich skute�né dosažení v pr�b�hu realizace
ŠVP kontrolováno (Prášilová 2005).

Chyb�jící požadavek na formulaci profilu absolventa školy v ŠVP Práši-
lová považuje za problém. J. Blažková (2006, s. 1–3) je toho názoru, že
profil absolventa souvisí s filozofií školy. Autorka provedla analýzu sou-
�asného stavu na málot�ídní základní škole, na níž pracuje, a to na základ�
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r�zných metodologických nástroj� zjiš	ování. Výsledky šet�ení získané na
základ� pozorování, rozhovor�, dotazník�, analýzou prací, analýzou port-
folií, analýzou záznam� u žák� ZŠ zjistila autorka pot�eby a o�ekávání
žák�, jejich rodi��, z�izovatele, škol, do nichž žáci odcházejí, a státu. Na
základ� rozboru získaných údaj� vypracovala p�ehled pot�eb a o�ekávání.

Žák o�ekává od nového zp�sobu školní práce rozvoj kompetencí pomocí
zajímavých úloh, možnost volby, možnost spolupráce, práci v p�íjemném
prost�edí. Rodi�e od školy o�ekávají rozvíjení kompetencí a postoj� svých
d�tí, inspirativní prost�edí pro d�ti, úzkou spolupráci školy s rodi�i, širokou
nabídku mimoškolní �innosti, zájmové vzd�lávání, v jehož rámci vyjád�ili
pot�ebu zachování družiny a prodloužení doby pobytu v družin�, objektivní
hodnocení a p�ípravu na budoucí povolání (vyšší typ školy).

Na základ� rozhovor�, analýzy kurikula, analýzy úsp�šnosti žák� a ana-
lýzou vzájemných setkání zjistila J. Blažková, že školy, do kterých žáci
odcházejí, o�ekávají od žák� dostate�nou p�ípravu na zvládnutí p�echodu,
zvládnutí p�edpokládaných výstup� na maximální úrovni, rozvoj spolu-
práce ve smyslu p�edávání zkušeností a informací a návaznost vzd�lávacích
program�.

J. Blažková se zabývá rozborem konkrétních situací, které žáka �ekají v
nových podmínkách, v nichž žák musí prokázat konkrétní schopnosti a
dovednosti, pozitivní osobní postoje. Konkrétními novými situacemi
mohou být dojížd�ní do školy ve�ejnou dopravou (autobus, vlak), nutnost
�erpat informace z dalších nových zdroj� (knihovny, internet), využití vol-
ného �asu k návšt�vám zájmových kroužk� a sportoviš	. Žák se p�i p�e-
chodu na jiný typ školy dostane do podmínek pro n�j nových. Je nucen
prokázat konkrétní schopnosti a dovednosti, pozitivní osobní postoje.
Všechny tyto situace kladou na žáka nároky na rozvíjení jeho kompetencí.
Popsaná situace dojížd�ní autobusem do školy je v podstat� modelovou
situací, která m�že sloužit jako inspirace u�itel�m p�i promýšlení jiných
nám�t�. Jako p�ípadová studie je vhodná k pojednání.

Dojížd�ní autobusem klade podle J. Blažkové tyto nároky na schopnosti
a dovednosti a postoje žáka, který musí um�t:
• �íst a poznávat �íslice, platit za jízdenku, spo�ítat si rozdíl v cen�,

o�ekávat správnou �ástku ke vrácení; žák se musí p�i tom starat o své
peníze a o doklady. Osv�d�uje tak základní kompetence pracovní a k
u�ení.

• Poznávat �asové údaje, �íst v jízdním �ádu a poznávat hodiny; chodit v�as
a být p�ipraven na zm�nu jízdního �ádu. Uplatní tak kompetence k u�ení a
�ešení problém�.

• Rozlišovat prost�edí, používat vhodn� pozdravy a požádat o pomoc p�i
potížích; jednat vhodn� s dosp�lými i d�tmi, chovat se slušn� v autobuse.
Uplatní se kompetence komunikativní a k �ešení problém�.
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• V�d�t, jak se chovat v dopravním prost�edku, a chovat se tak. Hovo�it s
kamarády polohlasem, vnímat rozdílnost lidí. Neobt�žovat spolucestující;
uvolnit místo tomu, kdo je pot�ebuje. V dané situaci se žák projeví jako
kompetentní a komunikativní ob�an.

• Znát cenu v�cí, a proto neni�it za�ízení autobusu; vážit si cizí práce, šet�it
okolí (pe�ovat o n�j). Žák tímto svým jednáním osv�d�í sociální,
personální a ob�anské kompetence.

• �ídit se zásadami správné hygieny (umýt si ruce po p�íchodu do školy a
po manipulaci s pen�zi); dodržovat hygienická pravidla. K uplatn�ní se
tak dostanou základní kompetence sociální, k �ešení problém� a k u�ení.

Situace, kdy autobusem jet žák nem�že, aktivuje jeho schopnosti, doved-
nosti a postoje:
• Odhadnout, zda je vhodné jít p�šky a také se chovat bezpe�n� na

silnici; dodržovat pravidla silni�ního provozu. Žák uplatní v dané chvíli
základní kompetence k �ešení problém�, komunikativní a základní
ob�anské kompetence.

• Požádat o pomoc rodinu (zatelefonovat rodi��m, sd�lit jednoduchý
vzkaz); vy�ídit telefonický hovor slušn� (p�edstavit se, pozdravit, sd�lit
problém). Osv�d�í tak užití základní kompetence komunikativní,
ob�anské a k �ešení problém�.

• Dohodnout se s kamarády, zorganizovat pomoc pro mladší d�ti,
dodržovat bezpe�nost; pomáhat slabším, spolupracovat s ostatními.
Uplatní základní kompetence sociální, personální a ob�anské.

V�domosti samy o sob� spoluutvá�ejí a jsou i stavebním materiálem pro
kompetence, které umož�ují žák�m v�domosti uplat�ovat. Lze se oprávn�n�
domnívat, že vytypování dalších modelových situací umožní školám „rozklí-
�ování“ kompetencí v p�ímém vztahu k profilu absolventa.

Jednu cest aplikace v�domostí do praxe mohou p�edstavovat práce na pro-
jektech. Samostatné nebo skupinové �ešení projekt� by m�lo reáln� vést k vy-
tvo�ení výstupních kompetencí žáka.

N�které základní školy cht�jí ov��ovat získané v�domosti a dovednosti
svých žák� na konci povinné školní docházky záv�re�nou zkouškou, po
jejímž složení získají žáci krom� b�žného vysv�d�ení i zvláštní absolventské
osv�d�ení. V n�m bude uvedeno i téma oborové práce, kterou žáci vypracují v
jednom z profilových p�edm�t�, a výsledek obhajoby oborové práce by m�ly
p�isp�t k plynulejšímu p�echodu ke studiu na st�ední škole.

Profil absolventa základní školy lze tedy chápat jako vizi, která se má
b�hem let povinné školní docházky díky projektu ŠVP naplnit. Nepochy-
bujeme o tom, že ŠVP obsahuje velké množství r�zných cíl� (výstup�), kte-
rých by m�li žáci dosáhnout po absolvování základní školy. Profil absolventa
lze považovat za stru�né shrnutí toho, co se v ŠVP píše a je zam��eno na žáka.
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