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Anotace: Tento výzkum zjišoval, jaké požadavky mají uitelé stedních
škol na výstupní kompetence žáka základní školy. Snažili jsme se upozornit
na nkteré znalosti a vlastnosti, které by žáku nemly chybt pi jeho
nástupu na stední školu.
Abstract: This research aimed to find out secondary school teachers´ requirements 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 žákm pedat a jakým zpsobem je co nejlépe rozvíjet jako
osobnosti obecn? Rámcový vzdlávací program jasn íká, že by uitelé
nemli tak „zásadov usilovat na istém pedávání vdomostí“, ale že by
mli dbát hlavn na všestranné rozvíjení žáka. Draz by tedy ml být kladen na klíové kompetence.
Klíové kompetence pedstavují soubor vdomostí, dovedností, postoj a
hodnot, které jsou dležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do
spolenosti, budoucí uplatnní v pracovním i mimopracovním život i pro
další vzdlávání (Belz, Siegrist 2001). Jejich výbr vychází z toho, které kompetence považuje spolenost za podstatné pro ty žáky, kteí mají získat poátení odborné nebo pokraující všeobecné vzdlání a jaké nároky na n klade. Klíové kompetence prostupují celým výchovn-vzdlávacím procesem a
lze je rozvíjet prostednictvím všeobecného i odborného vzdlávání, v teoretickém i praktickém vyuování, ale i prostednictvím rzných dalších aktivit
doplujících výuku, kterých se žáci sami aktivn úastní.
Kurikulární dokument Rámcový vzdlávací program (RVP) pro základní
vzdlávání uvádí klíové kompetence, kterými by na konci vzdlávacího
programu ml absolvent disponovat (RVP ZV 2005). Uvedený dokument
však nedává školám píkaz, aby do svých školních vzdlávacích program
zahrnuly profil absolventa základní školy. Za nejkompetentnjší posuzovatele lze v tomto smru považovat uitele stedních škol. Jsou to totiž práv
oni, kteí pebírají žáky a dále s nimi pracují. Rozhodli jsme se tedy provést
menší przkum, jehož cílem bude zjistit, jaké výstupy tj. znalosti (vdomosti a dovednosti) uitelé stedních škol oekávají od absolvent základních škol. Jako výzkumné metody bylo použito ízeného rozhovoru s uiteli
stedních škol uskutenný v prosinci roku 2006. Jako respondenti byly o
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vyjádení k problematice požádáni uitelé šesti rzných stedních škol
pevážn ze Zlína. Mezi 48 respondenty byly zaazeni uitelé s rznou
délkou pedagogické praxe (šest zaínajících uitel, dvanáct uitel do 5let
praxe, dvacet tyi uitel s délkou pedagogické praxe 6 až 15 let a šest
uitel s délkou praxe pesahující 15 let).
Otázky ízených rozhovor
Každý z dotázaných uitel odpovídal na a osm pevn daných, pedem
pipravených otázek.
1) Jakými klíovými znalostmi, využitelnými v rzných pedmtech
stední školy, by ml disponovat absolvent základní školy?
První otázka tázající se na klíové znalosti absolventa ve skutenosti
míí na profil absolventa základní školy. K profilu absolventa školy množství informací zatím publikováno není. Profil absolventa stanovuje výchovn-vzdlávací cíle pro uritý typ školy. Jedná se o soubor zamýšlených,
spoleensky žádoucích výchovn-vzdlávacích cíl, pimených stupni a
zralosti žák i pedstavám o vzdlanostním a osobním profilu absolventa.
„Stojí nad cíli jednotlivých vyuovacích pedmt. Stanovuje kvality, jimiž by
se ml vyznaovat absolvent dané školy poté, co úspšn dokoní studium a
obdrží píslušný právní doklad. Profil absolventa by ml vymezovat:
• Cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické.
• Cíle všeobecn-vzdlávací i odborné.
• Cíle respektující vývoj vdy i požadavky praxe.
• Cíle respektující aktuální poteby jedince a spolenosti i cíle vybavující
jedince pro delší asovou perspektivu“ (Prcha, Walterová, Mareš,
1998, s. 170).
Takto je pojednán profil absolventa školy v obecné rovin. Nové RVP
pro základní vzdlávání nedávají školám za povinnost si profil absolventa
do svých školních vzdlávacích program (ŠVP) zahrnout, jsou ale editelm škol na rzných semináích týkajících se RVP a ŠVP doporuovány.
Profily absolvent se vtšinou skládají ze tí ástí; a to ze všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností v souladu s drazem, jaký klade Evropská unie na dosahování klíových kompetencí. Uvádí se, že už nejde pouze o tradiní tení, psaní a poítání, které by bylo základní a klíovou schopností, kterou lovk potebuje, aby se mohl úinn úastnit života
ve spolenosti. Tyto tradiní ti schopnosti se podle Rady Evropy rozšiují
o schopnost uit se uit, ovládat komunikaní techniky, cizí jazyky, nové
technologie, podnikání a sociální zrunost.

126

Výsledek šetení
Všichni dotázaní uitelé se shodli v názoru, že absolvent základní školy
by ml disponovat tmito znalostmi a vlastnostmi potebnými k samostatnému osvojování poznatk:
• íst, psát, poítat,
• Základní znalosti ve „stžejních“ oborech (matematika, eský jazyk,
djepis, zempis) a ovládat základy cizího jazyka
• Základní všeobecný pehled o svt
• 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 Klíové kompetence oban Evropské unie se o schopnosti
uit se lze dobrat k následující definici: „Schopností uit se rozumí schopnost
provádt tuto innost a v procesu uení vytrvávat a schopnost zorganizovat si
uení a efektivn hospodait se svým asem a s informacemi, a to jak samostatn, tak v rámci skupin. Tato schopnost zahrnuje povdomí o vlastních postupech uení a vlastních potebách, schopnostech rozpoznávat dostupné
možnosti a pekonávat pekážky za úelem úspšnosti procesu uení. V rámci
procesu uení, jak se uit, je nutné, aby studující vycházeli ze zkušeností z
dívjšího uení a ze životní zkušenosti a znalosti a dovednosti používali v
rzných souvislostech doma, v práci, pi vzdlávání a odborné píprav“
(Doporuení Evropského parlamentu... 2006).
Výsledek šetení
K samostatnému osvojování si nových poznatk je teba, aby žáci, kteí
picházejí ze základní školy na školu stední, byli:
• Samostatní
• Zodpovdní
• Umli pracovat s informacemi, orientovali se v literatue
• Mli zažité jisté studijní návyky (pravidelná píprava, zájem o obor,
zdravá životospráva)
• Žáci, kteí picházejí ze základní školy na školu stední, by mli ovládat
eský jazyk a matematiku na úrovni stanovené uebními plány.
• Uitelé postrádají u žák znalost vztah mezi pojmy.
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3) asto se ve školských dokumentech opakovan konstatuje, že
absolvent základní školy by ml být vybaven sociálními kompetencemi.
Co pod tímto pojmem rozumíte?
Tetí otázka je míena na tvrtou klíovou kompetenci obsaženou v Rámcových vzdlávacích programech, a to na kompetenci sociální a personální.
Touto kompetencí se zabývají i další školské a kurikulární dokumenty, napíklad Bílá kniha, Standard základního vzdlávání, Vzdlávací program Základní škola. Vzdlávací programy Obecná škola a Národní škola pojem sociální
kompetence nepoužívají. Obsahují však pojmy jako sociální dovednost, sociální rozvoj jedince, sociální porozumní a spolupráce, sociální klima, sociální pozice, sociální kontakt s vrstevníky, sociální komunikace, vztahy a role.
Sociální kompetence je také jednou z osmi základních klíových kompetencí,
kterou v roce 2000 pijala Rada Evropy. Zajímalo nás, co si vyuující na
gymnáziu pedstavují pod tímto pojmem.
Výsledek šetení
Dotázaní uitelé pojmem sociální kompetence rozumí:
• Rozvinutý pocit zodpovdnosti (vetn schopnosti nést za své iny
plnou odpovdnost).
• Samostatné jednání.
• estné jednání (nesnažit se teba podvádt pi zkoušení).
• Spolupráce mezi žáky, práce v týmu.
• Vztahy mezi žáky, vztahy k rodim a uitelm.
• Etika v jednání (dodržování norem slušného chování ke spolužákm,
úcta hlavn ke starším lidem).
4) Jaké znalosti a vlastnosti absolventa základní, ale i stední školy jsou
podle vašeho názoru žádoucí pro jeho celoživotní uení?
Celoživotní uení má lovku poskytovat možnost vzdlávat se v rzných stadiích života, až do úplného rozvoje jeho možností a v souladu s
jeho zájmy a potebami. Celoživotní uení je chápáno jako veškeré uení
„od kolébky do hrobu”. Do celoživotního uení se nezahrnuje pouze vzdlávání realizované ve vzdlávacích institucích, ale také neformální vzdlávání, které se realizuje mimo formální vzdlávací systém, jenž je zpravidla
ukonen daným stupnm vzdlání. Dalším vzdláváním je tzv. informální
vzdlávání, což je uritý proces získávání vdomostí, osvojování dovedností a postoj z každodenních zkušeností a kontakt. Jedná se o vzdlávání neinstitucionální, které probíhá v rodin, mezi vrstevníky, pi práci, ve
volném ase, pi sledování televize i jiných sdlovacích prostedk. Mám
zato, že práv základní a stední škola, má dát žákm co nejvíce impuls k
tomu, aby vedly žáky k celoživotnímu uení, aby v nich žáci dokázali
objevit znalosti a vlastnosti k tomu potebné.
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Výsledek šetení
Jako žádoucí atributy absolventa ZŠ potebnými ke schopnosti se celoživotn uit uitelé uvádli:
• Schopnost pracovat s informacemi.
• Uživatelské ovládání poítae.
• Schopnost samostudia.
• Ctižádost.
• Volní vlastnosti (vytrvalost, odpovdnost).
• Píle.
• Trplivost.
• Zájem a zvídavost.
• Vnitní a vnjší motivace.
5) Celoživotní uení je pedagogickými teoretiky i praktiky pokládáno za
jeden ze základních rys tzv. znalostní spolenosti. Co si pod pojmem
znalostní spolenost pedstavujete?
Znalostní spolenost využívá svých znalostí za podpory informaních a
komunikaních technologií k dosažení znalostí. To, co jedinec ví po osvojení dat a informací zalenných do souvislostí, tvoí jeho myšlenkový
potenciál. Výsledek poznávacího procesu – to, že lovk ví – mu umožuje
porozumt skutenosti.
Výsledek šetení
Správností svého chápání pojmu „znalostní spolenost“ si respondenti
nebyli jisti. Zde je výbr jejich odpovdí:
• Spolenost, která se neustále zdokonaluje a uí
• Vzdlávání po celý život, které je dnes velmi nutné a potebné
• Pomrn velké procento lidí se živí hlavou a ne rukama
• Spolenost, která je schopna zajistit, aby nkteí jedinci byli na špice
ve vd a výzkumu
6) Které znalosti a vlastnosti usnadní podle vašeho názoru absolventu
stední školy uplatnní na trhu práce? Které z tchto znalostí a vlastností
lze vytváet u žák již na základní škole? Co to pedpokládá?
Klíové kompetence lze chápat jako komplexní „výbavu“, kterou žáci v
prbhu základního vzdlávání získávají a která jim umožní efektivnji jednat
a lépe využít všeho, emu se nauili – pi celoživotním vzdlávání, pi
osobním rozvoji, pi zapojování do spolenosti a také pi vstupu na trh práce.
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Výsledek šetení
Uitelé se shodovali v názoru, že se v pimené podob dají vytváet již
na základní škole tyto vlastnosti:
• Zodpovdné pracovní návyky.
• Schopnost plánovat svj as.
• Kreativita a fantazie.
• Asertivita.
7) Co u žák – absolvent základní školy – které vyuujete, oceujete?
Výsledek šetení
Uitelé na svých žácích oceují:
• Chu se uit.
• Váží si skutenosti, že se dostali na tuto školu.
• Lidskost a slušnost, pkné vztahy ve tíd.
• Schopnost rychle vstebávat novou techniku.
• Vtší sebevdomí než mli dívjší generace.
• Ovládání cizích jazyk.
• Zodpovdnost za vlastní vzdlání.
• Vstícnost a respektování druhých lidí.
8) Co u žák – absolvent základní školy – naopak postrádáte?
Výsledek šetení
Uitelé u svých žák postrádají:
• Systematinost.
• Pokoru.
• Úctu k nkterým vcem, lidem.
• Toleranci k jiným názorm (napíklad svých spolužák).
• Pracovní návyky.
• Vtší aktivitu a nebojácnost.
• Svobodomyslné vyjádení se k uivu.
• Vtší fyzickou zdatnost.
Závrené shrnutí výzkumného šetení
Cílem výchovy a vzdlávání základní školy je, aby školu opouštl žák,
který je v rámci svých možností vybaven základní funkní gramotností;
žák, který chce usilovat o svoje osobní i spoleenské uplatnní a má pro to
vytvoeny základní pedpoklady a dovednosti. Po absolvování základní
školy žák získá plnohodnotné a srovnatelné vzdlání s pozitivním vztahem
k uení. Absolventky a absolventi základní školy jsou mladí lidé, kteí:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umí íst, psát, poítat a ovládají základy cizího jazyka.
Plní si své povinnosti.
Reáln posuzují výsledky své práce.
Mají základní pehled o uspoádání svta.
Používají potebné informace v procesu uení a pi ešení úloh v
praktickém život.
Ví si rady, jak získávat informace a používají pi tom moderní techniku.
Orientují se v multimediálním materiálu a jsou schopni využívat
elektronické materiály.
Jsou zodpovdní a samostatní.
Komunikují se svým okolím a jsou schopni pracovat v týmu.
Ochraují životní prostedí, své zdraví i zdraví ostatních.
Využívají znalosti i zkušenosti k píprav na budoucí povolání.

Kurikulární dokument Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání sice uvádí klíové kompetence, kterými by na konci vzdlávacího
programu ml absolvent disponovat; nedává však školám píkaz, aby do
svých školních vzdlávacích program zahrnuly profil absolventa základní
školy. Profil absolventa je vyžadován pouze pro základní vzdlávání na
nižších stupních víceletých gymnázií. Ten by ve ŠVP ml být zahrnut v
ásti charakteristiky školy. Manuál pro tvorbu ŠVP popisuje profil absolventa víceletých gymnázií následovn: „V tomto bod škola jasn popíše,
jakými kvalitami bude disponovat absolvent jejího vzdlávacího programu.
Profil absolventa by se ml odvíjet od zamení, které si škola zvolila, a z
toho, co škola svým žákm nabízí a jaké znalosti, dovednosti, postoje a
hodnoty mohou ve škole získat“ (Manuál pro tvorbu školních vzdlávacích
program...).
M. Prášilová (2005) uvádí že písemná verze ŠVP urité základní školy,
je dobe tehdy, kdy jsou splnny alespo tyto ti podmínky:
• Projekt ŠVP obsahuje správn naformulovaný výstup, tzn. profil
absolventa konkrétní základní školy.
• Vzdlávací cesta, popsaná v projektu ŠVP konkrétní základní školy,
prokazateln vede k naplnní jeho oekávaného výstupu, tzn. k profilu
absolventa této školy.
• V ŠVP jsou systematicky zabudované ovovací mechanismy. Tzn., že
u dležitých výstup (i u profilu absolventa) je již dopedu
projektováno, jak bude jejich skutené dosažení v prbhu realizace
ŠVP kontrolováno (Prášilová 2005).
Chybjící požadavek na formulaci profilu absolventa školy v ŠVP Prášilová považuje za problém. J. Blažková (2006, s. 1–3) je toho názoru, že
profil absolventa souvisí s filozofií školy. Autorka provedla analýzu souasného stavu na málotídní základní škole, na níž pracuje, a to na základ
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rzných metodologických nástroj zjiš ování. Výsledky šetení získané na
základ pozorování, rozhovor, dotazník, analýzou prací, analýzou portfolií, analýzou záznam u žák ZŠ zjistila autorka poteby a oekávání
žák, jejich rodi, zizovatele, škol, do nichž žáci odcházejí, a státu. Na
základ rozboru získaných údaj vypracovala pehled poteb a oekávání.
Žák oekává od nového zpsobu školní práce rozvoj kompetencí pomocí
zajímavých úloh, možnost volby, možnost spolupráce, práci v píjemném
prostedí. Rodie od školy oekávají rozvíjení kompetencí a postoj svých
dtí, inspirativní prostedí pro dti, úzkou spolupráci školy s rodii, širokou
nabídku mimoškolní innosti, zájmové vzdlávání, v jehož rámci vyjádili
potebu zachování družiny a prodloužení doby pobytu v družin, objektivní
hodnocení a pípravu na budoucí povolání (vyšší typ školy).
Na základ rozhovor, analýzy kurikula, analýzy úspšnosti žák a analýzou vzájemných setkání zjistila J. Blažková, že školy, do kterých žáci
odcházejí, oekávají od žák dostatenou pípravu na zvládnutí pechodu,
zvládnutí pedpokládaných výstup na maximální úrovni, rozvoj spolupráce ve smyslu pedávání zkušeností a informací a návaznost vzdlávacích
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 dojíždní do školy veejnou dopravou (autobus, vlak), nutnost
erpat informace z dalších nových zdroj (knihovny, internet), využití volného asu k návštvám zájmových kroužk a sportoviš . Žák se pi pechodu na jiný typ školy dostane do podmínek pro nj nových. Je nucen
prokázat konkrétní schopnosti a dovednosti, pozitivní osobní postoje.
Všechny tyto situace kladou na žáka nároky na rozvíjení jeho kompetencí.
Popsaná situace dojíždní autobusem do školy je v podstat modelovou
situací, která mže sloužit jako inspirace uitelm pi promýšlení jiných
námt. Jako pípadová studie je vhodná k pojednání.
Dojíždní autobusem klade podle J. Blažkové tyto nároky na schopnosti
a dovednosti a postoje žáka, který musí umt:
• íst a poznávat íslice, platit za jízdenku, spoítat si rozdíl v cen,
oekávat správnou ástku ke vrácení; žák se musí pi tom starat o své
peníze a o doklady. Osvduje tak základní kompetence pracovní a k
uení.
• Poznávat asové údaje, íst v jízdním ádu a poznávat hodiny; chodit vas
a být pipraven na zmnu jízdního ádu. Uplatní tak kompetence k uení a
ešení problém.
• Rozlišovat prostedí, používat vhodn pozdravy a požádat o pomoc pi
potížích; jednat vhodn s dosplými i dtmi, chovat se slušn v autobuse.
Uplatní se kompetence komunikativní a k ešení problém.
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• Vdt, jak se chovat v dopravním prostedku, a chovat se tak. Hovoit s
kamarády polohlasem, vnímat rozdílnost lidí. Neobtžovat spolucestující;
uvolnit místo tomu, kdo je potebuje. V dané situaci se žák projeví jako
kompetentní a komunikativní oban.
• Znát cenu vcí, a proto neniit zaízení autobusu; vážit si cizí práce, šetit
okolí (peovat o nj). Žák tímto svým jednáním osvdí sociální,
personální a obanské kompetence.
• ídit se zásadami správné hygieny (umýt si ruce po píchodu do školy a
po manipulaci s penzi); dodržovat hygienická pravidla. K uplatnní se
tak dostanou základní kompetence sociální, k ešení problém a k uení.
Situace, kdy autobusem jet žák nemže, aktivuje jeho schopnosti, dovednosti a postoje:
• Odhadnout, zda je vhodné jít pšky a také se chovat bezpen na
silnici; dodržovat pravidla silniního provozu. Žák uplatní v dané chvíli
základní kompetence k ešení problém, komunikativní a základní
obanské kompetence.
• Požádat o pomoc rodinu (zatelefonovat rodim, sdlit jednoduchý
vzkaz); vyídit telefonický hovor slušn (pedstavit se, pozdravit, sdlit
problém). Osvdí tak užití základní kompetence komunikativní,
obanské a k ešení problém.
• Dohodnout se s kamarády, zorganizovat pomoc pro mladší dti,
dodržovat bezpenost; pomáhat slabším, spolupracovat s ostatními.
Uplatní základní kompetence sociální, personální a obanské.
Vdomosti samy o sob spoluutváejí a jsou i stavebním materiálem pro
kompetence, které umožují žákm vdomosti uplatovat. Lze se oprávnn
domnívat, že vytypování dalších modelových situací umožní školám „rozklíování“ kompetencí v pímém vztahu k profilu absolventa.
Jednu cest aplikace vdomostí do praxe mohou pedstavovat práce na projektech. Samostatné nebo skupinové ešení projekt by mlo reáln vést k vytvoení výstupních kompetencí žáka.
Nkteré základní školy chtjí ovovat získané vdomosti a dovednosti
svých žák na konci povinné školní docházky závrenou zkouškou, po
jejímž složení získají žáci krom bžného vysvdení i zvláštní absolventské
osvdení. V nm bude uvedeno i téma oborové práce, kterou žáci vypracují v
jednom z profilových pedmt, a výsledek obhajoby oborové práce by mly
pispt k plynulejšímu pechodu ke studiu na stední škole.
Profil absolventa základní školy lze tedy chápat jako vizi, která se má
bhem let povinné školní docházky díky projektu ŠVP naplnit. Nepochybujeme o tom, že ŠVP obsahuje velké množství rzných cíl (výstup), kterých by mli žáci dosáhnout po absolvování základní školy. Profil absolventa
lze považovat za struné shrnutí toho, co se v ŠVP píše a je zameno na žáka.
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