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Anotace: eský vzdlávací systém v souasnosti eší krom jiného také
otázky týkající se pijímacích zkoušek na stední školu. Sta pináší pohled
na tuto problematiku z hlediska základní školy opený o výzkum, a to vzhledem k návrhu pijímací zkoušky zrušit. Analyzuje problém školního hodnocení na základní škole a ukazuje možnost pijmout toto hodnocení pro pijetí na stední školu.
Abstract: The Czech educational system is presently trying to solve the
problem of entrance exams to secondary school. The paper presents a view
on the issue from the perspective of primary school based on research
considering the proposal to cancel entrance exams. The problem of school
evaluation at primary school is analysed and the possibility of accepting
this evaluation for entrance exams is considered.
Základní vzdlávání musí být pínosnou službou obanm. Tchto cíl
nelze dosáhnout bez zmny v tradiním chápání funkce základního a stedního školství.
Také proto vzdlávací systém v eské republice v souvislosti s pijetím
nového školského zákona 561/2004 byl postaven ped adu nových zmn,
se kterými se musí potýkat – reforma kurikula, vytváení školských rad, nová forma maturit apod.
V souvislosti s touto problematiku jsem zamila svoji práci na problémy
spojené s vytváením a vhodnou volbou kompetencí v jednotlivých pedmtech a s tím související rozvoj kompetencí u jednotlivých žák a jejich
odraz u absolvent základních škol.
Škola je místem, který by ml žáky motivovat a podporovat k aktivnímu
uení se. Nedávat nejvtší draz na encyklopedické znalosti, ale pro život
dležitým kompetencím uit, uit ešit problémy související s životem.
Rozvoj kompetencí byl ml u žák podporovat zdravé sebevdomí, rozvíjet
kritické myšlení a schopnost seberealizace. V souvislosti s tímto problémem se nabízí otázka: „Jsou souasní pedagogové dobe pipraveni po didaktické stránce na výchovn-vzdlávací proces, nebude zaínajícím uitelm init problémy rozvoj klíových kompetencí, jsou vbec s problematikou klíových kompetencí dostaten obeznámeni?“
Provedla jsem przkum na školách: ZŠ Klášterní Moravský Krumlov, ZŠ
Ivanická Moravský Krumlov, ZŠ Miroslav, ZŠ Olbramovice, ZŠ Vémyslice,
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ZŠ Lodnice, ZŠ Ostrovaice, ZŠ Dolní Dubany. Przkumu se zúastnilo 65
uitel. Na otázku: „Jsou zaínající uitelé z vysokých škol dobe pipraveni
na reformu kurikula?“ odpovdlo 53 uitel, že po didaktické stránce zaínající uitelé na tuto reformu kurikula rozhodn nejsou pipraveni.
Jednotliví uitelé kritizují nedostatenou pípravu budoucích pedagog
v prbhu studia na vysoké škole, tato píprava na budoucí povolání je
zamena na encyklopedické vdomosti v jednotlivých studovaných oborech a pouze malý prostor je dáván didaktice, pedagogice a didaktikám jednotlivých pedmt.
Další otázkou v souvislosti s rozvojem klíových kompetencí u žák
jsou uebnice. Každá škola používá v jednotlivých pedmtech uebnice
schválené vyhláškou ministerstva školství. Jsou však tyto uebnice vhodné
pro novou školskou reformu a umí s nimi uitelé vhodným zpsobem pracovat? K otázkám v souvislosti s vhodností uebnic do jednotlivých pedmt existují nejrznjší przkumy. Také na Pedagogické fakult MU v
Brn vyšla velice podrobná práce na toto téma (Maák, Klapko 2006).
Položila jsem otázku uitelm úastnícím se mého przkumu: „Pi výuce
pro rozvoj klíových kompetencí se vám zdají vhodnji zpracované uebnice nebo radji používáte svoje materiály?“
• 43 uitel radji používá svoje materiály, které jak uvádjí, získávají
svým vhodnjším zpracováním nejrznjších uenic a doplují je vlastními úkoly, to pochopiteln svdí o velké invenci našich uitel.
• 12 uitel používá pouze uebnice, uvádí, že na hledání dalších vhodnjších materiál nemají as a prostor, protože musí ešit nejrznjší
problémy s kázní žák apod.
• 10 uitel se vhodností uebnic vbec nezabývá, což je zarážející.
Pokud chceme hovoit o klíových kompetencích, musí pedevším samotní
uitelé pochopit funkce a cíle kompetencí, jejích obsah (poznání praktické
apod.), umt zvolit vhodné metody a postupy (komunikace, organizace života
ve škole a tíd), musí umt hodnotit a kontrolovat vhodnost volby klíových
kompetencí.
Jsou však stední školy pipraveny už pi pijímacím ízení na zkoumání
znalostí rozvoje jednotlivých kompetencí u absolvent základních škol? Nebude i nadále pijímací ízení opt provováním pouze encyklopedických
znalostí? Jsou souasné stední školy pipraveny na ovování kompetence k
uení, kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence obanské a kompetence pracovní?
Pijímání ke vzdlávání ve stední škole se ídí zákonem 561/2004 §59
podmínky pijetí ke vzdlávání ve stední škole, §60 pijímání do prvního
roníku vzdlávání ve stední škole, §61 pijímání do prvního roníku
nižšího a vyššího stupn šestiletého a osmiletého gymnázia, §62 pijímání
do obor vzdlání s talentovou zkouškou a §63 pijímání do vyššího
roníku vzdlávání ve stední škole. Každá stední škola i uilišt se pi
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pijímacím ízení ídí tmito zákony a dále doporuením jednotlivých
kraj, pod které daná stední škola i uilišt spadá, a mají dostatený
prostor pro zjiš ování rozvoje jednotlivých kompetencí u pijímaných žák,
avšak vtšina škol pistupuje pouze k pijímacímu ízení, který obsahuje
vstupní pohovor se žáky o podmínkách uení a celkovém klimatu školy.
Do hloubi dalších zjiš ování pedpoklad budoucích žák, natož zjiš ování
rozvoje klíových kompetencí pohovor nezjiš uje. Je to dáno množstvím
stedních škol a úbytkem žák. Také samotná paní ministryn školství tento
trend podporuje svými návrhy o zrušení pijímacího ízení. Položila jsem
otázku uitelm úastnících se przkumu: „Souhlasíte s pedbžnými
návrhy ke zrušení pijímacích zkoušek?“
• 63 uitel tvrd tyto návrhy odmítají s odvodnním, že žáci devátých
roník základní školy ztrácejí zájem o výuku v jednotlivých pedmtech, pijímací ízení je jedním z motivaních prvk pro dosažení lepších studijních výsledk. Zrušením pijímacího ízení by žáci tuto motivaci ztratili.
• 2 uitelé s návrhem zrušení pijímacích zkoušek souhlasí s odvodnním, že na vtšin stedních škol se sleduje pouze prospch získaný na
základních školách.
A co výstupní hodnocení, které je také souástí reformy kurikula? Jak k
jeho zpracování pistupují na základních školách a jaký draz mu pikládají
stední školy?
• 7 škol zaazených do przkumu v souvislosti s výstupním hodnocením
dalo pednost slovnímu zpracování, ve kterém jsou obsaženy: získání
kompetence k uení (být schopen vzít v úvahu zkušenost, dát vci do
souvislostí, být schopen ešit problémy), kompetence komunikativní
(rozumt a domluvit se, být schopen prezentovat, mluvit na veejnosti),
kompetence pracovní (pispívat k práci skupiny a spolenosti, organizovat svou vlastní práci), kompetence obanské (respektovat pesvdení druhých) atd.
• 1 škola pijala výstupní hodnocení zpracované v nkolika bodech, kde
jsou obsaženy jednotlivé kompetence k uení, kompetence obanské,
kompetence k uení, neobsahuje však zaazení kompetence sociální a
personální, kompetence pracovní a kompetence komunikativní. Dalším
nedostatkem tohoto výstupního hodnocení je, že stejným mítkem byli
hodnoceni žáci pátých roník odcházejících na víceletá gymnázia.
Jak pistupují k výstupního hodnocení jednotlivé stední školy a uilišt?
Podle výroní zprávy ŠI a jejího przkumu vtšina stedních škol, gymnázií a uiliš , na kterých byla provádna inspekní kontrola, brala výstupní
hodnocení pouze jako informativní zprávu.
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Dotázala jsem se SOŠO a SOU Moravském Krumlov a Gymnázia v
Moravském Krumlov, jak pistupují k výstupnímu hodnocení oni. Ob dotazované školy berou výstupní hodnocení jako souást pijímacího ízení a v
rámci bodového ohodnocení, kde jsou zapoítávány známky ze základní školy, samotný výsledek pijímacích test a výstupní hodnocení, dostávají absolventi základních škol za výstupní hodnocení nejvíce 2 body ze 100 bod.
Byl by jist zajímavý przkum v oblasti výstupního hodnocení v oblasti
vhodného uspoádání výstupního hodnocení tak, aby bralo ohled na rozvoj
všech klíových kompetencí žáka a zárove pro možnost jednotného pístupu stedních škol k tomuto výstupnímu hodnocení.
Jist se nabízí další otázky pi ešení problematiky klíových kompetencí
– jak z hlediska základních, tak z hlediska stedních škol. Podstatné je, že
se touto problematikou zabývají pedagogové na školách a chtjí tuto problematiku ešit. Nemalou mrou k tomu pispla i konference Kurikulum
v promnách školy.
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