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ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO 
VZD LÁVÁNÍ JAKO JEDNA Z PODMÍNEK ROZVOJE 

TENÁ SKÉ GRAMOTNOSTI 

Jana Doležalová 

Anotace: P ísp vek p ináší výsledky analýzy rámcových a školních vzd lávacích program
základního vzd lávání za ú elem zjišt ní možností pro rozvíjení tená ské gramotnosti. 

Abstract: The article discusses the possibilities of incorporating reading literacy into school curri-
culum.

tená ská gramotnost jako jedna z podmínek r stu vzd lanosti, v dy  
a kultury, ekonomického a sociálního rozvoje spole nosti a zárove  jako prost edek
kultivace lov ka si zaslouží mimo ádnou pozornost. Je nepostradatelnou ve všech 
d ležitých sférách lidského života (podrobn ji Doležalová 2003), je nezbytným 
základem pro celoživotní u ení. Vzhledem k prom nám sociálních a ekonomic-
kých podmínek se zm nily i požadavky na ni. Obsahovým základem se stal komplex 
dovedností pro práci s textovými informacemi, jejich využívání a p emýšlení  
o nich (voln  podle Straková 2002). Stává se tedy mnohem náro n jším u ivem, 
které si žáci osvojí až v pr b hu mnohem delšího období a v jiných didaktických 
kontextech než tomu bylo d íve. 

Kvalitu tená ské gramotnosti ovliv uje celý komplex faktor . Jedná se o úro-
ve  sociálních a ekonomických podmínek celé spole nosti, rodiny (ta je velmi 
významn  determinující) a školy. Souvisí s podn tností prost edí, její hodnotovou 
orientací, komunika ními kódy, ve škole se zp soby i prost edky výuky. Jestliže 
tedy chceme dosáhnout zkvalitn ní stavu tená ské gramotnosti, m li bychom 
projektovat a realizovat komplexní opat ení za tímto ú elem.  

V souvislosti s tím vyvstává ada otázek. Jedna z prvních zní: Je u nás te-
ná ské gramotnosti v nováno dostatek pozornosti? Z následujících údaj  se m že
jevit, že nikoliv: 

prom ny obsahu tená ské gramotnosti nejsou dostate n  popularizovány 
(neexistuje literatura, asopisecké tituly o této problematice ani televizní po-
ady atp.) 

u itelé r zných aprobací nejsou na rozvoj nov  pojaté tená ské gramotnosti 
žák  adekvátn  p ipravováni (ani v pregraduální p íprav , ani v dalším vzd -
lávání u itel )
na nep íznivé výsledky mezinárodních výzkum tená ské gramotnosti žák
nebylo masivn  reagováno. 



86

Utvá ení tená ské gramotnosti na základní škole si zaslouží pozornost ne-
jen u itel  (všech obor ) na školách, ale i rodiny, nebo  ve školním v ku se tvo í
nejsnáze a nejefektivn ji její základy na celý život.  

Vyvstává další otázka: Najde u itel p i koncipování výuky ve prosp ch te-
ná ské gramotnosti oporu v novém kurikulárním dokumentu tzv. Rámcovém 
vzd lávacím programu základního vzd lávání (RVP ZV)?

Lze totiž p edpokládat, že dokumenty tohoto typu výrazn  ovliv ují pojetí 
výuky. Formulují sou asné požadavky spole nosti na vzd lávání, vyjad ují se ke všem 
prvk m výchovn  vzd lávacího procesu (podstatným kategoriím a faktor m). 
Touto svou komplexností mohou tvo it i vhodná východiska pro ucelená a systé-
mová ešení efektivního rozvoje tená ské gramotnosti žák .

Sou asné školy si na základ  RVP utvá ejí své školní vzd lávací programy
(ŠVP). P i té p íležitosti mají týmy u itel  možnost diskutovat a promýšlet nové 
uspo ádání podmínek pro výuku a strategií výchovn  vzd lávacího p sobení ve 
prosp ch tená ské gramotnosti. 

Zajímají m  odpov di na následující otázky:
1. Reflektuje RVP ZV tená skou gramotnost? Ve kterých ástech a jak? 
2. Ve kterých ástech ŠVP a jak by bylo možné zapracovat problematiku rozvoje 

tená ské gramotnosti? 
3. Bude v dostupných ŠVP vybraných základních škol zakomponována proble-

matika tená ské gramotnosti? Je reálné „vy íst“ ze ŠVP zam ení na tená -
skou gramotnost? 

Stanovuji si následující úkoly: 
Nejprve budu hledat výskyt sledované problematiky v RVP ZV a její vztahy 

k jednotlivým prvk m RVP ZV (v tomto p ípad  v obecné rovin ). Následn  budu 
p emýšlet o tom, do kterých ástí ŠVP by bylo možné tená skou gramotnost za-
komponovat a jakými podmínkami, aktivitami i jinými opat eními by to bylo p i
tvorb  ŠVP možné. Konkrétní opat ení, jasn , cílen  a uv dom le pojmenovaná, 
na všech rozmanitých úrovních a v rozmanitých situacích dostupnými prost edky, 
mohou výrazn  zvyšovat šance na dobrou úrove tená ské gramotnosti. Nakonec 
se pokusím analyzovat ve ŠVP vybraných základních škol, zda jsou reálné výše 
uvedené zám ry týkající se tená ské gramotnosti v ŠVP, tedy zda m že být te-
ná ská gramotnost v ŠVP „ itelná“, což by p ispívalo našemu zám ru týkající se p ed-
poklad  pro její zkvalit ování. 

Výsledky analýzy 

V RVP ZV jsou charakterizovány všechny d ležité prvky a podmínky vý-
chovn  vzd lávacího procesu (krom  strategií), ke kterým se budou vztahovat i jed-
notlivé ásti ŠVP. Budu je studovat ve vztahu ke tená ské gramotnosti a hledat 
zmínku o ní. Dále budu promýšlet, jak by mohla být tená ská gramotnost pre-
zentována v jednotlivých ástech ŠVP (viz schéma 1) za ú elem jejího co nejú in-
n jšího utvá ení. 
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Schéma 1: Pøehled komponent RVP ZV a ŠVP

obsahy, témata

metody, strategie výuky
(RVP je nevymezuje)

oèekávané výstupy

vzdìlávací oblasti
(vyuèovací pøedmìty)

klíèové kompetence hodnocení žákù

prùøezová témata

charakteristika podmínek školy, cíle, vize 
a zamìøení školy a autoevaluace školy

Ètenáøská 
gramotnost

Analýza jednotlivých prvk  vzd lávacích program  ve vztahu ke tená ské
gramotnosti aneb Kde všude hledat zdroje k zefektivn ní kvality tená ské gra-
motnosti.

1. Cíle školy, její zam ení a charakteristika podmínek školy 

RVP – cíle, vize a zam ení školy záleží na jejích podmínkách. RVP ZV tyto 
podmínky vymezuje do šesti oblastí a upozor uje, že podmi ují efektivitu výchov-
n  vzd lávací práce školy.  

ŠVP – pro utvá ení tená ské gramotnosti jsou všechny uvedené podmínky 
d ležité, nap . existence školní knihovny, aprobovanost (ale i p íslušné kompe-
tence) u itel  a jejich další vzd lávání, akce školy, partnerství, projekty a spolu-
práce s jinými školami, zam ení školy, psychosociální klima, zájmové kroužky  
a jejich innost (nap . literární, dramatický, ale také ekologický aj.), innost školní 
družiny, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, spolupráce s rodi i (spole né 
literární akce a akce související s gramotností – nap . tvorba knih, asistentská pomoc 
atp., popularizace otázek tená ské gramotnosti mezi rodi ovskou ve ejností, spon-
zorství nákupu knih, darování knih, atp.), spolupráce s dalšími institucemi i s osob-
nostmi ur itých profesí atp. Rovn ž charakteristika sociální a ekonomické struktury 
rodin a demografických podmínek školy p isp je k poznání situace. Popis stavu 
jednotlivých oblastí odhalí, zda je prost edí p íznivé a dostate n  podn tné. To 
se stane východiskem pro tvorbu speciálních projekt  na rozvoj tená ské gra-
motnosti a pro další práci školy, nap . p i volb  zp sob , prost edk  a úpravy 
podmínek uspokojivé gramotnosti. 
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2. Klí ové kompetence 

RVP – analyzujeme-li klí ové kompetence popsané v RVP ZV, zjistíme, že 
se v jejich charakteristice pojem tená ská gramotnost nevyskytuje. To m že mít 
za následek, že by jí nemusela být na škole v nována taková pozornost, jakou by 
zasloužila. P i podrobn jším rozboru však zjistíme, že se v jednotlivých klí ových
kompetencích objevují jednotlivé díl í dovednosti tená ské gramotnosti. Celkov
lze íci, že tená ská gramotnost je obsažena ve všech klí ových kompetencích.  

ŠVP – v ásti, týkající se charakteristiky školy, mají u itelé popsat v obecné 
rovin , jakými strategiemi budou dosahovat klí ových kompetencí. V osnovách 
ŠVP p i charakterizování vyu ovacích p edm t  je potom mají uvést konkrétn .
Krom  u itel  1. stupn  ZŠ a u itel eského jazyka ( áste n  i u itelé cizích ja-
zyk ) nejsou u itelé p ipravováni na rozvoj tená ské gramotnosti. Neexistuje 
ani mnoho literatury o tená ské gramotnosti. U itelé mohou mít proto problé-
my s formulací, ale i s vlastní realizací obsah  i strategií rozvoje tená ské gra-
motnosti. Vzhledem k tomu, že by se m li všichni u itelé všech aprobací v novat 
ve všech vyu ovacích p edm tech rozvoji klí ových kompetencí a tudíž i tená -
ské gramotnosti, bylo by t eba na tuto skute nost reagovat dalším vzd láváním. 

3. Vzd lávací oblasti, o ekávané výstupy a obsahy výuky 

RVP – vzd lávací oblasti mají širší obsahovou základnu než jednotlivé vy-
u ovací p edm ty. Umož ují obsahovou integraci za ú elem uv domování si 
souvislostí a vztah  mezi jednotlivými oblastmi poznání. Vzhledem k tomu, že je 
velmi dob e možné dosahovat cíl  t chto širších tematických celk  prost ednictvím 
projekt , m žeme p edpokládat, že bude p íležitost rozvíjet tená skou gramot-
nost v závislosti na charakteru zadaných úkol  v rámci projekt , které se velmi 
asto týkají práce s textovými informacemi. 

Tradi n  se otázkám výuky tení v nuje eský jazyk a literatura, zde je možné 
hovo it o rozvoji tená ské gramotnosti jako základní složce u iva. Ale i v o ekávaných 
výstupech a tématech (u ivu) dalších vyu ovacích p edm t  najdeme k t mto do-
vednostem adu odkaz , nap . p i výuce cizích jazyk , informa ních technologií atp. 

Vzhledem k innostnímu pojetí výuky a jejích cíl  (o ekávaným výstup m) 
všech dalších vyu ovacích p edm t  (i díky tomu, že mají sm ovat ke klí ovým 
kompetencím), lze tená skou gramotnost vysledovat i v o ekávaných výstupech. 
V nich není práce s textovými informacemi cílem, ale prost edkem. Je tedy p íle-
žitost (dokonce povinnost), aby se tená ské gramotnosti v novala pozornost 
s v tším d razem a efektivitou i v jiných vyu ovacích p edm tech. To je šance 
pro zlepšení situace. Záleží však na tom, aby bylo vyu ování realizováno innostn ,
metodami ú innými a zárove  zajímavými. D ležité je, aby byli žáci vedeni k os-
vojování tená ských strategií, jak se u it z textu, jak pracovat s textovými infor-
macemi, protože ne každý žák k t mto dovednostem dosp je na základ  vlastní 
zkušenosti.
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ŠVP – v ŠVP se mají v charakteristice vyu ovacího p edm tu popsat strategie 
a metody, které sm ují ke klí ovým kompetencím. V nich spo ívá potenciál pro 
rozvoj a uplatn ní tená ské gramotnosti.  

Také ve formulaci o ekávaných výstup  rozpracovaných do jednotlivých 
ro ník  (tzv. ro níkové i rozpracované výstupy) m žeme shledat, zda sm ují ke 
tená ské gramotnosti jako ke svému cíli i zda pro jejich dosažení bude tená -

ská gramotnost prost edkem. 

4. Pr ezová témata 

RVP – cíle a obsahy pr ezových témat RVP ZV nazna ují, že také zde bude 
p íležitost pro uplatn ní tená ských dovedností. Nejvíce bezprost edních p íle-
žitostí a potenciálu pro tená skou gramotnost poskytuje mediální výchova. Pro 
tená skou gramotnost vhodn  zvolené metody prohloubí práci s textovými in-

formacemi a navodí další motivující aktivity jako jsou diskuse, ešení problém ,
vyvozování, argumentace atp. i v jiných pr ezových tématech.  

ŠVP – podobn  jako u vyu ovacího p edm tu (pokud tak bude pr ezové 
téma vyu ováno) lze v charakteristice p edm tu, ve strategiích a v o ekávaných 
výstupech zd raznit a vysledovat rozvoj tená ské gramotnosti, p ípadn  jejích 
díl ích dovedností. 

5. Hodnocení žák  a autoevaluace školy 

Autoevaluace školy (jejích podmínek a výsledk ) již byla nazna ena. Po-
známe z ní, jaké jsou podmínky na škole, ale také jaké jsou výsledky tená ské 
gramotnosti žák . Budou-li na n  u itelé reagovat i v oblasti tená ské gramot-
nosti a uvedou-li do plánu práce školy kdy a jakým zp sobem ji budou rozvíjet  
a následn  hodnotit, budou-li se zamýšlet, jak reagovat na zjišt né údaje, potom tato 
innost splní sv j ú el i ve prosp ch tená ské gramotnosti.  

U hodnocení by m la být v ŠVP nastavena pravidla pro hodnocení, forma 
a kritéria hodnocení. Toto lze formulovat speciáln  i pro tená skou gramotnost,  
i když je to velmi náro ný úkol.

Celkov  lze íci, že tendence ve výuce, které navozuje RVP ZV (nap . obsa-
hová integrace, innostní pojetí cíl  výuky a individuální p ístup k žák m), jsou 
p íznivé pro rozvoj kvalitní tená ské gramotnosti žák .

Pro p ehlednost bude v tabulce 1 uvedeno shrnutí možností za len ní te-
ná ské gramotnosti do ŠVP. M že být využita p i zpracovávání ŠVP v p ípad , že 
chceme cílen  posilovat tuto kulturní dovednost a nebo v p ípad  autoevaluace 
školy ve vztahu k úrovni rozvoje a podmínek tená ské gramotnosti na škole. 
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Prvky ŠVP Ukazatelé pozitivního rozvoje G  ano ne P íklady 
Cíle školy, 
vize, zam ení, 
charakteristika
podmínek 
školy

jednozna n  pojmenováno, že se 
snaží o rozvoj G, o zlepšení její 
úrovn
spolupráce s jinými institucemi ve 
prosp ch G
spolupráce s rodi i ve prosp ch

G (informace o G, akce pro 
rodi e a d ti) 
existence školní knihovny a její 
využívání p i vyu ování i mimo 
výuku
literární aktivity žák  (školní 
asopisy, školní noviny) 

akce školy s tématikou tení  
a tená ství, projekty rozvíjející 

G, sout že s touto tématikou 
dyslektická poradna, dyslektické 
t ídy, speciální programy 
zájmové kroužky (nap . literární, 
dramatický)
gramotnostní aktivity v innosti 
školní družiny 
mimovyu ovací literární 
(slovesné) aktivity žák  (nást nky
s výtvory, webovské stránky 
s tvorbou žák ,)
akce školy s tematikou tení  
a tená ství p ímo: projekty 
rozvíjející G, sout že s touto 
tematikou 
nep ímo: projekty, jejichž 
innostmi je rozvíjena G

jiné 

   

Klí ové
kompetence 
(KK)

strategie k pln ní obecných cíl
školy
strategie k pln ní KK ve 
vzd lávacích oblastech, vedou 
k práci s textovými informacemi 
jiné 

   

Vzd lávací
oblasti, 
vyu ovací 

zmínka o práci s textovými 
informacemi:  
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p edm ty a) v cílech vzd lávací oblasti 
(vyu ovacího p edm tu,
a to p ímo nebo nep ímo) 

b) ve strategiích vedoucích ke 
klí ovým kompetencím (k práci 
s textovými informacemi) 
jiné 

O ekávané
výstupy
(OV)

vztahují se k G (p ímo 
 i nep ímo) ( G je cílem) 

   

Obsahy,
témata 

vztahují se k G (p ímo  
i nep ímo) ( G je u ivem, 
prost edkem k dosažení OV) 

   

Pr ezová 
témata 
(PT)

cíle a obsahy PT se vztahují k G
metody vedou k práci s textovými 
informacemi 

   

Hodnocení viz autoevaluace podmínek školy 
je zjiš ován stav G u žák
pracovníky školy, prost ednictvím 
spole nosti KALIBRO, Scio atp. 
jsou plánována následná opat ení
formy a kritéria hodnocení žák
se týkají tená ské gramotnosti 

   

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

Tab. 1: tená ská gramotnost ( G) v ŠVP 

Výsledky analýzy ŠVP konkrétních škol 

Jsem si v doma toho, že pro formu ŠVP (jako nap . rozsah, konkrétnost 
vyjád ení atp.) nejsou stanovena pravidla, proto se analýza konkrétních ŠVP m že
provád t obtížn ji. Mým zám rem bylo analyzovat ŠVP pilotních základních škol, 
bohužel jejich dokument nebyl p ístupný v plném rozsahu krom  ZŠ Londýnská 
v Praze. Ale i v této situaci se potvrdilo, že: 

ŠVP lze využít jako jednu z podmínek rozvoje tená ské gramotnosti žák  na 
základní škole; 
ve všech ástech ŠVP bylo možné zjistit, zda budou na škole rozvíjeny a využí-
vány dovednosti tená ské gramotnosti; 
ŠVP tamní školy byl dokonce inspirativní v nám tech na aktivity žák  ve smyslu 
rozvoje tená ské gramotnosti i vybaveností školy.  
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Shrnutí

Na záv r m žeme provést shrnutí dosažených poznatk  o ŠVP ve vztahu 
ke tená ské gramotnosti: 

ŠVP je komplexní dokument z hlediska systému prvk  vzd lávacího procesu, 
m že tudíž tvo it základ pro ucelené a systémové opat ení pro rozvoj tená -
ské gramotnosti; 
na tvorb  i realizaci ŠVP se podílejí všichni lenové pedagogického sboru, tý-
mová spolupráce umoc uje výsledky; 
ŠVP je závazný dokument, tzn. je p edpoklad, že budou všichni u itelé rozvíjet 
tená skou gramotnost prost ednictvím pln ní klí ových kompetencí a o e-

kávaných výstup  (pokud k tomu budou motivováni a vybaveni prost edky); 
ŠVP je otev eným dokumentem ve smyslu jeho neustálého upravování, ale  
i ve smyslu otev enosti k dalším initel m a faktor m, které mohou tená -
skou gramotnost zkvalit ovat. 

Úkolem nejbližšího období je pomáhat školám zvládnout tvorbu (dotvá ení – 
p etvá ení) ŠVP tak, aby v n m byl cílen ji zohled ován rozvoj tená ské gramot-
nosti.
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