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SOU ASNÝ STAV ŠKOLNÍCH VZD LÁVACÍCH 
PROGRAM  A VÝZVY V PROFESNÍ P ÍPRAV
U ITEL

Jana Kratochvílová 

Anotace: P ísp vek popisuje výsledky pr zkumu o stavu p ipravenosti škol na realizaci školního 
vzd lávacího programu. Upozor uje na nejnáro n jší ásti pro u itele p i tvorb  svého ku-
rikula a popisuje, v em spat ují u itelé p ínos z tvorby a realizace ŠVP pro žáky a jak po-
važují kurikulum za významné a užite né. V textu jsou nastín ny další úkoly, které ekají 
pedagogické sbory p i realizaci kurikula a výzvy pro vzd lavatele u itel  v souvislosti s pro-
fesní p ípravou budoucích u itel .

Abstract: The text summarizes the current situation in designing the school curriculum and 
some teaching opportunities in connection with the school curriculum. 

Oficiální (zákonem definovaná) povinnost škol realizovat výchovn  vzd lá-
vací proces dle svého školního kurikula se neúprosn  blíží. V tšina škol by tedy 
m la mít své formální kurikulum hotové. Z diskusí s editeli škol, pracovníky 
vzd lávacích institucí i z tisku se však asto dozvídáme rozporuplné informace  
o tom, jak jsou na realizaci školního vzd lávacího programu (dále ŠVP) školy p i-
praveny.  

Abychom získali áste ný vhled do reality, provedli jsme malý pr zkum, 
v n mž jsme zjiš ovali sou asný stav v rozpracovanosti ŠVP, ale i o ekávání a obavy 
u itel  p i realizaci svého kurikula v praxi. Dotazníkového šet ení se zú astnilo
13 základních škol, z toho 11 škol úplných a 2 školy málot ídní. Celkem je v t chto
školách vzd láváno 4 469 žák  a pracuje v nich 361 u itel .

Cílem bylo: 
zmapovat p ipravenost škol na realizaci ŠVP (k datu 31. 5. 2007) 
zjistit, v em vidí u itelé p ínos ŠVP pro sebe a pro žáky 
zjistit, jaké procento u itel  vnímá vytvo ení ŠVP za významné a užite né. 

K uvedenému datu 31. 5. 2007 konstatovaly pouze 4 školy, že jejich školní 
vzd lávací program je hotov a u itelé jsou p ipraveni na jeho realizaci. V osmi 
školách chybí zpracovat poslední povinnou sou ást školního kurikula – kapitolu 
zam enou na hodnocení a evaluaci školy. Jedna škola doposud nezpracovala zá-
sadní úvodní kapitoly ŠVP, v nichž je t eba popsat charakteristiku školy, vizi a sm -
ování školy, strategie pro rozvoj klí ových kompetencí a zp sob práce s žáky se 

speciálními vzd lávacími pot ebami. U ební osnovy však zpracovány mají. 
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Poslední p íklad je ukázkou špatného postupu školy p i vlastní tvorb  ŠVP, 
který uplat ovalo v pr b hu tvorby mnoho škol. U itelé byli nejprve pohlceni myš-
lenkou tvorby osnov svých u ebních p edm t , avšak postrádali definování sm ová-
ní své školy, základních strategií výuky, které by byly pro školu spole né a charakte-
ristické. Úvodní zásadní kapitoly byly asto považovány za „zbyte né“ a doplnitelné 
v poslední etap  tvorby ŠVP (zde autorka vychází z vlastní zkušenosti se školami 
p i tvorb  ŠVP – certifikovaná koordinátorka ŠVP). 

V osmi školách ze t inácti chybí zpracovat poslední kapitolu, která nese ná-
zev Hodnocení a evaluace školy. D vod , pro  školy nezvládly tuto ást školního 
kurikula rozpracovat, je více. Hlavní roli zde hraje asový faktor. Vypracovat for-
mální kurikulum sou asn  s jeho vnit ní evaluací je asov  velmi náro né. Jedná 
se o nastavení systému autoevaluace školy, jímž bude škola ov ovat svoji kvalitu, 
tedy i kvalitu realizovaného školního kurikula. To vyžaduje as, zkušenosti i roz-
vahu a postupné ov ování metod, nástroj , technik, které škola bude p i zjiš o-
vání kvality používat.

Druhým d vodem je obtížnost dané tematiky a její neznalost. To dokládají 
odpov di na otázku „Co považujete za nejnáro n jší p i tvorb  ŠVP?“ (tab. 1). Šest 
škol umístilo na první místo zpracování hodnocení a evaluace školy. Pojem eva-
luace vyvolává u pedagog  a vedoucích pracovník  mnoho otázek. Informace, 
které jsou v RVP ZV, manuálu k RVP ZV, na internetu, jsou neposta ující a p íliš 
obecné. Neznalost problematiky autoevaluace se projevila i p i projektu Koordi-
nátor, kdy proškolovaní lekto i byli s požadavky na evaluaci seznamováni velmi 
stru n  a bez hlubšího porozum ní. V šestidenním školení koordinátor  ŠVP bylo 
dané kapitole v nováno nejmén asu.

T etím d vodem m že být nedostatek vzd lávacích p íležitostí, publikací 
a metodických materiál  k tematice vnit ní evaluace školy a hodnocení.  

Posledním d vodem mohou být postoje u itel  k požadavku na povinné 
provád ní vnit ní evaluace školy, v níž spat ují ztrátu asu, p ílišné papírování, 
nikoliv prost edek zlepšování kvality své i školy. 

Kapitola Po et škol 
Hodnocení a evaluace školy 6 
Obecné strategie pro rozvoj KK 5 
U ební osnovy 3 
Pr ezová témata 2 
Oblast um ní a kultura, zejména VV 2 
O ekávané výstupy ve vazb  na u ivo 1 
Charakteristika ŠVP 1 
U ební plán 1 
Charakteristika p edm t  1 

Tab. 1: Co považujete za nejnáro n jší p i tvorb  ŠVP? 
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Vzhledem k tomu, že v tšina školního kurikula je p ipravena a u itelé mají 
celkovou p edstavu o jeho struktu e a obsahu, optali jsme se v dotazníku „Co po-
zitivního m že realizace ŠVP p inést žák m?“ Mezi nej ast ji uvád né kategorie 
pat í:

Zajímavé, aktivizující u ení; v tší zapojení žák  do výuky (4x). 
Jiný p ístup k práci, v tší zodpov dnost za své vzd lávání (3x). 
Zlepšení vztah  mezi žáky, rozvoj spolupráce (2x). 

Ostatní kategorie se vyskytly jednou: zlepšení výuky cizích jazyk , zlepšení 
výuky ICT, radost z u ení, více samostatnosti, vyhledávání a zpracování informací, 
v tší propojení reálného a školního života, p izp sobení u iva všem žák m. Jed-
nou se také objevilo „nic nového – u íme tak již dev t let“. Na to, zda se daná 
o ekávání naplní, snad u itel m škol odpoví výsledky tolik obávané autoevaluace 
v nadcházejícím období. Zamýšlené, plánované formální kurikulum m lo být ve 
školách tvo eno spole n , týmov . Šlo o velmi náro nou práci, doprovázenou 
mnoha emocemi. Z diskusí s u iteli vyplývá, že jsou všichni již velmi unaveni a po-
slední teze ŠVP a jeho úpravy zpracovávají již spíše koordináto i a vedoucí pra-
covníci škol, kte í necht jí b žné u itele již zat žovat. P esto mají z vykonané 
práce radost – nejvíce z rozvoje kolektivu a spolupráce mezi u iteli (8 škol), ze 
samotného dokon ení kurikula (4 školy), ze zpracování výstup  podle podmínek 
školy i možností žák  (3 školy), zavedení projektové výuky (2 školy), zpracování 
kompetencí (1), zamyšlení u itel  nad u ivem – jeho posloupností, redukcí, do-
pln ním (1), z mezip edm tové spolupráce (1). 

P i tvorb  školního formálního kurikula se zapojovali n kte í u itelé do 
vlastního tvo ení více, jiní mén . Jak tedy nahlíží pedagogický sbor na vytvo ený
školní vzd lávací program? 23 % u itel  považuje jeho vytvo ení za velmi vý-
znamné a užite né, 52 % za áste n  významné a užite né, 22 % za tém  nevý-
znamné a neužite né, necelá 3 % za zcela neužite né a nevýznamné. Uvedená 
procenta poukazují na skute nost, že je tu pom rn  velká skupina pedagog ,
která je pouze áste n  p esv d ena o užite nosti a významnosti vytvo eného for-
málního kurikula. V následujícím (zejména dvouletém – t íletém) období bude 
velmi záležet na úrovni manažerských kompetencí vedoucích pracovník  a na je-
jich schopnostech a dovednostech, jimiž budou ídit realizaci školního kurikula 
v praxi a vyhodnocovat jeho podmínky, pr b h i výsledky. Oni budou st žejními 
osobami, které mohou ovlivnit, zda se z uvedené skupiny 52 % pedagog  postupn
u itelé p ikloní k výroku, že vytvo ení školního kurikula je velmi významné a uži-
te né i se budou rozmnožovat ady u itel , kte í vytvo ení kurikula považují za 
tém  nevýznamné a neužite né. 

P ed vedením školy leží nelehký úkol: 
Jak dále motivovat u itele pro díl í úpravy kurikula – ti, kte í se poctiv  podí-
leli na tvorb  ŠVP jsou již unaveni a jsou š astni, že mají školní kurikulum tém
hotové. V této situaci si p íliš neuv domují, že je eká dlouhodobý proces 
úprav, „dola ování“ kurikula, a to zejména na základ  výsledk  vnit ní eva-
lua ní innosti.
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Jak postupn  získávat u itele, kte í nejsou o užite nosti ŠVP p esv d eni? 
Všichni si uv domujeme, že reforma m že být uskute n na, pokud kuriku-
lární obsah ožije v innostech u itele a žáka. To je možné, je-li o nov  vytvo-
eném kurikulu u itel p esv d en a v í-li v pot ebu zm ny. Jen d sledná 

práce s pedagogickým sborem pro nastavení a realizování nov  žádaných 
strategií výuky, postupná autoevaluace, vým na zkušeností a vykomunikování 
otázek, obtíží i pozitiv, které budou p i realizaci školního vzd lávacího pro-
gramu vznikat, mohou m nit pom r u itel  ve prosp ch t ch, kte í jsou o vý-
znamu a užite nosti svého ŠVP p esv d eni. 
Jak je odm nit za dobrou realizaci a výsledky osvojeného kurikula? 

Výzvy také stojí p ed vzd lavateli u itel  jednotlivých fakult. Ti by m li p ipravit 
budoucí u itele na jejich novou roli: 

tv rce kurikula, 
uživatele, realizátora, 
evaluátora, 
inovátora a spolutv rce. 

Doposud se jednotliví vzd lavatelé u itel i skupiny vzd lavatel  pokou-
šeli obohatit své studijní programy o cílenou p ípravu student  spjatou s tvorbou 
školních vzd lávacích program . O tom sv d í lánky z mnoha konferencí i od-
borného tisku. Od letošního zá í však budou naši absolventi nastupovat do škol, 
kde je již ŠVP vytvo en. eká je tedy ŠVP již v hotové podob . Jak budou schopni 
p edložené kurikulum realizovat? Jak porozumí vizi školy, obecným strategiím, 
charakteristice p edm t , zp sobu hodnocení a evaluace, když u zrodu doku-
mentu nebyli? Kdo je uvede do filozofie tak základního dokumentu? Budou ho 
poslušn  p ijímat nebo se ptát a navrhovat zm ny a tím kurikulum inovovat? Bu-
dou mít dostatek argument , aby p esv d ili své zkušen jší kolegy, kte í program 
tak dlouho tvo ili? To jsou otázky, které by pro nás, vzd lavatele u itel  m ly být 
profesní výzvou. 
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