
Expertní panel zveřejnil zadání pro revizi RVP. Rozsáhlý dokument
přináší příjemná i méně příjemná překvapení

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 22. března 2022 – Po několikaleté přestávce ministerstvo školství v září 2021 znovu
odstartovalo práce na revizi kurikula. Expertní panel nyní zveřejnil výsledek svého
šestiměsíčního úsilí, dokument Hlavní směry revize RVP ZP. Ten má sloužit jako zadání pro
vlastní kurikulární reformu. Pokud vše půjde podle plánu, mají školy podle nového kurikula
začít učit již od školního roku 2024/2025.

SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) dlouhodobě upozorňuje, že při revizi nejde
jen o často zmiňovaný požadavek na „provzdušnění“ a snížení objemu “učiva”, ale že je
potřeba mnohem hlubších změn, které by vzdělávacímu systému umožnily reagovat na krize
a výzvy ovlivňující kvalitu života především mladé generace.

“Hlavní směry revize RVP ZV přinášejí některá příjemná překvapení. Za jednoznačně
pozitivní považuji to, jak důležitý je podle expertního panelu wellbeing ve vzdělávání. Vítám
také kompetenční pojetí kurikula a snahu nevázat ověřování v uzlových bodech na
budoucnost žáka. Dobrých jednotlivostí je v dokumentu víc. Bohužel, v některých zásadních
otázkách dokument žádný ‚hlavní směr‘ neukazuje, nebo jen mlhavě. Za velký problém také
považuji obtížnou čitelnost tohoto téměř stostránkového díla. Myslím, že dokumentu by
prospěla redukce obsahu o 50% a jeho jasné rozdělení na jádro věci a na rozvíjející obsah.
SKAV připravuje stanovisko, ve kterém se k dokumentu konkrétně vyjádří,” říká Tomáš
Kuba, vedoucí pracovní skupiny SKAV pro revizi RVP.

Zdroje informací:

Dokument Hlavní směry revize RVP ZV je k dispozici zde.
Odborné stanovisko SKAV k revizi RVP si můžete přečíst zde.

Kontakt pro média:
Radka Hrdinová, 603 177 791, radka.hrdinova@skav.cz

SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.) je zastřešující platforma organizací,
které usilují o progresivní změny ve vzdělávání. Je moderátorem smysluplné diskuze a
advokátem klíčových témat. Centrem zájmu členů jsou co nejlepší podmínky pro učení žáků
a co nejlepší vztahy mezi žáky a učiteli. Věříme, že smyslem vzdělávání je, aby každý mohl
rozvíjet svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. Sledujte
aktuální informace o SKAV na Facebooku a Twitteru.

https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/hlavni-smery-revize-rvp-zv.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2022/02/SKAV_RevizeRVP_podle-SKAV_2022_A4.pdf
mailto:radka.hrdinova@skav.cz
https://skav.cz/
https://www.facebook.com/SKAVcz
https://twitter.com/skavzs

