SKAV vydal stanovisko k zadání revize RVP. V čem vidí jeho
klady a jaké otázky je třeba ještě zodpovědět?
TISKOVÁ ZPRÁVA
PRAHA 25. 4. 2022 – Dokument Hlavní směry revize RVP v předložené verzi zatím
nepřináší jasné zadání pro práci kurikulárních odborníků, některé z kapitol je třeba
dopracovat. Časový harmonogram nastavený ministerstvem k tomu ale nedává dostatek
prostoru, ambiciózní byl už před začátkem války na Ukrajině. SKAV vydává Stanovisko
k navrhovanému znění Hlavních směrů revize RVP ZV.
Pracovní skupina SKAV pro revizi RVP oceňuje otevřenost, s jakou Expertní panel
k přípravě dokumentu přistoupil, důraz na kompetenční pojetí kurikula, zachování
průřezových témat nebo důraz na wellbeing jako koncept, který je nezbytný pro zvyšování
kvality učení dětí na českých školách.
Harmonogram revize byl ambiciózní už od počátku, vzhledem k aktuální situaci (dozvuky
pandemie, ruská agrese na Ukrajině i nevyrovnanost dokumentu Hlavní směry) si
harmonogram zaslouží přepracovat. V tuto chvíli dokument Hlavní směry ještě neposkytuje
jasné zadání pro odborné týmy NPI, kteří mají pracovat na revizi jednotlivých vzdělávacích
oblastí. Zároveň je obtížné si představit, že by bylo možné připravit implementaci
revidovaného RVP v době, kdy školy budou muset vynaložit síly k integraci ukrajinských
dětí. “Dokument se navíc implementaci věnuje jen velmi stručně, většinově se zabývá pouze
přípravou modelového ŠVP. Přitom nedostatečná počáteční i průběžná podpora
implementace byla hlavní slabinou dosavadního RVP, větší než jeho samotné pojetí,
struktura či obsah,” konstatuje se ve Stanovisku.
Z argumentů SKAV k obsahu dokumentu Hlavní směry k revizi RVP ZV vybíráme:
●

Kvůli chybějícímu, dobře komunikovanému příběhu se z procesu revize RVP dosud
nepodařilo udělat sdílenou prioritu. „Reforma by měla jasně deklarovat ambiciózní
cíle a silnou vůli po potřebné změně. Vysoce atraktivně pojatý a popsaný smysl
reformy by se měl stát klíčovou součástí finálního textu Hlavních směrů, který
pomůže učitelské i neučitelské veřejnosti ambiciózní změnu přijmout a realizovat.“

●

Revidované kurikulum je sice navrženo jako kompetenční, ale “proces a způsob
rozpracování klíčových kompetencí do nižších úrovní, do vývojového kontinua není
nijak naznačen a není jasným zadáním pro práci na RVP. V harmonogramu revize
RVP však není pro rozpracování klíčových kompetencí další čas vymezen. V další
fázi se již počítá s prací po oborových skupinách.”

●

Jedním z principů, na kterých dokument Hlavní směry staví, je dělení vzdělávacího
obsahu na jádrový a rozvíjející, experti SKAV ale mají vážné pochybnosti o jeho
přínosu. “Podle našeho názoru je toto dělení v rozporu s podporou individualizace

a dosahování vzdělávacího maxima každého jedince a tedy i pojetím na
kompetencích postaveného kurikula,” upozorňují.
●

Za málo objasněné považují zavedení dalších uzlových bodů a s tím spojené
ověřování výstupů ve 3., 5., 7. a 9. třídě. “Sama existence uzlových bodů opět naráží
na principiální rozpor - nelze budovat kompetenční kontinuum, předpokládat vysoce
diferencovanou výuku, a zároveň přitom trvat na časově pevně ukotvených
kontrolních bodech. Uzlové body přinášejí mnoho negativních externalit, které jsou
v přímém rozporu s kompetenčně pojatým RVP,” komentují členové pracovní skupiny
SKAV současnou podobu zadání pro revizi RVP.

●

Za nešťastné považují zrušení mediální výchovy: “Obáváme se, že tyto dovednosti
se nedostatečně propíšou do dalších oblastí. Při další tvorbě RVP je třeba přítomnost
podpory rozvoje kompetencí související s mediální výchovou pečlivě sledovat. Je
třeba věnovat pozornost důslednému převedení oblastí mediální výchovy do jiných
oborů.”

Zdroje informací:
Dokument Hlavní směry pro revizi RVP ZV je k dispozici zde.
Stanovisko k navrhovanému znění Hlavních směrů revize RVP ZV najdete zde.
Kontakt pro média:
Radka Hrdinová, mediální komunikace SKAV
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.

