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Přenositelné kompetence

• Školní prostředí musí být takové, v němž jsou podporovány
- inovace a kreativita, které usnadňuje osvojování nových 

dovedností, kterými budou žáci vybaveni pro nově vznikající 
zaměstnání

- flexibilita když jsou lidé dostatečně flexibilní, snadněji se  
celoživotně vzdělávají a mění zaměstnání.

• Výuka musí být vedena k tomu, aby si žáci osvojovali tzv. přenositelné 
kompetence, které představují obecné dovednosti důležité v řadě 
studijních, pracovních i osobních životních situací bez ohledu na obor:
- schopnost pracovat samostatně i v týmu,
- schopnost řešit problém, umění jednat s lidmi,
- správně formulovat myšlenky (kritické myšlení),
- vyhledávat informace a pracovat s nimi,
- využívat všech možností nových technologií



Klíčové dovednosti

zásadní význam pro dlouhodobou konkurenceschopnost, flexibilitu 
pracovní síly  a uplatnitelnost na trhu práce mají:

• Čtenářská gramotnost
• Matematická gramotnost
• Schopnost řešit problémy
• Schopnost práce s digitálními technologiemi 
• Základní přírodovědné znalosti 

jsou předpokladem získání klíčových kompetencí pro celoživotní 
učení, a proto je třeba jim věnovat pozornost již od útlého věku, již 

na základních školách



Klíčovým faktorem je kvalita učitele



Profesní rozvoj pedagogů – v ČR bez systémové 
podpory

• počáteční vzdělávání učitelů a jejich další profesní rozvoj 
by měly být zaměřeny na rozvoj a procvičování měkkých 
kompetencí potřebných k tomu, aby byli učitelé všech 
předmětů schopni více napomáhat k osvojování základních 
dovedností 

• učitelé specializovaní na výuku základních dovedností 
(zejména v matematických, přírodovědných a technických 
předmětech) by měli být v těchto konkrétních předmětech 
permanentně vzděláváni. 



Další problém: rozdíly mezi školami 

• Mezinárodní údaje včetně studií PISA a TIMSS 
ukazují, že velký vliv na osvojování si důležitých 
dovedností a kompetencí má typ školy

• rozdíly mezi školami a rozdíly v sociálním 
prostředí, z něhož žáci pocházejí, představují 
faktory, které ovlivňují výsledky ve čtení, 
matematice a přírodních vědách

• (např. socioekonomické podmínky, úroveň vzdělání 
rodičů, atd.).



Největší diverzita začíná na ZŠ

• Každý žák/student má jiné potřeby. 

• V každé třídě je určitá rozmanitost: 
- pohlaví, sociálně-ekonomických skupin, 
- silných či slabých stránek, 
- mateřských jazyků a stylů učení. 

• Zlepšování schopností znamená vyučovat studenty 
pomocí individuálnějšího přístupu.

• Příliš velká diverzifikace na úrovni škol potenciálně 
vede k diskriminaci.



Diskriminační faktory 
které ovlivňují rozvoj všech dovedností

• tzv. kvalitní školy (u nás gymnázia) přitahují žáky s 
již vyvinutou krystalickou inteligencí a studijními 
návyky, zpravidla jde o žáky z vyšších sociálně 
ekonomických vrstev.

• ČR z tohoto hlediska představuje v rámci OECD 
nejproblematičtější zemi.

• Pokud se soustředí děti s vysokou inteligencí a 
sociálním zvýhodněním, ostatní děti se ve výsledcích 
„propadají“.



PROBLÉM JE TŘEBA ŘEŠIT TAM, 
KDE VZNIKÁ, NIKOLI AŽ TAM, 
KDE SE PROJEVUJE V PLNÉ SÍLE !



Návratnost investic
na jednotlivých úrovních vzdělávání

Zdroj: Efficiency and Equity in European Education and Training Systems. Analytical Report for the European Commission
prepared by the European Expert Network on Economics of Education (EENEE)



Plošné přijímací zkoušky?

• mohou být nástrojem na zmírnění předchozích 
selekcí, kterými děti procházejí 

• není-li vůle prosadit hlubokou reformu celého 
školského sytému (od základního po vysoké 
školství), 

• jednotnější, tzn. méně diverzifikované střední 
školství, je poslední instancí, kde lze ještě 
předchozí nerovnosti zmírnit 

• jednotné přijímací zkoušky spíše na bázi studijních 
předpokladů nikoli znalostí, 

• jiný přístup k maturitě – též posílit roli studijních 
předpokladů



Testovat schopnost se učit

• nejsme schopni prosadit reformu, která by 
učinila systém méně diverzifikovaný 

• pak test studijních předpokladů, kterým by 
byl testován výběr na střední a výběr na 
vysoké školy, by měl mít principiálně 
antidiskriminační charakter

• maturita by měla testovat primárně 
předpoklady pokračovat ve studiu a 
kompetence nutné pro úspěch studia na VŠ



Co se musí změnit

• metodická podpora MŠ,ZŠ,SŠ = školy musí mít na 
koho se obrátit

• explicitně jasná role ředitele školy a jasná kritéria 
hodnocení učitelů

• posílit lidské zdroje v oblasti ekonomicko-
administrativního fungování školy

• testovat studijní předpoklady ne znalosti
• posílit autonomie škol (spolu se zodpovědností) a 

zavést sebehodnocení základních škol (hodnocení ČŠI 
– je subjektivní)



Co se týče kvality učitelů a výuky, 
studie Sanders and Rivers (2007) konstatuje:

existuje několik cest k nejvýkonnějším vzdělávacím systémům 
učitelského povolání, ke kterým je třeba:

- nekvalitní učitele odstranit ze tříd; 
- nastavit účinné programy pro vzdělávání učitelů, 
- odměňování musí být v souladu s výší mezd absolventů 

jiných oborů (pokud jde o výchozí platy); 
- status – zvýšit profesní prestiž

Účinné a úspěšné systémy 
- nabízí vzájemné koučování a sdílení dobré praxe ve výuce mezi 

učiteli tak, aby jim umožňovalo učit se od sebe navzájem


