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Nadprůměrné výsledky českých žáků 
v mezinárodním srovnávání
MŠMT na konci roku 2012 zveřejnilo výsledky 
dvou mezinárodních hodnocení výsledků vzdě-
lávání uskutečněných na jaře 2011 – PIRLS (še-
tření čtenářské gramotnosti) a  TIMSS (šetření 
matematické a  přírodovědné gramotnosti). 
Výsledky jsou pro Českou republiku ve všech 
třech oblastech příznivé. Čtenářská gramotnost 
českých žáků je nadprůměrná, její hodnota činí 
545 bodů. Nejlepších výsledků v celkovém hod-
nocení čtenářské gramotnosti dosáhly Hong-
kong (571 bodů), Rusko, Finsko a Singapur. Ve 
srovnání s  rokem 2007 se čeští žáci zlepšili ve 
čtenářské gramotnosti o 9 bodů, v přírodovědě 
o  21 bodů a  v  matematice o  25 bodů.  Obrací 
se tak trend zhoršování výsledků českých žáků 
v  mezinárodním srovnávání vzdělávacích vý-
sledků, které přineslo šetření PISA v roce 2009.

Zlomky se budou učit už na prvním 
stupni
S přechodem na rámcové vzdělávací programy z 
učiva pro 1. stupeň vypadly zlomky a desetinná 
čísla. Jedná se přitom o učivo, které žákům podle 
mezinárodního hodnocení výsledků vzdělávání 
činí největší problémy. MŠMT i na základě 
doporučení Jednoty českých matematiků a fyziků, 
rozhodlo o  navrácení výuky zlomků a  desetin-
ných čísel z 2. stupně na 1. stupeň ZŠ. Tato změna 
vstupuje v platnost od příštího školního roku. 

Kariérní systém učitelů opět v pohybu
V rámci projektu Kariérní systém realizovaného 
MŠMT a  Národním institutem dalšího vzdě-
lávání se opět daly do pohybu události kolem 

kariérního řádu učitelů. Cílem je vypracovat 
kariérní systém učitelů umožňující celoživot-
ní zvyšování kvality jejich práce, propojený 
s  atestacemi a  navázaný na motivující systém 
odměňování. Na projekt je vyčleněno 30 mili-
onů korun. V rámci projektu je plánováno vy-
tvořit víceúrovňové standardy pro učitele a po-
psat možnosti kariérního postupu. 

Česko mluví o vzdělávání
Obecně prospěšná společnost EDUin startu-
je šestiměsíční kampaň s názvem Česko mluví 
o  vzdělávání. Hlavním smyslem kampaně je 
přitáhnout k debatě o školství a vzdělávání širo-
kou veřejnost a seznámit ji s hlavními problémy 
dnešní vzdělávací politiky. Kampaň potrvá od 
17. ledna do 31. června 2013. V jejím rámci je 
na webu www.ceskomluvi.cz uveřejněno osm 
diskusních témat, která bude možné rozvíjet 
a komentovat. 
 

Jaký bude další osud speciálního 
školství?
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (2011–
2015) počítá s postupným útlumem speciálního 
školství. Podle ní by se i děti vyžadující zvláštní 
péči mohly učit v  běžných školách. K  návrhu 
však zaznívá hlasitá kritika odborníků i  široké 
veřejnosti. Odborníci se nestaví proti integra-
ci samotné, nýbrž upozorňují na to, že podle 
stávajícího návrhu by školy potřebovaly tisíce 
asistentů i  kompenzačních pomůcek, na které 
v  současnosti nejsou peníze. Hrozí tím, že se 
dětem nebude dostávat odborné péče. Doporu-
čují proto spíše integraci skupinovou, tedy vznik 
samostatných tříd v rámci běžné základní školy. 
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