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Nové úpravy v RVP pro základní 
vzdělávaní 
Se zahájením školního roku 2013/2014 nabývá 
účinnosti Opatření ministra školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR, kterým se mění Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
Změny se týkají zařazení finanční gramotnosti 
do RVP, dopracována či upravena byla i  další 
témata: dopravní výchova, výchova člověka za 
běžných rizik a mimořádných událostí, obrana 
vlasti, korupce a sexuální výchova v rámci vzdě-
lávacího oboru Výchova ke zdraví. K úpravám 
došlo také u  vzdělávacích oborů Matematika 
a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Ná-
rodní ústav pro vzdělávání v této souvislosti při-
pravil metodickou podporu. Školám je k dispo-
zici interaktivní Průvodce upraveným RVP ZV 
(rvp.cz/pruvodce). 

Odklad školní docházky se týká 
každého pátého dítěte
Odklad nástupu do školy se pro školní rok 
2013/2014 bude týkat přibližně každého pátého 
dítěte, což je podle ČŠI ve srovnání s ostatními 
zeměmi Evropy poměrně vysoké číslo. ČŠI jako 
nejčastější příčiny odkladu uvádí logopedické 
vady a  poruchy řeči (32 %), dále pak poruchy 
pozornosti a soustředění (31 %).

Úrazovost na školách v číslech
Česká školní inspekce zveřejnila zprávu Kon-
troly bezpečnosti a  ochrany zdraví ve školách 
a  školských zařízeních za  rok 2011/2012. Za 
daný školní rok bylo v systému ČŠI zaznamená-
no 36 626 úrazů. Nejvíce (43 %) si jich žáci zá-
kladních škol přivodili při tělesné výchově, a to 

častěji při skupinové činnosti než při činnosti 
individuální. O  přestávkách se na základních 
školách stala čtvrtina všech úrazů. Nejčastěji 
poraněnou částí těla byly končetiny, přitom po-
ranění ruky bylo četnější (51 %) než poranění 
nohy (28 %). Během dne se nejvíce úrazů stalo 
mezi 10. a  12. hodinou. Úrazovost na základ-
ních školách oproti předcházejícímu školnímu 
roku klesla, v porovnání s minulými obdobími 
má však stále stoupající tendenci.

Ministr školství oceňoval vynikající 
pedagogy
28. března, u příležitosti oslav Dne učitelů, mini-
str školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala pře-
dal ocenění vynikajícím pedagogům. V Lichten-
štejnském paláci převzalo z jeho rukou Medaile 
2.  stupně za vynikající pedagogickou činnost 
31 učitelů, Medaile 1. stupně za dlouhodobou vy-
nikající pedagogickou činnost obdrželo 14 učite-
lů. Medaili jako nejvyšší resortní ocenění uděluje 
ministr školství každoročně od roku 1997.

Filmy k výuce jsou na webu
Učitelům jsou k dispozici nové webové stránky 
programu Jeden svět na školách, který umožňu-
je přehrávat a  stahovat filmy společně s dopro-
vodnými výukovými materiály a  metodickými 
návody, jak s  dokumenty ve výuce pracovat. 
Přístup k databázi filmů z oblasti lidských práv, 
ekologie či moderních dějin mají učitelé zdar-
ma, stačí se na stránkách www.jsns.cz zaregist-
rovat a zvolit vhodnou lekci podle tématu, délky 
filmu či věku žáků. Ti se pak se svým kantorem 
mohou zamýšlet třeba nad problematikou šika-
ny, stárnutí, homosexuality, ale také normaliza-
ce či holocaustu. 
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Pozvánka na seminář
Inkluzivní vzdělávání na základních školách je v současnosti hojně diskutovaná 
a zkoumaná oblast. V pozadí zájmu však stojí následné vzdělávání žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami, z nichž velké procento míří na střední odborné 
školy. Úspěšné inkluzivní vzdělávání ve velké míře závisí na úzké spolupráci zá-
kladních a středních škol a dobré znalosti specifik, která střední odborné školy 
mají a se kterými je potřeba žáky seznámit.

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty MU srdečně zve 
na seminář Inkluzivní vzdělávání na střední odborné škole, který se bude konat 
dne 5. června 2013 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Závěrečný seminář mezi-
národního projektu Towards Inclusive Learning Environments (TILE), představí 
nástroj Průvodce inkluzivním vzděláváním, který by měl středním školám pomoci 
zhodnotit úspěšnost jejich úsilí v oblasti inkluzivního vzdělávání a poskytnout in-
spiraci pro další rozvoj.

Seminář je zdarma. 
Zájemci mohou kontaktovat 
Mgr. Jitku Halešovou 
halesova@kerio.ped.muni.cz
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