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O sedm tisíc prvňáčků více
Do školních lavic usedlo 2. září více než 112 
tisíc prvňáčků, což je o sedm tisíc více, než 
tomu bylo v předchozím školním roce. Ve škol-
ním roce 2013/2014 bude na základní školy do-
cházet přibližně 833 tisíc žáků, dominují žáci 
prvního stupně. 

Upravený RVP nabývá účinnosti  
1. 9. 2013
Od 1. 9. 2013 nabývá účinnosti upravený Rám-
cový vzdělávací program pro základní vzdělává-
ní. Změny se týkají těchto vzdělávacích oblastí 
a témat: cizí jazyk a další cizí jazyk, matematika 
a  její aplikace, dopravní výchova, ochrana člo-
věka za běžných rizik a mimořádných událostí, 
obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, se-
xuální a rodinná výchova.

Ve vzdělávací oblasti cizí jazyk a  další cizí 
jazyk je škola povinna zařadit další cizí jazyk 
podle svých možností nejpozději od 8. roční-
ku, v minimální časové dotaci 6 hodin. Jedním 
z odůvodnění je mezinárodní srovnání, dle kte-
rého je ve všech zemích bývalého východního 
bloku další cizí jazyk do kurikula zařazen v prů-
měru od 7. ročníku jako povinný.

Podle čeho bude ČSI hodnotit školy 
ve školním roce 2013/2014?
Česká školní inspekce zveřejnila kritéria hod-
nocení škol platná pro školní rok 2013/2014. 
Struktura dvanácti kritérií zůstává od loňska 
nezměněna, v  jejich obsahu jsou však akcento-
vány nové prvky. 

 V kritériu řízení školy nově zaznívá, že škola 
má mít vytvořeny kontrolní a hodnoticí mecha-
nismy sloužící k posouzení dosažených výsled-
ků. Je také posuzováno, zda se na strategickém 
řízení a  pravidelném hodnocení školy podílejí 

další pracovníci školy. V  kritériu účinná pod-
pora rozvoje osobnosti žáků je nyní posuzováno, 
zda pedagogičtí pracovníci provádějí pedago-
gickou diagnostiku v hodnocení žáků či zda pe-
dagogičtí pracovníci poskytují žákům a získáva-
jí od nich zpětnou vazbu. 

Doporučení k výuce dějin 20. století
MŠMT doporučuje pedagogům základních 
a  středních škol věnovat náležitou pozornost 
výuce dějin 20. století. Na webových stránkách 
MŠMT bylo zveřejněno aktualizované doporu-
čení k  výuce dějin 20. století, a  to s  účinností 
od 1. září 2013. V tomto doporučení je jako cíl 
výuky dějin 20. století uvedeno pojmenování 
a pochopení příčin, které vedly k nastolení ne-
demokratických a  totalitních režimů a k  jejich 
podpoře značnou částí obyvatel. Z  metodické-
ho hlediska je doporučeno volit při výuce na-
příklad orální historii, regionální mikrohistorii 
a  „dějiny všedního dne“. Doporučení přináší 
také ukázku výkladových rámců jako je kolekti-
vizace českého zemědělství, dekolonizační pro-
ces či zánik Sovětského svazu. Výkladové rámce 
slouží jako příklady problémového vyučování 
využívajícího klíčových otázek, pátrajících po 
logice moderních dějin. 

Na třiceti školách proběhly  
Evropské dny
Soutěž „Evropa otevřená všem, škola otevřená 
všem“ vyhlásil Dům zahraničních služeb v  mi-
nulém školním roce. Hlavním úkolem soutěže 
bylo sestavení návrhu programu Evropského dne, 
který umožní žákům i  jejich hostům seznámit 
se s Evropou kreativním způsobem. Ze 100 při-
hlášených škol bylo v pořádání Evropských dnů 
podpořeno 30 vítězných škol, které realizovaly 
svoje Evropské dny v květnu a červnu 2013. 
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