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Výsledky plošného testování žáků 
jsou ke stažení
Na webových stránkách ČŠI je možno stahovat 
doplněné a  již konečné výsledky z  2. celoploš-
né generální zkoušky ověřování výsledků žáků 
5. a 9. ročníku. Škola si může zobrazit data na 
úrovni žáka, třídy a  celé školy. Rodičům a  žá-
kům jsou výstupy k  dispozici  po zadání libo-
volných přihlašovacích údajů některého z testů, 
které daný žák vykonal. Dne 21. listopadu 2013 
se k plošnému testování konal kulatý stůl, kde 
byly bilancovány dva roky pilotáže plošných tes-
tů na základních školách. Debata byla věnována 
mimo jiné možnosti provádět šetření s většími 
časovými rozestupy, případně se místo plošného 
testování soustředit na výběrová šetření. 

Operační program 2014–2020  
přinese nová témata projektů
MŠMT ČR zveřejnilo návrh operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro 
období 2014–2020. Školy budou moci realizovat 
projekty zaměřené na rozvoj rovných příležitos-
tí a  podmínek pro začleňování dětí a  žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami do běž-
ných škol, navázání či prohloubení spoluprá-
ce pedagogů MŠ a ZŠ s  rodiči dětí posledních 
ročníků MŠ pro snazší přechod dětí na ZŠ nebo 
projekty vedoucí ke zlepšení úrovně rozvoje 
klíčových kompetencí za využití aktivizujících 
forem učení. 

Tříd s více než třiceti žáky  
bude přibývat
Povolené maximum žáků ve třídě je v  součas-
nosti stanoveno na třicet, na více dětí musí být 
zřizovatelem udělena výjimka. I  takových tříd 
ale přibývá. Statistiky uvádějí celkový počet 
základních škol v České republice 41 739, těch 
s více než třiceti žáky ve třídách je 1 126. Podle 

aktuálních výzkumů ale na prospěch žáků veli-
kost tříd vliv mít nemusí. Naopak může přinést 
i pozitiva, například v oblasti komunikace a so-
cializace. Učení ve velké třídě je ale bezpochyby 
náročnější pro učitele. Z demografického vývoje 
přitom vyplývá, že tříd s  počtem nad 30 žáků 
bude přibývat. Mnohé městské části či obce na 
tuto situaci však nejsou připraveny. 

Strategie vzdělávací politiky 2020 
Od ledna 2013 probíhala veřejná diskuse nad 
dokumentem Strategie vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020. MŠMT v září 2013 dis-
kusi vyhodnotilo a publikovalo návrh strategie, 
který je před předložením vládě dostupný na 
webu www.vzdelavani2020.cz. Návrh obsahuje 
tři priority: 1. zlepšit výsledky žáků, 2. zvýšit 
spravedlivost ve vzdělávání, 3. posílit relevanci 
školy jako společenské instituce. V diskusi také 
zaznělo, že pro výraznější přestavbu vzděláva-
cího systému jako celku v  současné době nee-
xistuje společenská poptávka. Mezi klíčovými 
aktéry se projevuje značná „únava z  reforem“, 
která by pravděpodobně výrazně oslabila im-
plementaci jakékoli zásadní strukturální změny.

Celosvětová kampaň  
za výuku programování
Každý by se měl naučit programovat počítač, pro-
tože se zároveň učí přemýšlet, řekl Steve Jobs. 
S  tímto mottem vystupuje světová kampaň na 
podporu výuky programování Hour of Code, 
která vyvrcholila hodinou programování v pro-
sinci 2013. Jejím cílem bylo oslovit přibližně 
deset milionů účastníků ve věku od 6 do 106 let 
a  v  jedné hodině ukázat, že se každý může na-
učit základy programování. Tato dovednost to-
tiž vede žáky k přemýšlení, analýze a rozkládání 
složitějších úloh na jednodušší. Učí je řešit pro-
blémy. Celých 90  % žáků se přitom u  nás (po-
dobně jako v USA) programovat vůbec neučí. 
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