Seznam příloh
Příloha 1 – Rozhovor s PaedDr. Janem Tupým
1) Kde jste se jako tvůrci RVP inspirovali (pedagogicko-filosofické koncepty,
zahraniční systémy)?
Podkladem pro tvorbu RVP ZV byly zkušenosti domácí zkušenosti se vzdělávacími
programy Základní škola, Obecná škola, Národní škola. Ze zahraničí jsme se
inspirovali studiem Národních programů Skotska, Švédska, Finska, Maďarska,
Rakouska aj. V té době jsme měli také zástupkyni v Evropské komisi pro klíčové
kompetence, tak přicházely náměty i ze setkání se zástupci dalších zemí EU. Šlo tedy
o určitý model inspirující se vícestupňovým kurikulem s prvky, které byly
„srozumitelné“ v našem prostředí.
2) Nevidíte nějakou spojitost RVP se zavedením státní maturity (například
z hlediska potřeby kontrolovat funkčnost RVP)?
Při tvorbě RVP bylo „slíbeno“, že vznikne instituce (Centrum pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání), která bude vytvářet hodnotící kritéria a testy, aby bylo
možné sledovat efektivitu vzdělávání. Instituce stále existuje, ale dnes je spíše známá
pod názvem CERMAT (Centrum pro revize maturit). Původní zaměření na
ověřování výsledků na přechodu se základního na střední vzdělávání zaniklo spolu
se zrušením výstupního hodnocení žáků ze základního (povinného) vzdělávání. (Teď
už nevím přesně, někdy před rokem 2010.) Dnes se CERMAT věnuje převážně
maturitním zkouškám. Hodnocení výsledků v základním vzdělávání (v 5. a 9.
ročnících) převzala Česká školní inspekce.
3) Co si myslíte o revizích RVP? Proč byly nutné a co nového přináší?
Úprav RVP ZV proběhlo už více než 10, některé měly smysl, jiné podle mě ne.
Současná avizovaná revize je v počátcích. Smysl by měla, protože je třeba obsah v
mnoha oblastech inovovat (RVP ZV vznikal před 20 lety), je však třeba dobře
zdůvodňovat, jaké zásahy a proč by bylo třeba udělat, aby to prospělo žákům a
učitelům.

Příloha 2 – Tabulky a grafy

Tabulka 6: Průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (zdroj Česko v datech)

Tabulka 7: Školstvé celkem – veřejné výdaje na školství v běžných cenách (zdroj Česká škola)

