
Pozor! 
Chystá se 
revize RVP...

Kam školství směřuje?

Opravdu nás zajímá dítě  
a jeho potřeby?

Má škola prostor  
pro vlastní identitu?

Probíhá revize Rámcového Vzdělávacího Programu (RVP), 
který je závazný pro vymezení toho, co se na školách učí 
a jak se ověřují získané znalosti.

Záměrem revize RVP, jak mu rozumíme, 
je zavést standardizaci – v každé třídě, 
ve stejný čas, se bude učit to samé.
Standardizované výsledky se budou standardizovaným 
způsobem ověřovat – testovat, a to již od mateřských škol.

Lze předpokládat, že ověřování bude probíhat počítačovým 
testováním encyklopedických, memorovaných vědomostí.

Výuka právě takovýchto „vědomostí“ neponechá prostor 
pro „tvorbu člověka“, jak ji chápeme na waldorfských školách.

Memorandum,
co chceme komunikovat  
ve svých školách...

RVP je pochopitelně závazný i pro alternativní školy, včetně 
waldorfských, je však zřejmé, že s waldorfskou pedagogikou, 
zejména individuálním přístupem k dítěti a jeho přirozeným 
rozvojem, nepočítá.

Obáváme se, že „výuka počítačů nahradí pečení chleba“.

Potřebujeme vlastní RVP, který zohlední potřeby svobodných 
škol včetně waldorfských a dá školám výrazně větší díl 
autonomie.

Budeme se setkávat alespoň 2× za rok a snažit se o vytvoření 
platformy, která nás, waldorfské školy, mateřské školy, 
rodiče a spolky spojí, abychom dosáhli vlastního RVP.

Prosíme, šiřte tuto informaci dál.

Kam to 
směřuje?

Testování tělesné výchovy na počítači!

Nesmyslné a chybné otázky v testech 
u přijímaček na střední školy!

Zaměření na ověřování encyklopedických 
znalostí!

Jednotné přijímačky a maturity směřující 
k elitářství!

Učitelé, kteří musí mít zákonem stanovené 
vzdělání, ale nemusí umět učit!

RVP už dnes výrazně omezuje práci 
alternativních škol!

RÁMCOVÉ 
VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY

Rámcové vzdělávací programy (RVP) 
tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů škol všech 
oborů vzdělání v předškolním, základním, 

základním uměleckém, jazykovém 
a středním vzdělávání. Do vzdělávání 

v České republice byly zavedeny zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 
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