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Stanovisko ČOS k probíhajícím revizím RVP ZV
Rádi bychom vyjádřili své stanovisko k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy
zveřejněnému 1. 2. 2021, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání (dále jen RVP ZV).
Česká Orffova společnost je znepokojena situací týkající se probíhající revize RVP ZV.
Chápeme ji jako nutnou, ale prováděnou netransparentně, to znamená bez širší konzultace s
odborníky a členy týmů jednotlivých resortů. Není zcela jasné, kdo je autorem změn tzv. malé
revize, které vnímáme jako neodborné a znejisťující.
Česká Orffova společnost usiluje již víc než čtvrt století o celostní múzický rozvoj osobnosti.
Aktivně se podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a přispívá k modernizaci
českého hudebního školství. Vzhledem k této skutečnosti nabízí širokou škálu zkušeností řady
pedagogů napříč různými typy a stupni škol k případným konzultacím a diskuzím k probíhající
revizi.
Věříme, že v průběhu tzv. velké revize RVP ZV bude veden průběžný věcný dialog s
odbornými společnostmi a školskými asociacemi a změny zásadního rázu budou přijímány na
základě společného konsensu.
Rozumíme tomu, že současná situace urychlila zavedení digitální kompetence, a chápeme
snahy o integraci digitální gramotnosti do jednotlivých předmětů napříč obory. Nicméně
bychom rádi vyzdvihli roli umění a kultury jako takových v životě každého jedince. Rádi
bychom proto vyjádřili svou podporu všem snahám o zachování desetihodinové dotace pro
oblast Umění a kultura. Zároveň chceme podnítit diskuzi o začlenění tzv. umělecko-kulturní
kompetence.
Dovolte nám vyjádřit naše přesvědčení, že oblast Umění a kultura představuje klíč k udržitelné
budoucnosti naší společnosti. Revize RVP ZV představuje výzvu a příležitost pro vytvoření
inovativního, rozmanitého a spravedlivého kurikula, v němž umění a kultura mají své
nezastupitelné místo.
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