
 

 

Proč s žáky mluvit o válce na Ukrajině 

Téma válečného konfliktu do výuky patří. Oporu v tom vyučující najdou jak v tzv. školském zákoně, 

tak v rámcových vzdělávacích programech. 

Školský zákon uvádí obecné cíle vzdělávání: Žáci mají v průběhu všech stupňů vzdělávání 

(parafrázováno) získat kompetence k pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, 

základních lidských práv a svobod, utvářet si vědomí národní a státní příslušnosti a respektu  

k národnostní identitě každého. Také si mají osvojit zásady a pravidla vycházející z evropské 

integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku.  

Vzdělávání se má také podle příslušného zákona zaměřit na rozvoj osobnosti člověka, který bude 

vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní  

a občanský život. 

Omezení, která zákon uvádí, se týkají jenom zákazu činnosti a propagace politických stran a hnutí  

na školách. 

(§2 a §32 tzv. školský zákon, https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-

ode-dne-1-2-2022) 

 

K roli vyučujících podle zákona teda patří výchova k demokracii. Vyučující nesmí agitovat pro 

konkrétní politickou stranu – například nesmí ve škole rozdávat letáky politických stran. Školy tedy 

nemají být apolitické (nemají se vyhýbat tématům souvisejícím s politikou), ale ze zákona jsou 

nadstranické (na jejich půdě se nepropagují konkrétní politické strany). 

Pohledem závazných rámcových vzdělávacích programů z kompetencí, jež si žáci mají osvojit,  

a výstupů, které se mají vzděláváním dosahovat, lze zmínit například (vybrané okruhy RVP pro ZŠ): 

Cíle vzdělávání 3.2.: 

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; 

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je 

žít společně s ostatními lidmi 
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Kompetence k řešení problémů: 

- žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů 

a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

- žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost 

za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní: 

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně  

a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění  

- žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence občanské: 

- žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 

proti fyzickému i psychickému násilí  

- žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

- žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

Kompetence digitální: 

- žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah,  

k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 

- žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 

technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání 

Výstupy: 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 

jevy 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

ČJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických  

a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu  

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské  

a vojenské spolupráce 



D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány 

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy  

a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 

zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám  

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí  

a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 

ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování  

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 

jejich hlavní příčiny i možné důsledky  

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů 

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 

příčinou zásadních změn v nich 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních  

a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 

médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; 

vyslovuje odpovědi na základě dat 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 

fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

 

zdroj: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy  

spolupráce na textu: Daniel Pražák, ZŠ Strossmayerovo nám. Praha 
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