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Zapojení Vaší školy do projektu Dějepis+: status projektu a poděkování  

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

  

jmenuji se Jakub Drbohlav a spolu s kolegou Janem Mušutou vedu na MŠMT odbor řízení regionálního školství  
a mimo jiné také projekt Dějepis+, jehož cílem je proměnit výuku moderních dějin na českých školách. 

  

Projekt cílí primárně na základní školy, ale máme velký zájem prověřit též možnosti posunu výuky o minulosti na 
školách středních. Rádi bychom v tomto smyslu podpořili kolegy, kteří chtějí postupně opustit tradiční přístup, 
založený na výuce pojaté jako mechanické předávání přehledu vědomostí a podpořit je v přechodu na výuku, 
která buduje hlubší a trvalejší kompetence v souladu s principy Strategie 2030+. 

  

Naše podpora má dvojí rozměr: 1) metodický, kdy si učitelé zkouší minimálně jednou za měsíc námi dodanou 
inovativní lekci a důkladně ověřují její účinnost ve svých hodinách v rámci společných setkání; 2) kurikulárně, 
kdy diskutujeme s učiteli možnosti přehodnotit vzdělávací cíle výuky v souladu s chystanou revizí RVP a jak nově 
uspořádat ŠVP. 

  

V průběhu pokusného ověřování je výuka zapojených kolegů ovšem formálně vyňata ze ŠVP a RVP, a to dle  
§ 171, bod 1, Školského zákona z roku 2004.  Není proto třeba obávat se případných konfliktů s těmito 
dokumenty, mj. v rámci inspekční činnosti. 

  

Vážíme si proto účasti Vaší školy v projektu a vnímáme ji jednoznačně jako znak kvality pedagogického sboru  
a jeho řízení z Vaší strany. Děkujeme za to, že učitelům zapojeným v našem projektu vycházíte vstříc, doufáme, 

že jejich aktivity (včetně občasného uvolnění z výuky) příliš nenaruší chod Vaší instituce a že jejich zapojení bude 

přínosem pro Vaši školu, Vaše vyučující a především pro Vaše žáky. Jedná se o jeden z nejdůležitějších existujících 
projektů MŠMT v současnosti s potenciálem změny systému práce s učiteli na rozvoji jejich výuky. 

  

Počítáme s pomocí přihlášeným školám, jak inzerovat svoji účast v projektu prostřednictvím loga a odkazem na 
webové stránky, orientačně v měsíci listopadu 2021. 

 

S pozdravem 

 

Jakub Drbohlav 
Zástupce ředitele Odboru řízení regionálního školství 
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