
USNESENÍ Z CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ASTRONOMICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ A POPULARIZACE ASTRONOMIE 2016 

V Kašperských Horách dne 25. října 2016 

Plénum celostátní konference věnované astronomickému vzdělávání 
a popularizaci astronomie konané ve dnech 23. až 25. října 2016 
v hotelu Šumava nedaleko Kašperských Hor se dohodlo na následujících 
bodech: 

1. Pro zlepšení současného nedostatečného stavu znalostí žáků 
z astronomie na všech stupních vzdělávání se účastníci shodli na 
potřebě vytvořit didakticky ověřené návody pro učitele včetně 
informace, v jakém ročníku a předmětu je lze využít. Jako místo 
uložení se doporučuje rubrika Pro učitele na astro.cz.  

2. Účastníci se shodli na nutnosti definovat rozsah vědomostí 
z astronomie, které by měli žáci po absolvování jednotlivých stupňů 
školské výuky znát. 

3. Mezi účastníky převládl většinový názor na větší začlenění 
astronomických poznatků do stávajících předmětů, nikoli vytvoření 
samostatného předmětu Astronomie. 

4. Účastníci konstatovali, že očekávané výstupy a učivo v RVP ZV 
a RVP G týkající se astronomie jsou nedostatečné. Systém RVP však 
umožňuje, aby si škola zařadila astronomické poznatky ve vyšším 
rozsahu. 

5. Za užitečnou cestu k vyššímu začlenění astronomických poznatků do 
výuky považují účastníci spolupráci na aktivitách pro učitele (např. 
Heuréka − kdf.mff.cuni.cz/heureka/, Veletrh nápadů učitelů fyziky – 
vnuf.cz, regionální centra projektu Elixír do škol nadace Nadace 
Depositum Bonum − nadacedb.cz/elixir-do-skol/region-centra). 

6. Za užitečné považují účastníci zopakování dotazníkového šetření 
vědomostí z astronomie z minulých let a porovnání výsledků. 

7. Za užitečné považují účastníci začlenění astronomického vzdělávání 
do dokumentů MŠMT věnovaných Strategii digitálního vzdělávání do 
roku 2020. 

8. Účastníci se shodli na potřebnosti zavedení systému vzdělávání 
komunikátorů vědy. 

9. Nejpozději do tří let uspořádáme další celostátní konferenci 
o astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie a na ní bude 
zhodnoceno, do jaké míry byly realizovány body tohoto usnesení. Do 
programu konference by měly být zařazeny panelové diskuze. Na 
tuto konferenci budou pozváni zástupci ze zodpovědných míst 
(MŠMT, NIDV, NÚV). 

účastníci konference   


