ISCED 1 - Primární vzdělání
Základní pravidla
Vzdělávací programy úrovně ISCED 1 jsou obvykle vytvářeny tak, aby žákům poskytly pevné základní
vzdělání ve čtení, psaní a matematice spolu s elementárním porozuměním ostatním předmětům, jako jsou
dějepis, zeměpis, přírodní vědy, společenské vědy, výtvarné umění a hudba. V některých případech existuje
i náboženská výchova.
Vzdělávací programy jsou organizovány spíše na základě výukových jednotek nebo projektů než podle
předmětů. Touto základní charakteristikou se liší programy na úrovni ISCED 1 od programů úrovně
ISCED 2.
V zemích, kde je primární vzdělávání součástí základního vzdělávání, patří do úrovně 1 pouze jeho první
stupeň. Není-li základní vzdělávání oficiálně rozděleno do stupňů, doporučuje se jako první stupeň
klasifikovat pouze prvních šest let.
Jádrem této úrovně je vzdělávání dětí, jejichž obvyklý vstupní věk není nižší než pět let a vyšší než sedm let.
Tato úroveň trvá většinou pět let plné školní docházky.
Zahrnuje:
• vzdělávací programy určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
• osoby s nedokončeným základním vzděláním (při dokončení vzdělání odpovídajícímu 1. stupni
základní školy),
• alfabetizační programy organizované jak v rámci, tak i mimo rámec školského systému, jejichž
obsah se podobá obsahu primárního vzdělávání a jež jsou určeny osobám, které jsou příliš staré pro
vstup do škol poskytujících primární vzdělávání. Nevyžadují totiž žádné předchozí formální vzdělání.
Klasifikační hlediska
Pro definování úrovně ISCED 1, primárního vzdělávání, platí následující hlediska:
•
•
•

primární vzdělávání je charakterizováno jako počátek systematického vzdělávání, např. čtení, psaní
a matematiky,
vstup do institucí nebo programů primárního vzdělávání,
počátek povinné školní docházky v zemích, kde je zavedena.

Úroveň ISCED 1 (primární vzdělání) poskytují v České republice zařízení, která splňují uvedená kritéria.
Příklady vzdělávacích programů zařazených v ISCED 1 v České republice:
•
•
•
•

1. stupeň základní školy (1. – 5. ročník)
1. stupeň speciální základní školy (1. – 5. ročník)
zvláštní škola (1. a 2. stupeň)
pomocná škola

