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V Bratislave 24. 5. 2013
Vec: Pripomienky k návrhu Rámcových učebných plánov a Štátnym vzdelávacím
programom
Zhrnutie pripomienok:
Rámcové učebné plány:
Na základe rokovania celoslovenského pléna ZSŠS súhlasíme s rozpisom hlavných
predmetov do ročníkov tak, ako je navrhované s jednou pripomienkou - v 4. ročníku je málo
disponibilných hodín a preto navrhujeme úpravu Vlastivedy na 1 hodinu týždenne.
Navrhujeme výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu (výchovu umením), pracovné
vyučovanie a informatiku určiť povinnú dotáciu hodín na stupeň vzdelania. Škola by danú
dotáciu musela akceptovať, ale by si určila v ktorom ročníku koľko hodín.
Navrhujem opäť zaviesť predmet výchova umením s dotáciou 2 hodiny na stupeň
vzdelania a tým znížiť dotáciu hodín výtvarná (o 2 hodiny) a hudobná výchova (o 1 hodinu).
V poznámkach k rámcový učebných plánoch v bode 6. je potrebné upraviť názov
predmetu – nie technika, ale pracovné vyučovanie. Súhlasíme s bodmi 4. a 5. Tak ako sú
uvedené.
Štátne vzdelávacie programy:
9. Povinné materiálno-technické vybavenie a priestorové zabezpečenie
Upozorňujeme, že veľa škôl nebude schopné do roku 2014 zabezpečiť potrebné
materiálno- technické vybavenie, zvlášť v bode h) učebné priestory. Problém bude
s odbornými učebňami pre výučbu jednotlivých predmetov v ŠVVP, školské dielne
s funkčným vybavením a dlhodobým problémom sú telocvične.
V bode i) priestor pre riešenie zdravotných problémov. Teraz sa tieto prípady riešia
v zborovni, v kabinetoch, alebo sa dieťa hneď posiela domov. Školy nemajú zvláštny priestor
– izolačku pre chorých žiakov. Podľa nás by to ŠVP nemal obsahovať. So skúsenosti vieme,
že ak sa to takto pomenuje, bude hygiena hľadať na škole izolačku, ako je to v materských
školách.
Príloha 1(ISCED 1) – Základné vybavenie učebných priestorov:

Učebňa: školy nebudú schopné za súčasných finančných podmienok zvládnuť do roku 2014
vybaviť učebne tak, aby mali každá počítač (notebook), Wi-fi router.
Pre ISCED 2 je v zozname základných učební uvedená multifunkčná učebňa a v tabuľke 4 je
uvedená informatika – názvy je potrebné zjednotiť. Podľa zoznamu povinnej základnej
výbavy školy je učebňa chémie uvedená ako povinná ale jej obsah je – tabuľka 8 je uvedená
v odporúčaných učebniach. Z praxe vieme, že mnoho škôl má kombinovanú učebňu na
vyučovanie Fyziky a Chémie. Možno by bolo vhodné zvážiť aj túto alternatívu, vzhľadom na
priestorové možnosti školy.
Príloha 2 – je asi len snom každej školy. Veľkým problémom sú priestorové možnosti škôl
a financie. V ICSED 1 by sme skôr volili kombinovanú učebňu na všetky tri predmety.
S pozdravom,

Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZSŠS

Mgr. Alena Petáková, ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava,
tel./fax: 02/64780640 mobil: 0905 279 259, 0904 765 188, mail: petakova@skolalamac.sk

