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Vážený pán riaditeľ,

začiatkom škoíského roku (listom zo 7.11.2017) sme Vás žiadali o úpravu štátnych

v7Jielávacír.h prQsramfiv

pre. zĺ]rEľvQtne znevýhQdnenýcJi

v základných škôlách. Tak akó je teraz stanovený, nie

íĹi.aJ<ĺ`v,

ktorí

<i'i

integmvaní

je vykónaťeľný vpraxi. BIÍži sä nový

školský rok ateda sa pýtame, čo sa vtejto veci urobílo. Odpoved' na náš list sme do

dnešného dňa nedostali a ani nevidíme reálne kroky k tomu, aby sme neboli nútení ho d'alej
porušovat`.

Podľa

nášho názoru stačí opravit' text týkajúci sa

integrovanÝch žíakov tak

(programy treba zmíernit' slovíčkom možno -podľa podmienok školy), aby školy mohli riešit'

vzdelávaníe integrovaných žiakov individuálne a nastavit' ho podľa potrieb

žiaka a doplnit'

spät' pomoc CPppap pľi náprave porúch. Pľečo sa hráme na niečo, na čo nemáme peniaze ani
kapacíty, teda ani odborníkov.
Po víacerých rokoch

realizácie štátneho vzdelávacieho programu a inovovaného

štátneho vzdelávacíeho programu vi.eme, že niektoré predmety, ktorých obsah sa posunul do
vyššĺch ročníkov, spôsobílo to, že žiaci vo vyšších ročnĺkoch nie sú schopní pochopit' niektoré

učivo, napr. matematika, slovenský jazyk. lné predmety majú zas predimenzované učivo
vjednom ročníku a v inom mai.ú málo učiva,

napr. vlastíveda -vštvrtom ročník obsah

predimenzovaný avtret'om ročníku ho je málo. Vanglickom jazyku j`e v piatom ročníku
minulý čas astupňovanie

prídavných

mien

(učivo

posunuté

zo šiesteho

ročníka).

Pri

trojhodínovej dotácii nie je možné tento obsah prejst' a dostatočne učÍvo precvičit'. Bolo by
vhodné

zabezpečit' jednoznačný výklad

k

plneniu

obsahu

a

výkonu

ŠVP j-ednotlivých

predmetov (obsahový a výkonový štandard).

Stále pretrváva učebnicový problém a to už aní níe tak v nedostatku učebníc, ako
v i.ch kvalite. Pre to by bolo dobré zabezpečit' Ích experimentálne overovanie na víacerých
školách súbežne. Je nemysliteľné, aby v príebehu niekoľkých mesíacov (2-3) -tak, ako je

tomu teraz -dokázal autorský kolektív vytvorit' kvalitné učebnice.
Boio by vhociné zosúiadit-vyhíášku o ŠK-D s píatnými prävnymi normami-, vypracovat`

inovovaný výchovný program a metodiku tvorby výchovných programov pre školské kluby
detí, vrátane výchovných štandardov. Je nemysliteľné, aby si tíeto dokumenty vytvárali
vychovávateľky.
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Metodícký portál, ktorý mal byt' vytvorený, doteraz nefunguj.e. Atak sa pýtame, čo
tento .Š`koiský ro-k urobíio Š-P-ú pre zákiadné Š-koly. Bo.hužiaŤ my v praxi sme nespozorovaií

žiadnu pomoc, žiadny materiál na pomoc, alebo čokoľvek do praxe.
Dlho sa dískutuj.e, čj vyučovat` po predmetoch alebo po vzdelávacích oblastiach témach. Pýtame sa, ako na danú odbornú tému zareagovalo ŠPÚ. Nastavĺlo relevantné
štúdie, experĺmentálne overovanie, aby adekvátne odpovedalo na danú problematĺku?
Ďa!ším c!Jhodobo disku±o\.ĺan\,'Ím prc`b!émom je k\.ĹaJÉ±a-škc}ti+. Bele, b]ŕ vbedf`é zadefiF\e+,Ĺa-t'
model (kritérĺá) kvalitnej. školy (Čo j.e to kvalitná škola?). Käždá škola by sa dokázala v rámci

autoevalvácie zhodnotit', v tých istých intenciách, resp. na základe tých istých kritérií by boli
školy hodnotené aj štátnou školskou ĺnšpekciou.

Radi by sme odpovede na uvedené záležitosti počuli na našom Celoslovenskom
zasadaní pléna ZZŠS, alebo do konca školského roka.
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