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V Bratislave 7. 11. 2017
Vážený pán riaditeľ,
už druhý školský rok sú v platnosti Vzdelávacie programy pre žiakov zdravotne
znevýhodnených a všeobecne intelektovo nadaných žiakov základných škôl. Združenie
základných škôl Slovenska sa stotožňuje s námietkami Slovenskej komory učiteľov
k vzdelávacím programom a dodáva:
Vzdelávacie programy pre žiakov zdravotne znevýhodnených a všeobecne intelektovo
nadaných žiakov základných škôl, tak ako sú napísané a ich aplikácia je v súčasnej praxi
nerealizovateľná pre žiakov individuálne začlenených (integrovaných) v základných
školách.
V materiáli „Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním“ (ďalej - aplikačná príručka) sú
rozdelené typy vzdelávania týchto žiakov v zmysle platnej legislatívy na vzdelávanie
žiakov v špeciálnych školách alebo v ostatných školách a to v špeciálnych triedach alebo
v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy.
Práve pre poslednú kategóriu je aplikačná príručka nezrozumiteľná a nejednoznačná.
Žiadame vypracovať materiál tak, aby bol pre školy a širokú verejnosť:
 zrozumiteľný a jednoznačný,
 realizovateľný vzhľadom na psychohygienu začlenených žiakov,
 v súlade s reálnymi a súčasnými personálnymi a finančnými možnosťami škôl,
 rozdelený na aplikáciu pre školy do 20 začlenených žiakov a nad 20 začlenených
žiakov (v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných
škôl a školských zariadení),
 v súlade s Inovovanými štátnymi vzdelávacími programami základných škôl pre
primárne a nižšie stredné vzdelávanie,
 v súlade s možnosťami tvorby rozvrhov v základných školách.
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Materiál v terajšej podobe vyvoláva rôzne otázky a spôsobuje chaos v školách. Je
odtrhnutý od súčasnej praxe v školách. Očakávame, že opravený materiál bude pred
jeho schválení sprístupnený verejnosti na vyjadrenie a k budúcemu školskému roku
upravený tak, že bude pre školy prínosom a pomôckou.
S pozdravom,

Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZZŠS
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