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Dňa 6. 4. 2011 sa predseda SAUS, PhDr. Ján Papuga, a člen Rady
SAUS, Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. stretli s námestníkom riaditeľky
Štátneho pedagogického ústavu, Mgr. Martinom Krížom. Stretnutie
inicioval p. Kríž po prevzatí listu so závermi z posledného odborného
seminára. Chcel poznať konkrétne pripomienky členov Asociácie k
Štátnemu vzdelávaciemu programu. V intenciách našich diskusií na
odborných seminároch sme vyslovili nespokojnosť s aktuálnym ŠVP z
hľadiska obsahovej i formálnej stránky.
Napriek tomu, že nás pán námestník upozornil, že sa príliš radikálne
zmeny nateraz nechystajú, dozvedeli sme sa informácie, ktoré po jeho
súhlase zverejňujeme v nasledujúcich bodoch:
• Budúca podoba ŠVP nebude mať podobu osnov (radenie tém, časová
dotácia), ale vzdelávacích štandardov tak, ako prikazuje zákon.
• ŠVP sa zlúči do jediného dokumentu, ktorý bude predpisovať
obsahovú náplň, ciele a výkonový štandard, t. j. teda čo má žiak
ovládať na minimálnej a optimálnej úrovni, pričom obsahová náplň
bude sčasti voliteľná na úrovni školy a spôsob jej vyučovania úplne
voliteľný na úrovni učiteľa.
• Navráti sa možnosť chronologického radenia literárneho učiva v
ŠVP, ale zároveň si predmetová komisia bude môcť vybrať aj iné
alternatívy - žánrovo-druhové členenie, tematické členenie, členenie
tém od súčasnosti po minulosť - formálne bude literatúra v
pripravovanom ŠVP členená žánrovo/druhovo, čo však nebude
záväzné.
• Zostavia sa pracovné skupiny na premenu ŠVP aj z nových ľudí,
budú pracovať na jednotlivých vzdelávacích oblastiach - jednou zo
snáh je zabrániť zdvojovaniu učiva.
• ŠVP všetkých predmetov nadobudnú jednotnú formálnu podobu s
rovnakým členením vzdelávacieho obsahu.
• Do obsahu a povinnej literatúry sa bude zasahovať v úvodnej fáze
premeny ŠVP minimálne, ale novú podobu ŠVP bude možné
pripomienkovať (teda aj jej obsah) predbežne v apríli 2012 - prisľúbili
sme, že Asociácia k tomuto termínu pripraví zoznam pripomienok na
jednom z odborných seminárov.
• Od septembra 2011 v učebných plánoch zanikne rozpis časovej
dotácie podľa ročníkov - učebný plán predpíše počet hodín na daný

predmet, resp. vzdelávaciu oblasť, a bude úlohou školy zaradiť
predmet a dotáciu do jednotlivých ročníkov.
Pán Kríž vyslovil záujem o spoluprácu s učiteľmi z praxe. Veríme, že
sa týmto konečne rozvinie konštruktívny dialóg so SAUS.
PhDr. Ján Papuga, v. r.

