
Vážení kolegovia, slovenčinári, ale aj iní, ktorí sa zaujímajú o školstvo. 

Napriek našej výzve MŠSR a ŠPÚ sa oba tieto úrady zachovali maximálne arogantne 
bez toho, aby písomne odpovedali, zákulisnými ťahmi dali na pripomienkovanie nový 
ŠVP iba zrejme vyvoleným učiteľom. Napriek tomu, že sa Slovenská asociácia učiteľov 
slovenčiny zaujímala o možnosť pripomienkovania nášho predmetu, s ktorým si skupinka 
iných vyvolených robí, čo len chce. Preto sme mali záujem, aby sa dokumenty zverejnili na 
pripomienkovanie a spolu alebo individuálne by sme sa v dostatočnom časovom priestore 
mohli vyjadriť. Nie, nové ŠVP sa dostali do rúk najprv Asociácii riaditeľov štátnych 
gymnázií, riaditelia Vám ich mali posunúť. Bez ohľadu na to, že nie všetky školy sú v tejto 
asociácii. Okrem toho sa chcú vyjadriť aj učitelia, ktorí nepôsobia na gymnáziách (napr. ja). 
Dozvedel som sa, že ministerstvo napokon dalo na tlaky učiteľov nový ŠVP niektorým 
ďalším organizáciám, no našu, takmer 13-ročnú organizáciu obišli a ja som sa k 
týmto dokumentom musel dostať neoficiálne. Okrem toho si riadiaca inštitúcia povedala, že 
do týždňa chce mať pripomienky na stole (do 18. 11.). A ešte niečo - učebné plány ani 
nezverejnili, stačí keď ich odsúhlasili riaditelia gymnázií, ktorých naozaj nemôžem považovať 
za odborníkov vo všetkých predmetoch, najmä keď sú ich motivácie najmä manažérske a 
ekonomické. Považujem to za prejav arogancie moci vynoveného ministerstva. Predsa my 
budeme vyučovať podľa ŠVP, preto sa na ňom musíme spolupodieľať. Stretol som sa aj s 
tým, že niektorí rodičia i žiaci by chceli k tomuto dokumentu čosi povedať - tí nie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu? A tí sa k nemu už vôbec nemajú šancu dostať. Čaplovič-
Nečaplovič, on by takúto vec, že by vynechal z diskusie učiteľov, nespravil - ISCED 2 bol 
zverejnený pred jeho schválením. Mne vianočným príspevkom ,,hubu" nezavrú, mne (aj 
mnohým iným) ide o systém a spoluprácu. Preto tu zverejňujem nové ŠVP. V prípade, 
že máte rovnaké pocity ako ja, píšte na ministerstvo a ŠPÚ - emailové adresy sú ľahko 
dostupné. Ak nie, tak sa pasívne stotožnite s tým, čo nám tu predkladajú a potom činnosť 
Asociácie nemá zmysel - bez Vás v slovenčine nedosiahneme nič. Potom bude už neskoro 
niečo naprávať. Netvrdím, že nový ŠVP je zlý, ale takýto spôsob prípravy pedagogickej 
dokumentácie je anachronický, pripomínajúci doby dávno minulé, a to je náš nový minister 
mladý. V prípade, že máte chuť dokument pripomienkovať, napíšte mi, môžeme Vaše 
návrhy zaslať za Asociáciu, i keď nás z procesu pripomienkovania vynechali. Paradoxne 
práve ja som bol iniciátorom spoločnej výzvy SKU a súkromných škôl - nájdete ju na 
stránkach SAUS (pozri nižšie). Alebo píšte pripomienky samostatne. Píšte ich 
najmä ministerstvu, lebo v poslednom čase je komunikácia s ŠPÚ, mierne povedané, veľmi 
zložitá. Viem, že mnohí z Vás riešia úplne iné problémy. Ja však chcem svoj 
predmet vyučovať tak, aby som nemusel vstupovať do opozícií, ktoré riadne 
nespripomienkovaný ŠVP môže vyvolať. Ak máte rovnaký názor, budem rád, keď sa k 
tomuto neštandardnému procesu pripomienkovania pripojíte. Berte toto vyjadrenie ako názor 
predsedu SAUS a ako názor rádového učiteľa, ktorý komunikuje s mnohými kolegami. 
Zároveň Vás pozývam na konferenciu SAUS, kde budem obsahovú „reformu“ spomínať vo 
svojom vystúpení.  
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