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Namiesto opakovania ročníka treba deťom
zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú
ministerstvo školstva odborníčky a odborníci
Verejnosť sa môže pripojiť k výzve proti opakovaniu ročníka
V máji tohto roka vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka
hodnotenia žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021. Z tohto usmernenia vyplýva, že bude
možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník.
Viaceré odborníčky a odborníci z praxe, mimovládnych organizácií, vysokých škôl a štátnych inštitúcií
považujú takúto prax najmä vzhľadom na pandemickú situáciu za mimoriadne nevhodnú. Preto
vyzývajú ministerstvo školstva, aby upravilo svoje usmernenie tak, aby nemohlo dochádzať k
opakovaniu ročníka. Zároveň vyzývajú ministerstvo školstva, aby namiesto opakovania ročníka
zabezpečilo žiakom účinnú dodatočnú podporu.
„Desiatky tisíc žiakov nemali počas pandémie COVID-19 dostatočný prístup k vzdelávaniu najmä v
dôsledku dlhodobo zatvorených škôl a prechodu na dištančné vzdelávanie. Preto možno
predpokladať, že počet žiakov, ktorí budú musieť opakovať ročník, vďaka usmerneniu ministerstva
školstva výrazne stúpne. Opakovanie ročníka však nie je účinný nástroj na podporu žiakov a môže
mať negatívny dopad na ich budúci život,“ uvádzajú signatárky a signatári výzvy.
Usmernenie ministerstva školstva signatárky a signatári výzvy považujú za neprijateľné z niekoľkých
dôvodov:
•
•
•
•
•
•

Značná časť žiakov mala počas pandémie COVID-19 obmedzený prístup k vzdelávaniu.
Vzdelávanie na diaľku nebolo plnohodnotnou náhradou bežného prezenčného vyučovania.
Podporné opatrenia pre žiakov zasiahli len malú časť z nich a nemuseli byť účinné.
Usmernenie ministerstva školstva neposkytuje dostatočné záruky, že opakovanie ročníka sa bude
uplatňovať len výnimočne a z objektívnych príčin.
Opakovanie ročníka môže mať negatívny dopad na budúci život žiakov.
Namiesto opakovania ročníka treba žiakom poskytnúť účinnú dodatočnú podporu.

Verejnosť môže výzvu podporiť tu: https://www.mojapeticia.sk/campaign/opakovanie-je-matkouneuspechu/4a97023e-1606-4968-b257-dff4bc54d697

Iniciátorom výzvy je Centrum vzdelávacích analýz. CVA je nezávislá analytická a výskumná
organizácia, ktorej cieľom je na základe dát a výsledkov výskumu prispievať k zvyšovaniu kvality
vzdelávania a k vyrovnávaniu šancí vo vzdelávaní.
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