Změny ve školním roce 2013/ 14
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o několika důležitých změnách, ke kterým dochází od letošního
školního roku. Možná jste už nějaké informace zaznamenali v médiích, psalo a hovořilo se o tom přibližně od ledna
2013 a samozřejmě nyní v souvislosti se začátkem školního roku se objevují další informace.
Od školního roku 2013/ 14 mají základní školy povinnost své Školní vzdělávací programy (obdoba tzv. dřívějších
„osnov“, podle kterých se vyučuje už od roku 2007) určitým způsobem upravit. Tyto úpravy reagují na celkový vývoj
společnosti a změny, ke kterým v celém světě dochází.
Ve školních vzdělávacích programech by měl být nyní kladen větší důraz např. na:
• dopravní výchovu (v souvislosti s narůstajícím počtem dopr. nehod)
• finanční gramotnost (reaguje na problematiku dluhů)
• problematiku zdraví a sexuální výchovu
• ochranu člověka za mimořádných událostí (různé přírodní katastrofy)
Největší změnou ale je zavedení výuky povinného druhého cizího jazyka. Doposud musely školy žákům druhý
jazyk sice nabídnout, ale žáci si teoreticky mohli vybrat jiný předmět.
V naší základní škole to fungovalo tak, že od 3. třídy se vyučovala povinná angličtina a žáci na druhém stupni si
mohli vybrat navíc ještě němčinu. Od letoška se němčina stane povinnou pro všechny žáky od 7. třídy.
Znalost cizích jazyků se stává čím dál důležitější pro uplatnění na trhu práce. Navíc – jen pro zajímavost – Česká
republika byla poslední zemí tzv. bývalého východního bloku, kde nebyla výuka dvou cizích jazyků dosud povinná.
Pokud bychom chtěli situaci srovnávat s dalšími evropskými zeměmi, výuka druhého cizího jazyka je povinná ve více
než polovině členských zemí EU. (Důležité je ale si uvědomit, že v některých zemích EU je naprosto jiná situace než v
ČR, logicky např. v Anglii je na základních školách povinný pouze jeden cizí jazyk).

Přejeme Vašim dětem úspěšný začátek školního roku a Vám pevné nervy a dostatek sil!
ZŠ Kladruby

