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Zvolen 26.9.2020 

 

Správa pre TASR – Vyhlásenie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov 

Slovenska (SUNG) pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 

 

SUNG podporuje jazykovú rozmanitosť, naďalej žiada pre druhý cudzí jazyk 

navýšenie vyučovania aspoň o jednu hodinu v štátnom vzdelávacom programe 

na základných školách a víta otvorenie trhu s učebnicami 

 
Európsky deň jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra, má poukázať na jazykovú 

rozmanitosť v Európe a podporiť aj takýmto spôsobom jazykové vzdelávanie. SUNG dlhodobo 

podporuje pluralitný prístup v cudzojazyčnom vzdelávaní v duchu politiky viacjazyčnosti 

Európskej únie a Referenčného rámca pre pluralitný prístup vo vyučovaní cudzích jazykov.  

 

SUNG oceňuje, že minister školstva bude pokračovať v podpore možnosti výberu prvého cudzieho 

jazyka na primárnom stupni základných škôl. Kvalitná výučba prvého cudzieho jazyka na 

primárnom stupni otvára žiakom dvere pre druhý cudzí jazyk na sekundárnom stupni vzdelávania. 

V tejto súvislosti opätovne poukazujeme na potrebu zabezpečiť vo vzdelávacom systéme učiteľov, 

ktorí sú kvalifikovaní na vyučovanie cudzieho jazyka aj pre primárny stupeň základných škôl. 

Tento stav je možné zabezpečiť len v spolupráci s pedagogickými a filozofickými fakultami, ktoré 

garantujú učiteľské študijné programy.  

 

SUNG vytrvalo požaduje v kontexte podpory viacjazyčnosti aspoň jednohodinové posilnenie 

druhého cudzieho jazyka v štátnom vzdelávacom programe. Myslíme si, že by mal byť druhý 

cudzí jazyk na školách s vyučovacím jazykom slovenským povinný. Takýmto spôsobom by sa 

neznížila ani výstupná jazyková úroveň u žiakov v povinnej angličtine v prípade, že si ju žiaci 

vyberú na druhom stupni základnej školy. 

 

Privítali sme, že ministerstvo školstva zmenilo doterajšiu centralizovanú politiku výberu učebníc 

a otvára trh s učebnicami. Napriek tejto obrovskej príležitosti nie všetky školy uspokoja svoje 

požiadavky na modernizáciu stavu učebníc cudzieho (nemeckého) jazyka, pretože manažment 

školy môže použiť finančné prostriedky z dotácie aj na nákup iných učebníc. Zároveň 

konštatujeme, že v súčasnej náročnej epidemiologickej situácii majú učiteľky a učitelia cudzích 

jazykov výhodu, pretože vydavateľstvá a distribútori v súčasnosti ponúkajú učebnice cudzích 

jazykov s digitálnou podporou a s možnosťou vyučovať v online priestore a napriek sťaženým 

a komplikovaným podmienkam vyučovania počas reštrikčných opatrení v súvislosti s COVID-19 

tak podporujú autonómne učenie sa cudzieho jazyka, v ktorom žiačky a žiaci preberajú iniciatívu 

a spoluzodpovednosť za to, čo sa na vyučovaní odohráva. Túto finančnú náročnosť by mala 

zohľadňovať aj ponuka finančného príspevku na učebnice s digitálnou podporou. Súčasne sa tu 

predpokladá, že štát zabezpečí kvalitné internetové pripojenie pre školy, deti a študentstvo aj 

v najodľahlejších obciach Slovenska, aby plynule mohli prejsť aj na túto formu vzdelávania 

v kritických momentoch.  
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