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Stanovisko k revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
Vážený pane premiére, vážený pane ministře,
s velkým znepokojením jsme ve sdělovacích prostředcích zaznamenali sdělení, že se expertní panel,
který byl ustanoven v rámci revize RVP pro základní vzdělávání, shodl na přeřazení výuky druhého
cizího jazyka na ZŠ mezi předměty povinně volitelné.
Již v průběhu minulých měsíců jsme se snažili v rámci diskuzí a setkání vztahujících se k revizi
rámcových vzdělávacích programů poukazovat na zásadní význam výuky cizích jazyků jako
důležitého předpokladu nejen pro rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a
osobní život, ale i pro rozvoj kognitivních schopností žáků. Z materiálu „Hlavní směry revize RVP
ZV“ prezentovaného dne 21.3.2022 jednoznačně vyplývá, že k argumentům volajícím po zachování
povinné výuky dalšího cizího jazyka, která byla zavedena teprve nedávno, od školního roku
2013/2014, nebylo vůbec přihlédnuto.
Dovolujeme si upozornit na to, že omezení výuky cizích jazyků bude znamenat další významné
prohlubování nerovností ve vzdělávání se všemi dopady, které již nyní pociťuje české školství i
česká společnost. Dětem ze znevýhodněného prostředí bude výrazně snížena možnost jejich
uplatnění se na globálním trhu práce. Považujeme za naprosto neakceptovatelné, že se Česká
republika tímto krokem vyvazuje z mezinárodních úmluv k podpoře výuky cizích jazyků, k nimž se
v minulosti opakovaně zavázala. V neposlední řadě připomínáme, že se tento nesystémový krok
negativně dotkne rozvoje studijních programů filologických a zejména učitelských společně
s didaktikou cizích jazyků jako vědním oborem a zároveň ovlivní pracovní zařazení současných i
budoucích učitelů jazyků a jejich často zásadní zapojení do mezinárodních aktivit českých škol.
Jsme přesvědčeni, že jazyková politika České republiky prochází zásadní krizí. Kromě výše
plánované změny rovněž není řešena návaznost výuky cizích jazyků mezi jednotlivými stupni škol
a není přihlíženo k potřebě dosažení jazykové rozmanitosti ve vzdělávání.

Vážený pane premiére, vážený pane ministře, rádi bychom Vás požádali o osobní setkání, při němž
bychom vám rádi objasnili naše stanoviska a společně s vámi našli řešení tohoto problému.
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č

ů
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ě

ř
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