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SPOŠTOVANI!
Pošiljamo Vam zaključke okrogle mize:

Zakaj se zmanjšuje število ur športne vzgoje v slovenski šoli?
Okroglo mizo smo pripravili v ponedeljek, 26. 3. 2007, v Celju. V razpravi smo ugotovili, da
številne raziskave kažejo na to, da se osnovnošolci in srednješolci vse manj gibljejo.
Zaskrbljujoč je podatek, da 25 % mladostnikov presedi pred televizorjem ali računalnikom
več kot štiri ure dnevno in da se povečuje odstotek tistih, ki imajo preveliko telesno težo.
Prav tako je pri mladostnikih zaslediti slabšanje motoričnih sposobnosti, kar kaže na vse
manjšo količino časa, ki ga le-ti namenijo za gibanje in šport. Po drugi strani pa se v novih
srednješolskih programih zmanjšuje tedensko število ur športne vzgoje, obstaja pa tudi
bojazen, da bo ta negativni trend imel vpliv tudi na prenovo v osnovni šoli.
Udeleženci smo ob zaključku sklenili, da s problematiko in sprejetimi sklepi seznanimo
Ministrstvo RS za šolstvo in šport in še nekatere druge institucije.
SKLEPI:
- Športni pedagogi se zavzemamo za uvedbo treh ur športne vzgoje tedensko po celotni
vertikali od 1. razreda osnovne šole do zadnjega letnika srednje šole. Pri tem pa
zahtevamo, da se v tretjem triletju osnovne šole poleg tretje ure športne vzgoje zagotovi
tudi ohranitev izbirnih predmetov s področja športa in plesa.
- V srednješolskih programih, v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju je
potrebno predmetnike popraviti na tak način, da bodo v predmetnik vključene 3 ure
športne vzgoje in ne samo dve (v 3. in 4. letniku), kot je predvideno v vseh novih
srednješolskih programih. Prav tako zahtevamo, da se tudi v prenovi gimnazijskih
programov obdrži že doseženi standard 3 ure športne vzgoje tedensko.
- Večjo varnost in kvaliteto pouka športne vzgoje v 1. in 2. triletju je potrebno doseči s
skupnim poučevanjem športnega pedagoga in razredne učiteljice.
Pričakujemo, da boste naše ugotovitve in predloge upoštevali pri snovanju sprememb in
zagotavljanju kakovostne šole. Prav tako pa si želimo tesnejšega sodelovanja z Vami.
Športni pozdrav!
Predsednik DUPŠV Celje:
Marjan Plavčak, prof.

Poslano:
- dr. Milan Zver, minister, MŠŠ,
- dr. Alenka Šverc, državna sekretarka, MŠŠ,
- Mojca Škrinjar, generalna direktorica, Direktorat za vrtce in osnovne šole, MŠŠ,
- Janez Mežan, generalni direktor, Direktorat za srednje in višje šole ter izobraževanje
odraslih, MŠŠ,
- Simon Starček, v. d. direktorja, Direktorat za šport, MŠŠ,
- Boris Zupančič, vodja sektorja za osnovno šolstvo, MŠŠ,
- Noel Škerjanc, vodja sektorja za srednje šolstvo, MŠŠ,
- dr. Andreja Barle Lakota, direktorica, Urad za razvoj šolstva, MŠŠ,
- Ada Hočevar Grom, v. d. direktorice, Inštitut za varovanje zdravja RS,
- mag. Gregor Mohorčič, direktor, Zavod RS za šolstvo,
- dr. Natalija Komljanc, strokovna direktorica, Zavod RS za šolstvo.

