
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

DODATOK č. 1 

ktorým sa mení 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu  

študijných odborov 

43 VETERINÁRSKE VEDY 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa  
15. januára pod číslom 2013-762/1851:6-925 s účinnosťou od  

1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 

SCHVÁLILO 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-9967/29147:22-10E0  

účinnosťou od 1. septembra 2016 začínajúc prvým ročníkom. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 
.............. pod číslom ...................................... s platnosťou od 1. septembra 2013 začí-

najúc prvým ročníkom. 
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1 ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 
 
Štátny vzdelávací program stredného odborného vzdelania 
 

Účinnosť  
dodatku ŠVP 

Dátum 

Revidovanie ŠVP 
Dátum 

Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2016 jún 2016 Zmena: 

1. Zmena v časti 3.2 Formy praktického vyučovania. 

Odôvodnenie: 

a) Doplnenie a spresnenie spôsobu výkonu praktic-
kého vyučovania v skupine študijných odborov 
43 Veterinárske vedy.  

Na s. 8 v časti 3.2 Formy praktického vyučovania sa slová:  

„Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy 
v stredných odborných školách. Formami praktického vyučovania v skupine odborov 
43 Veterinárske vedy sú pre:  
- úplné stredné odborné vzdelanie – odborná prax a praktické cvičenia,  

- úplné stredné odborné vzdelanie – pomaturitné kvalifikačné štúdium – odborná 
prax a praktické cvičenia.“.  

nahrádzajú slovami: 

„Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy 
v stredných odborných školách.  

Formami praktického vyučovania pre úplné stredné odborné vzdelanie, vrátane po-
maturitného kvalifikačného štúdia sú – praktické cvičenia, odborná prax a súvisle or-
ganizovaná prax. 

Cieľom odbornej praxe a súvisle organizovanej praxe vo veterinárnych odboroch je 
nácvik odborných zručností, ktorý sa odvíja od organizačného zabezpečenia náplne 
praktickej prípravy na zmluvných pracoviskách, ktorými sú v prevažnej miere praco-
viská živočíšnej výroby, chovateľské zariadenia, nemocnice, polikliniky a súkromné 
ambulancie s osobitným režimom výkonu práce, čomu musí byť flexibilne prispôso-
bené aj zmluvné plnenie výkonu praktického vyučovania. Z uvedených dôvodov mô-
že byť hodinová dotácia predmetu odborná prax spájaná do blokovej výučby, k čomu 
škola následne prispôsobí aj organizáciu vyučovacieho procesu. Odborná prax a sú-
visle organizovaná prax sa realizujú v podmienkach školy a na zmluvných pracovis-
kách a môžu sa vykonávať aj počas obdobia hlavných školských prázdnin formou 
skupinovou alebo individuálnou. Počet žiakov v skupine a počet hodín vyučovania 
v jednom vyučovacom dni sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Spôsob výkonu praktického vyučovania si škola rozpracuje v školskom vzdelávacom 
programe.“. 


