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1. ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania pre poma-
turitné štúdium 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2020 december 
2018 

Zmena: 

Aktualizácia rámcových učebných plánov a poznámok 
k rámcovým učebným plánom pre dennú formu štúdia 
v časti 7 Rámcové učebné plány na s. 21 – 22. 

Odôvodnenie: 

Zohľadnenie personálnej náročnosti z dôvodu skutočnej 
potreby delenia tried na skupiny tak, aby bola zabezpe-
čená kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Štátny vzdelávací program vyššieho odborného vzdelania 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2020 december 
2018 

Zmena: 

Aktualizácia rámcových učebných plánov a poznámok 
k rámcovým učebným plánom pre dennú formu štúdia 
v časti 11 Rámcové učebné plány na s. 35 – 36. 

Odôvodnenie: 

Zohľadnenie personálnej náročnosti z dôvodu skutočnej 
potreby delenia tried na skupiny tak, aby bola zabezpe-
čená kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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V časti 7. Rámcové učebné plány sa na s. 21 – 22 celý pôvodný text nahrádza ak-
tualizovaným textom, ktorý znie: 

„7.1 Rámcový učebný plán pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium (N) 

Cieľové zložky vzdelania  

Počet týždenných 
vyučovacích  

hodín vo vzdeláva-
com programe1 

za štúdium  

Minimálny  
celkový počet  

hodín  
za štúdium  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 62 1984 

Disponibilné hodiny  4 128 

SPOLU 66 2112 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 
a vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín  
za celé štúdium 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

62 

Teoretické 
vyučovanie 

Praktické  
vyučovanie 

Spolu 

34 28 62 

Teoretické predmety  34 
a), 

 20 
b)

 54 

odborná prax - 8 
d)

 8 

Disponibilné hodiny
 f)

 4 

SPOLU 66 

7.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné pomaturitné kvalifi-
kačné štúdium (N) 

a) Súčasťou teoretických predmetov je odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, 
francúzsky, ruský, španielsky, taliansky (s minimálnou dotáciou 4 hodiny v týždni 
za celé štúdium). Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Ak ško-
la nevyučuje cudzí jazyk, ktorý absolvoval žiak v predchádzajúcom štúdiu výučba 
prebieha podľa výkonových a obsahových štandardov pre predchádzajúce štú-
dium. Vyučuje sa v 2 skupinách ak je v odbore minimálne 20 žiakov. 

b) Predmety sa vyučujú formou praktických cvičení. V danej triede, v príslušnom 
študijnom odbore a v príslušnom ročníku sa vyučujú v skupinách, pričom počet 
žiakov v skupine je minimálne 9, maximálne 17. 

c) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo (pod-
ľa konfesie).  

d) Na odbornej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväz-

                                            
1
 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)   
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ných právnych predpisov. Predmet sa vyučuje v skupinách, pričom počet žiakov 
v skupine je minimálne 8, maximálne 15. Súčasťou predmetu odborná prax je prax 
organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 1. a 2. ročníku v rozsahu 
minimálne 25 pracovných dní v danom ročníku, 7 hodín denne.  

e) Povinnou súčasťou praktického vyučovania v študijnom odbore 6851 N sociálno-
právna činnosť je sociálno-psychologický výcvik. Sociálno-psychologický výcvik 
možno realizovať formou kurzu alebo odborného predmetu. 

f) Disponibilné hodiny škola použije pri dopracovaní školského vzdelávacieho prog-
ramu. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povin-
ných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných 
predmetov) v učebnom pláne. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe 
vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po 
prerokovaní v pedagogickej rade. 

g) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy rozhodne, ktoré 
predmety v rámci teoretického vyučovania a praktického vyučovania možno spájať 
do viachodinových celkov. 

h) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdeláva-
nia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individu-
álnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby 
jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy 
a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy 
a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu 
a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) 
stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhod-
nenia.  

i) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je za 
celé štúdium minimálne 66 hodín, maximálne 70 hodín. Výučba sa realizuje 
v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová re-
zerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva ap. a v poslednom ročníku na 
absolvovanie maturitnej skúšky.  

j) Rámcový učebný plán sa vzťahuje aj na školy a triedy s vyučovacím jazykom ná-
rodnostnej menšiny.“. 
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V časti 11. Rámcové učebné plány sa na s. 35 – 36 celý pôvodný text nahrádza 
aktualizovaným textom, ktorý znie: 

„11.1 Rámcový učebný plán pre 3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 
(Q) 

Cieľové zložky vzdelania  

Počet týždenných 
vyučovacích  

hodín vo vzdeláva-
com programe2 

za štúdium  

Minimálny  
celkový počet  

hodín  
za štúdium  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 87 2784 

Disponibilné hodiny  12 384 

SPOLU 99 3168 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 
a vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín  
za celé štúdium 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

87 

Teoretické 
vyučovanie 

Praktické  
vyučovanie 

Spolu 

43 44 
b)

 87 

Teoretické predmety  43 
a)

 35 
c)
 78 

odborná prax  - 9 
e)

 9 

Disponibilné hodiny 
f)
 12 

SPOLU 99 

11.2  Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné pomaturitné špecia-
lizačné štúdium (Q) 

a) Súčasťou teoretických predmetov je odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký 
v každom ročníku, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky (s minimálnou dotáciou 
6 hodín v týždni za celé štúdium) a podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cu-
dzie jazyky. Ak škola nevyučuje cudzí jazyk, ktorý absolvoval žiak 
v predchádzajúcom štúdiu výučba prebieha podľa výkonových a obsahových štan-
dardov pre predchádzajúce štúdium. Vyučuje sa v 2 skupinách, ak je v odbore 
minimálne 20 žiakov. 

b) Súčasťou praktického vyučovania je odborný predmet sociálno-psychologický 
výcvik s minimálnou dotáciou 2 hodiny týždenne za celé štúdium. 

c) Predmety sa vyučujú formou praktických cvičení. V danej triede, v príslušnom 
študijnom odbore a v príslušnom ročníku sa vyučujú v skupinách, pričom počet 
žiakov v skupine je minimálne 8, maximálne 15. 

                                            
2
 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)  
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d) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo (pod-
ľa konfesie).  

e) Na odbornej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväz-
ných právnych predpisov. Predmet sa vyučuje v skupinách, pričom počet žiakov 
v skupine je minimálne 8, maximálne 15. Súčasťou predmetu odborná prax je prax 
organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú v priebehu štúdia v rozsahu: 
v 1. ročníku minimálne 30 pracovných dní, 6 hodín denne, v 2. ročníku minimálne 
30 pracovných dní, 7 hodín denne, v 3. ročníku minimálne 20 pracovných dní, 7 
hodín denne. 

f) Disponibilné hodiny škola použije pri dopracovaní školského vzdelávacieho prog-
ramu. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povin-
ných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných 
predmetov) v učebnom pláne. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe 
vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po 
prerokovaní v pedagogickej rade. 

g) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdeláva-
nia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individu-
álnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby 
jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy 
a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy 
a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu 
a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) 
stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhod-
nenia.  

h) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy rozhodne, ktoré 
predmety v rámci teoretického vyučovania a praktického vyučovania možno spájať 
do viachodinových celkov. 

i) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je za 
celé štúdium minimálne 99 hodín, maximálne 105 hodín. Výučba sa realizuje 
v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová re-
zerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva ap. a v poslednom ročníku na 
absolvovanie absolventskej skúšky. 

j) Rámcový učebný plán sa vzťahuje aj na školy a triedy s vyučovacím jazykom ná-
rodnostnej menšiny.“. 


