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1 ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

1.1 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 názvu študijného odboru 2839 Q ma-
nažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu na 
„manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu“ 
na s. 171. 

2. Vloženie Prílohy 4 Základné údaje a Rámcový 
učebný plán pre skrátené štúdium v 1-ročnom 
vzdelávacom programe, Základné údaje 
a Rámcový učebný plán pre skrátené štúdium 
v 2-ročnom vzdelávacom programe. 

Odôvodnenie: 

a) Zosúladenie názvu študijného odboru s usta-
noveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

b) Zosúladenie štátneho vzdelávacieho progra-
mu s ustanovením § 47 a) zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

1. V časti 20 Vzdelávacie oblasti na s. 171 sa slová „manažérstvo kvality v kon-
trolnom laboratóriu“ nahrádzajú slovami „manažérstvo kvality v chemickom labo-
ratóriu“.  

2. Za „Prílohu 3 Odporúčané zásady pre tvorbu školského vzdelávacieho 
programu“ sa na s. 199 vkladá „Príloha 4 Skrátené štúdium“. 
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Príloha 4 SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM 

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM V 1-ROČNOM VZDELÁVACOM PROGRAME  

Základné údaje  

Dĺžka štúdia: 1 rok 

Forma výchovy 
a vzdelávania: 

denné štúdium 

Poskytnutý stupeň vzdela-
nia: 

štúdium neposkytuje stupeň vzdelania 

Vyučovací jazyk: 
štátny jazyk/jazyk národnostných menšín a etnických 
skupín 

Nevyhnutné vstupné požia-
davky na štúdium:  

minimálne stredné odborné vzdelanie a splnenie pod-
mienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni 
vzdelania:  

štúdium neposkytuje stupeň vzdelania 

Doklad o vzdelaní: 
vysvedčenie o záverečnej skúške, dodatok 
k vysvedčeniu o záverečnej skúške 

Možnosti pracovného uplat-
nenia absolventa: 

kvalifikovaný pracovník pre vybrané činnosti v povola-
niach zameraných na chemicko-technologické procesy, 
farmaceutickú, biochemickú výrobu, spracúvanie papie-
ra, spracúvanie kaučuku a plastov, ochranu a tvorbu ži-
votného prostredia a textilnej chémie 

Možnosti ďalšieho štúdia:  nie sú určené  

Rámcový učebný plán pre 1-ročné skrátené štúdium  

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 
Počet týždenných 

vyučovacích hodín za 
celé štúdium 

Počet vyučovacích 
hodín za celé štúdium 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 35 1120 

Teoretické vzdelávanie 10 320 

Praktická príprava 21 672 

Disponibilné hodiny 4 128 

SPOLU 35 1120 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 1-ročné skrátené štúdium 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi teoretickým a praktickým od-
borným vzdelávaním. Tento plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych 
učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie 
oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. 
Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnut-
né minimum. V školskom vzdelávacom programe sa rozširujú podľa potrieb odbo-
rov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín. 

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je 35 
hodín, za celé štúdium 35 hodín. Výučba v učebných odboroch sa realizuje 
v rozsahu 33 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie uči-
va a na absolvovanie záverečnej skúšky. 
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c) Obsah a rozsah vzdelávania v 1-ročnom štúdiu vychádza z požiadaviek a potrieb 
zamestnávateľov. Škola na základe týchto požiadaviek vyberie výkonové 
a obsahové štandardy príslušného učebného odboru uvedené v tomto štátnom 
vzdelávacom programe tak, aby žiaci nadobudli vedomosti a zručnosti potrebné 
pre výkon vybraných pracovných činností a vypracuje  školský vzdelávací prog-
ram.  

d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 

e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

f) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy rozhodne, kto-
ré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať 
do viachodinových celkov.  

g) Praktické vyučovanie sa realizuje formou odborného výcviku a praktických cviče-
ní. Odborný výcvik sa realizuje 3 dni v týždni po 7 hodín, spolu 21 hodín za štú-
dium. Pre kvalitné zabezpečenie vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre 
osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností. Na odbornom výcvi-
ku sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych pred-
pisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi. 

h) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na 
strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy, možno ich využiť na posil-
nenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných odborných predmetov) ale-
bo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných odborných predmetov) 
v učebnom pláne. 

i) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo 
v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva 
predmetu odborný výcvik.  

j) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelá-
vania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú indi-
viduálnym 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 znevý-
hodnenia.  

k) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, kde sa nachádzajú aj žiaci, kto-
rým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vyučo-
vanie všetkých žiakov triedy sa uskutočňuje podľa vzorového učebného plánu 
a vzorových učebných osnov vybraných odborných predmetov v súlade s  požia-
davkami tak, aby žiaci nadobudli vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon vy-
braných pracovných činností. 
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SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM V 2-ROČNOM VZDELÁVACOM PROGRAME  

Základné údaje  

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma výchovy 
a vzdelávania: 

denné štúdium 

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie 

Vyučovací jazyk: 
štátny jazyk/jazyk národnostných menšín a etnických 
skupín 

Nevyhnutné vstupné požia-
davky na štúdium:  

minimálne stredné odborné vzdelanie a splnenie 
podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni 
vzdelania:  

vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: výučný list 

Možnosti pracovného uplat-
nenia absolventa: 

odborne kvalifikovaní  pracovníci  pri výkone skupiny 
povolaní zameraných na chemicko-technologické 
procesy, farmaceutickú, biochemickú výrobu, spracú- 
vanie papiera, kaučuku a plastov, ochranu a tvorbu 
životného prostredia a textilnej chémie (na pozíciách, 
vyžadujúcich zvládnutie základných úkonov, súvisia-
cich s prácou v prevádzkach a laboratóriách) 

Možnosti ďalšieho štúdia:  

vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre ab-
solventov 3. ročných učebných odborov, špeciálne 
kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu 
absolventov 

Rámcový učebný plán pre 2-ročné skrátené štúdium  

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Počet týžden-
ných vyučova-
cích hodín za 
celé štúdium 

Počet vyučova-
cích hodín za 
celé štúdium 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 70 2240 

Teoretické vzdelávanie 15 480 

Praktická príprava 42 1344 

Disponibilné hodiny 13 416 

SPOLU 70 2240 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné skrátené štúdium 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi teoretickým a praktickým od-
borným vzdelávaním. Tento plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych 
učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie 
oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. 
Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnut-
né minimum. V školskom vzdelávacom programe sa rozširujú podľa potrieb odbo-
rov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín. 

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je v 1. 
a 2. ročníku 35 hodín, za celé štúdium 70 hodín. Výučba sa realizuje v 1. ročníku 
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v rozsahu 33 týždňov a v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová rezerva sa vy-
užije na opakovanie a doplnenie učiva a na absolvovanie záverečnej skúšky. 

c) Obsah vzdelávania v 2-ročnom skrátenom štúdiu konkrétneho učebného odboru 
musí byť totožný s obsahom vzdelávania uvedeným v tomto štátnom vzdeláva-
com programe. Rozsah vzdelávania vymedzí škola v učebnom pláne svojho škol-
ského vzdelávacieho programu tak, aby boli naplnené výkonové a obsahové 
štandardy konkrétneho učebného odboru.  

d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 

e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

f) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy rozhodne, kto-
ré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať 
do viachodinových celkov.  

g) Praktické vyučovanie sa realizuje formou odborného výcviku a praktických cviče-
ní. Odborný výcvik sa realizuje v každom ročníku 3 dni v týždni po 7 hodín, spolu 
42 hodín za štúdium. Pre kvalitné zabezpečenie vzdelávania je potrebné vytvárať 
podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností. Na 
odbornom výcviku 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. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa 
riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

h) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia 
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy, možno ich využiť na po-
silnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných odborných predmetov) 
alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných odborných predme-
tov) v učebnom pláne. 

i) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo 
v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva 
predmetu odborný výcvik.  

j) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelá-
vania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú indi-
viduálnym 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 znevý-
hodnenia. 

k) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj žiaci, 
ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdeláva-
nia, vyučovanie všetkých žiakov triedy sa uskutočňuje podľa vzorového učebného 
plánu (časť „Odborné predmety“) a vzorových učebných osnov odborných pred-
metov pri zachovaní pomeru 40% (896 hodín) teoretické vzdelávanie, 60% (1344 
hodín) odborný výcvik.   


