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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 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2020 jún 2019 Zmena: 

Aktualizácia poznámok k rámcovému učebnému plánu 
v časti 7 Rámcové učebné plány na s. 24 – 29. 

Odôvodnenie: 

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

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 jún 2019 Zmena: 

Aktualizácia poznámok k rámcovému učebnému plánu 
v časti 11 Rámcové učebné plány na s. 42 – 43. 

Odôvodnenie: 

Zohľadnenie personálnej náročnosti z dôvodu skutočnej 
potreby delenia tried na skupiny tak, aby bola 
zabezpečená 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 jún 2019 Zmena: 

Aktualizácia poznámok k rámcovému učebnému 
plánu v časti 15 Rámcové učebné plány na s. 53 – 
54. 

Odôvodnenie: 

Zohľadnenie personálnej náročnosti z dôvodu 
skutočnej potreby delenia tried na skupiny tak, aby 
bola zabezpečená kvalita výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 
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1. V Dodatku č. 2 v časti 7. Rámcové učebné plány v kapitole 7.2 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory (M) sa: 

* text poznámky e) nahrádza novým textom v znení: 

„e) V prípade, že škola učí informatiku v prepojení s konkrétnym študijným 
odborom (t. j. aplikovanú informatiku) presunie sa dotácia 2 hodín týždenne 
z kategórie všeobecnovzdelávacích predmetov do kategórie odborných 
predmetov. V predmete informatika (aplikovaná informatika) sa trieda delí 
na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 16. Ďalšia skupina vznikne 
až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet žiakov.“  

* text poznámky g) nahrádza novým textom v znení: 

„g) Predmety sa na 10 hodinách v týždni za celé štúdium v danej triede, 
v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom ročníku vyučujú v skupinách, 
pričom počet žiakov v skupine je minimálne 9, maximálne 17.“  

* text poznámky i) nahrádza novým textom v znení: 

„i) 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.“  

2. V Dodatku č. 2 v časti 7. Rámcové učebné plány v kapitole 7.4 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory (M) 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa 

* text poznámky f) nahrádza novým textom v znení: 

„f) V prípade, že škola učí informatiku v prepojení s konkrétnym študijným 
odborom (t. j. aplikovanú informatiku) presunie sa dotácia 2 hodín týždenne 
z kategórie všeobecnovzdelávacích predmetov do kategórie odborných 
predmetov. V predmete informatika (aplikovaná informatika) sa trieda delí 
na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 16. Ďalšia skupina vznikne 
až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet žiakov.“  

* text poznámky h) nahrádza novým textom v znení: 

„h) Predmety sa na 10 hodinách v týždni za celé štúdium v danej triede, 
v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom ročníku vyučujú v skupinách, 
pričom počet žiakov v skupine je minimálne 9, maximálne 17.“  

* sa text poznámky j) nahrádza novým textom v znení: 

„j) 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.“  
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3. V Dodatku č. 2 v časti 11. Rámcové učebné plány v kapitole 11.2 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné 
štúdium (N) sa 

*  text poznámky a) nahrádza novým textom v znení: 

„a) Predmety sa na 8 hodinách v týždni za celé štúdium v danej triede, 
v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom ročníku vyučujú v skupinách, 
pričom počet žiakov v skupine je minimálne 9, maximálne 17.“  

* text poznámky c) nahrádza novým textom v znení: 

„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 9, maximálne 17.“  

4. V Dodatku č. 2 v časti 15. Rámcové učebné plány v kapitole 15.2 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné vyššie odborné štúdium (Q) sa 
text poznámky c) nahrádza novým textom v znení: 

„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.“  


