MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

DODATOK č. 3
ktorým sa mení
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu
študijných a učebných odborov
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO

Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1845:2-925 s účinnosťou
od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

SCHVÁLILO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 23. júna 2017 pod číslom 2017-1927/30021:12-10E0
s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom.
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1.

ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu
Platnosť
ŠVP
Dátum
01. 09.2013

Revidovanie
ŠVP
Dátum
jún 2017

Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod.
Zmena:
Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.
Odôvodnenie:
Zosúladenie s ustanovením § 6 ods. 4 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 Prílohová časť sa na s. 186 – 195 vypúšťajú prílohy: Príloha 1 „Vymedzenie pojmov v štátnom vzdelávacom programe“ a Príloha 2 „Odporúčané postupy
na kontrolu a hodnotenie žiakov.“ Doterajšia Príloha 3 sa označuje ako časť 22.
Doterajšia Príloha 4 sa označuje ako Príloha 1.
V časti 22 „Odporúčané zásady pre tvorbu školského vzdelávacieho programu“
sa na s. 197 text v znení:
„Hoci tvorba ŠkVP je v plnej kompetencií riaditeľa školy, konečné schválenie
ŠkVP musí prebiehať aj na regionálnej úrovni zriaďovateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Po schválení ŠkVP úradom samosprávneho
kraja musí byť tento dokument prístupný verejnosti na www stránkach školy.“
Nahrádza textom
„Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej
rade školy a v rade školy a zverejní ho na verejne prístupnom mieste.“.
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