
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

DODATOK č. 3 

pre 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre strednú športovú školu, skupinu  

odborov vzdelávania 

74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
dňa 30. novembra 2018 pod číslom 2018/1465:37-10E0  

s účinnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc prvým ročníkom.. 

SCHVÁLILO 
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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. 2021 máj 2021 Zmena: 

1. Úprava znenia poznámok v časti 8.1 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory (M) s. 18.  

2. Úprava znenia poznámok v časti 8.1 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory (M) s vyučovacím jazykom národnostných 
menšín na s. 5 Dodatku č. 1. 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie s rozhodnutím ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9630:4-
A2220 zo dňa 8. februára 2021. 

1. V časti 8.1 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory (M) na s. 18 sa upravuje znenie nasledovných poznámok: 

Poznámka b) sa nahrádza nasledovným textom: 

„b) Vyučuje sa jeden z cudzích jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 
ruský, španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie ja-
zyky. Výučba cudzieho jazyka sa realizuje s minimálnou dotáciou 3 hodiny týž-
denne v každom ročníku. Ďalší cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný pred-
met z časovej dotácie disponibilných hodín. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa 
potrieb odboru štúdia a podmienok školy.“.  

Poznámka e) sa nahrádza nasledovným textom: 

„e) Výkonové a obsahové štandardy všeobecnovzdelávacieho predmetu informa-
tika sú súčasťou výkonových a obsahových štandardov predmetu aplikovaná in-
formatika a dotácia 2 hodín týždenne sa presunie z kategórie všeobecnovzdelá-
vacích predmetov do kategórie odborných predmetov. V predmete aplikovaná in-
formatika sa trieda môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok 
školy.“.  

Poznámka h) sa nahrádza nasledovným textom: 

„h) Povinnou súčasťou teoretického odborného vzdelávania je predmet základy 
športovej prípravy s časovou dotáciou minimálne 10 hodín za celé štúdium. Pred-
met obsahuje všeobecnú a špeciálnu časť, ktoré napĺňajú podmienky získania 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifi-
kačného stupňa. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia 
a podmienok školy.“.  

Poznámka i) sa nahrádza nasledovným textom: 
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„i) V ostatných teoretických predmetoch sa trieda môže deliť na skupiny podľa po-
trieb odboru štúdia a podmienok školy.“.  

Poznámka j) sa nahrádza nasledovným textom: 

„j) Predmety sa vyučujú formou praktických cvičení, trieda sa môže deliť na sku-
piny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.“.  

Poznámka l) sa nahrádza nasledovným textom: 

„l) 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. Súčasťou predmetu odborná prax je prax organizovaná 
súvisle, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. ročníku alebo v 3. a 4. ročníku 
štúdia v rozsahu 10 pracovných dní 7 hodín denne. Súčasťou predmetu odborná 
prax je odborná športová prax organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú počas 
štúdia v 2. a 3. ročníku alebo v 3. a 4. ročníku štúdia v rozsahu 5 pracovných dní 
7 hodín denne.“.  

2. V časti 8.3 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory (M) s vyučovacím jazykom národnostných menšín na s. 5 Dodatku 
č. 1 sa upravuje znenie nasledovných poznámok: 

Poznámka c) sa nahrádza nasledovným textom: 

„c) Vyučuje sa jeden z cudzích jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 
ruský, španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie ja-
zyky. Výučba cudzieho jazyka sa realizuje s minimálnou dotáciou 3 hodiny týž-
denne v každom ročníku. Ďalší cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný pred-
met z časovej dotácie disponibilných hodín. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa 
potrieb odboru štúdia a podmienok školy.“.  

Poznámka f) sa nahrádza nasledovným textom: 

„f) Výkonové a obsahové štandardy všeobecnovzdelávacieho predmetu informa-
tika sú súčasťou výkonových a obsahových štandardov predmetu aplikovaná in-
formatika a dotácia 2 hodín týždenne sa presunie z kategórie všeobecnovzdelá-
vacích predmetov do kategórie odborných predmetov. V predmete aplikovaná in-
formatika sa trieda môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok 
školy.“.  

Poznámka i) sa nahrádza nasledovným textom: 

„i) Povinnou súčasťou teoretického odborného vzdelávania je predmet základy 
športovej prípravy s časovou dotáciou minimálne 10 hodín za celé štúdium. Pred-
met obsahuje všeobecnú a špeciálnu časť, ktoré napĺňajú podmienky získania 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifi-
kačného stupňa. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia 
a podmienok školy.“.  

Poznámka j) sa nahrádza nasledovným textom: 

„j) V ostatných teoretických predmetoch sa trieda môže deliť na skupiny podľa po-
trieb odboru štúdia a podmienok školy.“.  

Poznámka k) sa nahrádza nasledovným textom: 
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„k) Predmety sa vyučujú formou praktických cvičení, trieda sa môže deliť na sku-
piny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.“. 

Poznámka m) sa nahrádza nasledovným textom: 

„m) 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. Súčasťou predmetu odborná prax je prax organizovaná 
súvisle, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. ročníku alebo v 3. a 4. ročníku 
štúdia v rozsahu 10 pracovných dní 7 hodín denne. Súčasťou predmetu odborná 
prax je odborná športová prax organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú počas 
štúdia v 2. a 3. ročníku alebo v 3. a 4. ročníku štúdia v rozsahu 5 pracovných dní 
7 hodín denne.“.  


