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1 ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program stredného odborného vzdelania 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2021 máj 2021 Zmena: 

1. Vloženie poznámky „r“ v časti „7.2 Poznámky k rám-
covému učebnému plánu pre 3-ročné učebné od-
bory“ na s. 33. 

2. Vloženie poznámky „s“ v časti „7.4 Poznámky k rám-
covému učebnému plánu pre 3-ročné učebné od-
bory s vyučovacím jazykom národnostných menšín“ 
na s. 37. 

Odôvodnenie: 

Úprava hodinovej dotácie všeobecnovzdelávacích a od-
borných predmetov vzhľadom na triedy, v ktorých sú aj 
žiaci pripravujúci sa v systéme duálneho vzdelávania. 

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. Vloženie poznámky „t“ v časti „11.6 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborného 
výcviku“ na s. 74.  

2. Vloženie poznámky „u“ v časti „11.8 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborného 
výcviku s vyučovacím jazykom národnostných men-
šín“ na s. 78. 

Odôvodnenie: 

Úprava hodinovej dotácie všeobecnovzdelávacích a od-
borných predmetov vzhľadom na triedy, v ktorých sú aj 
žiaci pripravujúci sa v systéme duálneho vzdelávania. 

1. V časti 7.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné od-
bory na s. 33 sa vkladá nová poznámka „r“, ktorá znie:  

„r) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 
sa výučba cudzieho jazyka realizuje minimálne v rozsahu 5 týždenných vyučova-
cích hodín. Výučba telesnej a športovej výchovy sa realizuje v rozsahu minimálne 
3 týždenné vyučovacie hodiny za štúdium. Predmet odborný výcvik sa realizuje 
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podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu minimálne 50 týžden-
ných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2. a 3. ročník 17,5 hodín), 
pričom počet disponibilných hodín je 13,5; maximálne 60 týždenných vyučovacích 
hodín za štúdium (1. ročník 18 hodín, 2. a 3. ročník 21 hodín) , pričom počet dis-
ponibilných hodín je 3,5.“. 

2. V časti 7.4 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné od-
bory s vyučovacím jazykom národnostných menšín na s. 37 sa vkladá nová 
poznámka „s“, ktorá znie: 

„s) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 
sa výučba cudzieho jazyka realizuje minimálne v rozsahu 5 týždenných vyučova-
cích hodín. Výučba telesnej a športovej výchovy sa realizuje v rozsahu minimálne 
3 týždenné vyučovacie hodiny za štúdium. Predmet odborný výcvik sa realizuje 
podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu minimálne 50 týžden-
ných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2. a 3. ročník 17,5 hodín), 
pričom počet disponibilných hodín je 10; maximálne 60 týždenných vyučovacích 
hodín za štúdium (1. ročník 18 hodín, 2. a 3. ročník 21 hodín), pričom počet dispo-
nibilných hodín je 0.“. 

3. V časti 11.6 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku na s. 74 sa 
vkladá nová poznámka „t“, ktorá znie: 

„t) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 
znižuje sa počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacej oblasti „Človek 
a spoločnosť“ z 5 týždenných vyučovacích hodín za štúdium na 2 a vo vzdeláva-
cej oblasti „Zdravie a pohyb“ zo 6 týždenných vyučovacích hodín na 4. Predmet 
odborný výcvik sa realizuje podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov 
v rozsahu minimálne 48 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 6 
hodín, 2., 3., a 4. ročník 14 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 25; maxi-
málne 67,5 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2., 3., 
a 4. ročník 17,5 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 5,5.“. 

4. V časti 11.8 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím 
jazykom národnostných menšín na s. 78 sa vkladá nová poznámka „u“, ktorá 
znie: 

„u) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 
znižuje sa počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacej oblasti „Človek 
a spoločnosť“ z 5 týždenných vyučovacích hodín na 2 a vo vzdelávacej oblasti 
„Zdravie a pohyb“ zo 6 týždenných vyučovacích hodín na 4. Predmet odborný vý-
cvik sa realizuje podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu mi-
nimálne 48 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 6 hodín, 2., 3., 
a 4. ročník 14 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 13; maximálne 58,5 
týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 6 hodín, 2., 3. a 4. ročník 17,5 
hodín), pričom počet disponibilných hodín je 2,5.“. 


