
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

 

DODATOK č. 2  

 

ktorým sa mení 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 

 

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky                 

dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre prvý stupeň základnej školy                

s platnosťou od  1. 9. 2015 

a 

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE – 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky                 

dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy              

s platnosťou od  1. 9. 2015. 

 

 

 

 

 

 

SCHVÁLILO 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 21. 07. 2017          

pod číslom 2017-11532/34276:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 

s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020 

 



1.  RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským sa v časti 

„Poznámky“  

 

dopĺňa bod 12:  

 

„12. Škola využije  v 9. ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho programu jednu hodinu 

z voliteľných (disponibilných) hodín na posilnenie vyučovacieho predmetu dejepis.“ 

 

2. Na s. 23 ŠVP pre primárne vzdelávanie v časti 10. 2 Povinné učebné priestory škôl a ich 

vybavenie poznámka 12 pod čiarou sa text: 

 

„12 Uvedené učebné priestory a ich vybavenie je povinné pre novovzniknuté základné 

školy. Ostatné školy doplnia povinné učebné priestory a ich vybavenie v priebehu 

trojročného prechodného obdobia.“ 

 

nahrádza slovami 

 

„12 Uvedené učebné priestory a ich vybavenie (okrem telocviční) je povinné                  

pre novovzniknuté základné školy. Ostatné  školy doplnia povinné učebné priestory a ich 

vybavenie (okrem telocviční) v priebehu päťročného prechodného obdobia.“ 

 

3. Na s. 21 ŠVP pre  nižšie stredné vzdelávanie v časti 10.2 Povinné učebné priestory škôl      

a ich vybavenie poznámka 10 pod čiarou sa text:  

 

„10 Uvedené učebné priestory a ich vybavenie je povinné pre novovzniknuté základné 

školy. Ostatné školy doplnia povinné učebné priestory a ich vybavenie v priebehu 

trojročného prechodného obdobia.“ 

 

nahrádza slovami: 

 

„10 Uvedené učebné priestory a ich vybavenie je povinné pre novovzniknuté základné 

školy. Ostatné školy doplnia povinné učebné priestory a ich vybavenie v priebehu 

päťročného prechodného obdobia.“ 

 

4. Zrušuje sa Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne  

vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu   

a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre prvý 

stupeň základnej školy s platnosťou od  1. 9. 2015 a nižšie stredné vzdelanie – 2. stupeň 

základnej školy schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej 

školy s platnosťou od  1. 9. 2015, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu        

a športu Slovenskej republiky dňa 11. 05. 2017 pod číslom 2017-7449/20017:1-10A0         

s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 

2019/2020. 


