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Koncepcia vzdelávania v jazykových školách  

Akčný plán 2017 – 2020 

 

 Koncepcia vzdelávania v jazykových školách (ďalej len “koncepcia“) bola 

vypracovaná Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej len „ŠPÚ“) a schválená Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) dňa 

21. decembra 2016 pod číslom 2016-25668/50313:10B0. Implementácia navrhovaných 

opatrení koncepcie a ďalších súvisiacich zmien prebieha podľa nasledovného akčného plánu 

v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.  Implementácia schválených opatrení bude prebiehať 

prostredníctvom splnenia nasledovných hlavných úloh za súčinnosti viacerých inštitúcií 

pod vedením MŠVVaŠ SR: 

 

1. Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu pre jazykové školy (ďalej len „ŠVP“) 

– zapracovanie navrhovaných zmien do ŠVP vrátane využívania informačných 

a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v jeho jednotlivých častiach a doplnenie 

o vzdelávacie štandardy pre vyučované cudzie jazyky, ktoré sú východiskom pre vytvorenie 

celkového rámca jazykového vzdelávania. Na inovovaný ŠVP nadväzujú úpravy ďalších 

záväzných dokumentov a úprava právnych predpisov.  

 

2. Štandardizácia štátnych jazykových skúšok (ďalej len „šjs“) – proces 

štandardizácie šjs je plánovaný v dvoch fázach. V prvej fáze sa vypracujú špecifikácie šjs 

za účelom zjednotenia ich formy a obsahu, následne budú realizované školenia k tvorbe úloh 

a hodnotenia v súlade so špecifikáciami. V druhej fáze sa vypracuje stratégia zvýšenia 

objektívnosti šjs, ktorá bude obsahovať analýzu možných foriem ich štandardizácie vzhľadom 

na potrebné finančné, personálne a odborné požiadavky. 

 

3. Zavedenie novej jazykovej skúšky do systému jazykových skúšok, inovácia 

dokladov o dosiahnutom jazykovom vzdelaní, prehľadné a dostupné informácie 

o jazykových skúškach administrovaných jazykovými školami – prepracovanie systému 

jazykových skúšok a ďalšie úpravy súvisiace s inováciou a sprehľadnením platných dokladov 

o vykonaní jazykových skúšok. 

  

4. Novela Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. 

o jazykovej škole (ďalej len „vyhláška o jazykovej škole“) – prepracovanie vyhlášky 

o jazykovej škole podľa zistení uvedených v koncepcii, ako aj v súlade s implementáciou 

všetkých opatrení. Vyhláška o jazykovej škole bude v súlade s novým ŠVP, novou formou 

šjs, bude brať do úvahy špecifiká výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a bude 

upravovať aj skúšku potrebnú pre získanie Osvedčenia o stupni zvládnutia jazyka. 

 

5. Rozšírenie možností profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov 

jazykových škôl – rozšírenie ponuky programov kontinuálneho vzdelávania Metodicko-

pedagogickým centrom (ďalej len „MPC“) pre učiteľov jazykových škôl, príprava školení 

a seminárov zameraných na zmeny súvisiace s implementáciou koncepcie a s využívaním 

moderných IKT. 
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Úloha 1  Inovácia ŠVP  

Opatrenie č. 2: Prepracovanie ŠVP – časť Rámcový učebný plán. 

Opatrenie č. 3: Prepracovanie ŠVP – všeobecné časti. 

Opatrenie č. 4: Vypracovanie vzdelávacích štandardov pre jednotlivé cudzie jazyky. 

Hlavné činnosti Termín 

splnenia 

Výstup Zodpovedná 

organizácia 

1.1 Vypracovanie všeobecnej 

časti inovovaného ŠVP  

31. 10. 2017 Návrh všeobecných častí inovovaného 

ŠVP 

ŠPÚ 

1.2 Vypracovanie 

vzdelávacích  štandardov z 

cudzích jazykov  pre 

jazykové školy  

15. 11. 2017 

  

Vzdelávacie štandardy pre jazykové 

školy 

ŠPÚ 

1.3 Zostavenie finálneho 

dokumentu – inovovaný ŠVP 

a jeho postúpenie na 

MŠVVaŠ SR 

27. 11. 2017 Inovovaný ŠVP ŠPÚ 

1.4 Schvaľovací proces   

inovovaného ŠVP  

15. 12. 2017 Schválený inovovaný ŠVP  MŠVVaŠ SR 

1.5 Vytvorenie programu 

školení pre riaditeľov 

jazykových škôl k zavádzaniu  

inovovaného ŠVP  

30. 6. 2018 Program školení k  inovovanému ŠVP  ŠPÚ 

1.6 Realizácia školení pre 

riaditeľov jazykových škôl 

k zavádzaniu  inovovaného 

ŠVP  

30. 6. 2019 Školenia pre riaditeľov jazykových škôl ŠPÚ 

Zhrnutie výstupov z úlohy 1 Inovovaný ŠVP obsahujúci vzdelávacie štandardy pre základný, 

stredný, vyšší kurz a prípravné kurzy pre šjs zaradené do ŠVP: 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Ruský jazyk 

Taliansky jazyk 

Španielsky jazyk 

Francúzsky jazyk 

Slovenský jazyk ako cudzí jazyk 

Program školení k  inovovanému ŠVP  

Školenia pre riaditeľov jazykových škôl k zavádzaniu  inovovaného  

ŠVP  

Poznámka  Opatrenie č. 2:  Prepracovanie ŠVP – časť Rámcový učebný plán ŠPÚ 

realizovalo vo februári 2017. 
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Úloha 2 Štandardizácia šjs 

Opatrenie č. 8: Štandardizácia šjs – revidovať špecifikácie všetkých typov šjs, vypracovať stratégiu 

zvýšenia objektívnosti šjs od procesu tvorby testových úloh a zadaní až po proces ich vyhodnocovania. 

Opatrenie č. 9: Kritériá pre získanie oprávnenia vykonávať šjs - revidovať kritériá v súlade s 

potrebami implementácie nových špecifikácií a stratégie zvýšenia objektívnosti šjs. 

Hlavné činnosti Termín 

splnenia 

Výstup Zodpovedná 

organizácia 

2.1 Pracovné stretnutie 30. 6. 2017 Závery k podobe špecifikácií a 

spolupráci pri ich vypracovaní  

ŠPÚ 

Prizvané 

organizácie: 

MŠVVaŠ SR, 

NÚCEM, 

MPC, JŠ, 

bilingválne 

gymnáziá 

2.2 Návrh špecifikácií šjs 31. 5. 2018 Špecifikácie šjs  ŠPÚ 

NÚCEM 

2.3 Návrh skúšobného 

poriadku pre šjs 

31. 5. 2018 Skúšobný poriadok pre šjs ŠPÚ 

NÚCEM 

2.4 Návrh kritérií pre 

udelenie oprávnenia 

vykonávať šjs 

31. 5. 2018 Kritériá pre udelenie oprávnenia 

vykonávať šjs 

ŠPÚ 

NÚCEM 

2.5 Pracovné stretnutie 

k tvorbe obsahov školení 

a programov kontinuálneho 

vzdelávania zameraných na 

novú formu šjs 

31. 5. 2018 Závery k obsahom školení a programov 

kontinuálneho vzdelávania v súlade 

s predloženými návrhmi (2.2, 2.3, 2.4) 

MPC 

Prizvané 

organizácie:  

MŠVVaŠ SR, 

NÚCEM, 

ŠPÚ, JŠ 

2.6 Vypracovanie obsahov 

školení a programov 

kontinuálneho vzdelávania 

zameraných na novú formu 

šjs 

31. 5. 2019 Školenia a programy kontinuálneho 

vzdelávania  

- Obsahy školení 

- Počet vytvorených programov KV 

MPC 

ŠPÚ 

NÚCEM 

2.7 Realizácia školení a 

programov kontinuálneho 

vzdelávania zameraných na 

novú formu šjs 

31. 12. 2020 Školenia a programy kontinuálneho 

vzdelávania 

- Počet školení/Počet vyškolených 

učiteľov 

- Počet skupín vzdelávania/Počet   

  absolventov vzdelávania 

MPC 

ŠPÚ 

NÚCEM 

2.8 Pracovné stretnutia 

k stratégii zvýšenia 

objektívnosti šjs 

30. 9. 2018 

 

Závery k vypracovaniu stratégie 

zvýšenia objektívnosti šjs 

MŠVVaŠ SR 

ŠPÚ 

MPC 

NÚCEM 

2.9 Návrh stratégie zvýšenia 

objektívnosti šjs 

30. 6. 2019 Návrh stratégie zvýšenia objektívnosti 

šjs 

MŠVVaŠ SR 

ŠPÚ 

MPC 

NÚCEM 

2.10 Schválenie stratégie 

zvýšenia objektívnosti šjs 

30. 9. 2019  Stratégia zvýšenia objektívnosti šjs – 

finálny dokument 

MŠVVaŠ SR 
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Zhrnutie výstupov z úlohy 2  Vypracované špecifikácie šjs. 

Prepracovaný skúšobný poriadok pre šjs. 

Prepracované kritériá pre udelenie oprávnenia vykonávať šjs. 

Vypracovaná stratégia zvýšenia objektívnosti šjs. 

Úloha 3 Zavedenie novej jazykovej skúšky do systému jazykových skúšok, 

inovácia dokladov o dosiahnutom jazykovom vzdelaní, prehľadné 

a dostupné informácie o jazykových skúškach administrovaných 

jazykovými školami 

Opatrenie č. 5: Zaradenie dokladu Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka do zoznamu 

dokladov.  

Opatrenie č. 6: Zaradenie nového typu skúšky ako kritéria pre získanie Osvedčenia o stupni zvládnutia 

cudzieho jazyka. 

Opatrenie č. 7: Úprava formuláru dokladov o dosiahnutom jazykovom vzdelaní. 

Opatrenie č. 10: Informačný portál o kvalifikačných skúškach na jazykových školách. 

Hlavné činnosti Termín 

splnenia 

Výstup Zodpovedná 

organizácia 

3.1 Vypracovanie návrhu 

systému úrovňových skúšok 

pre jazykové školy 

30. 4. 2018  Návrh systému úrovňových skúšok pre 

jazykové školy 

ŠPÚ 

NÚCEM 

3.2 Predloženie návrhu 

systému úrovňových skúšok 

pre jazykové školy na 

MŠVVaŠ SR 

30. 6. 2018 Finálny dokument „Systém úrovňových 

skúšok pre jazykové školy“ 

ŠPÚ 

3.3 Návrh úprav dokladov 

o dosiahnutom jazykovom 

vzdelaní 

30. 4. 2018 Návrh úprav dokladov – predložený na 

pripomienkovanie 

ŠPÚ 

3.4 Predloženie návrhu úprav 

dokladov o dosiahnutom 

jazykovom vzdelaní na 

MŠVVaŠ SR 

30. 6. 2018 Finálny dokument – doklady 

o dosiahnutom vzdelaní 

ŠPÚ 

3.5 Zapracovanie 

predložených návrhov do 

legislatívy  

1.  9. 2019 Doplnený a aktualizovaný zákon č. 

245/2008 Z. z. – doklady o získanom 

vzdelaní, jazyková škola 

MŠVVaŠ SR 

3.6 Návrh spôsobu 

zverejňovania informácií 

o kvalifikačných skúškach na 

jazykových školách 

31. 5. 2019 Technické riešenie, obsah (typ 

informácií, zdroj informácií) 

MŠVVaŠ SR 

ŠPÚ 

Zhrnutie výstupov z úlohy 3 Systém úrovňových skúšok pre jazykové školy. 

Doplnený a aktualizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov. 

Upravené doklady o dosiahnutom jazykovom vzdelaní. 

Informačný portál bude slúžiť na informovanie verejnosti o jazykových 

skúškach na jazykových školách vrátane získania dokladov 

o dosiahnutom stupni jazykového vzdelania. 

Úloha 4 Novela vyhlášky o jazykovej škole 

Opatrenie č. 1: Úprava vyhlášky o jazykovej škole. 

Opatrenie č. 8: Štandardizácia šjs. 

Opatrenie č. 9: Kritériá pre vykonávanie šjs – úprava vyhlášky o jazykovej škole. 

Hlavné činnosti Termín 

splnenia 

Výstup Zodpovedná 

organizácia 

4.1 Pracovné stretnutia 

k príprave návrhu novely 

vyhlášky o jazykovej škole 

31. 10. 2017  Závery z pracovného stretnutia MŠVVaŠ SR 

Prizvané 

organizácie:  

ŠPÚ, 

NÚCEM, 

jazykové 

školy, 

zástupcovia 

zriaďovateľo

v jazykových 

škôl 

4.2 Príprava návrhu novely 

vyhlášky o jazykovej škole 

v súlade s inováciou ŠVP 

a implementáciou opatrení 

koncepcie 

15. 12. 2018 Návrh úpravy a doplnenia vyhlášky 

o jazykovej škole v súlade 

s implementáciou koncepcie  

ŠPÚ 

NÚCEM 

4.3 Schválenie novely 

vyhlášky o jazykovej škole 

a novej formy šjs 

(špecifikácia, skúšobný 

poriadok, kritériá pre 

udelenie oprávnenia) 

31. 3. 2019 Novela vyhlášky o jazykovej škole MŠVVaŠ SR 

Zhrnutie výstupov z úlohy 4 Znenie novely vyhlášky o jazykovej škole, ktoré je v súlade so 

všetkými úpravami realizovanými v rámci implementácie opatrení 

koncepcie. 
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Úloha 5  Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov na jazykových 

školách 

Opatrenie č. 12: 

a) Podporiť rozšírenie ponuky odborných školení priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR a 

programov kontinuálneho vzdelávania MPC pre učiteľov jazykových škôl a tieto programy 

kontinuálneho vzdelávania realizovať v jednotlivých regionálnych pracoviskách MPC.  

b) Vytvoriť koncepciu programov kontinuálneho vzdelávania a školení, ktoré by sa zamerali na 

inováciu vzdelávania v jazykových školách a zmeny odporúčané v tejto koncepcii (inovácia vyhlášky o 

jazykovej škole; inovácia ŠVP a Rámcového učebného plánu, tvorba nových špecifikácií šjs). 

Hlavné činnosti Termín 

splnenia 

Výstup Zodpovedná 

organizácia 

5.1 Pracovné stretnutie 

zamerané na analýzu súčasnej 

ponuky programov 

kontinuálneho vzdelávania 

pre učiteľov jazykových škôl 

a prípravu návrhu na tvorbu 

nových programov 

kontinuálneho vzdelávania 

31. 5. 2017 Závery stretnutia – požiadavky na 

tvorbu programov kontinuálneho 

vzdelávania 

MPC 

5.2 Tvorba nových 

programov kontinuálneho 

vzdelávania pre učiteľov 

jazykových škôl a ich 

predloženie na akreditáciu 

31. 10. 2017  Počet vytvorených programov 

kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov 

jazykových škôl predložených na 

akreditáciu 

MPC 

5.3 Vytvorenie ponuky 

programov kontinuálneho 

vzdelávania pre učiteľov 

jazykových škôl 

15. 12. 2017 

 

Ponuka programov kontinuálneho 

vzdelávania pre učiteľov jazykových 

škôl na školské roky 2018/19 – 2019/20 

MPC 

5.4 Realizovanie vzdelávania 

v programoch kontinuálneho 

vzdelávania pre učiteľov 

jazykových škôl na školský 

rok 2018/19 

Šk. rok 

2018/2019 

 

Počet skupín vzdelávania/ Počet 

absolventov vzdelávania 

 

 

Pozn. 40 JŠ; 616 učiteľov (zdroj: CVTI 

– štatistiky k 15.9.2016) 

MPC 

5.5 Realizovanie vzdelávania 

v programoch kontinuálneho 

vzdelávania pre učiteľov 

jazykových škôl na školský 

rok 2019/20 

Šk. rok 

2019/2020 

 

Počet skupín vzdelávania/ Počet 

absolventov vzdelávania 

 

 

Pozn. 40 JŠ; 616 učiteľov (zdroj: CVTI 

– štatistiky k 15.9.2016) 

MPC 

Zhrnutie výstupov z úlohy 5 Nové programy kontinuálneho vzdelávania zamerané na didaktické 

metódy vyučovania cudzích jazykov. 

Nové programy kontinuálneho vzdelávania zamerané na 

implementáciu koncepcie. 


