
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

 

 

 

DODATOK č. 1 

 

ktorým sa mení 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre 

pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny  

 

schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5621/3296:1-100A ako súčasť štátneho vzdelávacieho  

programu s platnosťou od  1. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHVÁLILO 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 2017 pod číslom   

2017-7512/20194:1-10I0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc  

prvým ročníkom 



1. Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny sa v časti 

„ročník primárne vzdelávanie“, časť „vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia“ vo 

vyučovacom predmete „jazyk národnostnej menšiny a literatúra“  

počet hodín v prvom ročníku       1  

počet hodín v druhom ročníku     2 

 

zmení na 

 

počet hodín v prvom ročníku       2  

počet hodín v druhom ročníku    3. 

 

 

2. Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny sa v časti 

„ročník primárne vzdelávanie“, časť „vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra“ vo 

vyučovacom predmete „výtvarná výchova“  

počet hodín v prvom ročníku       2  

počet hodín v druhom ročníku     2 

 

zmení na 

 

počet hodín v prvom ročníku       1  

počet hodín v druhom ročníku     1. 

 

3. Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny sa v časti 

„Poznámky“  

 

Dopĺňa: 

„bod 11. V prípade výberu Rámcového učebného plánu pre ZŠ s vyučovaním jazyka 

národnostnej menšiny platného od 1.9.2017 škole odporúčame:  

a) využiť voliteľné (disponibilné) hodiny na posilnenie jazyka národnostnej menšiny 

a literatúry,  

b) využiť pedagogický prístup Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) 

v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov na zlepšenie jazykovej kompetencie žiakov 

v jazyku národnostnej menšiny.“ 

 

4. Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny sa v časti 

„Poznámky“  

 

Dopĺňa: 

„12. Od 1. 9. 2017 si školy môžu vybrať jeden z dvoch rámcových učebných plánov:  

a. Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny platný od 

1. 9. 2015,  

b. Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny platný od 

1. 9. 2017 (dodatok k iŠVP pre primárne vzdelávanie).“ 


