Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dodatok č. 7

k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a číslom
2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015

„Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho
prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
a na zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského
zákona.“

SCHVÁLILO
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 29. 6. 2020 pod
číslom 2020/13534:1–A2110 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné
školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom
národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s
platnosťou od 1. 9. 2020

Zohľadňujúc potreby žiakov v súvislosti s prerušením školského vyučovania v školách v školskom roku
2019/2020 (ďalej len „mimoriadna situácia“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“):
1. Vydáva upravené vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí pre 1.-3. ročník základných škôl
(ďalej len „upravené vzdelávacie štandardy“) uvedené v prílohách 1. – 8. za týchto podmienok:
a) Upravené vzdelávacie štandardy je možné využiť na vzdelávania žiakov, ktorí boli
žiakmi 1. a 2. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020, a to až do ukončenia 3. ročníka;
b) Upravené vzdelávacie štandardy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania
v základných školách podľa § 6 ods. 1 školského zákona. Sú vzdelávacími štandardmi
na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú žiaci získať, aby mohli
pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu podľa § 9 ods.
1 školského zákona. Upravené ciele a obsah sú súhrnné pre 1.-3. ročník, nie pre každý
ročník zvlášť. Rozdelenie cieľov a obsahu vzdelávania do ročníkov určí podľa § 9 ods. 5
školského zákona škola tak, aby umožnila žiakom čo najlepšie nadobudnúť potrebné
vedomosti a zručnosti s ohľadom na dôsledky mimoriadnej situácie v školskom roku
2019/2020; metodickú pomoc poskytne školám Štátny pedagogický ústav;
c) Vzdelávacie štandardy vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu
schválené dňa 6.2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0, v znení neskorších
dodatkov t.j. doterajšie štandardy sú naďalej platné. Škola má možnosť si pre každú
vzdelávaciu oblasť jednotlivo vybrať, či bude postupovať podľa doterajších
štandardov, alebo podľa upravených vzdelávacích štandardov. Prípadné rozhodnutie
postupovať podľa upravených vzdelávacích štandardov sa zaznačí v školskom
vzdelávacom programe.
2. V ŠVP v bode 5 „Vzdelávacie štandardy“ sa vypúšťa veta:
„Vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci konkrétneho
časového intervalu – ročníka, stupňa.“
a na začiatok bodu 5 „Vzdelávacie štandardy“ sa vkladajú tieto vety:
„Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a
schopností, ktoré majú žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti
vzdelávacieho programu alebo aby im mohol byť priznaný stupeň vzdelania. Na ich základe
škola vo svojom školskom vzdelávacom programe vypracuje učebné osnovy, ktoré vymedzujú
výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov
podľa učebného plánu školy. Rozdelenie štandardov do ročníkov v štátnom vzdelávacom
programe má charakter odporúčania, škola ich do ročníkov rozdelí tak, aby ich rozsah
zodpovedal časovej dotácii podľa učebného plánu školy. Škola pri tvorbe učebných osnov
dodržiava zásadu vekuprimeranosti a zásadu logickej nadväznosti obsahu vzdelávania.
Učebnými osnovami povinného vyučovacieho predmetu, ktorého časová dotácia sa v
učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu, môžu byť vzdelávacie
štandardy.“
3. V ŠVP v bode 12 „Zásady a podmienky na vypracovanie školských vzdelávacích programov“ sa
vkladajú odseky s obmedzenou časovou platnosťou do 31.8.2021:
„V učebných osnovách školského vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí boli v školskom
roku 2019/2020 žiakmi 3. a 4. ročníka základnej školy je možné časť štandardov určených v ŠVP
pre 4. ročník presunúť do 5. ročníka. Takýto presun odsúhlasí pedagogická rada kedykoľvek
v priebehu školského roka 2020/2021 a zaznamená sa v školskom vzdelávacom programe ako
zmena platná pre jeden školský rok.

V učebných osnovách školského vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí boli v školskom roku
2019/2020 žiakmi 1. až 8. ročníka základnej školy je možné v súvislosti s odstraňovaním
dôsledkov mimoriadnej situácie rozsah vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch
v školskom roku 2020/21 v nevyhnutne potrebnej miere redukovať. Takúto redukciu odsúhlasí
pedagogická rada kedykoľvek v priebehu školského roka 2020/2021 a zaznamená sa
v školskom vzdelávacom programe ako zmena platná pre jeden školský rok. Redukcia rozsahu
vzdelávacích štandardov nie je možná v predmetoch, ktoré sú v školskom roku 2020/2021
profilovými
predmetmi
pre
prijímacie
skúšky
na
stredné
školy
(https://www.minedu.sk/data/att/15231.pdf), t.j. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,
jazyk národnostnej menšiny ak je vyučovacím jazykom, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
cudzí jazyk, matematika, biológia, chémia, dejepis;“
4. Vypúšťa sa poznámka č. 12 pod RUP pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
a poznámka č. 12 RUP pre základné školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín v znení:
„Škola využije v 9. ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho programu jednu hodinu z
voliteľných (disponibilných) hodín na posilnenie vyučovacieho predmetu dejepis.“
5. Poznámka č. 7 pod RUP pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, poznámka č. 8
pod RUP pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a poznámka č. 7 pre
základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny znie:
„Rozdelenie hodinových dotácií do ročníkov je v kompetencii školy. Rozdelenie uvedené
v tabuľke rámcového učebného plánu je iba odporúčaním. Celkový počet vyučovacích hodín
jednotlivých vyučovacích predmetov za stupeň vzdelávania musí zostať zachovaný. Rozdelenie
vzdelávacích štandardov v učebných osnovách školského vzdelávacieho programu zodpovedá
rozdeleniu hodín učebnom pláne školy. Škola pri tvorbe učebného plánu dodržiava zásadu
vekuprimeranosti.“

