
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Dodatok č. 11 

 

ktorým sa mení a zosúlaďuje so znením školského zákona a vyhlášky o základnej škole 

 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – 1. stupeň základnej školy schválený Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0  

s platnosťou od 1. 9. 2015 

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE – 2. stupeň základnej školy schválený Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 

s platnosťou od 1. 9. 2015 

RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY k štátnym vzdelávacím programom  

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej 

menšiny a pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny 

SCHVÁLILO 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 18. 7. 2022 pod číslom 

2022/10162:2-A2140 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne  

a nižšie stredné vzdelávanie s účinnosťou od 1. septembra 2022.  
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „školský zákon“) 

1  Vzdelávacie štandardy: 

a) Vydáva vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 

primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ, ktorým sa mení vzdelávací štandard schválený 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod 

číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy, v ktorom bolo vo vzdelávacom štandarde 

pre 2. ročník vyňaté učivo o neúplnej vete (Príloha č. 1). 

b) Zrušuje sa vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu náboženská výchova/náboženstvo 

– Katolícka cirkev, ktorý bol súčasťou Dodatku č. 7 schváleného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 29. 6. 2020 pod číslom 2020/13534:1–A2110. 

Školy, ktoré využívajú Dodatok č. 7 na zmiernenie dopadov pandémie postupujú pri vyučovaní 

predmetu náboženská výchova/náboženstvo –Katolícka cirkev podľa vzdelávacích štandardov 

platných od 1. 9. 2015. 

2  V štátnom vzdelávacom programe (ďalej ŠVP):  

2.1  V ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie sa vkladajú časti: 

a) „Vyučovací jazyk  

Výchova a vzdelávanie podľa tohto predmetu sa uskutočňuje v slovenskom jazyku alebo 

v jazyku národnostnej menšiny1.“ 

b) „Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov2 

Deťom cudzincov, ktoré sa vzdelávajú v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským 

sa zabezpečuje na odstránenie jazykovej bariéry jazykový kurz štátneho jazyka3. Počas ich 

adaptačného obdobia v čase osvojovania si vyučovacieho jazyka sa pri ich hodnotení 

a klasifikácii odporúča postupovať podľa zákona a  metodického pokynu na hodnotenie žiakov 

základnej školy4.“  

2.2  V ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie sa nahrádza: 

a) „Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami“ časťou „Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania5“ s textom 

uvedeným v Prílohe č. 2; 

b) názov časti „Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania“ názvom „Ciele výchovy a vzdelávania“. 

                                                           
1 § 12 zákona č. 245/2008 Z. z. 
2 § 146 zákona č. 245/2008 Z. z. 
3 § 10, ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. 
4 § 55, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.; čl. 11 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy v znení metodického pokynu č. 40/2021 
5 § 2, § 94 – 95 a § 103 – 108 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/
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2.3  V ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie sa zrušujú časti: „Organizačné podmienky 

na výchovu a vzdelávanie“, „Povinné personálne zabezpečenie“, Povinné materiálno-

technické a priestorové zabezpečenie“, „Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri výchove a vzdelávaní“ a „Zásady a podmienky na vypracovanie školských 

vzdelávacích programov“.  

2.4  V ŠVP pre primárne vzdelávanie sa vkladá: 

a) „Forma výchovy a vzdelávania  

Výchova a vzdelávanie sa na prvom stupni základnej školy organizuje dennou formou.  

Denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná:  

• v celom rozsahu vzdelávania zabezpečovaného školou pre žiakov, ktorí plnia povinnú 

školskú dochádzku individuálnym vzdelávaním, preto, že ich zdravotný stav neumožňuje účasť 

na vzdelávaní v škole alebo preto, že boli vzatí do väzby alebo sú vo výkone trestu odňatia 

slobody; 

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku podľa individuálneho učebného plánu; 

• v rozsahu podľa odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie pre žiakov so 

špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú vzdelávaní podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu alebo ktorí sú žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním; 

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy, ministra školstva alebo inej oprávnenej osoby 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pre všetkých žiakov; 

• v rozsahu nevyhnutne potrebnom, najviac však 1 mesiac, z dôvodu havárie v budove školy 

alebo rekonštrukcie budovy školy.“  

b) „Charakteristika odboru vzdelávania a jeho dĺžka 

Primárne vzdelávanie poskytuje základy všeobecného vzdelania, osvojenie si elementárnej 

gramotnosti a kompetencií nevyhnutných pre ďalšie vzdelávanie. Formuje a rozvíja charakter 

žiaka v súlade s etickými hodnotami. Primárne vzdelávanie – prvý stupeň základnej školy tvorí 

1. – 4. ročník základnej školy.“  

c) “Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov v národnostných školách a národnostných 

triedach 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na primánom stupni vzdelávania národnostných škôl (prvý 

stupeň základnej školy) sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity 

žiakov patriacich k národnostným menšinám. Výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej 

menšiny sa zaručuje v národnostných školách a národnostných triedach. 

Jedným z najdôležitejších prostriedkov dosiahnutia týchto cieľov je vyučovanie jazyka 

a literatúry národnostnej menšiny a vyučovanie vzdelávacích oblastí a predmetov v jazyku 

národnostnej menšiny. Vyučovací predmet jazyka národnostnej menšiny a literatúra je 

povinným vyučovacím predmetom.  

Osobitosťami výchovy a vzdelávania v národnostných školách sú:  

a) vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu jazyk národnostnej menšiny a literatúra, 

b) vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v rozsahu 

vyučovania potrebného na jeho osvojenie alebo vyučovacieho predmetu slovenský jazyk 
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a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje metódami a formami výchovy a vzdelávania ako 

cudzí jazyk, 

c) vyučovanie povinných vyučovacích predmetov vlastiveda a hudobná výchova 6 

d) používanie edukačných publikácií, určených pre národnostné školy a triedy, ktoré sú 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

e) vedenie pedagogickej dokumentácie školy dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a jazyku 

príslušnej národnostnej menšiny7.“  

2.5  V ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie sa vkladá: 

a) „Forma výchovy a vzdelávania  

Výchova a vzdelávanie sa na druhom stupni základnej školy organizuje dennou formou.  

Denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná:  

• v celom rozsahu vzdelávania zabezpečovaného školou pre žiakov, ktorí plnia povinnú 

školskú dochádzku individuálnym vzdelávaním, preto, že ich zdravotný stav neumožňuje účasť 

na vzdelávaní v škole alebo preto, že boli vzatí do väzby alebo sú vo výkone trestu odňatia 

slobody; 

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku podľa individuálneho učebného plánu; 

• v rozsahu podľa odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie pre žiakov so 

špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú vzdelávaní podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu alebo ktorí sú žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním; 

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy, ministra školstva alebo inej oprávnenej osoby 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pre všetkých žiakov; 

v rozsahu nevyhnutne potrebnom, najviac však 1 mesiac, z dôvodu havárie v budove školy 

alebo rekonštrukcie budovy školy.“   

b) „Charakteristika odboru vzdelávania a jeho dĺžka“  

Nižšie stredné vzdelávanie zabezpečuje rozvoj osobného potenciálu každého žiaka, jeho 

spôsobilostí, zručností a vedomostí potrebných v osobnom i občianskom živote a pre ďalšie 

vzdelávanie. Formuje a rozvíja charakter žiakov v súlade s etickými hodnotami. Nižšie stredné 

vzdelávanie – druhý stupeň základnej školy tvorí 5. – 9. ročník.“  

c) “Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov v národnostných školách a národnostných 

triedach 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na nižšom strednom stupni vzdelávania národnostných škôl 

(druhý stupeň základnej školy) sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej 

identity žiakov patriacich k národnostným menšinám. Výchova a vzdelávanie v jazyku 

národnostnej menšiny sa zaručuje v národnostných školách a národnostných triedach. 

                                                           
6 Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy (2015): 
Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách  
s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 1. stupeň základnej školy – schválený Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. 9. 2020, 
7 Rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne určí vyhláška 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii 
a ďalšej dokumentácii. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/
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Jedným z najdôležitejších prostriedkov dosiahnutia týchto cieľov je vyučovanie jazyka 

a literatúry národnostnej menšiny a vyučovanie vzdelávacích oblastí a predmetov v jazyku 

národnostnej menšiny. Vyučovací predmet jazyka národnostnej menšiny a literatúra je 

povinným vyučovacím predmetom.  

Osobitosťami výchovy a vzdelávania v národnostných školách sú:  

a) vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu jazyk národnostnej menšiny a literatúra, 

b) vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v rozsahu 

vyučovania potrebného na jeho osvojenie alebo vyučovacieho predmetu slovenský jazyk 

a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje metódami a formami výchovy a vzdelávania ako 

cudzí jazyk, 

c) vyučovanie povinných vyučovacích predmetov dejepis a hudobná výchova 8 

d) používanie edukačných publikácií, určených pre národnostné školy a triedy, ktoré sú 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

e) vedenie pedagogickej dokumentácie školy dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a jazyku 

príslušnej národnostnej menšiny9.“  

3. V Rámcovom učebnom pláne (ďalej len „RUP“) pre základné školy s vyučovacím jazykom 

slovenským: 

a) Poznámka č. 1 znie: „Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje 

spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru 

činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia  

a bezpečnosti práce10.  

b) Zrušuje sa poznámka č. 6.   

c) Vkladá sa poznámka č. 12, ktorá znie: „Rámcový učebný plán vymedzuje týždenný počet 

vyučovacích hodín. Jedna vyučovacia hodina má podľa tohto plánu 45 minút. Škola si môže 

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania11, pričom musí byť zachovaná minimálna celková časová 

dotácia, ktorá je pri časovej dotácii jedna hodina týždenne 33 hodín ročne.“ 

4. RUP pre školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny v znení podľa Prílohy č. 3.  

5. RUP pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v znení podľa Prílohy č. 4.  

                                                           
8 Dodatok č. 10. k štátnemu vzdelávaciemu programu pre sekundárne vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy 
(2015): Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety dejepis a hudobná výchova v školách  
s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 2. stupeň základnej školy a Vzdelávací štandard z dejepisu pre  
2. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským  – schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. 9. 2022 
9 Rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne určí vyhláška 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii 
a ďalšej dokumentácii. 
10 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole (ďalej len 
„vyhláška o základnej škole“) 
11 § 2 ods. 5, 6 a 8 vyhlášky o základnej škole 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/

