
S M E R N I C A  č. 5/2011 

na  aktualizáciu   školských   vzdelávacích   programov  ZŠ 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Školský vzdelávací program ZŠ (ďalej ŠkVP)  je základný dokument školy, podľa ktorého 

sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách. 

 

2. ŠkVP musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu a v zmysle Z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

( školský zákon).  § 7 ods. 2 a  § 8 ods. 2 ukladajú povinnosť riaditeľovi školy vydať 

ŠkVP. 

 

3. ŠkVP, učebné osnovy jednotlivých predmetov (ďalej UO), tematicko výchovno- 

vzdelávacie plány jednotlivých predmetov (ďalej TVVP) sú základnou pedagogickou 

dokumentáciou školy v zmysle § 11 ods. 3 školského zákona 245/2008 Z. z. 

 

Článok 2 

Postup pri vydávaní ŠkVP 

 

1. ŠkVP v zmysle Z. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) v § 7 ods. 2 a  

§ 8 ukladá: 

a) riaditeľovi školy vydať ŠkVP k  31. 8. pred začiatkom príslušného školského 

roka; 

b) prerokovať ŠkVP v  pedagogickej rade školy do  1. 9. príslušného školského 

roka; 

c) prerokovať ŠkVP v  rade školy najneskôr do 30. 10. príslušného školského 

roka; 

d) predložiť ŠkVP zriaďovateľovi školy na prerokovanie a na schválenie, ak o to 

požiada [§ 6 ods. 8 písm. j) a  § 9 ods. 8 písm. n v zmysle Z. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov]. V uvedenom prípade  môže riaditeľ školy vydať ŠkVP 

len po jeho schválení zriaďovateľom. 

e) v prípade, že zriaďovateľ nepožiada o predloženie ŠkVP, riaditeľ školy vydá 

ŠkVP bez schválenia zriaďovateľom najneskôr k  30. 9. príslušného školského 

roka. 

 

2. Riaditeľ školy zaznamená každú zmenu v ŠkVP, UO, TVVP k 1. 9. príslušného školského 

roka v časti ŠkVP – Platnosť ŠkVP a jeho revidovanie.  

 

 

Článok 3 

Postup pri tvorbe ŠkVP 

 

1. Riaditeľ školy zoznámi pedagogických a  odborných zamestnancov školy s filozofiou 

a obsahom ŠVP, UO, kľúčovými kompetenciami, cieľmi a obsahom pre príslušný 

reformný  ročník ZŠ do 15. 4.  príslušného školského roka. 

 



2. Riaditeľ školy ustanoví garantov jednotlivých predmetov pre ISCED1 a ISCED2 k úprave 

a zmenám už realizovaných UO, TVVP a k príprave a spracovaniu nových UO a TVVP 

pre nové reformné ročníky do 20. 4. príslušného školského roka. 

 

3. Každý učiteľ ISCED 1, ISCED 2 bez ohľadu na aprobáciu preštuduje jemu prislúchajúci 

ŠVP – UO. Súčasne sa títo učitelia  podrobne zoznámia s obsahom svojho aprobačného 

predmetu do 30.4.  príslušného školského roka. 

 

4. Učitelia počas školského roka pravidelne 1 x za štvrťrok na MZ a PK dopĺňajú 

pripomienky k UO, TVVP príslušných predmetov, ktoré sa implementujú v praxi 

v edukačnom procese – pripomienky zhromažďuje garant daného učebného predmetu. 

 

5. Úpravy, zmeny v UO, TVVP, ktoré sa osvedčili v edukačnom procese, prerokujú 

a predložia garanti predmetov v metodických združeniach ISCED1 a v predmetových 

komisiách pre ISCED 2 do  30.6. príslušného školského roka. 

 

6.  Riaditeľ školy v spolupráci s garantmi jednotlivých predmetov spracuje a vydá do 30. 6.  

príslušného školského roka záväzný: 

a) Rámcový učebný plán pre primárne vzdelávanie ISCED1, v ktorom sa pre 

jednotlivé ročníky vo vzdelávacích oblastiach a ich jednotlivých predmetoch 

určí záväzný počet vyučovacích hodín – povinné hodiny a voliteľné hodiny. 

b) Rámcový učebný plán pre nižšie sekundárne  vzdelávanie ISCED2, v ktorom 

sa pre jednotlivé ročníky vo vzdelávacích oblastiach a ich jednotlivých 

predmetoch určí záväzný počet vyučovacích hodín – povinné hodiny 

a voliteľné hodiny. 

c) V Rámcových plánoch pre ISCED1 a ISCED2 riaditeľ školy po prerokovaní 

v MZ, PK určí v jednotlivých vzdelávacích oblastiach aj nové učebné 

predmety a počet vyučovacích hodín. 

 

7. Učebné osnovy jednotlivých predmetov vo vzdelávacích oblastiach za ISCED1 a ISCED2 

sú garantmi predmetov pre nové reformné ročníky zosumarizované a následne 

prerokované a schválené v MZ a PK do 30. 6. 

 

8. Tematicko výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov vo vzdelávacích 

oblastiach za ISCED 1 a ISCED2 pre všetky ročníky a jednotlivé predmety sú garantmi 

predmetov zosumarizované, následne prerokované a schválenie v MZ, PK najneskôr do 

15. 9. príslušného školského roka. 

 

 

Článok 4 

Kontrolný mechanizmus 

 

1. Kontrolu realizácie a plnenia ŠkVP – UO, TVVP je potrebné zapracovať do plánov 

vnútroškolskej kontroly ZŠ pre príslušný školský rok do 15. 9., a to v podobe hospitačnej 

činnosti: 

a) vedenia školy; 

b) vedúcich MZ, PK. 

2. V obsahu kontrolnej činnosti ŠkVP je nevyhnutné sa zamerať na: 

a) plnenie UO , TVVP 

b) úroveň kľúčových kompetencií predmetu; 



c) vedomostnú úroveň; 

d) rozvoj zručností a utváranie postojov 

e) využívanie inovatívnych foriem a metód VVP; 

f) uplatňovanie foriem  práce – stratégie vyučovania; 

g) dodržiavanie tematických celkov a tém; 

h) plnenie optimálnych požadovaných výstupov žiaka v predmete; 

i) hodnotenie žiakov; 

j) používanie didaktickej techniky a prostriedkov vo VVP; 

k) využívanie IKT v predmete. 

 

3. Výsledky hospitačnej činnosti prerokovávať na zasadnutiach MZ, PK a na pedagogických 

radách. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

  

1. Smernica nadobúda účinnosť od 1. 11. 2011. 

 

2. So Smernicou sú povinní oboznámiť sa všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy 

do 11. 11. 2011. 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 21. októbra 2011. 

 

PhDr. Bohuslv Vaľko, riaditeľ ZŠ 


