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Vec
Vzdelávac ie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním - oznámenie o schválení

Oznamujem Vám , že Štátnym pedagogickým ústavom vypracované inovované vzdelávacie
programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním boli schválené schvaľovacím i doložkami, ktoré sú uvedené v prílohe čís le 1.

Žiadame Vás o zverejnen ie schválených vzdelávacích programov, ktoré prikladáme aj
v elektronickej verzii , na webovom sidle Štátneho pedagogického ústavu.

S pozdravom
".::

, .

... ..:;

Prílohy:1. Doložky k vzdelávacim programom
2. Vzdelávacie programy - tlačená verzia
3. Vzdelá vacie programy - elektronická verzia (CD)

Na vedomie:
Štátna školská inšpekcia
Výskumný ústav detskej psychol6gie a patopsycholóq ie
Okresné úrady v SR v sidle kraja - odbor školstva V
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Centrum vedecko-technických informácii
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Príloha 1

Rozhodnutie ministra školstva. vedy. výskumu a športu Slovenskel republiky

1. Vzdelávaci program pre žiakovs autizmomalebo d'alšlmi pervazlvnymi vývinovými poruchami (bez mentál
neho postihnutia) pre primárnevzdelávanie a nižšiestredné vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva, ve
dy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 podčislom 2016-14674120261 :5-10FO .
s platnosťou od 1. 9. 2016. . . . '

2. . Vzdelávacl program pre žiakovs autizmom alebo d'alšlmiperviuNnymi vývinovými poruchami s mentálnym
postihnut1m pre primárne vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športuSlovenskej
republiky dňa 5. 5. 2016 pod člslom

2016-14674J20264:6-10FO s platnosťou od l . 9. 2016,
3. Vzdelávaci program pre žiakov hluchoslepých Pre primárne vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva,

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 podčíslom 2016-14674120267:7-10FO
splatnosťou od 1. 9. 2016. .

4. Vzdelávaci program pre žiakovchorých a zdravotneoslabenýchpre primáme vzdelávanie a nižšie stredné
vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016
pod člslom 2016-14674120269:8-10FO s platnosťou od 1. 9. 2016.

5. Vzdelávaci program pre žiakov s mentálnym postlhnutírn pre primárne vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo
.školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky dňa 5. 5. 2016 pod člslom 2016-1467412027~:9-10FO

s platnosťou od 1. 9. 2016. . '.
6. Vzdelávaci program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárnevzdelávanie a nižšie

stredné vzdelávanie. SchváliloMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky'Clňa 5. 5.
2016 pod č íslom 2016-14674120272:10-10FO s platnosťou od 1. 9. 2016. . .

7. Vzdelávaci program pre žiakovs poruchouaktivitya pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšiéstredné
vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikydňa 5. 5. 2016
pod člslom2016-14674120273:11 s platnosťou od 1. 9. 2016. ' .

8. Vzdeiávacl program pre žiakovso sluchovýmpostihniJtlrn pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelá
vanie. Schválilo Ministerstvoškolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikydňa 5. 5.2016 pod čís

lom 2016-14674120275:12 s platnosťou od 1.9.2016. .
9. Vzdelávacl program pre žiakov s telesnýmpostihnut1m pre primárne Vzdelávaníe a nižšiestrednévzdeláva

nie. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumua športu Slovenskej republikydňa 5. 5. 2016 pod člslorn .
2016-14674120277:13-10FO s platnosťou od 1. 9. 2016. . P . ' .

10: Vzdelávaci proqram pre žiakov s viacnásobným postihnuUm'pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu il športu Slovenskejrepubfiky dňa 5. 5.2016 podčlslom

2016-14674120280:14-10FO Splatnosťou od l . g. 2016.
11. Vzdelávacl program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia preprimárnevzdelávanie a nižšie stredné.

vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikydňa 5. 5. 2016
pod číslom 2016-14674120281:15-10FO s platnosl'ou od 1.9.2016. " .

12. Vzdelávaci program pre žiakov sozrak.ovým postihnulim pre primárne a nižšiestrednévzdelávanie. pre
primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo škotsfva, vedy, vý-

. skumu a športu Slovenskej republikydňa 5. 5. 2016 pod č/slom 2QI6-14674120284:16-10FO s platnosťou od
. .1. 9. 2016. . . . '. ... . .

13. Vzdelávaci program pre žiakovs poruchamisprávania pre primárne vzdelávanie, nižšiestrednévzdelávanie,
. nižšie siredné odborné vzdelávanie, úplné strednévšeobecnévzdelávanie, úplné strednéodborné vZdeláva

nie. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5.2016 pod č/slom

2016·14674120287:17-1 aFO s platnosťou od 1..9. 2016. .
14. Vzdelávaci program pre praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo škol

stva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5,5.2016 pod člslom 2016-14674120290:18-1DFO
s platnosťou od 1.9.2016. " .

15. Vzdelávaci program pre žiakovhluchoslepých pre praktickú školu pre 'niž~ie strednéodbornévzdelávanie.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ašportu Slovenskejrepubliky dňa 5. 5. 2016pod čislom .
2016-14674120291:19-10FO s platnosťou od 1:9.2016. .

16. ýVzdelávacI program pre žiakovs autzmom alebo d'al~lml pervazlvnymi vývinovými porucnaml s mentálnym
.postihnutfm pre nižšie strednéodborné vzdelávanie. SchváliloMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa ô. 5. 2016pod člslom 2016·14674120292:20-10FO s platnosťou od 1.9.2016.

17. Vzdelávaci program pre žiakovso všeobecným tntelektcvýmnadaním pre primárnevzdelávanie a nižšie '
. stredné vzdelávanie. SchváliloMinisterstvo školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5.
2016 pod člslom 2016-14674120295:21-10FO s platnosťou od 1. 9. 2016: .

18. Vzdelávaci program pre žiakov so všeobecným inteleklovýrnnadanlmpre úplnéstrednévšeobecné vzdelá
vanie (gymnázium). SchváliloMinisterstvo školstva, vedy, výskumu ašportu Slovenskej republiky dňa 5. 5.
2016 pod č íslom 2016-1467412029B:22-10FO s platnosťou od 1. 9. 2016


