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Vec
Usmernenie pre základné ško ly o aplikácii ŠVP pre ZŠ

Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky sa obracia na Vás so žiadosťou o usmernenie základných škôl vo Vašej územnej
pôsobnosti o aplikácii štátnych vzdelávacích programov pre obidva stupne základnej školy.

Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) v zmysle § 6 zákona Č . 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre základné školy sú vytvorené inovované štátne vzdelávacie programy pre primárne
vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Základné školy budú podľa inovovaných štátnych
vzdelávacích programov vzdelávať žiakov

s účinnost'ou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ.

Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú druhý až štvrtý ročník (I. stupeň ZŠ)
a šiesty až deviaty ročník (II. stupeň ZŠ) sa do ukončenia stupňa vzdelávania vzdelávajú podľa

školských vzdelávacích programov vypracovaných podľa doterajších platných ŠVP pre základné
školy.

Pozornosť treba venovať zmenám v r ámcovom učebnom pláne (RUP), ktorý stanovuje
časové dotácie jednotliVÝch vyučovacích predmetov podľa ročníkov a tiež počet voliteľných

hodín . Voliteľné hodiny si škola konkretizuje vo svojom školskom vzdelávacom programe.
Poznámky k RUP sú pre školu záväzné, škola si ich môže dotvoriť podľa svojich potrieb
a možností.

Pre školy, ktoré majú záujem, je vytvorená možnosť použiť "otvorený variant RUP", t.j. rozdeliť
si hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní
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postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, vnútornej logickej štruktúry, veku
primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých učebných predmetov.

Upravené sú vzdelávacie štandardy, predovšetkým spresnenie areformulácia
výkonových štandardov, spresnenie učebného obsahu; vymedzený je časový horizont na
dosahovanie jednotlivých spôsobilostí žiakmi.

Súčasťou ŠVP je odporúčaniepre materiálno-technické vybavenie škôl. Odporúčané
učebné priestory a ich vybavenie je povinné pre novovzniknuté základné školy . Ostatné školy si
doplnia povinné učebné priestory škôl a ich vybavenie v priebehu trojročného prechodného
obdobia.

Inovované ŠVP pre základné školy sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a špo rtu SR - www.mine du.sk --7 Aktuálne témy.
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