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Abstrakt 
 

Príspevok charakterizuje kurikulárnu transformáciu vzdelávania, ktorá na Slovensku 
prebieha od 1. 9. 2008. Stať opisuje štátny vzdelávací program pre úroveň vyššieho 
sekundárneho vzdelávania (ISCED 3A) a školský vzdelávací program skúmanej strednej 
školy. Príspevok vznikol na základe obsahovej analýzy pedagogických dokumentov a 
pološtruktúrovaných hĺbkových rozhovorov s učiteľmi vybranej strednej školy. Stať prispieva 
k odstráneniu značného informačného deficitu o tom, ako kurikulárna transformácia 
vzdelávania na Slovensku ovplyvňuje každodennú prácu učiteľov v pedagogickej praxi.  
 
Kľúčové slová: kurikulárna transformácia vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský 
vzdelávací program 
 
Abstract 
 

The contribution characterizes curricular transformation of education that has been in 
progress in Slovakia since 1 September 2008. The article describes the state educational 
program for upper secondary level of education (ISCED 3A) and the school educational 
program of the secondary school selected for survey. The contribution has been risen on the 
base of contentual analysis of pedagogical documents and semistructured in-depth interviews 
with the teachers of the selected secondary school. The presented analysis helps to eliminate a 
considerable informational deficiency on the influence of the curricular transformation of 
education on day-to-day educational work of teachers in Slovakia.     
 
Key words: curricular transformation of education, state educational program, school 
educational program 
 
 

1. ÚVOD 
 
Kurikulárna transformácia vzdelávania kladie dôraz na objavovanie a využívanie 

účinných spôsobov rozvoja osobnosti. Reforma školského kurikula rieši otázky posilňovania 
demokratizácie, individualizácie a participácie na rozhodovaní v pedagogickej praxi. Je 
žiadúce aby ciele i dôsledky kurikulárnej transformácie vzdelávania boli presne ujasnené 
a náležito anticipované. Reforma školského kurikula založená na participatívnom či tzv. 
dvojúrovňovom modeli koncipovania obsahu vzdelávania podporuje tvorbu štátnych a 
školských vzdelávacích programov.  
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 Kurikulárna transformácia vzdelávania vzbudzuje čoraz väčší záujem verejnosti. Je 
potešujúce, že proces skúmania reformy školského kurikula nestojí na mŕtvom bode, ale 
postupuje v smere vlastného zdokonaľovania. O kurikulárnej transformácii vzdelávania bolo 
doposiaľ na Slovensku a v Čechách preložených či napísaných viacero významných prác, kde 
sú obsiahnuté teoretické aj praktické, výskumné poznatky. Reforme školského kurikula na 
Slovensku venuje pozornosť najmä M. Zelina, I. Turek, V. Rosa, B. Pupala, O. Kaščák atď. 
Kurikulárnu transformáciu vzdelávania v Čechách skúma predovšetkým E. Walterová, S. 
Štech, K. Rýdl, J. Maňák, V. Švec, T. Janík ai. Širšia monografická literatúra o reforme 
školského kurikula vzniká v ostatnej dobe na Slovensku v menšej miere ako v Čechách.  
 Našim cieľom je prostredníctvom obsahovej analýzy pedagogických dokumentov i 
pološtruktúrovaných hĺbkových rozhovorov s učiteľmi charakterizovať štátny vzdelávací 
program pre úroveň ISCED 3A a školský vzdelávací program vybranej strednej školy 
v Bardejove, kde prebiehalo výskumné šetrenie počas februára až júna roku 2010.  
 

2. ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM  
 
Štátny vzdelávací program je podľa školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z.) 

hierarchicky najvyšší projekt vzdelávania vytvorený v súlade s Medzinárodnou normou pre 
klasifikáciu vzdelávania (International Standard Classification of Education-ISCED 97). 
Štátny vzdelávací program predstavuje prvú úroveň participatívneho alebo tzv. 
dvojúrovňového modelu koncipovania obsahu vzdelávania. Štátny vzdelávací program je 
záväzným dokumentom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu, 
kde sa zohľadňujú špecifické podmienky a potreby školy. 
 Štátny vzdelávací program pozostáva z nasledujúcich častí:  

1. Charakteristika štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len ŠVP) je úvodom do 
vzdelávacieho programu. Konkretizuje princípy na základe ktorých je ŠVP zostavený 
a vysvetľuje jeho vzťah ku školskému vzdelávaciemu programu (ďalej len ŠkVP). 
Charakteristika ŠVP zahŕňa Medzinárodnú normu pre klasifikáciu vzdelávania 
(International Standard Classification of Education-ISCED 97). Objasňuje výchovno-
vzdelávacie ciele a poskytnutý stupeň vzdelania, vrátane dĺžky štúdia, spôsobu 
ukončenia štúdia, dokladu o dosiahnutom vzdelaní, možností pracovného uplatnenia 
absolventov a ich ďalšieho vzdelávania po ukončení vzdelávacieho programu.  

2. Profil (vzdelanostný model) absolventa ŠVP je založený na kľúčových 
kompetenciách smerujúcich k tomu, aby si žiaci na strednom stupni vzdelania 
vytvorili, v nadväznosti na základné vzdelanie, predpoklady a schopnosti lepšie sa 
uplatniť v spoločenskom, pracovnom i osobnom živote. Kľúčové kompetencie majú 
byť spracované aj v ŠkVP. Profil absolventa v ŠVP zahŕňa vzdelávacie (obsahové) 
oblasti a prierezové témy (tématiky). Vzdelávacie oblasti sú okruhy, kde patrí 
problematika vymedzená na základe obsahu vzdelávania i kľúčových kompetencií. 
Prierezové témy ako povinná súčasť obsahu vzdelávania sa prelínajú cez vzdelávacie 
oblasti. V ŠVP je obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných 
predmetov. Vzdelávacie oblasti i prierezové témy majú nadpredmetový charakter.   

3. Vzdelávacie oblasti stanovujú obsah vzdelávania podľa okruhov, kde patrí 
problematika príbuzných školských predmetov uvedených v profile absolventa. 
Vzdelávacie oblasti vychádzajú z výkonových a obsahových štandardov ako záväznej 
normy pre tvorbu ŠkVP. Obsah vzdelávacích oblastí v ŠVP je členený podľa 
výchovno-vzdelávacích cieľov a kľúčových kompetencií. Vzdelávacie oblasti sa 
orientujú na základné učivo, ktoré treba povinne rešpektovať. Súčasťou obsahu 
vzdelávania musia byť výchovné i motivačné aspekty rozvíjané pomocou 
rozširujúceho učiva, ktoré slúži na prehĺbenie základného učiva, s ohľadom na 
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potreby, záujmy či nadanie žiaka. Rozširujúce učivo sa má realizovať rôznymi 
metódami a formami v rámci nepovinných, voliteľných predmetov či mimoškolských 
aktivít. Obsah vzdelávacích oblastí tvorí aj účelové učivo, ktoré zdokonaľuje 
teoretické, praktické, telesné i osobnostné kompetencie žiaka. Účelové učivo sa môže 
realizovať rozličnými metódami aj formami na úrovni účelových kurzov. Vzdelávacie 
oblasti podporujú využívanie medzipredmetových vzťahov i rozvoj aplikačných 
súvislostí vzhľadom na požiadavky žiakov, rodičov aj spoločnosti.  

4. Prierezové témy sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti, pričom vymedzujú aktuálne 
trendy súvisiace s premenami súčasnej spoločnosti. Obsah prierezových tém v ŠVP je 
rozčlenený podľa výchovno-vzdelávacích cieľov a kľúčových kompetencií. Prierezové 
témy sa nedajú zaradiť do žiadnej zo vzdelávacích oblastí, lebo si vyžadujú pohľady 
viacerých disciplín poznania. Prierezové témy majú podporovať proces integrácie 
učiva jednotlivých školských predmetov. Prierezové témy je možné realizovať vo 
vhodných vzdelávacích oblastiach a učebných predmetoch alebo v rámci 
samostatného školského predmetu ako rozširujúce, resp. účelové učivo. Spôsob 
začlenenia prierezových tém do obsahu vzdelávania si musí vybrať každá škola. 

5. Vzdelávacie štandardy predstavujú štruktúrovaný opis kľúčových kompetencií, ktoré 
má žiak získať po absolvovaní vzdelávacieho programu. V ŠVP sa presadzuje presné 
formulovanie požiadaviek na výstup z témy, ročníka alebo stupňa vzdelávania podľa 
charakteru učebného predmetu. Vzdelávací štandard pozostáva z obsahového 
a výkonového štandardu. „Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny 
obsah vzdelávania. Obsahový štandard tvorí učivo osvojiteľné všetkými žiakmi, ktoré 
je vymedzené v štyroch kategóriách: faktuálne poznatky (prvok poznania, ktorý žiak 
musí vedieť, aby bol oboznámený s určitou disciplínou poznania alebo pripravený 
riešiť vedné problémy), konceptuálne poznatky (prvok vzájomných vzťahov medzi 
poznatkami), procedurálne poznatky (prvok poznania postupov ako niečo urobiť i 
metód skúmania javov) a metakognitívne poznatky (prvok poznávania vo 
všeobecnosti). Výkonová časť vzdelávacieho štandardu je formulovaná v podobe 
operacionalizovaných cieľov, ktoré stanovujú na akej úrovni má žiak minimálny 
obsah vzdelávania ovládať a čo má vykonať. Výkonový štandard zahŕňa požiadavky 
na prechod medzi jednotlivými stupňami vzdelania.“ (HAUSER, J. 2008, s. 25) 
Výkonová časť vzdelávacieho štandardu charakterizuje produkt výučby na úkor 
procesu vzdelávania.  

6. Rámcový učebný plán vymedzuje základné proporcie medzi cieľovými zložkami 
všeobecného vzdelávania formou minimálnych týždenných vyučovacích hodín 
a celkového počtu vyučovacích hodín počas štúdia. ŠVP stanovuje povinnú i voliteľnú 
časť vyučovacích hodín. Povinné vyučovacie hodiny sú záväzné pre všetkých 
absolventov vzdelávacieho programu. Disponibilné vyučovacie hodiny môžu slúžiť 
k rozšíreniu časových dotácií povinných učebných predmetov, pričom tvoria podporný 
stimul na rozpracovanie konkrétneho zamerania školy pri zohľadnení regionálnych 
rozvojových programov i požiadaviek zamestnávateľov, rodičov alebo žiakov. 
Disponibilné vyučovacie hodiny sa majú využiť aj na zavedenie pestrej škály 
voliteľných školských predmetov, prípadne účelovo zameraných kurzov. Rámcový 
učebný plán je základom pre tvorbu školských učebných plánov.  

7. Charakteristika podmienok výchovy a vzdelávania určuje povinné minimálne 
požiadavky na učiteľov, materiálno-technické i priestorové vybavenie školy a ochranu 
bezpečnosti i zdravia pri práci, ktorých splnenie je nevyhnutné kvôli zaisteniu 
optimálneho rozvoja žiaka. ŠVP na úrovni ISCED 3A sa realizuje v 4 a viacročnom 
gymnáziu s vyučovacím jazykom slovenským, prípadne s vyučovacím jazykom 
národnostných menšín. Žiak môže časť štúdia absolvovať tiež v zahraničí. Základné 
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podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v ŠVP sa majú konkretizovať v 
ŠkVP podľa cieľov, potrieb i možností školy.  

8. Charakteristika podmienok rozvoja žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami zahŕňa odborné, personálne, materiálno-technické a finančné požiadavky 
vymedzené v ŠVP. Škola je povinná posúdiť vhodnosť vzdelávacieho programu pre 
konkrétnu skupinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiaci 
s nadaním, zdravotným či sociálnym znevýhodnením). Škola musí zvážiť možnosť 
úpravy podmienok (obsahu, metód, foriem, prostredia a prístupov) vyučovania žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa druhu ich znevýhodnenia 
alebo nadania. Škola má rešpektovať vlastnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami formou individuálnych či skupinových vzdelávacích 
programov aj organizačných opatrení. ŠVP u nadaných alebo  znevýhodnených žiakov 
podporuje rovnocenný prístup k vzdelaniu zakotvený v platných právnych normách, 
optimálny stupeň rozvoja osobnosti i začlenenia do spoločnosti.    

9. Zásady a podmienky tvorby ŠkVP určujú záväzné pravidlá, postupy a prostriedky pre 
vypracovanie ŠkVP na základe ŠVP i špecifických záujmov školy. Významnou 
podpornou zložkou vzniku ŠkVP sú dokumenty nazvané Metodika tvorby Školského 
vzdelávacieho programu (2008), Tvorba Školského vzdelávacieho programu (2008) a 
Vzorový Školský vzdelávací program pre úroveň ISCED 3A (2008).   

10. Prílohy ŠVP konkretizujú vzdelávací program vo vyučovacích predmetoch. Prílohy 
zahŕňajú charakteristiku, ciele a učebné osnovy vyučovacích predmetov v prepojení na 
kľúčové kompetencie i vzdelávacie štandardy. V rámcových učebných osnovách 
vyučovacích predmetov sa obsah vzdelávania člení podľa jednotlivých ročníkov aj 
tematických celkov. Prílohy ŠVP patria medzi záväzné normy pre tvorbu ŠkVP.    

 Štátny vzdelávací program sa môže stať komplexným nástrojom riešenia cieľov, 
obsahu, metód i foriem vzdelávania, stratégií a postupov hodnotenia, organizácie či riadenia 
vzdelávania. Štátny vzdelávací program ako otvorený kurikulárny dokument musí byť 
priebežne aktualizovaný. Štátny vzdelávací program by mal: 

 určiť primerané, konkrétne, zrozumiteľné, merateľné, splnitelné i perspektívne ciele 
vzdelávania v súlade s individuálnymi aj spoločenskými záujmami;  

 spoľahlivo, presne a akceptovateľne vymedziť kategóriu kľúčových kompetencií, 
prierezových tém i vzdelávacích štandardov pre jednotlivé vyučovacie predmety;   

 identifikovať konkrétne záväzné kognitívne, motorické aj afektívne činnosti v obsahu 
vzdelávania, s ohľadom na základné, rozširujúce i účelové učivo;  

 poskytovať väčšiu slobodu pri projektovaní obsahu vzdelávania zvýšením podielu 
disponibilných vyučovacích hodín z 30% na 40% či 50%; 

 prejsť úpravou na základe serióznej diskusie najmä s tvorcami kurikula, nech sú na 
zmeny vo vzdelávaní dostatočne odborne aj strategicky pripravení; 

 celoplošne ovplyvňovať vzdelávanie až po experimentálnom overení vo vybraných 
pilotných školách; 

 podporiť zníženie byrokratického zaťaženia učiteľov vyvolaného realizáciou 
kurikulárnej transformácie vzdelávania.              

 Štátny vzdelávací program obsahuje rámcový model absolventa, rámcový učebný plán 
i rámcové učebné osnovy pre konkrétny stupeň vzdelávania. Súčasťou štátneho vzdelávacieho 
programu je povinná časť vzdelávacieho programu vymedzená ako základné učivo a voliteľná 
časť vzdelávacieho programu tvorená rozširujúcim i účelovým učivom, ktoré zohľadňuje 
potreby, záujmy aj podmienky určitého regiónu. V štátnom vzdelávacom programe sa 
konkretizujú podmienky rozvoja žiakov s nadaním, normálnymi výchovno-vzdelávacími 
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potrebami i zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Štátny vzdelávací program patrí k 
záväzným dokumentom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu.     
 

3. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  
 
Školský vzdelávací program predstavuje druhú úroveň participatívneho alebo tzv. 

dvojúrovňového modelu koncipovania obsahu vzdelávania. Školský vzdelávací program je 
záväzným východiskovým dokumentom utvoreným na základe štátneho vzdelávacieho 
programu. Školský vzdelávací program vymedzuje ciele, obsah i podmienky vzdelávania, 
odporúča zodpovedajúce didaktické prístupy a navrhuje metódy overovania, resp. hodnotenia 
vzdelávacích výstupov. Na tvorbe a realizácii školského vzdelávacieho programu sa majú 
okrem riaditeľov a učiteľov podieľať tiež rady škôl i ľudia pôsobiaci mimo škôl. Školský 
vzdelávací program je povinnou súčasťou pedagogickej dokumentácie. 
 Štruktúru školského vzdelávacieho programu odvodenú zo štátneho vzdelávacieho 
programu tvoria tieto časti: 

1. Úvodné identifikačné údaje zapísané na titulnom liste ŠkVP zahŕňajú informácie o 
plnom názve a adrese školy; názve vzdelávacieho programu; stupni vzdelania, ktorý sa 
dosahuje po absolvovaní ŠkVP alebo jeho ucelenej časti; dĺžke i forme štúdia, vrátane 
vyučovacieho jazyka aj druhu školy. Titulný list ŠkVP ďalej konkretizuje plný názov 
a adresu zriaďovateľa školy; rok, miesto vydania i platnosť ŠkVP; podpis riaditeľa 
školy aj pečiatku školy. Súčasťou titulného listu môže byť tiež logo alebo fotografie 
školy. Úvodné identifikačné údaje vzdelávacieho programu poskytujú základné 
informácie o škole žiakom, rodičom, zamestnávateľom i širokej verejnosti.  

2. Špecifické ciele výchovy a vzdelávania stanovené v ŠkVP majú rozvíjať kľúčové 
kompetencie žiaka, s ohľadom na individuálne i spoločenské potreby. Škola musí 
zároveň vymedziť spôsob dosiahnutia strategických cieľov výchovy aj vzdelávania 
uvedených vo vzdelávacích programoch. Špecifické ciele výchovy i vzdelávania, ktoré 
vychádzajú z ŠVP sa premietajú do profilu absolventa, organizačných podmienok 
vyučovania a systému hodnotenia školy zakotveného v ŠkVP.  

3. Vlastné zameranie školy predstavuje východisko pre tvorbu vzdelávacieho programu. 
ŠkVP má poskytovať základné informácie o veľkosti a vybavení školy; charakteristike 
žiakov i pedagogického zboru; ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných 
zamestnancov školy; dlhodobých projektoch i medzinárodnej spolupráci školy; 
spolupráci školy s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektami. Komplexná 
charakteristika školy musí tiež obsahovať predstavy o zvýšení kvality vzdelávania. 
Z vlastného zamerania školy vyplýva, aký je súčasný stav a perspektívy ďalšej 
pedagogickej činnosti školy.  

4. Profil absolventa vymedzuje všeobecný cieľ školy, ktorý ovplyvňuje obsah ďalších 
častí ŠkVP. Profil absolventa musí zohľadňovať všeobecné, špecifické a kľúčové 
požiadavky formulované výkonovými štandardami. Výkonové štandardy sú základom 
pre stanovenie obsahu vzdelávania v učebných osnovách vyučovacích predmetov 
alebo moduloch i v systéme hodnotenia vzdelávania. Profil absolventa zahŕňa 
charakteristiku aj kompetencie absolventa ŠkVP. Charakteristika absolventa sa 
vzťahuje k špecifickým cieľom výchovy i vzdelávania, pracovnému uplatneniu 
absolventov a ich ďalšiemu vzdelávaniu, mimoškolským aktivitám, spôsobu 
ukončovania štúdia i potvrdzovaniu dosiahnutého vzdelania. Charakteristika 
absolventa objasňuje podmienky vzdelávania žiakov s normálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami i zdravotným, prípadne sociálnym znevýhodnením. Profil 
absolventa je založený na kľúčových, všeobecných i odborných kompetenciách 
smerujúcich k tomu, aby si žiaci na strednom stupni vzdelania vytvorili predpoklady 
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a schopnosti lepšie sa uplatniť v spoločenskom, pracovnom i osobnom živote. 
Kompetencie absolventa majú nadpredmetový charakter. Profil absolventa treba 
vyjadriť prakticky, jasne a výstižne.     

5. Charakteristika ŠkVP poskytuje základné informácie o vzdelávacom programe 
(koncepcia, charakter obsahu); štúdiu (názov študijného odboru, dĺžka štúdia, forma 
štúdia, podmienky prijatia na štúdium, spôsob ukončenia štúdia, doklad o 
dosiahnutom vzdelaní, poskytnutý stupeň vzdelania, možnosti pracovného uplatnenia 
absolventov a ich ďalšieho vzdelávania); organizácii vyučovania; zdravotných 
predpokladoch žiaka i požiadavkách na bezpečnosť a hygienu pri práci. 
Charakteristika ŠkVP je určená najmä budúcim záujemcom o štúdium, rodičom, 
učiteľom i širokej verejnosti.   

6. Učebný plán ŠkVP vychádza z rámcového učebného plánu ŠVP, pričom obsahuje 
celkový počet hodín povinných i voliteľných vyučovacích predmetov (za štúdium, 
týždeň aj ročník); ďalšie aktivity školy, ktoré sú povinnou súčasťou vzdelávania; 
rozpis týždňov v školskom roku a poznámky o obsahových i organizačných aspektoch 
učebného plánu aj vyučovania. Školský učebný plán musí rešpektovať postupnosť i 
nadväznosť obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch. Učebný plán ŠkVP treba 
vypracovať pre každú realizovanú formu vzdelávania (denná, večerná, diaľková 
kombinovaná, dištančná, vrátane individuálneho alebo skupinového učebného plánu) 
žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, prípadne s vyučovacím jazykom 
národnostných menšín. Školský učebný plán má rozvíjať medzipredmetové vzťahy a 
teoreticko-praktickú integráciu vyučovacích predmetov.      

7. Učebné osnovy ŠkVP sa určujú pre každý vyučovací predmet či kurz osobitne. 
Učebné osnovy zahŕňajú informácie o záhlaví, charakteristike, cieľoch, výchovno-
vzdelávacích stratégiách, obsahu, organizácii, podmienkach a rozsahu vyučovania 
jednotlivých predmetov alebo kurzov podľa učebného plánu vo všetkých ročníkoch. 
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu či kurzu sú odvodené od profilu absolventa 
ŠkVP, obsahových a výkonových štandardov vzdelávacích oblastí uvedených v ŠVP. 
Učebné osnovy ŠkVP môžu byť vypracované vo forme prehľadnej tabuľky.  

8. Učebné zdroje špecifikujú materiálno-technické vybavenie školy, ktoré je nositeľom 
učiva a používa sa v rôznych priestoroch (interiéroch i exteriéroch). ŠkVP odporúča 
základné učebné zdroje pre štúdium. Učebné zdroje poskytujú informácie 
a prostriedky na vytváranie, upevňovanie i kontrolu kľúčových kompetencií žiakov, 
s ohľadom na ich individuálne záujmy.  

9. Charakteristika podmienok na uskutočňovanie ŠkVP stanovuje povinné minimálne 
požiadavky na učiteľov, materiálno-technické i organizačné vybavenie školy a 
ochranu bezpečnosti i zdravia pri práci, ktorých splnenie je nevyhnutné kvôli zaisteniu 
optimálneho rozvoja žiaka. Základné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa 
majú v ŠkVP konkretizovať podľa ŠVP a reálnych cieľov, potrieb i možností školy. 
Škola podporuje získavanie kľúčových kompetencií, ktoré žiakovi dovoľujú adekvátne 
reagovať vo všetkých životných aj pracovných situáciách.         

10. Základné podmienky rozvoja žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami zahŕňajú odborné, personálne, materiálno-technické a priestorové 
požiadavky vymedzené v ŠkVP. Škola je povinná posúdiť vhodnosť vzdelávacieho 
programu pre konkrétnu skupinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (žiaci s nadaním, zdravotným či sociálnym znevýhodnením). Škola musí 
zvážiť možnosť úpravy podmienok (obsahu, metód, foriem, prostredia a prístupov) 
vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa druhu ich 
znevýhodnenia alebo nadania. Škola má dôsledne rešpektovať vlastnosti žiakov so 
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špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou individuálnych či skupinových 
vzdelávacích programov aj organizačných opatrení.  

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality vzdelávania tvorí integrálnu súčasť 
ŠkVP zameranú na žiakov, učiteľov i školu. Cieľom hodnotenia vzdelávacích 
výsledkov v škole je poskytnúť žiakom aj učiteľom spätnú väzbu o vlastných 
pokrokoch i nedostatkoch. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov v škole má obsahovať 
povzbudenie žiakov a učiteľov do ďalšej práce, vrátane návodu ako postupovať pri 
odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení školy treba klásť dôraz na konštatovanie 
úrovne stavu vzdelávania i zisťovanie súvislostí aj okolností, ktoré ovplyvňujú stav 
vzdelávania. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality vzdelávania patrí 
k rozhodujúcim predpokladom optimálneho rozvoja spoločnosti.   

 Školský vzdelávací program zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán 
i rámcové učebné osnovy pre konkrétny stupeň vzdelávania. V školskom vzdelávacom 
programe sú konkretizované podmienky rozvoja žiakov s nadaním, normálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami aj zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Súčasťou školského 
vzdelávacieho programu sa stala charakteristika vnútorného systému kontroly a hodnotenia 
kvality vzdelávania na úrovni žiaka, učiteľa i školy. V školskom vzdelávacom programe je 
upravený minimálny obsah vzdelávania tak, aby boli u žiaka budované kľúčové kompetencie 
v súlade so stanoveným profilom absolventa vzdelávacieho programu a výchovno-
vzdelávacou stratégiou školy. Školský vzdelávací program ovplyvňuje profiláciu školy podľa 
požiadaviek a záujmov žiakov, rodičov, trhu práce, regiónu i spoločnosti. Školský vzdelávací 
program tvorí významný prostriedok propagácie školy.  
 V súlade so školským zákonom (zákon č. 245/2008 Z. z.) má nami sledovaná stredná 
škola vypracovaný školský vzdelávací program a stanovenú výchovno-vzdelávaciu stratégiu 
školy. Školský vzdelávací program bol vydaný riaditeľom vybranej strednej školy po 
prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy. 
Školský vzdelávací program zvolenej strednej školy vychádza zo štátneho vzdelávacieho 
programu pre úroveň ISCED 3A, metodických pokynov o tvorbe školských vzdelávacích 
programov a vzorového školského vzdelávacieho programu pre úroveň ISCED 3A. 
Z realizovaných pološtruktúrovaných hĺbkových rozhovorov s učiteľmi vyplynulo, že pri 
tvorbe školského vzdelávacieho programu prebiehala vzájomná spolupráca učiteľov 
predovšetkým na úrovni predmetových komisií. Spolupráca medzi učiteľmi, ktorí koncipovali 
školský vzdelávací program nebola mimo predmetových komisií zatiaľ dostatočne rozvinutá. 
Na základe uskutočnených pološtruktúrovaných hĺbkových rozhovorov s učiteľmi možno 
konštatovať, že školský vzdelávací program spoločne vypracovali všetci učitelia vybranej 
strednej školy. V nami sledovanej strednej škole pôsobili ako koordinátori tvorby školského 
vzdelávacieho programu členovia vedenia školy. Školský vzdelávací program vybraná stredná 
škola nezverejnila na internetových stránkach a informačných tabuliach v priestoroch školy. 
Zvolená stredná škola poskytuje informácie o školskom vzdelávacom programe pri 
komunikácii so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, prípadne inými osobami. 
  Školský vzdelávací program vybranej strednej školy predstavuje otvorený kurikulárny 
dokument, ktorý musí podliehať zmenám podľa aktuálnych spoločenských potrieb a 
požiadaviek. Školský vzdelávací program nami sledovanej strednej školy by mal:  

 stanoviť primerané, konkrétne, zrozumiteľné, merateľné, postupne splniteľné i 
perspektívne ciele vzdelávania v súlade so štátnym vzdelávacím programom;  

 jednoducho, presne a zrozumiteľne vymedziť zameranie školy, profil absolventa 
i spôsob dosiahnutia vytýčených cieľov vzdelávania;    

 identifikovať konkrétne kognitívne, motorické aj afektívne činnosti v obsahu 
vzdelávania, s ohľadom na základné, rozširujúce i účelové učivo;  

 popri obsahu vzdelávania sa venovať tiež metódam a výsledkom vzdelávania;  
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 prejsť úpravou na základe spolupráce najmä medzi rodičmi i učiteľmi, nech sú na 
zmeny vo vzdelávaní dostatočne pripravení; 

 mať jednoduchšiu štruktúru, aby bol okrem učiteľov zrozumiteľný a atraktívny tiež 
pre žiakov, rodičov i širokú verejnosť;  

 prispieť k zníženiu byrokratického zaťaženia učiteľov vyvolaného realizáciou 
kurikulárnej transformácie vzdelávania.          

 
4. ZÁVER   

 
Kurikulárna transformácia vzdelávania v našich podmienkach podporuje vytváranie 

štátnych a školských vzdelávacích programov. Vo vzdelávacích programoch sa odrážajú 
univerzálne vzdelávacie normy a potreby konkrétnych subjektov vzdelávania. Vzdelávacie 
programy rešpektujú princíp:  

 participatívneho alebo tzv. dvojúrovňového modelu koncipovania obsahu vzdelávania; 
 postavenia vzdelávania na cieľových požiadavkách, ktoré súvisia s kľúčovými 

kompetenciami;  
 implementácie prierezových tém do vzdelávania; 
 komplexných obsahových vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúcich učebných 

predmetov; 
 motivujúceho učebného prostredia; 
 komplexného hodnotenia žiakov, učiteľov a škôl; 
 vyčlenenia základného učiva, ktorým sa majú rozvíjať kľúčové kompetencie.   

 Koncipovanie vzdelávacích programov sa v súčasnosti stalo nepravým cieľom 
reformy školského kurikula na Slovensku, ktorá popri vzdelávaní kladie dôraz aj na výchovu. 
Štátne a školské vzdelávacie programy ako významný prvok kurikulárnej transformácie 
vzdelávania treba dôkladne vyhodnotiť a korigovať.    
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