PRÍLOHA

Základné princípy tvorby školského vzdelávacieho programu

Na čo nezabudnúť pri tvorbe školského vzdelávacieho
programu
DODRŽIAVANIE DIDAKTICKÝCH ZÁSAD
Škola pri tvorbe učebných osnov dodržiava zásadu vekuprimeranosti a zásadu
logickej nadväznosti obsahu vzdelávania.

REDUKCIA UČIVA PODĽA VÝSTUPNÉHO ŠTANDARDU
Redukciu rozsahu vzdelávacích štandardov v predmetoch, ktoré sú
profilovými predmetmi pre prijímacie skúšky na stredné školy vrátane
predmetov slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny ak je
vyučovacím jazykom, slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk,
matematika, biológia, chémia, dejepis, bude možné vykonať na základe
výstupného štandardu zo základnej školy, ktorý bude súčasťou Dodatku č. 9.
PRESUN UČIVA
Pre žiakov, ktorí boli v tomto školskom roku žiakmi 3. a 4. ročníka ZŠ, je možné
učivo presúvať aj medzi stupňami vzdelávania (učivo 4. ročníka môže byť
presunuté do 5. ročníka).
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PREROKOVANIE ZMIEN V PEDAGOGICKEJ RADE
V procese úprav sa však nesmie zabudnúť na to, že každá zmena
a aktualizácia, ak má byť uvedená do platnosti, má byť funkčná a realizovaná,
musí byť prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí pedagogickej rady (a to aj
v priebehu školského roka 2021/2022). Tomu by mala predchádzať diskusia
medzi pedagógmi o analýze stavu a potrebných modifikáciách ŠkVP.

ZAZNAMENANIE ZMIEN DO ŠKVP
Všetky dôležité úpravy, presuny učiva alebo zmeny v systéme klasifikácie
treba zaznamenať do školského vzdelávacieho programu ako zmenu platnú
pre jeden školský rok (zo školských rokov 2020/2021 až 2022/2023).

ZAZNAMENANIE ZMIEN DO ŠKOLSKEJ DOKUMENTÁCIE
Je vhodné ich zaznamenať aj do ďalšej školskej dokumentácie: plán práce
školy (ak ho škola má), plán činnosti metodických združení/predmetových
komisií (ak sú zriadené), interné kritériá hodnotenia predmetov a na konci
školského roka uviesť vyhodnotené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti
školy.

INFORMOVANIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
Informovať o úpravách a zmenách zákonných zástupcov a žiakov je
samozrejmosťou.
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