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DODATOK č. 3 

k štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá  

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 3 k štátnemu 

vzdelávaciemu programu pre gymnáziá č. 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou 

od 1.  septembra 2017. 

 

1.1. V poznámkach rámcového učebného plánu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom 

slovenským bod 6 znie: 

 

„Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová 

výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických 

cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova 

podľa bodu 7). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda 

sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny 

v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri 

minimálnom počte 24 žiakov v triede.“ 

 

1.2. V poznámkach rámcového učebného plánu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom 

národnostnej menšiny bod 6 znie: 

 

„Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

slovenský jazyk a slovenská literatúra, informatika, etická výchova, náboženská 

výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú 

charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Skupiny možno 

vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom 

žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova podľa bodu 7). V predmete 

informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine 

v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, 

chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov 

v triede.“ 

 

1.3. V poznámkach rámcového učebného plánu pre gymnáziá s osemročným štúdiom 

s vyučovacím jazykom slovenským bod 6 znie: 

 

„Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová 

výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických 

cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova 

podľa bodu 8). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda 

sa na jednej hodine v týždni v 3. a 4. ročníku delí na skupiny v jednom z predmetov 

fyzika, chémia, biológia. V každom z predmetov fyzika, chémia, biológia 

a matematika sa trieda v niektorom z 5. až 8. ročníka delí na skupiny na jednej hodine 

v týždni. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.“ 

 



 

2 

 

1.4. V poznámkach rámcového učebného plánu pre gymnáziá s osemročným štúdiom 

s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny bod 6 znie: 

 

„Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

slovenský jazyk a slovenská literatúra, informatika, etická výchova, náboženská 

výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú 

charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Skupiny možno 

vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom 

žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova podľa bodu 8). V predmete 

informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine 

v týždni v 3. a 4. ročníku delí na skupiny v jednom z predmetov fyzika, chémia, 

biológia. V každom z predmetov fyzika, chémia, biológia a matematika sa trieda 

v niektorom z 5. až 8. ročníka delí na skupiny na jednej hodine v týždni. Delenie na 

skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.“ 

 

1.5. V poznámkach rámcového učebného plánu pre gymnáziá s dvoma vyučovacími 

jazykmi (bilingválne gymnáziá s päťročným štúdiom) bod 6 znie: 

 

„Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk, 

informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová 

výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických 

cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova 

podľa bodu 7). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda 

sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny 

v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri 

minimálnom počte 24 žiakov v triede.“ 

 

1.6. V poznámkach rámcového učebného plánu pre športové gymnáziá s vyučovacím 

jazykom slovenským bod 6 znie: 

 

„Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová 

výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických 

cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova 

podľa bodu 8). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda 

sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny 

v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri 

minimálnom počte 24 žiakov v triede.“ 

 

1.7. V poznámkach rámcového učebného plánu pre športové gymnáziá s osemročným 

štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským bod 6 znie: 

 

„Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová 

výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických 

cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova 

podľa bodu 9). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda 
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sa na jednej hodine v týždni v 3. a 4. ročníku delí na skupiny v jednom z predmetov 

fyzika, chémia, biológia. V každom z predmetov fyzika, chémia, biológia 

a matematika sa trieda v niektorom z 5. až 8. ročníka delí na skupiny na jednej hodine 

v týždni. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.“ 

 

2. V prílohe 1 Počet hodín športovej prípravy týždenne pre jednotlivé športy sa dopĺňa 

riadok: 

 

                                                                                                                                            “ 

TENIS 11 11 12 12 13 13 13 13 98 52 3 

    „ 

 

 

3. V prílohe 2 Počet žiakov na jedného trénera pre jednotlivé športy - INDIVIDUÁLNE 

ŠPORTY sa dopĺňa riadok: 

 

                                                                                                                             “ 

 

 

    „ 

 

ŠPORTOVÝ AEROBIK všetky 8 


