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ZAVÁDZA SA NOVÝ VÝPOČET NAJNIŽŠIEHO POČTU ŽIAKOV V TRIEDE (§ 33)
Vychádza sa z princípu najnižšieho priemerného počtu žiakov v triede strednej školy, vypočítaného ako
podiel celkového počtu žiakov a celkového počtu tried v danej forme štúdia, čo umožní otvoriť triedu
denného štúdia s počtom žiakov nižším ako 17 žiakov v porovnaní s aktuálnym stavom.

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa mení a dopĺňa aj zákon č. 245/2008 o
výchove v vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ponúkame Vám prehľad relevantných zmien z pohľadu OVP. 

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa mení a dopĺňa aj zákon č. 138/2019 o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení

neskorších predpisov. Ponúkame Vám prehľad relevantných zmien z pohľadu
OVP. 

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ (§ 39A)
Zdravotná spôsobilosť žiaka sa preukazuje pri prijímaní žiaka na štúdium v tých odboroch, v ktorých sa
to vyžaduje. 
V prípade žiaka, ktorý sa pripravuje v SDV má SOŠ alebo zamestnávateľ právo požiadať žiaka
alebo jeho zákonného zástupcu o preukázanie jeho zdravotnej spôsobilosti v prípade, ak má
dôvodné podozrenie že zdravotná spôsobilosť žiaka sa zmenila.  
Ak žiak nepreukáže, že spĺňa zdravotnú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení žiaka zo
štúdia.

ĎALŠIE ZMENY V ŠKOLSKOM ZÁKONE, KTORÉ SÚ DÔLEŽITÉ Z POHĽADU
OVP

V záujme zníženia administratívnej náročnosti vypracovávania školských vzdelávacích programov
sa zužuje povinný obsah školského vzdelávacieho programu (§ 7).
Je zrušená písomná časť záverečnej skúšky (§ 73). 

Legislatívne zmeny v školskom
zákone v kontexte OVP

MENÍ SA POSTUP PRIJÍMACIEHO KONANIA (§63)
Uchádzač bude mať po novom k dispozícii iba jednu prihlášku, na ktorej vyznačí odbory a školy, o
ktoré má záujem. 
Podmienky prijímacie konania zverejňuje škola do 30. novembra roka, ktorý predchádza školskému
roku, v ktorom sa bude konať prijímacie konanie. 
Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca
neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do
troch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania. Ostatné rozhodnutia o
prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú
platnosť. 
Zápis žiaka na strednú školu je zrušený a nahradený uvedeným písomným potvrdením
prijatia na vzdelávania uchádzača alebo jeho zákonného zástupcu.


