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Obsah vystúpenia 

• vzdelávacie štandardy z anglického jazyka pre 
jednotlivé úrovne 

• výkonový štandard 

• obsahový štandard 

• odporúčané časti 



• Štátny vzdelávací program v novej forme bol 
schválený v r. 2008 

• vzdelávací štandard pre cudzie jazyky 
vychádzal zo Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky 

• bol stanovený úrovňovo 

 

 



Potreba inovácie 

• požiadavka inovácie Štátneho vzdelávacieho 
programu zo strany MŠVV a Š SR 

• zmeny v učebných plánoch  

• nové referenčné materiály 

• inovácie v preklade terminológie Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky  

 



 
Vypracované vzdelávacie štandardy 

pre anglický jazyk 
 • úroveň A1.1 – primárne vzdelávanie 

• úroveň A1 – nižšie stredné vzdelávanie – 5. ročník ZŠ 

• úroveň A2 – nižšie stredné vzdelávanie – 9. ročník ZŠ 

• úroveň B1 – vyššie stredné vzdelávanie (SOŠ) – úroveň 
maturity z cudzieho jazyka ako voliteľného predmetu  

• úroveň B2 – vyššie stredné vzdelávanie (SŠ a gymnáziá) 
– úroveň povinnej maturity z cudzieho jazyka 

• úroveň C1 - vyššie stredné vzdelávanie (anglické 
bilingválne gymnáziá)  



Štruktúra vzdelávacieho štandardu pre 
úroveň A1, A2, B1, B2 

• všeobecné časti 

• výkonový štandard 

• obsahový štandard 

• odporúčané časti – Diskurzná dimenzia, 
Interkultúrna dimenzia, Tematické okruhy a 
slovná zásoba 

• pre úrovne A1.1 a C1 je štruktúra odlišná 

 



Všeobecné časti 

• úvod, charakteristika predmetu, ciele 
predmetu, kompetencie – všeobecné, 
komunikačné jazykové – jazykové, 
sociolingválne, pragmatické 

• opisy kompetencií vychádzajú zo SERR, boli 
sprehľadnené, citlivo prispôsobené žiakom 



Výkonový štandard 

• 4 kategórie komunikačných jazykových 
činností – počúvanie s porozumením, čítanie s 
porozumením, písomný prejav, ústny prejav 

• vychádzajú zo Spoločného európskeho 
referenčného rámca, sú stručné a 
prispôsobené žiakom 

• požiadavky na výkony pre jednotlivé úrovne sú 
povinné, žiak ich má dosiahnuť na konci 
príslušného stupňa vzdelávania  

 



Obsahový štandard 

• zostáva členený na kompetencie a funkcie  
• spresnenie odporúčaných častí Diskurzná dimenzia a 

Interkultúrna dimenzia 
• zmeny v časti Jazyková dimenzia - jazykové javy 

presnejšie odrážajú úrovne Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky 

• berie do úvahy nové referenčné materiály pre 
stanovenie úrovní ovládania anglického jazyka 

 – Core Inventory for General English 
 – English Profile  
 – English Vocabulary Profile 

 



Tematické okruhy a slovná zásoba 

• sú odporúčanými časťami 

• niektoré tematické okruhy sa mierne upravili 

• upravila sa odporúčaná vybraná slovná zásoba 
- pre jednotlivé úrovne obsahuje lexiku, ktorú 
učiaci sa na danej úrovni naozaj ovládajú a 
používajú  

• zmeny vychádzajú z najnovších referenčných 
materiálov – English Vocabulary Profile 



Záver 

• vzdelávací štandard z anglického jazyka je po 
inovácii prehľadnejší 

• vychádza z najnovších úrovňových materiálov 
pre anglický jazyk 

• je základným dokumentom, podľa ktorého si 
učiteľ vyberá učebné zdroje 



Vzdelávacie štandardy z anglického 
jazyka nájdete: 

• A1.1 : ŠVP pre primárne vzdelávanie 
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_progr
am/zs/1_stupen/jazyk_a_komunikacia/aj_pv_2014.pdf 
• A1, A2: ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie: 
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_progr
am/zs/2_stupen/jazyk_a_%20komunikacia/aj_nsv_a1_2014.pdf 
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_progr
am/zs/2_stupen/jazyk_a_%20komunikacia/aj_nsv_a2_2014.pdf 
B1, B2: ŠVP pre gymnáziá 
http://www.minedu.sk/data/att/7927.pdf 
http://www.minedu.sk/data/att/7926.pdf 
C1: ŠVP pre školy s dvoma vyučovacími jazykmi 
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_progr
am/gymnazia/4_rocne/jazyk_a_%20komunikacia/druhy_vyucovaci_jazyk_uro
ven_c1_g_5_r.pdf 
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Ďakujem za pozornosť. 
  

 

 

 

 

barbora.tancerova@statpedu.sk 

www.statpedu.sk 

mailto:barbora.tancerova@statpedu.sk

