
Informácie k organizovaniu jazykových kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov 

 

1. Učebný plán jazykového kurzu  

Od 01. 04. 2022 sa zvyšuje počet hodín v základnom jazykovom kurze na 6 hodín týždenne. 

Škola tak poskytne žiakovi počas 8 týždňov 48 vyučovacích hodín. 

  

Ak žiak nezvláda učivo alebo je tempo pre neho náročné, je možné 48 vyučovacích hodín 

zrealizovať aj za dlhšie časové obdobie, avšak v rozsahu minimálne 4 hodiny týždenne. 

 

Rozširujúci kurz môže nasledovať po absolvovaní základného jazykového kurzu.  

Počet hodín v rozširujúcom kurze je 4 hodiny týždenne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového 

kurzu štátneho jazyka je 12 týždňov, t. j. 48 vyučovacích hodín. V prípade záujmu žiakov je 

možné predĺžiť kurz o štyri týždne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho 

jazyka je tak 16 týždňov, t. j. 64 vyučovacích hodín. 

 

Okrem kurzu štátneho jazyka by mala byť poskytovaná jazyková podpora aj v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu v kmeňovej triede a to aj po skončení kurzu. 

 

2. Kurikulum jazykového kurzu 

 

 Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci- 

program/ucebny_plan_jazykovy_kurz_deti_cudzinov.pdf 

 

Upozorňujeme, že formy vzdelávania závisia od veku, úrovne ovládania jazyka a tiež od 

psychického stavu dieťaťa. Najmä pri mladších žiakoch – žiakoch 1. stupňa je vhodné využívať 

aj netradičné formy – hru, pieseň, výtvarné činnosti so slovami. 

 

 Ďalšie informácie k jazykovým kurzom:  

https://www.statpedu.sk/sk/vyskum/vzdelavanie-deti-cudzincov/kurzy-statneho-jazyka/ 

 

3. Dokumentácia kurzu 

 

Škola vedie jednoduchý záznam o vyučovacích hodinách a účasti žiakov. Môže tak robiť priamo 

v triednej knihe alebo si vytvorí osobitnú triednu knihu na vedenie kurzov. Záznam obsahuje:  

 dátum, vyučovacia hodina 

 téma 

 prítomní žiaci  

 podpis učiteľa 

 

 

4. Organizácia jazykového kurzu 

 

 Škola vytvára skupiny žiakov od 1 po 8 žiakov.  Skupina môže byť z hľadiska materinského 

jazyka žiakov, jazykovej úrovne ovládania slovenského jazyka a veku zmiešaná. Ak by v  škole 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-%20program/ucebny_plan_jazykovy_kurz_deti_cudzinov.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-%20program/ucebny_plan_jazykovy_kurz_deti_cudzinov.pdf
https://www.statpedu.sk/sk/vyskum/vzdelavanie-deti-cudzincov/kurzy-statneho-jazyka/


mala vzniknúť viac ako jedna skupina, je vhodné žiakov rozdeliť podľa veku, napr. do jednej 

skupiny dať žiakov 1.- 2. ročníka, alebo žiakov 7.-9. ročníka. Všetko závisí od počtu žiakov, ich 

veku a možností školy. 

 Do jazykových kurzov možno zapojiť len žiakov, ktorých škola zaradila do školy. Nie je možné 

realizovať kurzy pre deti, ktoré nie sú zaradené do školy. Ak škola organizuje kurzy pre 

dospelých, je to iniciatíva školy mimo vyučovacieho procesu a nemôže na tieto kurzy žiadať 

finančný príspevok z MŠVVaŠ cez dohodovacie konanie. 

 Spájanie škôl – na realizáciu jazykových kurzov sa môžu spájať žiaci z rôznych škôl (napr. 

v jednom meste). Finančné náklady prostredníctvom dohodovacieho konania žiada škola, 

ktorá kurz organizuje. 

 Vedenie kurzu – kurz štátneho jazyka by mal viesť učiteľ, ktorého jazyková kompetencia 

zodpovedá úrovni slovenského jazyka rodeného hovoriaceho. Je výhodou, ak je oboznámený 

s problematikou bilingválneho osvojovania jazyka u dieťaťa a metodikou vyučovania 

slovenského jazyka ako druhého (cudzieho) jazyka.  

Kurz môže viesť:  

 Kmeňový pedagogický zamestnanec:  

učiteľ slovenského jazyka/učiteľ 1.-4. 

učiteľ cudzieho jazyka 

učiteľ iných predmetov 

 Externá fyzická osoba s pedagogickým vzdelaním príslušného druhu školy, ktorú škola 

zamestná formou dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 

 Iná právnická alebo fyzická osoba dodávateľsky. Podľa § 146 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 

„Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická osoba alebo fyzická 

osoba po získaní akreditácie.“.  

 

Odporúčame školám aj pre budúcnosť mať učiteľa – lektora kurzu. V spolupráci s MPC je 

možné realizovať vzdelávanie pre učiteľov/lektorov kurzov ako vyučovať slovenský jazyk ako  

druhý (cudzí) jazyk.  

 

5. Financovanie jazykového kurzu  

Zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov môžu byť jednotlivým zriaďovateľom škôl 

poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Podrobnosti k poskytovaniu finančných prostriedkov v rámci dohodovacieho konania na 

jazykový kurz pre deti cudzincov: https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov/ 

 

 Ak jazykový kurz zabezpečuje:  

 kmeňový zamestnanec školy  

Do nákladov, ktoré si škola bude uplatňovať v dohodovacom konaní na jazykový kurz pre deti 

cudzincov sa započíta priemerná hodinová mzda alebo ak to bude hodina práce nadčas, tak 

hodinová mzda  vypočítaná vrátane príplatku za nadčasy spolu s odvodmi.  

 

 osoba zamestnaná na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 

Ak jazykový kurz pre deti cudzincov  bude zabezpečovať osoba, ktorá nie je kmeňovým 

zamestnancom školy, zamestnávateľ s ním  uzatvorí dohodu o práci vykonávanej mimo 

https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov/


pracovného pomeru a náklady, ktoré si škola bude uplatňovať v dohodovacom konaní, budú 

vychádzať z  priemernej hodinovej mzdy, ktorá je uvedená v dohode o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru, vrátane odvodov. 

 

 ak si škola zabezpečí jazykový kurz pre deti cudzincov dodávateľsky 

Jazykový kurz pre deti cudzincov môže škola zabezpečovať aj dodávateľsky, to znamená, že 

službu si škola objedná  v jazykovej škole,  s ktorou sa dohodne na hodinovej sadzbe. Jazyková 

škola službu vyfakturuje a škola si požiadavku uplatní v dohodovacom konaní ako  priemerný 

náklad na 1 odučenú hodinu * počet odučených hodín. 

 

 

 

 


