Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania
(ISCED – International Standard Classification of Education)

Stupeň
ISCED

Stupeň školskej sústavy – opis

V slovenskej školskej sústave

ISCED 0

Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa
– všetky druhy vzdelávania predchádzajúce
primárnemu vzdelávaniu.

Vzdelávanie prebiehajúce v materských
školách.

ISCED 1

Primárne vzdelávanie
– vzdelávanie na primárnej úrovni.

1. stupeň základnej školy (1.-4. ročník).

ISCED 2

Nižšie sekundárne vzdelávanie
– vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni.
Nadväzuje na primárne vzdelávanie pred
vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie.

2. stupeň základnej školy (5.-9. ročník)
a nižšie ročníky 5 – 8 ročných gymnázií
a konzervatórií (po ročník, ktorý zodpovedá
9. ročníku základnej školy).

ISCED 2A

2. stupeň základnej školy

ISCED 2B

Ukončené povinné vzdelávanie v rámci
neukončeného odborného vzdelávania

ISCED 2C

Zaučenie v odbore

ISCED 3

Vyššie sekundárne vzdelávanie
– vzdelávanie, ktoré nasleduje po ukončení
nižšieho sekundárneho stupňa pred vstupom
do terciálneho stupňa

ISCED 3A

Stredné (všeobecné) vzdelávanie

Do vyššej sekundárnej úrovne sa zaraďujú
štvorročné gymnáziá a vyššie ročníky 5-8
ročných gymnázií (všeobecné vzdelávanie),
stredné odborné školy (vrátane vyšších
ročníkov konzervatórií) a stredné odborné
učilištia (odborné vzdelávanie).

s maturitou (gymnázium)

ISCED 3B

Stredné odborné vzdelávanie s maturitou

ISCED 3C

Stredné odborné vzdelávanie

zdroj: ŠVP na www.statpedu.sk (29.9.2009)

Školský zákon (245/2008)
Štátne (celonárodné) vzdelávacie programy
-

ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa...
vzdelávacie oblasti a prierezové témy
vzdelávacie štandardy (obsahová časť, výkonová časť)
rámcové učebné plány

Školský vzdelávací program – voliteľný obsah vzdelania v učebnom pláne školského stupňa
-

ciele a poslania výchovy a vzdelávania, zameranie školy...
učebné osnovy
učebné plány

Pedagogická dokumentácia školy
-

-

vydáva MŠ SR:
o učebné plány
o učebné osnovy
o vzdelávacie štandardy
triedna kniha, triedny výkaz, rozvrh hodín, školský poriadok...
plán výchovno-vzdelávacej činnosti
tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov

Učebnice

Ministerstvo školstva SR – www.minedu.sk
Štátny pedagogický ústav – www.statpedu.sk
-

priamo riadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky
rieši otázky garancií Štátneho vzdelávacieho programu
otázky odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení, najmä pri tvorbe Školských
vzdelávacích programov
rieši otázky prípravy pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti
všeobecného vzdelávania,
rieši otázky ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

Štátny inštitút odborného vzdelávania – www.siov.sk
-

hlavné činnosti spočívajú v zabezpečovaní úloh súvisiacich s riadením stredných odborných
učilíšť a stredísk praktického vyučovania
metodické zabezpečovanie úloh v oblasti učňovského školstva

Štátna školská inšpekcia
Krajské školské úrady, MPC, ÚIPŠ, SPK,...
zdroj: www.minedu.sk (29.9.2009)

