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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný 
odbor  vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom 
vzdelávacom programe. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy. 

Organizačnými zložkami Spojenej školy v Martine sú:  Stredná odborná škola strojnícka 
                                                                                 Stredná odborná škola podnikania 
                                                                                 Stredná odborná škola rybárska      
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich 
k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, 
sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, 
etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj 
a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 
vzdelávania sú zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľmočasovým 
aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie 
sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, 
ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej 
činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase. 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 
 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 
medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 
vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá, 
získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných 
podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej 
učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 
informačných technológií, 
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 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov,  

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom 
vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.   
   

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   
 

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – 
rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 
z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 
prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie 
v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 
vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 
práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie 
sa, 

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 
 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe 
partnerstva s cieľom: 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja 
záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného 
výcviku, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy 
a politiky zamestnanosti v Martine a v našom regióne, 

 spolupracovať s podnikmi poskytujúcich odbornú prax našich žiakov, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností 
a poznatky, 

 naďalej rozvíjať spoluprácu s partnerskou školou podobného zamerania v meste Chrudim 
v Českej republike 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na 
zabezpečenie potrieb žiakov. 

 
e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 zrekonštruovať hygienické priestory školy, 

 zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, 

 upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu 
kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 
zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,   

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 
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3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Spojená škola v Martine sa nachádza v strede  mesta v kľudnej a krásnej časti Martina asi 0,5 
km od jeho centra. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou.     
 Prechádzajúc chodníčky Malej a Veľkej Fatry sa nám pri dobrom počasí často naskytne 
úchvatný pohľad na prírodné krásy Turčianskej záhradky. Turiec je všeobecne zvláštny územný 
priestor, ktorý nikdy nestaval hradby na svoju ochranu, nakoľko je obklopený fatranským horstvom. Aj 
napriek pomerne drsným podmienkam tu človek nachádzal prostredie pre zabezpečenie svojich 
životných potrieb. 

 
      Samotné mesto Martin bolo od roku 1340 slobodným kráľovským mestom, no ruže mu 

počas feudalizmu veľa nekvitli. Určitú osvetu importovali olejkári a šafraníci. Podstatný prelom nastal 
v polovici 19. storočia, keď Turčania podporili revolučné vystúpenie štúrovcov. V tomto období začala 
v Martine premena na významné stredisko nielen slovenskej kultúry, ale aj vedy, umenia, 
časopisectva, peňažníctva i politiky. Martin sa stal centrom slovenského národného 
a spoločenského hnutia.  

Matica slovenská (1863), Slovenské patentálne gymnázium (1866), prvý spolok slovenských 
žien Živena (1869), Slovenský spevokol (1872), Dobrovoľný hasičský spolok (1873), Národný dom 
(1890), alebo S. Hurban-Vajanský, A. Kmeť, J. Škultéty, J. Francisci, Dulovci, Halašovci a mnohí 
ďalší. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Čo meno to pojem, čo názov to kus národnej histórie. 
 
Dnes je Martin Centrum národnej kultúry Slovákov. Mnohým sa zdá, že len vďaka svojej minulosti. 
Mesto však má slovenskému národu stále čo ponúknuť. Popri tradičných celoštátnych podujatiach ako 
sú Scénická žatva, Slovesná jar, Bienále knižného umenia a iné začína si nachádzať svoj priestor aj 
taký fenomén ako je napr. jazzová hudba.  

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali 
všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, 
aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  
množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych strojárenských a 
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elektrotechnických firmách, úspešne podnikajú i vo vlastných firmách. Môžu sa uplatniť v rôznych 
pracovných pozíciách. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu 
je viac než ústretová.   

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 Centrum odborného vzdelávania a výchovy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu 
výrobu v Žilinskom samosprávnom kraji, 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, domov mládeže, športový 
areál, miestnosť s kapacitou 400 miest/kinosála/), 

 záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad splnenia plánu prijatých žiakov prvých 
ročníkov), 

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

 úspešnosť pri hodnotení a realizácií podaných projektov, 

 dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú 
využívané v čase mimo vyučovania ), 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

 nízke % nezamestnanosti našich absolventov, 

 záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku 
(záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov v čase mimo vyučovania).  

 školiace centrum FIT - funkčná gramotnosť učiteľov  v informačných technológiách, 

 konzultačné centrum projektov e-twinning,  

 CISCO akadémia 

 akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania, 

 Zváračská škola, 

 Autoškola, 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu - školiace centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov , 

 partnerská spolupráca so školou v Česku v oblasti výmennej praxe. 

Slabou stránkou školy je to, že  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební a jedálne, 

 nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried, 

Príležitostí školy signalizujú 

 bezproblémové uplatnenie absolventov školy , 

 pilotné centrum v oblasti prípravy pracovníkov pre automobilový priemysel, 

 možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Martine (jazykové, strojárske 
, IKT a pod.), 

 fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí (ČR, Bratislava), 

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako 
predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb, 

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 
podnikateľských subjektov.  

Prekážky v rozvoji školy sú 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

 slabá spolupráca s rodičmi problémových žiakov.  

 

3.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

  Štvorposchodová budova teoretického vyučovania má kapacitu pre 1150 študentov. 
V posledných rokoch je kapacitne využitá na cca 80%. Na štúdium cudzích jazykov máme 4 učebne, 
ktoré nie sú komplexne vybavené. Jedna učebňa je špeciálne vybavená na účely výučby fyziky, ďalšie 
špeciálne učebne: programovania CNC, sieťových technológií CISCO, dve učebne administratívy 
a korešpondencie, učebňa pre elektrotechniku, etickú výchovu. Päť tried je plne vybavených PC a sú 
určené najmä na výučbu informatiky, ale aj odborných predmetov, prípadne všeobecno-vzdelávacích 
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predmetov. Stredná odborná škola podnikania disponuje jednou multimediálnou učebňou s PC, 
audiovizuálnou technikou a dataprojektorom, kde prebieha výučba najmä predmetu cvičná firma 
i aplikovaná ekonómia. Stredná odborná škola rybárska má jednu špecializovanú učebňu 
s didaktickými ako aj klasickými pomôckami na výučbu. Manažment školy a hospodársky úsek má 
svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety s PC a zborovňu.  Škola má vlastnú výdajňu jedál, 
jedáleň, spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihriská pre všetky typy loptových hier, atletickú dráhu, 
saunu. Na škole je jedna miestnosť s kapacitou 400 miest pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, 
učiteľov a širokej verejnosti. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné 
centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi 
zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na 
škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory 
a sprchy.  

 Priestory praktického vyučovania sú veľmi dobre vybavené. Modernizáciu strojového parku, 
zakúpenie PC na  odborný výcvik  sa škole podarilo zabezpečiť najmä cez rôzne granty, ale aj 
spoluprácou a podporou firiem v regióne. Obrábacie centrum na praktickom vyučovaní  je vybudované 
vďaka sponzorstvu strojárskej firmy Viena International. Učebne sú vybavené technikou, ktorá 
umožňuje naprogramovanie, ale aj praktickú realizáciu výrobku. Pracoviská pre autoopravárov sú 
vybavené najmodernejšou diagnostickou technikou, brzdovou stolicou, pneuservisom, karosárskou 
dielňou. Učebné pomôcky získava škola veľmi dobrou spoluprácou s firmami, ktoré našim 
absolventom poskytujú  pracovné pozície od vysokokvalifikovaného pracovníka po zamestnanca 
stredného manažmentu. Jedná sa o firmy : Volkswagen Slovakia, KIA Motors Slovensko. Viena 
Internacional,  

         V období troch rokov plánujeme vybaviť i ostatné triedy počítačom a dataprojektorom, 
zrekonštruovať jazykové učebne, odborné učebne pre odborný výcvik. 

   Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 9 členov. Zodpovedá za kvalitu 
a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. V záujme dobrej komunikácie so žiakmi školy 
je zriadená tzv. schránka dôvery. 

 

3.1.1 PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 
vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu troch rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre 
skvalitnenie života na škole: 

Záujmové aktivity: 

 Stolnotenisový krúžok 

 Zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku 

 Zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku 

 Krúžok Taliančiny 

 Krúžok šikovných rúk 

 Krúžok počítačových sietí 

 Programovanie 

 Futbalový krúžok 

 Kondičné posilňovanie 

 Badmintonový krúžok 

 Turistický krúžok 

 Volejbalový krúžok 

 Plavecký krúžok 

 Florbalový krúžok 

 Džudistický krúžok 

 Stolnotenisový krúžok 

 Zvedavé oko-školský časopis 

Súťaže:  

 Olympiády v anglickom, nemerckom, ruskom jazyku 

 Stredoškolská odborná činnosť 

 Zjednotené kraje Európy 
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 Svet proti rasizmu 

 Modelový  európsky parlament 

 Matematická súťaž MAKS 

 Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 

 Kalogakatia 

 Súťaž v presnom odpise  

 Strojárska olympiáda 

 ZENIT 

Športovo-turistické akcie 

 Zbavme Tatry odpadu – účelová akcia 

 Turistický výstup vo Vysokých Tatrách – spoločná akcia pre partnerské školy 

 Volejbalový a futbalový turnaj pre žiakov ZŠ 

 Okresné kolo futbalového turnaja žiakov SŠ 

Exkurzie 

 Oswienczim 

 Návšteva Viedne - jazyková príprava 

 Návšteva Slovenskej národnej knižnice v Martine 

 Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici 

 „ Po stopách našich predkov“ Čičmany 

Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Návšteva divadelné predstavenia v Martin 

 Spoločenská akadémia 

 Burza povolaní 

 Deň otvorených dverí 

 Akcie v rámci programu „Škola bez fajčenia, alkoholu a drog“ 

 Medzitriedna súťaž „JENGA“ 

Mediálna propagácia 

 Prezentácia školy v Živote Turca 

 Príspevky do časopisu Zvedavé oko 

 Príspevky do televízie TVT 

 Schránka dôvery 

 Aktualizácia webovej stránky  

Besedy a pracovné stretnutia, aktivity 

 Orientácia na trhu práce (úrad práce) 

 Plánované rodičovstvo, ochrana pred pohlavnými chorobami a sexuálnym zneužívaním 
(gynekológ) 

 Sociálno – patologické javy spoločnosti ( preventista polície ) 

 Aktivity pri príležitosti „Pamätného dňa holokaustu“ 

 Dotazník o šikanovaní pre 2. ročníky (výchovný poradca ) 

 Vedomostná súťaž o vplyve psychotropných látok na ľudský organizmus „Cesta do raja“ 
 

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi 
partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej 
verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy. 

3.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odbornej výchovy tvorí viac ako 80 učiteľov. 
Priemerný vek pedagógov je okolo 45 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú 
a pedagogickú spôsobilosť. Škola má zabezpečené základné zložky výchovného poradenstva 
a prevencie, má kvalifikovaného výchovného poradcu i školského psychológa. 
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Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj 
rodičia, poslanci a aktivisti mesta Martin (príslušníci policajného zboru, vojaci, zástupcovia 
zamestnávateľov, a pod.). 

3.3 ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy 
považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 
jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 
tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky 
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny 
učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej 
praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky. 
 

3.4 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania 
didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas 
vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, 
na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť 
výchovnej poradkyne. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme 
tieto metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Kontroly – kontrolná činnosť pedagóga počas prestávok,  

 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané 
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a 
pod). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov ( vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 
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3.5 BOZP 

Škola pri zabezpečovaní bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sa riadi 
právnymi predpismi: Zákonníkom práce, zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 
o BOZP, vyhláškou MPSVR SR č. 504/2002 Z. z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Uvedené právne predpisy sú rozpracované v Pracovnom poriadku v 
Spojenej škole Martin, BOZP pri výchove a vyučovaní Spojenej školy, BOZP pri organizovaní 
školských výletov a exkurzií. Na úseku praktického vyučovania sú vypracované Pravidlá bezpečného 
správania sa na pracovisku v súlade s STN 20 0700, Pracovný poriadok dielne OV SŠ Martin.  

Dodržiavanie požiarnej ochrany na škole je v zmysle zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi a vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii.  

Dodržiavaním hore uvedených právnych noriem v objektoch školy je poverený samostatný 
odborný referent, špecialista školy BOZP, PO a CO Mgr. Jozef Gerát. 

Osobitnú pozornosť venuje škola prevencii a eliminácii šikanovania v zmysle Metodického 
usmernenia MŠ SR č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania.  

 

3.6 DLHODOBÉ PROJEKTY 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych 
časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach 
a danom učive. 

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 
využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

Škola sa stala Pilotným centrom odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji 
v rámci rovnomenného projektu ŽSK Operačného programu Vzdelávanie, ktorého cieľom je prispieť 
k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl.  

Škola je permanentne zapojená aj do projektov financovaných z ESF. Prostriedky takto získané 
sú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zakúpenie didaktickej techniky.  

Preventívno – výchovné programy školy: 
 
Národný program prevencie obezity - rozpracovaný v tematických plánoch v oblastiach výživa 
a pohybová aktivita najmä predmetu telesná a športová príprava. 
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi - realizovaný besedami s vyškolenými pracovníkmi 
z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
Národný program duševného zdravia – realizovaný aktivitami a besedami, ktorých obsahom je 
sebahodnotenie a sebapoznanie, vzťah medzi spolužiakmi, zmyslu a smeru života, asertivity 
a prosociálneho života, zvládanie náročných stresových situácií a pod.  
Stratégia prevencie kriminality – škola má každoročne vypracovaný program zameraný na prevenciu 
šikanovania, záškoláctva, vandalizmu, drogovej závislosti, alkoholizmu, fajčenia. 
Plán výchovy k ľudským právam – realizované organizovaním besied, zapojením sa školy do 
Olympiády ľudských práv a iných projektov. 
Národný štandard finančnej gramotnosti/NŠFG/ – cieľom je schopnosť využívať poznatky, zručnosti 
a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov. NŠFG je implementovaný do 
tematických plánov. 
 

3.7 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami najmä v Českej republike - Strední škola 
prumyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola v Chrudimi. Cieľom tejto spolupráce je: 

 Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov 
a skúseností. 

 Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 
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 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

 Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu. 
 
 
 

3.8 SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 
zameriava na pravidelnú komunikáciu so  žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na 
triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Zatiaľ nemajú možnosť sledovať priebežné 
študijné výsledky prostredníctvom internetu, toto je v pláne hlavných úloh školy. Zároveň sú rodičia 
informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webových stránok 
školy. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam 
a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti, čím by sa vyriešili mnohé nevyriešené otázky týkajúce sa 
hlavne dochádzky žiakov do školy. Na našej  škole aktívne pôsobí aj Združenie rodičov, napomáha 
vedeniu  školy v oblasti sponzorstva, pôsobí v tomto smere pozitívne i na verejnosti. 

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. 
Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, 
sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú 
pravidelne na zasadaniach Rady školy, a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. 
Poskytujú škole neoceniteľní písomné informácie – študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc 
v oblasti obsluhy.  Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. Sú to hlavne: Viena 
Internacional, KIA, Volkswagen, Lombargini, MAR SK, ale aj menšie strojárske, automobilové, 
elektrotechnické firmy v širšom regióne. 
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4 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO ODBORU 

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 
Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Autoopravárenské služby 

Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania  Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. august 2008 

Miesto vydania  Spojená škola  Martin 

Platnosť ŠkVP 01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom 

 
 

4.1 POPIS VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Vzdelávací program je určený pre žiakov, ktorí neúspešne ukončili základnú školu, teda 
neabsolvovali subkategóriu ISCED 2A úspešne. 

Cieľom vzdelávacieho programu na úrovni ISCED 2C je zaučenie v odbore strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba.  

V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných 
v strojárstve. Vie čítať jednoduché technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok. Vie 
dodržiavať určený technologický postup a  pracovné podmienky pre výrobný proces. Je oboznámený 
so základnými spôsobmi spracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, 
strojov a zariadení. Vie správne používať základné meradlá. Upravuje pracovné pomery s ohľadom na 
optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny. Vie obsluhovať pracovné stroje, zariadenia a 
mechanizmy. Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda 
základnú odbornú terminológiu a symboliku. Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, 
požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Získané vedomosti a zručnosti sa potvrdia 
záverečnou skúškou. 

Všeobecné vzdelávanie určuje skladba povinných všeobecnovzdelávacích predmetov pre 
učebné odbory v učilištiach. 

 
Odborné vzdelávanie určujú predmety základy strojárstva, strojárska výroba a odborný výcvik. 

Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má odborný výcvik, ktorý sa vykonáva v súlade 
s charakterom profesie a úrovňou technického vybavenia prevádzok, pre ktoré sa žiaci pripravujú.  

Nácvikom činností predpísaných učebnými osnovami pri používaní pracovných pomôcok 
a náradia a pri dodržiavaní technologických a bezpečnostných predpisov vytvára odborný výcvik 
u žiakov predpoklady k tomu, aby v závere prípravy mohli samostatne a kvalitne vykonávať zverené 
práce. 
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4.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Kód a názov študijného odboru:   2498 F Technické služby v autoservise 

 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium  

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

Môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program 
základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník 
neukončil úspešne 

Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní  Vysvedčenie o záverečnej skúške a dodatok k vysvedčeniu 
o záverečnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania1)  Nižšie stredné odborné vzdelanie 
ISCED 2C 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných 
kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v 
opravárenských prevádzkach  

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  
 

Po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým sa 
úspešne ukončí II. Stupeň základnej školy môže žiak pokračovať 
vo vzdelávacom programe na úrovni ISCED 3C 

 

4.3 ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA  

Všetky požiadavky vychádzajú zo všeobecne platných predpisov (nariadení,  vyhlášok, noriem 
a pod.). Výchova k  bezpečnosti a ochrane zdravia, hygieny práce a požiarna ochrana sú rovnako 
neoddeliteľnou súčasťou teoretického  vyučovania a praktickej prípravy. Školy si vo svojich ŠkVP tieto 
požiadavky rozpracujú podľa konkrétneho učebného odboru. 

Do učebných odborov môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške 
potvrdil lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti (ďalej len „ZPS“) uchádzačov je potrebné 
lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti. 

 

4.4 POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ, OCHRANU ZDRAVIA A HYGIENU PRÁCE 

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a požiarnej ochrane je neoddeliteľnou 
súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov 
je potrebné vytvoriť (podľa platných predpisov), podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. 
Je nevyhnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie 
týchto predpisov vyžadovať.                         

V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických predpisov 
vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť žiakov s predpismi 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými a technickými predpismi, technickými 
normami, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov 
a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. 

                                                      

1 Podľa klasifikácie ISCED  
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Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rozumieme : 
 

1. dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , 
s protipožiarnymi predpismi a technologickými postupmi, 

2. používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 
predpisom 

3. využívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 
4. vykonávanie stanoveného dozoru.  

 
Dozor vyžaduje sústavnú pozornosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov 

na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania  neobsiahne 
zrakovo  súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov neustále kontrolovať.  

Stály dozor predpokladá trvalú pozornosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania. 

Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.  

Hodnotenie  

Hodnotenie2 je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa 
zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie: 

 diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov,  

 prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti  a potreby  ďalšieho 
vývoja žiakov, 

 motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,  

 výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 

 informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 

 rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

 spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie  procesu výučby. 
ŠVP odporúča v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu akceptovať tieto funkcie a na 

základe nižšie uvedených kritérií využívať nasledovné formy hodnotenia:  

1. podľa výkonu žiaka 
 

 výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,  

 hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritéria 
(norma, štandard), 

 individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka s jeho 
predchádzajúcim výkonom. 

 
2. podľa cieľa vzdelávania 

 sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách  pri ukončení štúdia (záverečná 
skúška),   

 formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. 
 
3. podľa času 

 priebežné  hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,    

 záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho 
obdobia. 

4. podľa informovanosti 

 formálne  hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň 
pripraviť,  

 neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom 
procese. 

 
5. podľa činnosti 

 hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod.,   

 hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod. 
 

                                                      
2 Prof. PhDr. Ing. Ivan Turek. CSc.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava. 2002. 
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6. podľa prostredia 

 interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,   

 externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe, 
inšpektor a pod. 

Hodnotenie v OVP je založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor kritérií, organizačných 
a metodických postupov na overovanie vzdelávacích výkonov – výkonových štandardov. Zisťuje, či 
žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol. Hodnotiaci štandard zahŕňa: 

Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť dôkaz 
o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard. Je dôležité aby 
kritériá hodnotenia boli definované na jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné, stručné, zamerané buď 
na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti.  

Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP odporúčame  rozdeliť ich podľa 
nasledovných kritérií: 

a) podľa počtu skúšaných žiakov 

     individuálne  

     skupinovo 

     Frontálne 
 

b) podľa časového zaradenia 

 priebežné skúšanie  (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),  

 súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé    klasifikačné    
obdobie), 

 záverečné skúšanie (maturitné alebo opravné skúšky). 
 

c) podľa spôsobu vyjadrovania sa 

    ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),  

 písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie niečoho), 
prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),  

 praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.). 
 

d) podľa vzdelávacích výstupov sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr. pamäťové 
alebo aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výrobok, proces, postup). Odporúčame 
zaviesť tzv. „Portfólio“ ako súbor dokumentov o rôznych aktivitách žiaka a jeho výsledkoch, 
ako aj o oblastiach jeho aktivít, činností a miery ich praktického zvládnutia. Je to súbor 
dôkazov, ktoré umožňujú hodnotiť rozvoj kompetencií za určité obdobie. Pri hodnotení 
praktických kompetencií sa veľmi osvedčilo hodnotenie na základe „Referencií“ 
kompetentných osôb, odborníkov alebo organizácií, ktoré vypovedajú o kvalite vedomostí, 
zručností a postojoch. Rôzne metódy hodnotenia praktických a kognitívnych kompetencií 
ukazuje nasledovná tabuľka. 

 

Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia 

 

ODBORNÉ KOMPETENCIE KOGNITÍVNE KOMPETENCIE 

Praktické cvičenia 
Simulované situácie 
Úloha hrou 
Ústne odpovede 
Projekt 
Zistenie 
Stanovenie (niečo určiť) 
Prípadová štúdia 
Zapisovanie do pracovnej knihy 
Protokoly 
Správy 
Osobný rozhovor                           
 Dotazník                                         

Ústna odpoveď (krátke, súvislé a obmedzené 
odpovede, doplnenia) 
Písomné odpovede (testy) 
Projekt 
Zistenie 
Stanovenie (niečo určiť) 
Porovnanie 
Prípadová štúdia 
Školská práca 
Úlohy a cvičenia 
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Pri rozhodovaní  o využití uvedených postupov platia tieto zásady: 

 praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné overiť 
kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase,  

 písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred pripravený  
písomný materiál, 

 portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné hodnotiť 
kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase. 

Organizačné a metodické pokyny sa týkajú platných predpisov, dokumentácie a pravidiel pre 
záverečnú skúšku.  

V oblasti OVP odporúčame systematické hodnotenie žiakov v kombinácií ústnej a písomnej 
formy, v praktickej príprave pestrú škálu praktických úloh a riešenie odborných problémových situácií.  
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5 PROFIL ABSOLVENTA 

Názov a adresa školy Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 
Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Autoopravárenské služby 

Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. august 2008 

Miesto vydania  Spojená škola  Martin 

Platnosť ŠkVP 01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom 

 
 

5.1 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 

Absolvent učebného oboru s osobitne upraveným učebným plánom je zaučený  pracovník 
schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, ktoré nevyžadujú stredné odborné 
vzdelanie. 

Absolvent je schopný pracovať pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, 
pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované 
práce.  

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami: 

5.2 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 2C 
smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. 
Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so 
Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre 
vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov 
a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré 
v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať 
a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie 
komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania 
informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto 
spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne 
samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces 
prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj zo znevýhodnených sociálnych skupín. 

V tomto ŠVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:  

Absolvent má: 

 zvoliť si jednoduchý spôsob (priamy alebo sprostredkovaný – napr. telefónom), prostriedky 
a intonáciu ústneho prejavu so zreteľom na osobu, s ktorou hovorí,  

 pozorne počúvať rozhovor a zapájať sa do jednoduchých diskusií, 

 jednoduchým spôsobom zdôvodňovať svoje názory, interpretovať prečítaný alebo vypočutý 
text, 
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 s pomocou učiteľa tvoriť jednoduché písomné prejavy, štylizovať jednoduché listy 
(formálne, neformálne), krátke informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať bežné 
formuláre (životopis, žiadosť), 

 viesť jednoduché číselné záznamy využiteľné v osobnom živote a v povolaní, 

 ovládať jednoduchú počítačovú komunikáciu na úrovni spotrebiteľa, 

 vyhľadávať s pomocou učiteľa alebo rodiča jednoduché informácie prostredníctvom 
počítača, kníh, novín, časopisov, 

 navrhovať s pomocou učiteľa bežné jednoduché návody k činnostiam,  

 pochopiť a s podporou učiteľa vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho 
výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať 
v podmienkach otvoreného trhu práce. 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej 
na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie 
a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 
aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať 
správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, 
pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje 
zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.  

V tomto ŠVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:  

Absolvent má: 

 podieľať sa na stanovení zodpovedajúcich jednoduchých krátkodobých cieľov, ktoré 
smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

 overovať a interpretovať získané jednoduché údaje, 

 rozvíjať s pomocou učiteľa vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 
a reproduktívne myslenie, 

 predkladať s podporou učiteľa jednoduché návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

 určovať čiastočne samostatne a s pomocou učiteľa nedostatky vo vlastnom učení, 
pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

 zamerať vlastnú činnosť s podporou učiteľa na dodržiavanie osobnej zodpovednosti 
a dosiahnutie spoločného skupinového cieľa,  

 vytvárať dobré vzťahy v kolektíve, 

 dodržiavať zadané pracovné metódy a postupy, organizovať s pomocou učiteľa vlastnú 
činnosť tak, aby splnil svoju zodpovednosť, 

 kontrolovať časový rozvrh práce a porovnávať ho so zadaným rozsahom, spoločne 
s učiteľom hodnotiť kvalitu svojej práce, medziľudské vzťahy a vlastný profesionálny vývoj, 

 pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť najjednoduchšie práce v menšom 
kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

 stanovovať si ciele podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie 
a životných podmienok, 

 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si 
vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

 prispievať k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie 
efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa 
objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do 
spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na 
životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad 
v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod.  Sú to teda 
schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na 
vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote 
a povolaní.  
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V tomto ŠVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:  

Absolvent má: 

 získavať a vnímať jednoduché informácie o základných problémoch pracovného a 
mimopracovného života,   

 s podporou učiteľa porozumieť jednoduché dôsledkové vzťahy a príčiny vyvolávajúce 
problémové situácie,   

 využívať pod vedením učiteľa jednoduché návody a postupy, ktoré obsahujú základné 
informácie použiteľné alebo nepoužiteľné  pri objasňovaní podstaty problému,   

 zhromažďovať s pomocou učiteľa elementárne informácie potrebné na objasnenie 
problému a na stanovenie najjednoduchšieho riešenia. 

Podnikateľské spôsobilosti 

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa 
na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony.  Učiť sa ako sa učiť, 
prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať 
každý žiak. Je potrebné vyvíjať motivačné opatrenia. Investovanie do ľudských zdrojov tiež znamená 
umožniť jednotlivcom, aby si riadili vlastné „životné portfólia“ a zviditeľniť im širší rozsah vzdelávacích 
cieľov. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti 
založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy 
a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.  

V tomto ŠVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:  

Absolvent má: 

 rozpoznávať pod vedením učiteľa zdroje potrieb a prístupov podnikania v danej oblasti 
povolania,   

 čiastočne samostatne a pod kontrolou učiteľa identifikovať a interpretovať súčasné 
a budúce problémy v podnikaní, prieskumu trhu práce, reklame a spoločne riešiť tieto 
problémy, 

 účelne a ekonomicky zaobchádzať s finančnými a materiálnymi prostriedkami, 

 chápať prácu ako sebarealizáciu, sebauspokojenie a prínos pre seba, 

 správať sa energicky, byť citovo stabilný a optimistický, čestný, otvorený, spravodlivý, 
spoľahlivý a dôveryhodný, 

 pod vedením učiteľa chápať princípy sociálnej spravodlivosti a rovnosti, oceňovať druhých, 

 pod vedením učiteľa rozpoznávať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, 
ale aj znášať kritiku od druhých, 

 rozpoznávať vlastné chyby a rýchle ich uznať, 

 s pomocou učiteľa vedieť sa učiť, permanentne sa vzdelávať a zdokonaľovať,  

 vedieť pozorne počúvať iných, pýtať sa, formulovať, vyjadrovať sa, 

 pod vedením učiteľa rozvíjať v sebe schopnosť sebakontroly emócií a schopnosť pracovať 
aj v stresových situáciách, vytvárať si návyk ovládať sa a dosiahnuť všeobecnú kultúrnu 
úroveň.    

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné jednoduché zručnosti pri práci s osobným 
počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo 
pracovnom čase.  Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie 
a výkonnosť v práci.  

V tomto ŠVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:  

Absolvent má: 

 zoznámiť sa za podpory učiteľa s počítačom, jeho základnými časťami a jednoduchým 
spôsobom obsluhy,  

 pochopiť základné a jednoduché informácie o fungovaní počítača,   

 naučiť sa s pomocou učiteľa uviesť do činnosti počítač a spustiť jednoduchý aplikačný 
program,   

 oboznamovať sa s informáciami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s počítačom, 
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 naučiť sa s pomocou učiteľa vyhľadávať jednoduché vhodné informačné zdroje a získavať 
potrebné informácie v danom odbore štúdia,  

 zaznamenávať si a uchovávať  informácie pod vedením učiteľa tak, aby ich mohol využiť 
pri práci,   

 s podporou učiteľa evidovať, triediť a zoraďovať jednoduché pracovné informácie podľa 
bežných požiadaviek v jeho profesii. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Sú to spôsobilosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak 
prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj 
osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu 
v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú 
k životu a práci spoločnosti založenej na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického 
systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so 
zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi a  rozvíjaniu vzájomného 
porozumenia si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, asertivita, 
súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd. 

V tomto ŠVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:  

Absolvent má: 

 čiastočne samostatne a s pomocou učiteľa uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, 
rozumová  i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú, 

 pochopiť s pomocou učiteľa globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 
masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky, 
komunikačných systémov, 

 pod vedením učiteľa chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, 
národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných 
surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, 
drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu 
týchto problémov, 

 pod dohľadom učiteľa uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného 
hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu 
a navrhovať  najjednoduchšie cesty na jej odstránenie, 

 pod vedením učiteľa chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť 
a aplikovať ich v globálnom kontexte, 

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 
vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať 
k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

 uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu 
k identite druhých,  

 zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  

 uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom 
a svetovom kontexte. 

5.2.1 VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE  

Absolvent má: 

 riešiť jednoduché situácie, používať vhodné výrazové prostriedky (zvukové, verbálne, 
neverbálne), reagovať na vopred nenacvičenú jednoduchú situáciu, 

 vhodným jednoduchým spôsobom vyjadrovať svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať 
a získavať ústne alebo písomne jednoduchú požadovanú informáciu všeobecného 
charakteru, hovoriť krátko a súvislo na danú tému, 

 používať jednoduché postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) 
v hovorom štýle, ovládať základy jednoduchého a nenáročného administratívneho 
a odborného štýlu,  

 pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými príručkami za pomoci učiteľa, 

 chápať význam jazykovej kultúry a základných funkcií spisovného jazyka, rozdiely medzi 
spisovným jazykom a ostatnými útvarmi národného jazyka, 
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 oboznámiť sa s nevyhnutnosťou zapojiť sa do spoločenskej praxe a mať prospech zo 
získavania vedomostí a zručností po celý život, 

 ovládať základné schopnosti potrebné na sebapoznávanie a sebaovládanie,  

 mať základné schopnosti potrebné pre styk s ľuďmi, ovládať a uplatňovať základy 
spoločenského správania, 

 hodnotiť celospoločenské javy ako je chudoba, gamblérstvo, drogy, terorizmus, 
globalizácia sveta, novodobé nemoci a poskytovať najjednoduchejšie cesty na riešenie 
protispoločenských javov, 

 osvojiť si potrebu zodpovedného, mravného rozhodovania a riadiť sa všeobecne 
uznávanými mravnými a právnymi zásadami a normami,  

 oboznámiť sa so súčasným postavením Slovenskej republiky v európskych a svetových 
štruktúrach so súčasným dianím vo svete a s globálnymi problémami ľudstva, 

 rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti, akými sú kritickosť, húževnatosť, samostatnosť 
a primerané sebavedomie, 

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu 
a podieľať sa na ich ochrane, 

 rozumieť  základným matematickým pojmom, poznať základné vzťahy medzi nimi a obsah 
najjednoduchších matematických operácií, 

 vyhľadávať, triediť a používať jednoduché matematické informácie potrebné pre bežnú 
profesnú situáciu, 

 poznať a používať  základné jednoduché postupy pri riešení úloh budúcej praxe, 

 mať základné poznatky o číslach, 

 mať zručnosti zostrojovaní jednoduchých geometrických nákresov, vo výpočtoch 
základných plošných obsahov a objemov, 

 vytvoriť si jednoduchú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby 
a funkcie,  

 poznať zásady správnej životosprávy, zmysle aktívneho zdravia a zdravého životného 
štýlu, 

 splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia zodpovedajúcej 
jeho psychomotorickým predpokladom, 

 uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 
prostredia ľudských vzťahov, 

 prejavovať zmysel pre fair – play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä 
jednotlivcom handicapovaným, či menej pohybovo nadaným, ovládať a dodržiavať zásady 
dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze.   
 

5.2.2 ODBORNÉ KOMPETENCIE  

 
a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 poznať základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú  kovospracujúcu výrobu 

 poznať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve 

 poznať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve 

 poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich 
technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, 

 poznať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného 
obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych 
polotovarov a výrobkov, 

 poznať základné technologické postupy montáže 

 poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 poznať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej 
ekonomickej štruktúre podniku, 

 poznať základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, 
nástrojoch a prípravkoch,  

 vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
životného prostredia, 
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 definovať a určiť možné zdroje  znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou 
výrobou alebo službou, 

 vymedziť základné ekonomické pojmy, 

 popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky, 

 orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich,  

 charakterizovať podstatu podniku, základné podnikové činnosti a jeho postavenie na trhu,  

 charakterizovať štruktúru národného hospodárstva, 
 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie:  

 ovládať základnú odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu 
výrobu 

 čítať jednoduché technické výkresy podľa STN, 

 poznať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve  

 ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 

 vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím 
vhodných meradiel  

 obsluhovať konvenčné obrábacie stroje, 

 orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách 
súvisiacich so strojárskou výrobou a  montážou strojov a zariadení 

 manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak aby neohrozil životné prostredie, 

 dodržiavať určený pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, 

 postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany 
životného prostredia, 

 postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 

 dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu, 

 vykonávať základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 

 dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.    
    

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti           

 Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou vytrvalosťou, flexibilitou,  

 , iniciatívnosťou a adaptabilnosťou, 

 komunikatívnosťou a schopnosťou počúvať, 

 predvídavosťou, schopnosťou kritického hodnotenia a vyvodzovania záverov, 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou,  

 diskrétnosťou a zodpovednosťou. 
 



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 27 

 

6 RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE 2-ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY 

 
 

Cieľové zložky vzdelávania 
Počet týždenných 
vyučovacích hodín vo 
vzdelávacom programe3 

Celkový 
počet hodín 
za štúdium 

Všeobecné vzdelávanie 5 157,5 

Odborné vzdelávanie 50 1575 

Disponibilné hodiny  5 157,5 

CELKOM 60 1890 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny počet 
týždenných vyučovacích 
hodín vo vzdelávacom 
programe 

Celkový 
počet hodín 
za štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 157,5 

Jazyk a komunikácia 

 slovenský jazyk a literatúra 

1 31.5 

Človek a spoločnosť 
• etická výchova/náboženská výchova 

1 31.5 

Človek a spoločnosť  

• občianska náuka 

1 31,5 

Matematika a práca s informáciami 
• matematika 

1 31.5 

Zdravie a pohyb 
• telesná výchova 

1 31.5 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 50 1575 

Teoretické vzdelávanie 2 63 

Praktická príprava 48 1512 

Disponibilné hodiny 5 157,5 

SPOLU 60 1890 

Účelové kurzy/učivo   

Kurz pohybových aktivít v prírode  
 

  

Kurz na ochranu života a zdravia   

Účelové cvičenia   

Záverečná skúška   

 

                                                      
3 Minimálny počet týždenných hodín je 30 (rozpätie 30 – 32 hodín) 
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory: 
 
d) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 

(teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 
spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú 
vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. 
Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V 
školských vzdelávacích programoch sa rozširujú podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity 
disponibilných hodín. 

 
e) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako stredné 

odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích 
oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným 
znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. 
Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka štúdia,  formy 
výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania na štúdium, organizačné podmienky na výchovu a 
vzdelávanie, personálne, materiálno technické a priestorové zabezpečenie, ap.) stanovujú 
vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 

 
f) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 30 hodín 

a maximálne 32 hodín, za celé štúdium minimálne 60 hodín a maximálne 64 hodín. Výučba v 
učebných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 
týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 31,5 týždňov, spresnenie počtu 
hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na 
opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v 
prírode ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky. 

 
g) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podľa podmienok školy. 
h) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 
 
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v alternatíve s 

etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 
v skupinách najviac 20 žiakov. 

 
j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 
 
k) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ predmet 

náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci 
voliteľných predmetov. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska 
náuka. 

 
l) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ je predmet matematika, ktorý 

sa vyučuje podľa jeho účelu v danom odbore štúdia. Predmet informatika môže škola vyučovať v 
rámci voliteľných predmetov. 

 
m) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. Tento 

predmet možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do viachodinových celkov. 
 
n) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, 

ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do 
viachodinových celkov. 

o) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú 
realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických 
zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do 
skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej 
výchovy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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p) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom 
programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej odbornej škole. O 
ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa 
návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na 
posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie 
ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilnéhodiny sú 
spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. 

 
q) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových 

aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na 
ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych 
udalostí  civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické 
činnosti a športy. Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri 
realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a 
zdravia. Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. Kurz pohybových aktivít 
v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích 
hodín. Organizuje sa jeden v 1. ročníku štúdia. 
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6.1 UČEBNÝ PLÁN 

Škola Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 
Martin 

Názov ŠkVP Autoopravárenské služby 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 4 4 8 

Jazyk a komunikácia 1 

Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1 

Človek a hodnoty 2 

Etická výchova / Náboženská výchova 1 1 2 

Človek a spoločnosť 2 

Občianska náuka 1 1 2 

Matematika a práca s informáciami 1 

Matematika  0,5 0,5 1 

Zdravie a pohyb 2 

Telesná a športová výchova 1 1 2 

Odborné predmety 26 26 52 

Teoretické vzdelávanie 4 

Technológia 2 2 4 

Praktická príprava 48 

Odborný výcvik 24 24 48 

Spolu 30 30 60 

 
 
 
 
 

Poznámky : 

 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa ods.1,2,3 § 6 smerníc Ministerstva školstva SR 

a Ministerstva zdravotníctva č.7827 / 1985 - 21 o stredných školách z 11. júla 1985 ( ďalej len 
Smernice ). 

 
b) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov. 

Na vyučovanie etickej výchovy  sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. 
Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie  “ absolvoval / -a “. 

 

 29 
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c) V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne  aj     v popoludňajších 
hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť  aj týždenný 
výchovno – výcvikový kurz v prvom alebo v druhom ročníku. 

d) Žiak si môže vybrať najviac dva nepovinné predmety. Na vyučovanie nepovinných predmetov 
v možno vytvárať skupiny z rôznych tried a ročníkov pri dodržiavaní Smerníc. Z hľadiska 
odborne – metodického môže riaditeľ školy povoliť  spájanie hodín nepovinných predmetov do 
viachodinových celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka 
a v katalógu sa uvedie  “ absolvoval / -a “. 

 
e) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je učivo „ Ochrana človeka     a prírody “. 

Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach  a samostatnom 
kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenie sa uskutočňuje v prvom ročníku. Kurz je 
organizovaný v druhom ročníku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. 

 
f) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať v učebnom pláne 

v jednotlivých ročníkoch úpravy  až do 10% celkového počtu týždenných vyučovacích hodín. 
Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny  vyučovací predmet, alebo do skupiny 
povinných predmetov  zaradiť nový  povinný predmet. 

 
g) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do 

výšky 30%  v každom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z aktuálneho 
rozvoja vedy,  techniky  a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, 
regiónu alebo  špecifickým potrebám školy. 

 
h) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku ) na prehĺbenie, 

upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade 
s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie. Organizácia  exkurzií musí byť v súlade so smernicami. 

 
i)  Vyučujúci sú povinný zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci         

a starostlivosti o životné prostredie. 
 
j) Učivo všetkých vyučovacích predmetov v 1. ročníku do 33 týždňov a v druhom ročníku do  30. 

týždňov. 
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7 UČEBNÉ OSNOVY VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Československej armády 24, 036 
01  Martin 

Názov ŠkVP Technické služby v autoservise 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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7.1 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

Názov predmetu Slovenský jazyk  a literatúra 

Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne 
postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Študent si 
 zároveň uvedomuje a vníma svoju národnú identitu a štátnu príslušnosť. Premet slovenský jazyk 
slovenský jazyk je zložený z jazykovej, literárnej a slohovej časti. Jazykové vzdelávanie vychováva 
žiakov ku kultivovanému  jazykovému prejavu  a podporuje ich duševný rozvoj.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Literárna výchova je zameraná na formovanie osobnosti žiaka tak, aby dosiahol vnútorne 
bohatú individualitu, sebauvedomenie, aby dokázal pochopiť svet v jeho celistvosti a rôznorodosti. 
U žiaka sa rozvíjajú celkové vedomosti o slovenskej a svetovej literatúre. Má sa vedieť orientovať 
v rôznych literárnych smeroch, porovnávať literárne diela, chápať súvislosti o dielach a tak viesť 
žiakov  k čítaniu umeleckej literatúry.  

V jazykovej a slohovej zložke  by mal žiak získať  vedomosti ako získať potrebné informácie 
z dostupných zdrojov a mal by sa naučiť triediť ich. Mal by zvládnuť útvary administratívneho štýlu 
a vedieť ich správne zostaviť. Žiak mal by ovládať spisovnú podobu slovenského jazyka a pravopis. 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti 
musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardmi. 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekty a štýlovo príznačné javy  a vo vlastnom 
písomnom prejave uplatňovať  prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie  

 riadiť sa zásadami správnej výslovnosti 

 v písomnom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu 

 pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka 

 orientovať sa v sústave jazykov 

 odhaľovať a opravovať jazykové chyby a nedostatky 

 používať adekvátnu slovnú zásobu a príslušnú terminológiu 

 nahradzovať cudzie slová slovenskými ekvivalentmi a naopak 

 orientovať sa v základnej výstavbe textu 

 prezentovať a obhajovať svoje stanoviská 

 vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede 

 vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne a negatívne 

 vyjadrovať sa vecne,  jasne a zrozumiteľne 

 rozoznávať funkčné jazykové štýly a prejavy 

 posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu 

 odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore 

 orientovať sa v rôznych literárnych smeroch 

 porovnávať literárne diela a chápať súvislosti v dielach  

 naučiť sa čítať umelecké diela, chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť 

 vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu 

 samostatne získavať informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim 
pristupovať 
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 mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu 

 mať prehľad o knižniciach a ich službách 

Prehľad obsahových štandardov pre prvý a druhý  ročník  

 
a. zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručností 
b. komunikačná a slovná výchova 
c. práca s textom a získavanie informácií 

 

7.1.1 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH STRATÉGIÍ 

 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra využívame pre vytváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú : 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti  

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom ( video, text, hovorené slovo )tak, aby 
každý každému porozumel 

 schopnosti správneho verbálneho a písomného vyjadrenia 

 schopnosti vyhľadávať a používať jazykové prostriedky charakteristické pre jednotlivé 
funkčné štýly a slohové útvary 

 spôsobilosť formovať uvedomelý vzťah k národnému jazyku 

 zručnosti pracovať s uvedenými encyklopédiami 

 schopnosti pochopiť význam jednotlivých období prostredníctvom diel a ukážok 

Interpersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej priateľskej atmosfére 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 

Schopnosti riešiť problémy 

 vyjadriť a formulovať ( jednoznačne ) problémy pri práci s textom, ukážkami 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu  daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu 

 korigovať nesprávne riešenia problému 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 
pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu  vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh  
Reproduktívna – rozhovor 
 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, ukážkami 

Lexikálna rovina jazyka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh  
Pravopisné cvičenia 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca, diskusia 
Práca s textom, ukážkami 

Morfologická rovina jazyka  

 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou, textom 
Samostatná práca, diskusia 

Syntaktická rovina jazyka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, ukážkami 

Štylistická rovina jazyka, 
komunikácia, jazyková kultúra 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh  
Reproduktívna – rozhovor, 
pravopisné cvičenia 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca, diskusia 
Práca s textom, ukážkami 

Láska mladých ľudí 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh  
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca, diskusia 
Práca s textom, ukážkami 

Rodina 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh  
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Zvuková rovina jazyka 
a pravopis 

Literatúra pre trojročné 
a dvojročné  učebné odbory 

Čítanka pre trojročné 
učebné odbory 
Slovenský jazyk 

Tabuľa 
Dataprojektor 

PC 
 

Krásna 
a odborná 
literatúra 

 

Knižnica, 
internet 

Lexikálna rovina 
jazyka 

Literatúra pre trojročné  
a dvojročné učebné odbory 

Čítanka pre trojročné 
učebné odbory 
Slovenský jazyk 

Tabuľa 
Dataprojektor 

PC 
 

Krásna 
a odborná 
literatúra 

 

Knižnica, 
Internet 

Morfologická rovina 
jazyka 

Literatúra pre trojročné  
a dvojročné učebné odbory 

Čítanka pre trojročné 
učebné odbory 
Slovenský jazyk 

Tabuľa 
PC 

Magnetická 
tabuľa 

Krásna  
a odborná 
literatúra 

 

Knižnica, 
Internet, 

Multimediálna 
technika 

Syntaktická rovina 
jazyka 

Literatúra pre trojročné  
a dvojročné učebné odbory 

Čítanka pre trojročné 
učebné odbory 
Slovenský jazyk 

Tabuľa 
Dataprojektor 

PC 
 

Krásna  
a odborná 
literatúra 

 

Knižnica, 
internet 

Štylistická rovina 
jazyka, komunikácia, 

jazyková kultúra 

Literatúra pre trojročné 
a dvojročné  učebné odbory 

Čítanka pre trojročné 
učebné odbory 
Slovenský jazyk 

Tabuľa 
Dataprojektor 

PC 
 

 

Krásna 
a odborná 
literatúra 

 

Knižnica, 
internet 

Láska mladých ľudí 
Čítanka pre trojročné 

učebné odbory 
Slovenský jazyk 

Tabuľa 
Dataprojektor 

PC 
 

 
Krásna 

a odborná 
literatúra 

 

Knižnica, 
Internet 

Rodina 

 
Literatúra pre trojročné  

a dvojročné učebné odbory 
Čítanka pre trojročné 

učebné odbory 
 

Tabuľa 
PC 

Magnetická 
tabuľa 

Krásna  
a odborná 
literatúra 

 

Knižnica, 
Internet, 

Multimediálna 
technika 
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7.1.2 ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK 
0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zvuková rovina jazyka a 
pravopis 

3 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

 Úvod do štúdia, organizačné 
pokyny, pravopisné cvičenia 

   Ovládať základy slovenského 
pravopisu 

 Ovládal základy slovenského 
pravopisu  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Reprodukcia jazykového 
prejavu s dôrazom na 
tempom reči 

   Reprodukovať jazykový 
prejav s dôrazom  na 
prozodické vlastnosti reči 

 Reprodukoval jazykový 
prejav s dôrazom  na 
prozodické vlastnosti reči 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Vyjadrovanie sa pri bežnom 
spoločenskom styku 

   Reprodukovať jazykový 
prejav v rôznych 
komunikačných situáciách 

 Reprodukoval jazykový 
prejav v rôznych 
komunikačných situáciách 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Lexikálna rovina jazyka 2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Potreba využívania 
spisovného jazyka 

 

 Informatika 

Odborné predmety 

Cudzie jazyky 

 

 Pochopiť význam spisovného 
jazyka, ústneho  
a písomného vyjadrovania 

  Vedieť racionálne pracovať 
s textom 

 Pochopil význam spisovného 
jazyka, ústneho  
a písomného vyjadrovania 

 Vedel racionálne pracovať 
s textom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Spracovanie textu 

 Členenie slovnej zásoby 
a využitie slovníkov 

  Vedieť pracovať so slovníkmi  Vedel pracovať so slovníkmi Ústne frontálne 
skúšanie 

Pracovné listy 

Ústne odpovede 

Spracovanie textu 

Morfologická rovina 
jazyka 2  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ohybné slovné druhy 
s dôrazom na zvratné 
zámená 

 Odborné predmety 

Literatúra 

 

 Rozlíšiť jednotlivé ohybné 
slovné druhy 

 Vedieť pracovať so zvratnými 
zámenami v písomnom 
jazykovom prejave 

 Rozlíšil jednotlivé ohybné 
slovné druhy 

 Vedel pracovať so zvratnými 
zámenami v písomnom 
jazykovom prejave 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 Neohybné slovné druhy   Rozlíšiť jednotlivé neohybné 
slovné druhy  

 Rozlíšil jednotlivé neohybné 
slovné druhy 

Ústne skúšanie  

 
Písomné odpovede 
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Syntaktická rovina jazyka 2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Jednoduchá veta  Odborné predmety 
 

 ovládať zloženie jednoduchej 
vety 

 Ovládal zloženie jednoduchej 
vety 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Vety podľa zloženia 

 

  Ovládať delenie viet podľa 
zloženia a vytvoriť vlastné 
vety 

 Ovládal delenie viet podľa 
zloženia a vytvoriť vlastné 
vety 

Písomné skúšanie 

 
Písomné odpovede 

Didaktický test 

Štylistická rovina jazyka, 
komunikácia a jazyková 
kultúra 

4 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Opis a jeho druhy  Odborné predmety 

Informatika 

Občianska náuka 

 

 

 Vedieť vytvoriť jednoduchý 
opis 

 Vedel vytvoriť jednoduchý 
opis 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Informácia a spôsoby 
spracovania informácií 

 
 Vedieť spracovať informácie 
z rôznych typov dokumentov 

 Vedel spracovať informácie 
z rôznych typov dokumentov Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Komunikácia- verbálna a 
neverbálna, propagácia, 
dezinformácia 

 
 Vysvetliť rozdiel medzi 
verbálnou a neverbálnou 
komunikáciou 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
verbálnou a neverbálnou 
komunikáciou 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Tvorba úradného listu  
 Vytvoriť úradný list po 
formálnej a obsahovej 
stránke 

 Vytvoril úradný list po 
formálnej a obsahovej 
stránke 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Láska mladých ľudí 3  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Poviedka ako krátky epický 
žáner 

 Dejepis 

Občianska náuka 

 Vedieť charakterizovať 
poviedku ako krátky epický 
žáner 

 Vedel charakterizovať 
poviedku ako krátky epický 
žáner 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Interpretácia poviedky 
s ľúbostnou tematikou 

 
 Vedieť reprodukovať obsah 
diela 

 Vedel reprodukovať obsah 
diela Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Verbalizácia vlastného 
čitateľského zážitku 

 
 Vedieť vyjadriť svoj názor na 
prečítané dielo 

 Vedel vyjadriť svoj názor na 
prečítané dielo Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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7.1.3 ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK 0,5 hodina týždenne, spolu 16  vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zvuková rovina jazyka a 
pravopis 

3 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

 Prehlbovanie vedomostí 
z 1. ročníka, pravopisné 
cvičenia 

 Etická výchova 

Občianska náuka 

 Ovládať pravidlá pravopisu  Ovládal pravidlá pravopisu. 
Písomné skúšanie 

Písomné odpovede 
testy 

 Prozodické vlastnosti reči   Ovládať prozodické 
vlastnosti reči 

 Ovládal prozodické vlastnosti 
reči 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Systém slovenských 
hlások 

  Ovládať systém slovenských 
hlások 

 Ovládal systém slovenských 
hlások 

Písomné skúšanie 
Písomné odpovede 
Testy 

Lexikálna rovina jazyka 2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zmeny v slovnej  zásobe  Informatika 

Odborné predmety 

 

 Vedieť rozlíšiť prvotný 
a druhotný význam slovného 
spojenia 

 Vedel rozlíšiť prvotný 
a druhotný význam slovného 
spojenia 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Jednovýznamové 
a viacvýznamové slová 

  Vedieť rozlíšiť 
jednovýznamové  
a viacvýznamové slová 

 Vedel rozlíšiť 
jednovýznamové  
a viacvýznamové slová 

Písomné skúšanie 

Práca s textom 

Písomné odpovede 

 

Morfologická rovina 
jazyka 2  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Využitie ohybných 
slovných druhov 
v jazykovom prejave 

 Dejepis 

Odborné predmety 

 Vedieť využívať ohybné 
slovné druhy v rôznych 
typoch jazykových prejavov 

 Vedel využívať ohybné 
slovné druhy v rôznych 
typoch jazykových prejavov 

 
 
Písomné skúšanie 

Písomné odpovede 
 
Práca s textom 

 Využitie neohybných 
slovných druhov 
v jazykovom prejave 

   Vedieť využívať neohybné 
slovné druhy v rôznych 
typoch jazykových prejavov 

 Vedel využívať neohybné 
slovné druhy v rôznych 
typoch jazykových prejavov 

Písomné skúšanie 
Práca s textom 

Syntaktická rovina 
jazyka 2  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Jednoduché súvetie a jeho 
typy 

 Informatika 

Odborné predmety 

 Vedieť vytvoriť  rôzne typy 
jednoduchých súvetí 

 Vedel vytvoriť  rôzne typy 
jednoduchých súvetí 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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 Uplatnenie syntaktických 
jazykových prostriedkov 
v jazykovom prejave 

  Vedieť využívať syntaktické 
jazykové prostriedky 
v rôznych typoch jazykových 
prejavov 

 Vedel využívať syntaktické 
jazykové prostriedky 
v rôznych typoch jazykových 
prejavov 

 
 
Písomné skúšanie 

Písomné odpovede 
 
Práca s textom 

Štylistická rovina 
jazyka, komunikácia 
a jazyková kultúra 

4 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Vecný a umelecký text  Dejepis 

Informatika 

Odborné predmety 

Estetika 

Občianska náuka 

 

 Vedieť rozlíšiť umelecký 
a vecný text 

 Vedel rozlíšiť umelecký 
a vecný text 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

 Rozprávanie ako základný 
prvok umeleckého textu 

  Vedieť vytvoriť umelecký text 
s prvkami rozprávania 

 Vedel vytvoriť umelecký text 
s prvkami rozprávania 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 
 

 Výrazové prostriedky 
rozprávacieho slohového 
postupu 

  Vedieť využiť výrazové 
prostriedky rozprávacieho 
slohového postupu vo 
vlastnom texte 

 Vedel využiť výrazové 
prostriedky rozprávacieho 
slohového postupu vo 
vlastnom texte 

Písomné skúšanie 
Písomné odpovede 

 Spoločenské zásady 
komunikácie 

  Vedieť využiť spoločenské 
zásady komunikácie 
v rôznych typoch 
komunikačných situácií 

 Vedel využiť spoločenské 
zásady komunikácie 
v rôznych typoch 
komunikačných situácií 

Ústne skúšanie 
Ústne odpovede 

Rodina 3  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

 
 

 Román ako veľký epický 
žáner 

 Literatúra 

Informatika 

Občianska náuka 

 Vedieť charakterizovať 
román ako veľký epický 
žáner 

 Vedel charakterizovať román 
ako veľký epický žáner 

Frontálne 
a individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Interpretácia románu 
s tematikou rodiny 

  Vedieť analyzovať text 
a reprodukovať ho  

 Vedel analyzovať text 
a reprodukovať ho 

Ústne skúšanie  
 ústne odpovede 

 

 Verbalizácia vlastného 
čitateľského zážitku 

  Vedieť vyjadriť svoj názor na 
prečítané dielo 

edel vyjadriť svoj názor na 
prečítané dielo 

Ústne skúšanie 
ústne odpovede 
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Kritériá hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra pre učebné odbory 
  

Počas skúšania žiakov preverujeme, ako žiak zvládol učivo SJL a zisťujeme stupeň 
dosiahnutia cieľov vzdelávacieho procesu. Využijeme pri tom rôzne spôsoby skúšania – individuálne, 
frontálne, skupinové, priebežné alebo súhrnné po ukončení tematického celku alebo na konci 
školského polroka, ústne, písomné   (didaktické testy, písomné práce, písomné cvičenia a úlohy ap.). 
Pri každom skúšaní preverujeme výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, ktorý je 
formulovaný v učebných osnovách SJL ako vzdelávací výstup. 

Cieľom hodnotenia žiaka je poskytnúť jemu i rodičom spätnú väzbu o tom, ako zvládol danú 
problematiku, v čom má nedostatky, ako ich má odstrániť a povzbudiť ho do ďalšej práce. Veľký 
význam má sebahodnotenie žiaka , pri ktorom žiak zvažuje pozitíva, negatíva, odstránenie 
problémov, svoju aktivitu, ako vie komunikovať, či rešpektuje osobnosť druhého a ako prezentuje 
svoje vedomosti. 

Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí a zručností žiaka. Základom na 
pridelenie klasifikačného stupňa sú známky ( 1-5), a tým zadelíme žiaka do niektorej výkonnostnej 
skupiny. 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu SJL prebieha v súlade s učebnými osnovami a 
vzdelávacími štandardami. 

V priebehu školského roka je žiak hodnotený známkami, prípadne percentami, a to nasledovne: 
 

1. Tematická písomná práca nasleduje po každom tematickom celku, nahlasuje sa aspoň štyri 
dni vopred a trvá od 30 – 45 minút. 

 Hodnota: 100 
 

2. Bežná písomná práca je forma priebežného preskúšania konkrétneho učiva, môže sa zadávať 
neohlásene, trvanie do 20 minút. 

        Hodnota: 75 
 
3. Slohové práce sa zadávajú podľa učebných osnov a cieľových požiadaviek, žiaci píšu aspoň 

jednu prácu za polrok 
   na vyučovacej hodine:                Hodnota: 100 

 
4. Ústna odpoveď. Žiak by mal byť vyskúšaný v priebehu polroka aspoň raz (monológ, dialóg na 

danú tému, prezentácia projektov). Každá ústna odpoveď je ústne vyhodnotená a veľký význam 
má i sebahodnotenie žiaka.  

        Hodnota: 50 – 100 
5. Aktivita na vyučovacích hodinách. Ak sa žiak aktívne zúčastňuje diskusií, zadaných úloh 

a prispieva k dobrej pracovnej a tímovej atmosfére na vyučovacej hodine, môže byť ohodnotený 
známkou podľa náročnosti preberaného učiva. 

  Hodnota: 25 – 50 
 
6. Ak žiak z nevyhnutných alebo závažných dôvodov nemôže písať tematickú písomnú prácu 

alebo slohovú prácu v riadnom termíne, dohodne si s vyučujúcim náhradný termín, alebo je 
vyskúšaný inou formou podľa uváženia učiteľa.  

 
7.  Neúčasť na oznámenej písomnej skúške bez uznaných opodstatnených dôvodov a prekážok  

môže byť posúdená ako vyhýbanie sa klasifikácii a zohľadnená v súhrnnej klasifikácii.  
8.  Vyučujúci vpíše do IŽK aktuálny stav klasifikácie u všetkých žiakov jeden raz do mesiaca. 
 
9.  Vyučujúci je povinný oznámiť žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie a  najneskôr 

do 14 dní oboznámiť žiaka s výsledným hodnotením písomnej skúšky (testu). 
 
10.  Hodnotenie diktátov: 
/prípadne iné preverenie zvládnutia pravopisných javov/  stupnica - známka :            
                                                  

                       0     chýb ……      1 
                       1  -  3 chyby……. 2 
                       4  -  6 chýb …….. 3 
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                       7  -  9 chýb …….. 4 
                      10  a  viac chýb …..5    

 
11.  Hodnotenie písomných prác: 
 

100 – 90 %  =  výborný 
89 – 75 %   =  chválitebný 
74 – 50 %  =  dobrý 
49 – 34 % =  dostatočný 
33 – 0 % =  nedostatočný 

 
12.  Hodnotenie slohových prác v slovenskom jazyku a literatúre: najvyšší počet bodov 28 = 

100 % 
 

28 b. – 25 b. =  výborný 
24 b. – 22 b.  =  chválitebný 
21 b. – 18 b.  =  dobrý 
17 b. – 8 b.  =  dostatočný 
7 b. – 0 b.   =  nedostatočný   
Prispôsobené podľa kritérií hodnotenia PFIČ MS  

 
13. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce 

a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada 
na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je 
zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého 
klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje iba na základe priemeru známok 
získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok . 

 
14. Žiak je neklasifikovaný v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie 

klasifikácie. Pri týždennom počte 0,5 hodiny v učebných odboroch sú to v SJL minimálne 2 
známky ( z toho aspoň jedna musí byť z ústneho skúšania) . 
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7.2 OBČIANSKA NÁUKA 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1hodina týždenne, spolu 63  vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať 
sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb.  

Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí 
a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.  

Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií 
a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života.  

Rozvíja občianske a právne vedomie  žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú 
i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti.  

 

Ciele predmetu  

Cieľom vzdelávania je, aby sa študenti oboznámili so všeobecnými zásadami kultivovaného 
spoločenského správania (kultúra pohybov, dialóg, konverzácia, komunikačné prostriedky) a vedeli ich 
využiť (škola, pracovisko, verejnosť a iné). 

Uplatniť vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov 
a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv. 

Pochopili jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti. Utvorili si vedomie 
vlastnej identity a identity druhých ľudí. Zároveň akceptovali vlastnú osobnosť a osobnosť druhých. 

Vedeli sa zorientovať v spoločenských, politických a právnych faktoch. Uvedomili si práva 
a povinnosti občana SR s dôrazom na rešpektovanie základných princípov demokracie a tolerancie.  

 

7.2.1 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH STRATÉGIÍ 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka využívame pre vytváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú : 

Schopnosti riešiť problémy 

 vyjadriť a formulovať ( jednoznačne ) problémy pri práci s textom, ukážkami, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 
mohli  prispieť k riešeniu  daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 
pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom  okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému  alebo osvojiť si nové poznatky. 
 

Stratégia vyučovania 
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Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Človek ako jedinec  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívne – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming, 
vhodný softvér 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 
 
 
 

Človek a spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívne – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming, 
vhodný softvér 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Didaktické hry 
Besedy 

Občan a štát 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívne – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming, 
vhodný softvér 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Didaktické hry 
Besedy 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Človek ako jedinec  
Základy sociológia 

Základy psychológie 

Tabuľa 
PC 

Dataprojekt 

Besedy 
s odborníkmi 
z praxe. 
Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy. 

Internet 
Multimediálne 
CD – NOS, 
vhodný 
softvér. 
 

Človek a spoločnosť 

Spoločenské správanie 
Základy psychológie 
Základy sociológia 

 

Tabuľa 
PC 

Dataprojekt 

Besedy 
s odborníkmi 
z praxe. 
Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy. 

Internet 
Multimediálne 
CD – NOS, 
vhodný 
softvér. 
 

Občan a štát 

Základy politológie 
Základy práva  

Ústava 
 

Tabuľa 
PC 

Dataprojekt 

Besedy 
s odborníkmi 
z praxe. 
Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy. 

Internet 
Multimediálne 
CD – NOS, 
vhodný 
softvér. 
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7.2.2 ROČNÍK PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:  OBČIANSKA NÁUKA  1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku, Témy 
Hodiny Medzipredmetové vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Človek a spoločnosť 19  
Žiak má: Žiak: 

  

 Vývin a všeobecné 

zásady spoločenského 

správania 

 
Každý predmet 

 
 

 Správne zvládnuť  

základné pojmy a prejavy 

slušného správania: 

slušnosť, zdvorilosť, takt. 

 Správne zvládol  základné 

pojmy a prejavy slušného 

správania: slušnosť, 

zdvorilosť, takt. 

Ústne frontálne skúšanie  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Projektové práce 

Tvorivé aktivity 

Situačné aktivity 

 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Projektové práce 

 

Účasť a práca pri aktivitách 

 

 Zásady spoločenského 

správania pri pozdrave, 

predstavovaní, pri 

rozhovore 

 Zvládnuť abecedu 

slušného správania pri 

pozdrave, predstavovaní 

sa, pri rozhovore. 

 Zvládol  abecedu 

slušného správania pri 

pozdrave, predstavovaní 

sa, pri rozhovore. 

 Spoločenské správanie 

na verejnosti, odlišnosti 

ľudí v prejavoch 

správania 

 Vedieť pochopiť  

odlišnosti ľudí v prejavoch 

správania.  

 Vedel  pochopiť odlišnosti 

ľudí v prejavoch 

správania.  

 Zásady správneho 

stolovania 

 Osvojiť si základné 

pravidlá stolovania. 

 Osvojil si základné 

pravidlá stolovania. 

 Spoločenské správanie 

na spoločenských 

podujatiach 

 Rozoznať vhodnosť 

oblečenia podľa 

príležitostí škola , 

spoločnosť, voľný čas. 

 

 Rozoznal vhodnosť 

oblečenia podľa 

príležitostí škola , 

spoločnosť, voľný čas. 

 Historické formovanie 

rodiny, rodina a jej 

funkcia 

 Vysvetliť vznik, vývoj 

rodiny v spojitosti 

s vývojom spoločnosti 

a popísať funkcie rodiny. 

  Vysvetlil vznik, vývoj 

rodiny v spojitosti 

s vývojom spoločnosti 

a popísal funkcie rodiny. 

 Právne postavenie rodiny 

v štáte, typy rodín 

 

 Pochopiť prepojenie štátu 

a rodiny. Charakterizovať 

a vysvetliť rozdiely 

v jednotlivých typoch 

rodín. 

 Pochopil prepojenie štátu 

a rodiny. Charakterizoval   

a vysvetlil rozdiely 

v jednotlivých typoch 

rodín. 

 Práva a povinnosti 

členov rodiny 
 

18.Delenie životných potrieb 
 
 
 

 Správne pomenovať 
práva a povinnosti členov 
rodiny. Čiastková kom. 
18: Zhodnotiť 

 Správne pomenoval práva 
a povinnosti členov 
rodiny. 
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2 Bohatstvo a chudoba 

 

vzdelanostné a pracovné 
predpoklady z hľadiska 
uspokojovania životných 
potrieb. 

 Partnerské vzťahy, 

manželstvo, rodičovstvo   

 Uviesť podmienky vzniku 

manželstva. 

 Uviedol  podmienky 

vzniku manželstva. 

 Rodinné hospodárenie  
 Vedieť správne pochopiť  

ekonomické otázky 

rodiny,  rodinné 

hospodárenie, rozpočet. 

Čiastková kompetencia 

2: Pochopiť a vážiť si 

hodnotu ľudskej práce a 

peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej 

vyjadrenia. 

 Vedel správne pochopiť  

ekonomické otázky 

rodiny,  rodinné 

hospodárenie, rozpočet. 

Človek ako jedinec 
14  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Predmet psychológie, 
vývin psychiky, 
dedičnosť, prostredie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každý predmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Určiť možné spôsoby 
ľudského vnímania, 
prežívania a poznávania 
skutočnosti. 

 Určil možné spôsoby 
ľudského vnímania, 
prežívania a poznávania 
skutočnosti. 

Ústne frontálne skúšanie  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Projektové práce 

Tvorivé aktivity 

Situačné aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Projektové práce 

Didaktický test 

 

Účasť a práca pri aktivitách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štruktúra osobnosti 
 Vedieť určiť faktory 
ovplyvňujúce 
sebapoznávanie 
a poznávanie druhých 
ľudí. 

 Vedel  určiť faktory 
ovplyvňujúce 
sebapoznávanie 
a poznávanie druhých 
ľudí. 

 Temperament typy 
 Vysvetliť príčiny 
a spôsoby odlišností ľudí 
v prejavoch správania. 

 Vysvetlil  príčiny 
a spôsoby odlišností ľudí 
v prejavoch správania. 

 Inteligencia, nadanie 
 Opísať rozdiel medzi  
inteligenciou a nadaním 
na základe faktorov 
vplyvu na osobnosť. 

 Opísal rozdiel medzi  
inteligenciou a nadaním 
na základe faktorov 
vplyvu na osobnosť. 

 Intelekt, mentálne 
postihnutia 

 Správne pochopiť vznik 
a prejavy  vrodených  
a získaných porúch,  
využiť získané poznatky 
pri sebapoznávaní 
a poznávaní druhých ľudí. 

 Správne pochopil vznik 
a prejavy  vrodených  
a získaných porúch, 
využil získané poznatky 
pri sebapoznávaní 
a poznávaní druhých ľudí. 

 Emócie, stres – vplyv na 
výkonnosť človeka 

 Identifikovať príčiny 
stresu, charakterizovať 
dôsledky stresu a uviesť 
vhodné spôsoby 
vyrovnávania sa 

 Identifikoval  príčiny 
stresu, charakterizoval 
dôsledky stresu a uviedol 
vhodné spôsoby 
vyrovnávania sa 
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s náročnými životnými 
skúsenosťami. 

s náročnými životnými 
skúsenosťami. 

 
 
 
 

 
 
 

 Pamäť, myslenie a 
učenie 

 Porovnať rôzne metódy 
učenia a vedieť uplatniť 
zásady duševnej hygieny. 

 Porovnal rôzne metódy 
učenia a vedel uplatniť 
zásady duševnej hygieny. 
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7.2.3 ROČNÍK: DRUHÝ 

 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Občianska náuka 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Človek a spoločnosť 12 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

 Proces socializácie 

 

Každý predmet  Objasniť  významnosť 

procesu socializácie ľudskej 

bytosti. 

 Objasnil  významnosť 

procesu socializácie ľudskej 

bytosti. 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Projektové práce 

Tvorivé aktivity 

Situačné aktivity 

 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Projektové práce 

Didaktický test 

 

Účasť a práca pri 

aktivitách 

 

 Sociálne vzťahy  
 Uplatniť spoločensky vhodné 
spôsoby komunikácie vo 
formálnych a neformálnych 
vzťahoch. 

  Uplatnil spoločensky vhodné 
spôsoby komunikácie vo 
formálnych a neformálnych 
vzťahoch. 

 Jednotlivec a skupina   Pochopiť postavenie jedinca 

v skupine a uviesť dôsledky 

predsudkov 

a nerešpektovania odlišností 

príslušníkov rôznych 

sociálnych skupín. 

 Pochopil  postavenie jedinca 

v skupine a uviedol dôsledky 

predsudkov 

a nerešpektovania odlišností 

príslušníkov rôznych 

sociálnych skupín. 

 Sociálne roly a pozície  Rozoznať  a popísať sociálne 

role, ktoré vo svojom živote 

prežíva. 

 Rozoznal  a popísal sociálne 

role, ktoré vo svojom živote 

prežíva. 

 Rola žiaka a učiteľa 
 Správne charakterizovať  
rolu žiaka a pedagóga. 

 Správne charakterizoval  rolu 
žiaka a pedagóga 

 Práva a povinnosti v škole 
 Vedieť práva a povinnosti 
v škole. 

 Vedel práva a povinnosti 
v škole. 

 Voľný čas a aktivity mladých  Vedieť charakterizovať  

     racionálne využitie voľného  

    času a vedieť obhájiť svoju  

verziu. 

 Vedel  charakterizovať  

     racionálne využitie voľného  

    času a vedel  obhájiť svoju  

    verziu. 

 Sociálne zmeny  Odhaliť príčiny sociálnych  

      zmien. 

 Odhalil  príčiny sociálnych 

     zmien. 

 Sociálne problémy -
kriminalita, extrémizmus 

 Vysvetliť možné dopady 

     sociálno-patologického    

     správania na jedinca  

    a spoločnosť. 

 Vysvetlil možné dopady 

     sociálno-patologického    

     správania na jedinca  

   a spoločnosť. 

Občan a štát 
18  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 49 

 

 Princípy demokratického 
riadenia. 

 
Každý predmet  Porovnať na vybraných 

príkladoch demokratické 
a nedemokratické formy 
riadenia spoločnosti. 

 Porovnal  na vybraných 
príkladoch demokratické 
a nedemokratické formy 
riadenia spoločnosti. 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Projektové práce 

Tvorivé aktivity 

Situačné aktivity 

 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Projektové práce 

Didaktický test 

 

Účasť a práca pri 

aktivitách 

 

 Právny štát, znaky právneho 
štátu 

 Osvojiť si a správne pochopiť 
základné znaky 
charakterizujúce postavenie 
právneho  štátu vo svete 
a charakterizovať podstatu 
demokracie. 

 Osvojil si a správne pochopil 
základné znaky 
charakterizujúce postavenie 
právneho  štátu vo svete 
a charakterizoval podstatu 
demokracie. 

 Znaky štátu 
 Charakterizovať znaky štátu, 
porovnať funkcie, úlohy 
orgánov štátnej moci 
a objasniť príčiny rozdelenia 
štátnej moci SR na tri 
nezávislé zložky. 

 Charakterizoval znaky štátu, 
porovnal funkcie, úlohy 
orgánov štátnej moci 
a objasnil príčiny rozdelenia 
štátnej moci SR na tri 
nezávislé zložky. 

 Formy štátu  
 Pochopiť a osvojiť si  
základné kompetencie 
orgánov štátnej moci 

 Pochopil a osvojil si  
základné kompetencie 
orgánov štátnej moci 

 Ústava SR, ústavnosť 
 Vysvetliť funkciu ústavy 
v štáte i oblasti, ktoré 
upravuje.  

 Vysvetlil funkciu ústavy 
v štáte i oblasti, ktoré 
upravuje.  

 Odvetvia práva 
 Vedieť stručne 
charakterizovať základy: 
rodinného, občianskeho, 
pracovného a trestného 
práva. 

 Vedel stručne 
charakterizovať základy: 
rodinného, občianskeho, 
pracovného a trestného 
práva. 

 Základné práva a povinnosti 
občanov v dem. spoločnosti 

 Osvojiť si základné práva 
a povinnosti občanov v dem. 
spoločnosti a  uvedomiť si, 
že s  právami získava aj 
základne  povinnosti. 

 Osvojil si základné práva 
a povinnosti občanov v dem. 
spoločnosti a  uvedomil si, že 
s  právami získava aj 
základne  povinnosti. 

 Voľby, volebné správanie 
 Rozlíšiť a charakterizovať 
spôsoby volieb 
a charakterizovať podstatu 
komunálnych,  
parlamentných 
a prezidentských volieb 

 Rozlíšil  a charakterizoval 
spôsoby volieb 
a charakterizoval podstatu 
komunálnych,  
parlamentných 
a prezidentských volieb 

 Regionálna správa a 
samospráva 

 Uviesť príklady, ako môže 
občan ovplyvňovať 
spoločenské dianie v obci 
a v štáte. 

 Uviedol príklady, ako môže 
občan ovplyvňovať 
spoločenské dianie v obci 
a v štáte. 

 Znaky, zisk, strata 
občianstva 

 Objasniť význam občianstva 
pre človeka . 

 Objasnil význam občianstva 
pre človeka . 

 Dokumenty ľudských 
a občianskych práv 

 Dejepis 
 Poznať dokumenty, 
zakotvujúce ľudské práva- 
Všeobecná deklarácia 

 Poznal dokumenty, 
zakotvujúce ľudské práva - 
Všeobecná deklarácia 
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ľudských práv a Dohovor 
o právach dieťaťa. 

ľudských práv a Dohovor 
o právach dieťaťa. 

 Systém ochrany ľudských 
práv 

 Charakterizovať orgány  

ochrany práv a slobôd v SR – 

polícia, advokácia, súdy 

notárstvo, mediácia a 

v Európe a vo svete – 

OSN,RE, Európsky súd pre 

ľudské práva. Vedieť správať 

sa zodpovedne  - v zmysle 

hesla „ Neznalosť zákona 

neospravedlňuje“ 

 Charakterizoval orgány  
ochrany práv a slobôd v SR – 
polícia, advokácia, súdy 
notárstvo, mediácia a 
v Európe a vo svete – 
OSN,RE, Európsky súd pre 
ľudské práva. Vedel sa 
správať  zodpovedne  - 
v zmysle hesla „ Neznalosť 
zákona neospravedlňuje“ 
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete občianska náuka.  

Hodnotíme: 

 osvojenie potrebných vedomostí a zručností najmä ich tvorivú aplikáciu, 

 tvorivosť, samostatnosť prejavu ,  kvalitu prejavu a estetické vnímanie, 

 rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny,  

 aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a mimoškolskej činnosti  

 pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia:  

Žiak:  

 osvojil si  potrebné vedomostí, skúseností, činností a najmä ich  tvorivú aplikáciu,  

 preukázal tvorivosť, samostatnosť prejavu ,  kvalitu prejavu a estetické vnímanie, 

 preukázal rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny.  
 

Žiaci počas klasifikačného obdobia sú hodnotení: 

1.  z polročnej písomnej práce 

2.  z ústnej odpovede  

3.   a)   z aktivít rozvíjajúcich samostatnú a tímovú prácu žiakov (projekty, prezentácie, 

referáty, získavanie a spracovanie informácií a pod.), 

b) pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby 

c) z  mimoškolskej činnosti podporujúcej rozvoj kompetencií žiaka v oblasti súvisiacej s 

daným vyučovacím predmetom (súťaže, SOČ a pod.),  

d) správanie  v škole,  na verejnosti, spoločenských aktivitách, súťažiach, výstavách a 

pod.  

 

Žiak  na uzatvorenie klasifikácie musí mať minimálne dve známky a jedna musí byť z ústneho, 

alebo písomného  preskúšania. 

 

Hodnotíme nasledovné 
jednotlivé práce a aktivity: 

Váha 
udalosti: 

Percentuálna úspešnosť žiaka, 
v jednotlivých prácach 

aktivitách a celková 
úspešnosť: 

Hodnotenie žiaka: 

polročné písomné práce 40 % 100 % – 90 % 1 - výborný 

ústne odpovede 30 % 89 % – 75 % 2 - chválitebný 

projekty, cvičenia, prezentácie 10 % 74 % – 50 % 3 - dobrý 

aktívne zapojenie sa do výučby 10 % 49 % – 30 % 4 - dostatočný 

pripravenosť na vyučovanie 5 % 29 % –   0 % 5 - nedostatočný 

mimoškolská činnosť, SOČ, súťaže 5 %  

 

Projektová práca, vyhodnotenie projektu: 

V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

A. prezentácia vlastnej práce a získaných výsledkov – prezentácia projektu, obhajoba    

spôsobu a formy  práce, slovná zásoba úprava ( písomná, grafická) kreativita vynaložené 
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úsilie zreteľnosť lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis)obhajoba 

záverov  

a spôsobov riešení problémov, 

B.  hodnotenie projektu – spoločné hodnotenie projektu a práce žiakov 

(projekt nehodnotí len učiteľ, ale aj žiaci): 

- žiaci sledujú splnenie cieľa projektu, prezentácia a predvedenie / viď. bod A) /, 

C. korektnosť hodnotenia sleduje učiteľ.  

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 

rešpektuje odporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 

správania žiaka. Vyberá vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. 

Uplatňuje také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny 

vplyv na jeho rozvoj a psychiku. Volí taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať 

najlepšie svoje výsledky.  
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7.3 ETIKA 

Názov predmetu EEttiikkaa 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Etická výchova je povinne voliteľný predmet. Žiaci si vyberajú medzi etickou výchovou  
a náboženstvom. Pomocou zážitkových metód učí študentov aplikovať osvojené správanie v 
 každodennom živote. Účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha 
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.  Vštepuje žiakom dôležité morálne hodnoty a etické 
normy súvisiace s partnerstvom, rodičovstvom,  sexualitou a  profesiou. 

Etická výchova súvisí aj s  ďalšími  vyučovacími predmetmi. Na rozdiel od nich sa sústreďuje na 
etický aspekt učiva. Napríklad využíva úryvky z literárnych diel, pričom sa   zameriava na odhaľovanie  
etických  problémov a vyzdvihovanie pozitívnych vzorov správania. Etická výchova v tematickom 
celku náboženská etika rozvíja  etický aspekt náboženstva s cieľom pochopiť správanie a postoje 
veriacich a vychovávať študentov s odlišnými náboženskými postojmi  k vzájomnej tolerancii.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 
orientáciou, v ktorej úcta k človeku a prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú 
významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje s poskytovaním informácií o morálnych 
zásadách, ale komplexne pripravuje mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu 
harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami a medzi 
národmi. 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 vedieť na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti, 

 rozvíjať a zdokonaľovať  etické pojmy osvojené na základnej škole ako sú: morálne normy, 
osobné hodnoty, sebapoznanie a sebaúcta, 

 porovnať svoje hodnoty s morálnymi normami spoločnosti, 

 zamyslieť sa nad svojimi hodnotovými preferenciami, 

 ovládať jednoduché komunikačné spôsobilosti,  

 rozvíjať tvorivosť a iniciatívu v medziľudských vzťahoch, 

 prejavovať najmä pozitívne city, ovládať svoje emócie, 

 využívať v sociálnej interakcii empatiu a asertívne techniky, 

 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a drog na ľudský organizmus, 

 zamyslieť sa nad významom súčastnej rodiny a rodinného života, 

 poznať cenu života ako etickej hodnoty, 

 naučiť sa chrániť svoje telesné a duševné zdravie, 

 orientovať sa v otázkach budovania profesionálnej kariéry, 

 vedieť prezentovať svoje schopnosti. 
 

 

 

 

7.3.1 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH STRATÉGIÍ 

Absolvent má: 
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Vo vyučovacom predmete občianska náuka využívame pre vytváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú : 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti  

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom ( video, text, hovorené slovo )tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať ( jednoznačne)  vlastný názor a záver, 

 kriticky hodnotiť  informácie ( časopis, internet ),  

 zručnosti pracovať s informáciami k danej problematike 

Interpersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej priateľskej atmosfére 

osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 

hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 

Schopnosti riešiť problémy 

 vyjadriť a formulovať ( jednoznačne ) problémy pri práci s textom, ukážkami, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu  daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 
pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom  okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu  vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zdôraznením priority všeľudských mravných hodnôt, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Komunikácia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 
 

Sebapoznanie a sebaúcta 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
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Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming  
Kooperatívne vyučovanie 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Didaktické hry 
Besedy 

Pozitívne hodnotenie 
druhých 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 
Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 
 
 

Tvorivosť a iniciatíva 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza  
Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 
 
 

Vyjadrovanie pocitov a 
postojov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 
Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 
 
 

Empatia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 
 

Asertivita 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 
Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 
 
 

Pozitívne vzory 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 56 

 

situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 
Kooperatívne vyučovanie 

Prosociálne správanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 
Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 

Náboženstvo 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 

Ekonomické hodnoty 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 

Fajčenie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 

Alkohol a iné drogy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Kooperatívne vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 

Etika rodinného života 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
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úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Kooperatívne vyučovanie 

Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 

Sexualita Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 
 

Život ako etická hodnota Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Experimentálne hry ako napr. 
inscenačné alebo rolové hry, 
situačné hry, brainstorming 
(burza nápadov) 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Didaktické hry 
Besedy 

 
 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Komunikácia 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Sebapoznanie a 
sebaúcta 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Dataprojektor 
Filpchart 

Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Pozitívne 
hodnotenie 

druhých 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   
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k predmetu etická 
výchova, 1995 

Tvorivosť a 
iniciatíva 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Vyjadrovanie 
pocitov a postojov 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Empatia 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Asertivita 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Pozitívne vzory 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD 
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Prosociálne 
správanie 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
Exkurzie, 

vychádzky, 
návštevy.   

 

Náboženstvo 
 

Lencz, Ivanová: 
Metodický materiál  
k predmetu etická 
výchova III, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  
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Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy. 

Ekonomické 
hodnoty 

Lencz, Ivanová: 
Metodický materiál  
k predmetu etická 
výchova III, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  

Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy.  

Fajčenie 
Fajčenie, Inštitút Open 

Society,  1992 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  

Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy.   

Alkohol a iné 
drogy 

Alkohol a iné drogy, 
Inštitút Open Society,  

1992 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  

Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy.   

Etika rodinného 
života 

Lencz, Ivanová: 
Metodický materiál  
k predmetu etická 
výchova III, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  

Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy.   

Sexualita 

Čo viete o sexualite, 
Inštitút Open Society,  

1992 
- AIDS, Inštitút Open 

Society,  1992 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  

Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy.  

Život ako etická 
hodnota 

M. Herman: Komunikace 
mezi lidmi, 

OSF, Bratislava, 1996 
Konflikty a komunikácia, 
OSF, Bratislava, 1995 

Lencz, Krížová: 
Metodický materiál 
k predmetu etická 

výchova, 1995 

Tabuľa 
PC 

Filpchart 
Videotechnika 

Besedy 
s odborníkmi 

z praxe. 

Internet 
Multimediálne 

CD  

Exkurzie, 
vychádzky, 
návštevy.   
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7.3.2 ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:  ETICKÁ VÝCHOVA 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

Komunikácia 5 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Verbálna a neverbálna 
komunikácia  

 

 Ovládať základné 
charakteristiky verbálnej 
a neverbálnej komunikácie. 

 Ovládal základné 
charakteristiky verbálnej 
a neverbálnej komunikácie. 

 
Tvorivé aktivity 

 

 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Spôsobilosť viesť dialóg  
 

  Zoznámiť sa s pravidlami 
dialógu 

 Zoznámil sa s pravidlami 
dialógu Situačné hry 

 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Spätná väzba 
 

  Poznať význam spätnej 
väzby a efektívne ju využívať. 

 Poznal význam spätnej 
väzby a efektívne ju využíval. Rolové hry 

 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Sebapoznanie a 
sebaúcta 

3 
 

Žiak má: Žiak:   
 Pozitívne sebahodnotenie 

 

  Rozvíjať pozitívne 
sebahodnotenie a pozitívne 
vnímanie svojej osoby. 
  

 Rozvíjal pozitívne 
sebahodnotenie a pozitívne 
vnímanie svojej osoby. 

 
Tvorivé aktivity 

Situačné hry 
 

 
 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Poznať svoje silné a slabé 
stránky   

  Naučiť sa prezentovať v 
živote svoje kladné vlastnosti 

 Naučil sa prezentovať v 
živote svoje kladné vlastnosti Rolové hry 

 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Pozitívne hodnotenie 
druhých 

3 
 

Žiak má: Žiak:   
 Úcta k ľuďom inej rasy 

 

 
 Prejavovať úctu, ústretovosť 
a priateľstvo všetkým ľuďom 
bez ohľadu na ich rasu.   

 Prejavoval úctu, ústretovosť 
a priateľstvo všetkým ľuďom 
bez ohľadu na ich rasu.  

    
   

Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Riešenie konfliktov 

 

 
 Rozoznať a správne riešiť 
konflikty  sociálnej interakcie. 

 Kriticky prehodnotiť  svoje 
predsudky. 

 Rozoznal a správne riešil 
konflikty  sociálnej interakcie. 

 Kriticky prehodnotil svoje 
predsudky. 

 
Tvorivé aktivity 

 

 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 
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Tvorivosť a 
iniciatíva 

3 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Význam tvorivosti v živote 
človeka  

 

  Zamyslieť sa nad profesiami, 
ktoré vyžadujú mimoriadné 
tvorivé schopnosti. 

 Rozvíjať tvorivé riešenie 
jednoduchých úloh. 
  

 Zamyslel sa nad profesiami, 
ktoré vyžadujú mimoriadné 
tvorivé schopnosti. 

 Rozvíjal tvorivé riešenie 
jednoduchých úloh. 
  

 
 
Tvorivé aktivity 
Rolové hry 
 

 
 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Tvorivosť v medziľudských 
vzťahoch  

  Prejavovať tvorivosť 
v medziľudských vzťahoch. 

 Prejavoval tvorivosť  
v medziľudských vzťahoch. Situačné hry 

 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Vyjadrovanie pocitov a 
postojov 

4 
 

Žiak má: Žiak:   
 Význam vyjadrovania     
emócii v živote   

 

  Poznať základné emócie  
človeka: radosť, smútok, 
hnev a strach. 

 Naučiť sa kultivovane 
správať – ovládať svoje 
emócie.  

 Poznal základné emócie  
človeka: radosť, smútok, 
hnev a strach. 

 Naučil sa kultivovane správať 
– ovládal svoje emócie.  

 
 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Schopnosť otvorene 
vyjadrovať svoj názor 

 

  Vyjadriť svoj názor, postoj 
a záver. 

 Vyjadril  svoj názor, postoj 
a záver. 

 

Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Empatia 
3 

 
Žiak má: Žiak: 

  

 Čo je to empatia 

 

  Vedieť vysvetliť pojem 
empatia, jej zložky a stupne. 

 Rozvíjať empatiu v kontakte 
s inými ľuďmi. 

 Vedel vysvetliť pojem 
empatia, jej zložky a stupne. 

 Rozvíjal empatiu v kontakte 
s inými ľuďmi. 

 
 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Význam empatie pre 
medziľudské  vzťahy 
  

 

   Poznať prednosti 
empatického správania. 

 Poznal prednosti 
empatického správania. 

 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Asertivita 
3 

 
Žiak má: Žiak: 

  

 Čo je to asertivita 

 

  Vedieť vysvetliť pojem 
asertivita.   

 Vedel vysvetliť pojem 
asertivita. 

 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Asertívne správanie 
 

  Ovládať prvky asertívneho 
správania. 

 Ovládal prvky asertívneho 
správania. 

  

 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca 

 Asertívne techniky 

 

  Rozvíjať asertívne techniky 
správania. 

 Rozvíjal asertívne techniky 
správania. 

 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Pozitívne vzory 
4 

 
Žiak má: Žiak: 
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 Význam pozitívnych vzorov 

 

  Zamyslieť sa nad svojimi 
životnými vzormi. 

 Zamyslel sa nad svojimi 
životnými vzormi. 

Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Identifikácia vzorov 

 

  Kriticky prehodnotiť svoje 
súčasne životné vzory. 

 Kriticky prehodnotil svoje 
súčasne životné vzory. 

 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Význam rozprávok a hier 

 

  Rozprávať o obľúbených 
rozprávkach a rodinných 
hrách. 

 Rozprával o obľúbených 
rozprávkach a rodinných 
hrách. 

 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Prosociálne správanie 
5 

 
Žiak má: Žiak: 

  

 Spolupráca a pomoc 

 

  Rozvíjať kooperatívne 
správanie. 

 Rozvíjal kooperatívne 
správanie. 

 
Tvorivé aktivity 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Etické hodnoty súťaživosti 

 

  Ovládať pravidlá „fare play“ 
súťaže. 

 Ovládal pravidlá „fare play“ 
súťaže. 

 
Situačné hry 
 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Čo je to zodpovednosť 
osobná, trestná a právna  

  Poznať a riešiť morálne 
problémy súčasných mladých 
ľudí. 

 Poznal a riešil morálne 
problémy súčasných mladých 
ľudí. 

 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 
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7.3.3 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:  ETICKÁ VÝCHOVA 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

Náboženstvo 5 
 

Žiak má: Žiak: 

  

 Čo je to náboženstvo, viera 
a vyznanie  

 
 Vedieť vysvetliť pojem 
náboženstvo, viera 
a vyznanie. 

 Vedel vysvetliť pojem 
náboženstvo, viera 
a vyznanie. 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Ľudové zvyky a biblia 
 

  Orientovať sa v ľudských 
zvykoch vyplývajúcich 
z biblie. 

 Orientoval sa v ľudských 
zvykoch vyplývajúcich 
z biblie. 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Zhubné kulty a sekty 
 

  Poznať negatívny vplyv 
kultov a siekt na osobnosť 
človeka. 

 Poznal negatívny vplyv kultov 
a siekt na osobnosť človeka. 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Ekonomické hodnoty 3 
 

Žiak má: Žiak:   
 Význam a hodnota peňazí 

 

  Pochopiť aký význam majú 
peniaze v živote človeka. 

 Pochopil aký význam majú 
peniaze v života človeka. 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Čo sa dá a nedá kúpiť za    
peniaze  

     Zamyslieť sa nad vlastnou 
hierarchiou hodnôt. 

 Zamyslel sa nad vlastnou 
hierarchiou hodnôt. 

 
Tvorivé aktivity 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Fajčenie 4  
Žiak má: Žiak:   

 Dôsledky fajčenia na ľudský 
organizmus 

 

   Poznať zdravotný, 
sociálny a ekonomický dopad 
fajčenia na človeka.  

  Poznal zdravotný, 
sociálny a ekonomický dopad 
fajčenia. 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 

 
 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Pasívne fajčenie 

 

  Pochopiť aký vplyv má tzv. 
pasívne fajčenie na zdravie, 
najmä u detí. 

 Pochopil aký vplyv má tzv. 
pasívne fajčenie na zdravie, 
najmä u detí. 

 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 
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 Prečo fajčím? 

 

  Zamyslieť sa nad vlastnými 
pohnútkami fajčenia.  

 Zamyslel sa nad vlastnými 
pohnútkami fajčenia.  

 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Ekonomické dôsledky   
fajčenia  

  Ovládať, čo by som si   
mohol kúpiť za prefajčené 
peniaze. 

 Ovládal, čo by som si mohol 
kúpiť za prefajčené peniaze. 

 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Alkohol a iné drogy 5  
Žiak má: Žiak: 

  

  ypológia 
psychotropných látok 

 

  Vedieť vysvetliť pojem 
toxikománia.  

 Vedieť vysvetliť pojem 
toxikománia 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Alkohol - najdostupnejšia 
droga   

  Pochopiť význam tzv. 
vstupných drog.  

 Pochopiť význam tzv. 
vstupných drog.  

 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Fyzická a psychická 
závislosť   

  Poznať riziká akejkoľvek 
závislosti. 

  Poznal riziká akejkoľvek 
závislosti. 

 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Vplyv toxických látok na 
ľudský organizmus 

 

  Oboznámiť sa s dôsledkami 
drogovej závislosti na život 
mladého človeka. 

 Oboznámiť sa s dôsledkami 
drogovej závislosti na život 
mladého človeka. 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Ja a drogy 
 

  Rozvíjať zdravý životný štýl.  Rozvíjal zdravý životný štýl. Situačné hry 
 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

Etika rodinného života 3 
 

Žiak má: Žiak:   
 Význam rodiny v súčasnej 
dobe  

  Pochopiť  hodnotu dobrých  
rodinných vzťahov.  

 Pochopil  hodnotu dobrých  
rodinných vzťahov.  

Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Úloha matky a úloha otca v 
rodine  

  Zamyslieť sa nad úlohou otca 
a matky  v súčasnej rodine. 

 Zamyslel sa nad úlohou otca 
a matky  v súčasnej rodine.  

Rolové hry 
Situačné hry 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Vplyv zamestnanosti rodičov 
na výchovu detí  

  Vysvetliť vplyv zamestnanosti 
matky na výchovu dieťaťa. 

 Vysvetlil vplyv zamestnanosti 
matky na výchovu dieťaťa. 

Situačné hry 
 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

Sexualita 
6 

 
Žiak má: Žiak: 

  

  Voľba životného 
partnera  

  amyslieť sa nad vlastnosťami 
životného partnera.  

 Zamyslel sa nad 
vlastnosťami životného 
partnera.   

 
Situačné hry 
 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Kamarátstvo, priateľstvo, 
láska 

 

  Naučiť sa chrániť svoje 
telesné a duševné zdravie. 

  

 Naučil sa chrániť svoje 
duševné a telesné zdravie. 

 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Plánované rodičovstvo, 
antikoncepcia, interrupcia  

  Osvojiť si pojmy 
antikoncepcia, interrupcia 
a sexualita.  

 Osvojil si pojmy 
antikoncepcia, interrupcia 
a sexualita. 

Tvorivé aktivity 
Situačné hry 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 
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 Pohlavné choroby, AIDS 

 

  Orientovať sa v otázkach 
prenosu a prevencie AIDS a 
iných pohlavných chorôb. 

 Orientoval sa v otázkach 
prenosu a prevencie AIDS a 
iných pohlavných chorôb 

Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

Život ako etická 
hodnota 7 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Životné hodnoty  

 

  Poznať základné ľudské 
hodnoty a ich vzťah 
k spoločenským normám. 

 Poznal základné ľudské 
hodnoty a ich vzťah 
k spoločenským normám. 

 
Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Voľný čas a moje záujmy 

 

  Rozvíjať efektívne využívanie 
voľného času a svoje záujmy. 

 Rozvíjal efektívne 
využívanie voľného času 
a svoje záujmy. 

 
Situačné hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Budovanie profesionálnej 
kariéry 

 

  Orientovať sa v otázkach 
budovania profesionálnej 
kariéry. 

 Orientoval sa v otázkach 
budovania profesionálnej 
kariéry. 

Tvorivé aktivity 
Situačné hry 
Rolové hry 
 

Účasť a práca pri 
aktivitách 

 Prezentácia mojich 
schopností  

  Naučiť sa vhodným 
spôsobom prezentovať svoje 
schopnosti. 

 Naučil sa vhodným 
spôsobom prezentovať svoje 
schopnosti. 

Rolové hry 
 

 
Účasť a práca pri 
aktivitách 

                   

   Hodnotenie predmetu etická výchova 

Povinne voliteľný predmet etická výchova sa neklasifikuje. Hodnotí sa na konci každého klasifikačného obdobia slovným vyjadrením absolvoval(a) 
respektíve neabsolvoval(a). Zásady hodnotenia v predmete etická výchova sú v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
stredných škôl.  

Pri hodnotení sa prihliada najmä na:  

 aktívny vzťah k predmetu,  

 využívanie osobných predpokladov,  

 autentickosť, kreativita a originalita pri riešení úloh,  

 nachádzanie a používanie medzi -  predmetových vzťahov a súvislostí,  

 schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastný názor.  

 
Podmienkou absolvovania je výstup študenta v podobe prezentácie, projektu, dramatizácie a pod, na vopred zadanú tému z tematického celku na konci 

každého klasifikačného obdobia.  
   



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 57 

7.4 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  
 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Vyučovací jazyk slovenský  

 
 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Náboženská výchova umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných 
hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými 
pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu. 

Vyučovací predmet formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie 
a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 
Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života 
s Cirkvou.  

Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym 
dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie 
spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej 
spoločenskej diskusie. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Napĺňanie 
cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí 
prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. 
Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú prostredníctvom obsahu, metód 
vzdelávania a činnosti. 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným 
nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

 kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 

7.4.1 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH STRATÉGIÍ 

Absolvent má:  

 

 využívať pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, je otvorený pre tvorivé 

myslenie plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie, 

 rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, 

 samostatne riešiť problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému 

prostrediu, 

 kriticky myslieť, hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodniť návrhy svojich riešení s 

ohľadom na učenie Cirkvi, 

 vytvárať si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj, 

 rešpektovať, chrániť a oceňovať národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo, 

 vnímať Dekalóg (IV- X) ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu 

medziľudských vzťahov, 

 rešpektovať presvedčenie iných ľudí a vážiť si ich vnútorné hodnoty, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej a náboženskej rôznorodosti, 
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 je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetliť 

význam manželstva a rodiny a posúdiť  ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel 

vernosti, 

 objavuje hranice človeka - utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré 

ponúka kresťanská viera, 

 aplikovať vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality, 

 je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote, 

 je schopný vnímať a chápať svoj svet v celkovom vzťahu k prírodným a humanitným vedám. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Hľadanie cesty 

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Boh v ľudskom svete  

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Byť človekom  

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Na ceste k osobnosti -šance 
a riziká  

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Boh a človek  

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Človek v spoločenstve  

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Moje hodnoty 

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Hodnoty života 
Inštruktáž, Reproduktívne 
metódy, Problémový výklad 

Práca s knihou, textom, obrazom, 
PL Demonštrácia Tvorivá práca 

Šírenie kresťanských hodnôt 
v Európe 

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
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Reproduktívne metódy knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Kresťanské hodnoty v 
spoločnosti 

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Pramene plnohodnotného 
života  

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

Plnosť života 

Výklad, Riadený rozhovor, 
Demonštračná metóda, 
Brainstorming, Inštruktáž, 
Reproduktívne metódy, 
Problémový výklad 

Frontálna výučba, Frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
Skupinová práca žiakov, Práca s 
knihou, textom, obrazom, PL 
Demonštrácia, Tvorivá práca 

 
 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Hľadanie cesty 

Ste zrodený pre let, 
Vzťahy 
a zodpovednosť,  Sväté 
Písmo KKC, knihy od 
Maxa Kašparú, Jozefa 
Šelingu 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál, textové 
pomôcky, 
vizuálne 
pomôcky, 
pracovné listy, 

Internet, 
knižnica 

Boh v ľudskom svete 

Ste zrodený pre let Pán 
prehovoril Rastiem v 
láske Vzťahy a 
zodpovednosť Sväté 
Písmo KKC knihy od 
Maxa Kašparú, Jozefa 
Šelingu Životopis T. 
Morusa 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál, 
pracovné listy, 
textové 
pomôcky, 
vizuálne 
pomôcky, 
vykladací 
materiál, Sv. 
písmo 

Internet 
knižnica 

Byť človekom 

Ste zrodený pre let 
Rastiem v láske Vzťahy 
a zodpovednosť Sväté 
Písmo KKC knihy od 
Maxa Kašparú, Jozefa 
Šelingu 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál, 
pracovné listy, 
textové 
pomôcky, 
vizuálne 
pomôcky, 
biblický atlas, 
Sv. písmo 

Internet 

Na ceste k osobnosti - 
šance a riziká 

Ste zrodený pre 
let Ako ďalej žiť 
Dobrodružstvo na 
ceste Vzťahy a 
zodpovednosť 
Sväté Písmo KKC 
knihy od Maxa 
Kašparú, Jozefa 
Šelingu životopis 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál 
textové 
pomôcky, 
pracovné listy, 
vizuálne 
pomôcky, 
vykladací 
materiál 

Internet 
knižnica 
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sv. Krišofa 

Boh a človek 

Ste zrodený pre 
let Ako ďalej žiť 
Dobrodružstvo na 
ceste Vzťahy a 
zodpovednosť 
Sväté Písmo KKC 
knihy od Maxa 
Kašparú, Jozefa 
Šelingu 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál 
textové 
pomôcky, 
pracovné listy, 
vizuálne 
pomôcky 

Internet 

Človek v spoločenstve 

Ste zrodený pre 
let Ako ďalej žiť 
Dobrodružstvo na 
ceste Vzťahy a 
zodpovednosť 
Metod príručka 
VMR Sväté 
Písmo KKC knihy 
od Maxa Kašparú, 
Jozefa Šelingu 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál 
textové 
pomôcky, 
pracovné listy, 
modely 
vizuálne 
pomôcky 

Internet 

Moje hodnoty 

Ste zrodený 
pre let Sväté 
Písmo KKC Videotechnika, 

Tabuľa, PC, 
Projektor 

Obrazový 
materiál, 
textové 
pomôcky, 
vizuálne 
pomôcky, 
pracovné listy, 

Internet 
knižnica 

Hodnoty života 

Ste zrodený pre 
let Pán prehovoril 
Rastiem v láske 
Sväté Písmo KKC 
knihy od Maxa 
Kašparú, Jozefa 
Šelingu Vážim si 
ťa láska Metod. 
príručka VMR 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál, 
pracovné listy, 
textové 
pomôcky, 
vizuálne 
pomôcky, 
vykladací 
materiál, Sv. 
písmo 

Internet 
knižnica 

Šírenie kresťanských 
hodnôt v európe 

Ste zrodený pre 
let Rastiem v 
láske Sväté 
Písmo KKC 
Životopis sv. 
Benedikta 
Životopis sv. 
Pavla 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál, 
pracovné listy, 
textové 
pomôcky, 
vizuálne 
pomôcky, Sv. 
písmo 

Internet 

Kresťanské hodnoty 
v spoločnosti 

Ste zrodený 
pre let Ako 
ďalej žiť 
Sväté Písmo 
KKC 
Cirkevné 
dejiny 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál 
textové 
pomôcky, 
pracovné listy, 
vizuálne 
pomôcky, 
vykladací 
materiál 

Internet 
Knižnica 

Pramene 
plnohodnotného 
života 

Ste zrodený pre 
let Ako ďalej žiť 
Dobrodružstvo na 
ceste Sväté 
Písmo KKC 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál 
textové 
pomôcky, 
pracovné listy, 
vizuálne 

Internet 
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pomôcky 

Plnosť života 

Ste zrodený pre 
let Ako ďalej žiť 
Dobrodružstvo na 
ceste Sväté 
Písmo KKC 
Dilema života a 
smrti 

Videotechnika, 
Tabuľa, PC, 

Projektor 

Obrazový 
materiál 
textové 
pomôcky, 
pracovné listy, 
modely  

Internet 
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7.4.2 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy Hodiny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Hľadanie cesty  6  
Žiak má: Žiak: 

  

 Duch, duša, telo  
  Komunikácia 
  Duša človeka  
  Duchovný život (modlitba) 
  Zmysel života 
  Náboženstvo  

 
Všetky vyučovacie 
predmety 

 Pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť 
človeka  

 Zdôvodniť vznik a potrebu 
náboženstva  

  Vysvetliť pojmy religionistika, 
monoteizmus, polyteizmus 

 Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a 
zjaveným náboženstvom  

  Uviesť príklady prirodzených 
náboženstiev a zjavených 
náboženstiev 

 Pomenoval a vysvetliť 
trojrozmernosť človeka  

 Zdôvodnil vznik a potrebu 
náboženstva  

  Vysvetlil pojmy religionistika, 
monoteizmus, polyteizmus 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
prirodzeným a zjaveným 
náboženstvom  

  Uviedol príklady prirodzených 
náboženstiev 
 

Ústne opakovanie 

cez nedokončené 

vety a vysvetlenie 

niektorých 

významov 

Nákresy do 

zošita 

Prezentácia 

tvorivej práce 

Doplňovačka 
Pracovný list  

Tabuľa 
PC, projektor 

Obrazový 

materiál 

Text stvorenia 

zo sv. písma 

Doplňovačka 
Kartičky  

Prac. listy 
Nádoba na vodu  

Rozličné poháre 
Plastelína 

 
Boh v ľudskom svete  

7  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Advent  
 Metafora, obrazná reč Biblie  
 Abrahám  
 Samuel  
 Mária  
 Formovanie svedomia - 
Tomáš Morus 

 Dekalóg  
 Vzťahu k Bohu 
  

 

 Všetky vyučovacie 
predmety 

 Použiť metafory na vyjadrenie ťažko 
vyjadriteľných skutočností 

 Interpretovať príbeh Božieho 
oslovenia Abraháma, Samuela, Márie 
ako príklady skúsenosti zdieľania 
boha s človekom 

 Naučiť sa prezentovať v živote svoje 
kladné vlastnosti  

 Vysvetliť všeobecne platné pravidlá 
pri neistom rozhodovaní sa podľa 
svedomia 

 Rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon 
 Určiť prvky spravodlivých zákonov na 
podklade Dekalógu 

 Použil metafory na vyjadrenie 
ťažko vyjadriteľných skutočností 

 Interpretoval príbeh Božieho 
oslovenia Abraháma, Samuela, 
Márie ako príklady skúsenosti 
zdieľania boha s človekom. 

 Vysvetlil všeobecne platné 
pravidlá pri neistom rozhodovaní 
sa podľa svedomia 

 Rozlíšil prirodzený a ľudský zákon 
 Určil prvky spravodlivých zákonov 
na podklade Dekalógu 

 

Doplňovačka 
Pracovný list 

Tabuľa 
PC, projektor 

Obrazový mat. 

Text stvorenia 

zo sv. písma 

Doplňovačka 
Kartičky  
Prac.listy 
Videokazety 
Kameň Plastelína 
Drevo  
Sv. písmo 

Životopis sv. 
Tomáša Morusa 
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Byť človekom  6   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Môj počiatok  

 Pôvod dôstojnosti človeka 

  JK-človek  

 JK-Boh 

 Učenie KC o osobe J K 

 Spochybňujúce tendencie 
kresťanského učenia o JK 

 

 Všetky vyučovacie 
predmety 

 Definovať učenie cirkvi o ľudskej 
osobe 

 Definovať učenie cirkvi o osobe JK  
 Uvedomiť si dar vlastnej existencie  
 

 Kriticky posúdiť informácie v médiách  

 Definoval učenie cirkvi o ľudskej 
osobe 

 Definoval učenie cirkvi o osobe 
JK   

 Kriticky posúdil informácie v 
médiách 

 Kriticky prehodnotil svoje 
predsudky 

Ústne 
opakovanie cez 
nedokončené 
vety a 
definovanie 
pojmov 
Zoradenie 
kartičiek  
Test 
Doplňovačky 

Tabuľa 
PC, projektor 

Obrazový 

materiál 

Doplňovačky 
Pracovné listy 
Biblický atlas 
Deklarácia ĽP 
a Deklarácia práv 
dieťaťa 

Na ceste k osobnosti - 
šance riziká  

5   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pôst  

 Vývoj osobnosti  

 Zrelá osobnosť 

  Deformácie - závislosti  

 Sv. Krištof  

 

 Všetky vyučovacie 
predmety 

 Porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a 
osobnosť 

 Vymenovať znaky zrelej osoby 
 Vysvetliť zmysel vzniku kresťanských 
stredovekých legiend  

 Vysvetliť znaky a pravdivosť legiend  

 Porovnal a rozlíšil pojmy osoba a 
osobnosť 

 Vymenoval znaky zrelej osoby 
  
 Vysvetlil zmysel vzniku 
kresťanských stredovekých 
legiend  

 Vysvetlil znaky a pravdivosť 
legiend  

Zoradenie 
kartičiek  

Test 
Doplňovačky 

Tabuľa 
PC, projektor 

Obrazový 

materiál 

Obrazový 
materiál 
Doplňovačky 
Pracovné listy 
Biblický atlas 
Zivotopis sv. 
Krištofa 

Boh a človek  4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Veľká noc   
 Sviatosti  
 Človek ako obraz Trojice  
 Hodnoty osobných vzťahov  
  

 

 Všetky vyučovacie 
predmety 

 Nájsť analógiu medzi vzťahmi Trojice 
a schopnosťou človeka vytvárať 
vzťahy 

 Disponovať sa pre prítomnosť Božej 
blízkosti vo sviatostiach spôsobom, 
ktorý oslovuje zmysly človeka 
 

 Našiel analógiu medzi 
 vzťahmi Trojice a schopnosťou 
človeka vytvárať vzťahy 

 Disponoval sa pre prítomnosť 
Božej blízkosti vo sviatostiach 
spôsobom, ktorý oslovuje zmysly 
človeka 
 

Ústne 
opakovanie cez 
nedokončené 
vety a 
definovanie 
pojmov 
Zoradenie 
kartičiek  

Test 
Doplňovačky 

Tabuľa 
PC, projektor 

Obrazový 

materiál 

Obrazový 
materiál 
Doplňovačky 
Pracovné listy 

Symboly sviatosti 

Človek v spoločenstve 5   
Žiak má: 

 
Žiak: 
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 Stvorenie človeka  
 Muž a žena  
 Čo je to láska  
 Povolania  
 Slávenie v spoločenstve  

 Všetky vyučovacie 
predmety 

 Vysvetliť úlohu, význam a črty 
sexuality človeka v manželstve a 
rodine 

 Oceniť hodnotu otcovstva a 
materstva 

 Upevniť vedomie zodpovednosti za 
vlastné správanie, za svoju 
budúcnosť 

 Povolanie vysvetliť z pohľadu služby 
človeku  

 Aktívne sa podieľať slávení liturgie vo 
farskom spoločenstve  

 Vysvetlil úlohu, význam a črty 
sexuality človeka v manželstve a 
rodine 

 Ocenil hodnotu otcovstva a 
materstva 

 Upevnil vedomie zodpovednosti 
za vlastné správanie, za svoju 
budúcnosť 

 Povolanie vysvetlil z pohľadu 
služby človeku  

 Aktívne sa podieľa slávení liturgie 
vo farskom spoločenstve  

Ústne 
opakovanie cez 
nedokončené 
vety a 
definovanie 
pojmov 
Zoradenie 
kartičiek  

Test 
Doplňovačky 

Modely srdca 
Tabuľa 
PC, projektor 

Obrazový 

materiál 

Obrazový 
materiál 
Doplňovačky  
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7.4.3 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy Hodiny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Moje hodnoty  5  
Žiak má: Žiak: 

  

 Vysvetliť pojem hodnota  
 Posúdiť podiel výberu 
hodnôt na tvorbu životného 
štýlu 

 Prejaviť záujem o pravé 
hodnoty vo svojom živote  

 Zostaviť rebríček svojich 
hodnôt  

 Vytvoriť profily rôznych 
životných štýlov 

 
Všetky vyučovacie 

predmety 

 Vysvetliť pojem hodnota Vedieť 
vysvetliť pojem náboženstvo, viera 
a vyznanie. 

 Posúdiť podiel výberu hodnôt na 
tvorbu životného štýlu ,na 
konkrétnych príkladoch porovnať 
rôzne životné štýly 

 Ttransformovať možné dopady 
svojich rozhodnutí 

 Vysvetlil pojem hodnota 
  Posúdil podiel výberu hodnôt na 
tvorbu životného štýlu ,na 
konkrétnych príkladoch porovnal 
rôzne životné štýly 

 Ttransformoval možné dopady 
svojich rozhodnutí 

Ústne      

opakovanie cez       

nedokončené 

vety      a 

vysvetlenie 

niektorých 

významov 

Nákresy do 
zošita 
Prezentácia   
tvorivej práce 
Doplňovačka 
Pracovný list 

Tabuľa Obrazový 
materiál  

Text zo sv. písma 
Doplňovačka 
Kartičky 

Prac. listy Lepidlá 
Novinové 
papiere 

 
Hodnoty života  

8   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Položiť si základné 
existenciálne otázky  

 Obhájiť právo človeka na 
život od počatia, na 
vedeckom podklade a na 
základe učenia KKC.  

 Človek ako spoločenstvo 
osôb. 

 Liturgia sviatosti 
manželstva. 

 Posúdiť hodnotu rodiny a 
pomenovať jej ohrozenia v 
súčasnosti  

 Hodnota života. 
 Systematizácia učiva 

 
Všetky vyučovacie 

predmety 

 Hľadať odpovede na základné 
nemenné existenciálne otázky 
porovnať vedu a vieru ako dve cesty 
vedúce k pravde  

 Vnímať súvislosti medzi lokálnymi a 
globálnymi problémami a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 

 Hľadal odpovede na základné 
nemenné existenciálne otázky 
porovnať vedu a vieru ako dve 
cesty vedúce k pravde  

 Vnímal súvislosti medzi lokálnymi 
a globálnymi problémami a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu k 
prostrediu  

Ústne      
opakovanie cez       
nedokončené 
vety      a 
vysvetlenie 
niektorých 
významov 
Prezentácia   
tvorivej práce 
Doplňovačka 
Pracovný list 

Tabuľa Obrazový 
materiál  

Text zo sv. písma 
Doplňovačka 
Kartičky 

Prac. listy  

Šírenie kresťanských 
hodnôt v Europe 

5  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Položiť si základné  otázky o 
vonkajšej povahe cirkvi 

 
Všetky vyučovacie 

predmety 
 Vymenovať a definovať znaky cirkvi  
 Zdôvodniť založenie cirkvi Ježišom 

 Vymenoval a definovať znaky 
cirkvi  

Ústne      
opakovanie cez       Tabuľa Obrazový 

materiál  
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(hierarchia autorita). 
 Opísať šírenie kresťanstva v 
prvých storočiach a vznik 
mníšstva.  

 Analyzovať dôsledky 
osvietenstva, konzumizmu a 
sekularizmu na život človeka  

 Posúdiť hodnotu rodiny a 
pomenovať jej ohrozenia 
v súčasnosti 

 Systematizácia učiva 

Kristom a zdôvodniť potrebu autority  
 Opísať počiatky vzniku mníšstva 
 Uvedomiť si dôvody pre súčasné 
myslenie človeka na pozadí vývinu 
európskeho myslenia 

 Zdôvodnil založenie cirkvi Ježišom 
Kristom a zdôvodnil potrebu 
autority  

 Opísal počiatky vzniku mníšstva 
 Uvedomil si dôvody pre súčasné 
myslenie človeka na pozadí vývinu 
európskeho myslenia 

nedokončené 
vety      a 
vysvetlenie 
niektorých 
významov 
Prezentácia   
tvorivej práce 
Doplňovačka 
Pracovný list 

Text zo sv. písma 
Doplňovačka 
Kartičky 

Prac. listy  

Kresťanské hodnoty v 
spoločnosti 

3  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Úloha cirkvi, úloha politiky. 
 Vzťah štátu a cirkvi v 
dejinách  

 Systematizácia učiva 

 

 
Všetky vyučovacie 

predmety 

 Definovať úlohu cirkvi a politiky  
 Rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu politiky  
 Oceniť prínos štátu a cirkvi pre dobro 
jednotlivca a spoločnosti  

 Vymenovať pozitívne prvky 
demokratického systému a jeho riziká 

 Definoval úlohu cirkvi a politiky  
 Rozlíšil úlohu cirkvi a úlohu politiky  
 Ocenil prínos štátu a cirkvi pre 
dobro jednotlivca a spoločnosti  

 Vymenoval pozitívne prvky 
demokratického systému a jeho 
riziká 

Ústne      
opakovanie cez       
nedokončené vety      
a vysvetlenie 
niektorých 
významov 
Prezentácia   
tvorivej práce 

Tabuľa Obrazový 
materiál  

Text zo sv. písma 
Doplňovačka 
Kartičky 

Prac. listy  

Pramene 
plnohodnotného života 

8   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Modlitba ako mlčanie pred 
Bohom  

 Cesta z vonkajšieho do 
vnútorného sveta  

 Modlitba Otče náš  
 Ježiš vypočuje modlitbu  
 Ja a modlitba 
 Zázraky 
 Veľkonočné sviatky 
 Systematizácia učiva 

 
Všetky vyučovacie 

predmety 

 Položiť si kritické otázky k svojej 
vlastnej vier v Boha a vzťahu k nemu 

 Definovať a pochopiť modlitbu 
 Pomenovať ťažkosti, s ktorými sa 
stretáva na ceste modlitby 

 Vysvetliť vlastnú štruktúru modlitby 
 Prehĺbiť vlastné hľadanie  Boha 

 Si položil kritické otázky k svojej 
vlastnej vier v Boha a vzťahu 
k nemu 

 Definoval a pochopil modlitbu 
 Pomenoval ťažkosti, s ktorými sa 
stretáva na ceste modlitby 

 Vysvetlil vlastnú štruktúru modlitby 
 Prehĺbil vlastné hľadanie  Boha 

Ústne      
opakovanie cez       
nedokončené vety      
a vysvetlenie 
niektorých 
významov 
Prezentácia   
tvorivej práce 
Doplňovačka 
Pracovný list 

Tabuľa Obrazový 
materiál  

Text zo sv. písma 
Doplňovačka 
Kartičky 

Prac. listy  

Plnosť života 4  
 

Žiak má: 
 

Žiak:   

 Právo na dôstojné umieranie 
  Smrť (klinická biologická) 
  Učenie cirkvi o posmrtnom 
živote  

 Systematizácia učiva 

 

 
Všetky vyučovacie 

predmety 

 Položiť si otázky o živote a smrti 
 Charakterizovať sviatosť pomazania 
chorých  

 Interpretovať učenie cirkvi o smrti a 
posmrtnom živote  

 položil si otázky o živote a smrti 
  Charakterizoval sviatosť   
pomazania chorých  

 Interpretoval učenie cirkvi o smrti a 
posmrtnom živote  

Ústne      
opakovanie cez       
nedokončené vety      
a vysvetlenie 
niektorých 
významov 
Prezentácia   
tvorivej práce 
Doplňovačka  

Tabuľa Obrazový 
materiál  

Text zo sv. písma 
Doplňovačka 
Kartičky 

Prac. listy  
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v 

tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, 
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v 
rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci 
súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 
absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 
dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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7.5 MATEMATIKA  
 

NNáázzoovv  pprreeddmmeettuu  MMaatteemmaattiikkaa  

ČČaassoovvýý  rroozzssaahh  vvýýuuččbbyy  0,5 hodiny týždenne, spolu 31 vyučovacích hodín  

RRooččnnííkk  prvý, druhý 

KKóódd  aa  nnáázzoovv  ššttuuddiijjnnééhhoo  ooddbboorruu  2498 F technické služby v autoservise 

VVyyuuččoovvaaccíí  jjaazzyykk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko 
v jednotlivých odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú 
zložku vzdelávania.  

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude 
vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom 
štúdiu, v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod.). 

Učivo v odbornom vzdelávaní prezentuje základ matematického vzdelávania pre ISCED 3C. 
V tých učebných odboroch, ktoré majú vyššie nároky na matematické vzdelávanie vo vzťahu 
k danému odboru štúdia, môže škola vo svojom ŠkVP rozšíriť matematické vzdelávanie v súlade 
s náročnosťou odboru (o kvadratickú funkciu, kvadratickú rovnicu, goniometrickú funkciu všeobecného 
uhla, grafoch a ich využívaním pri riešení praktických úloh, štatistiku, a pod.). V tých odboroch, kde 
matematické vzdelávanie nemá dominantné postavenie, môže škola učivo upraviť podľa zamerania 
a charakteru odboru.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti 
musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardmi. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu je naučiť žiakov rozumieť terminológii a symbolike a správne ju 
interpretovať a používať. Matematika ich učí previesť reálny problém na matematickú úlohu. Žiaci 
nadobúdajú presvedčenie o užitočnosti matematických poznatkov pri riešení úloh z odbornej praxi.  

Cieľom vzdelávania v IKT je naučiť žiakov pracovať s informáciami.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti 
musí ovládať učivo predpísané obsahovými štandardami.  

 

7.5.1 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACĆH STRATÉGIÍ 

Absolvent má: 

 využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia 
s matematikou, 

 numericky počítať, používať a premieňať matematické a fyzikálne jednotky (dĺžka, 
hmotnosť, čas, objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.), 

 matematizovať jednoduché reálne situácie, využívať matematický model a vyhodnotiť 
výsledok riešenia vo vzťahu k realite, 

 skúmať a riešiť matematické problémy, 

 orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky 
vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 
diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať. 

 

Prehľad obsahových štandardov 
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 Vzdelávací obsah predmetu pre 2-ročné učebné odbory SOŠ je rozdelený do dvoch 
tematických celkov: 

1. Čísla, premenná a počtové výkony  s číslami  
2. Práca s údajmi a informáciami 

 

Popis obsahových štandardov 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami ( 1.  roč. ) 

Cieľom vzdelávania sú aritmetické operácie s prirodzenými a celými číslami. Žiak sa 
zdokonaľuje v rôznych zápisoch racionálneho čísla, aritmetických operáciách s desatinnými číslami. 
Žiaci si osvojujú postupy pri zaokrúhľovania desatinných čísel. Práca s kalkulačkou. Vykonávajú 
operácie s výrazmi s premennou. Zvyšujú svoje praktické zručnosti a vedomosti pri určovaní druhej 
mocniny a odmocniny čísla za pomoci kalkulátora, používa trojčlenku a rieši praktické úlohy, vykonáva 
počtové úlohy s mocninami.   

Žiaci si rozšíria poznatky základných pojmov ako je pojem percento, základ a percentová časť. 
Vedia pracovať s údajmi vyjadrenými v percentách.  Vedia graficky znázorniť reálne situácie pomocou 
kruhového diagramu, stĺpcového diagramu. Vedia sa orientovať a porovnávať diagramy. Získané 
poznatky aplikujú v slovných  úlohách v rámci elementárnej finančnej matematiky domácnosti.           

 Poznajú jednotky objemu a vedia ich navzájom premieňať. Získané poznatky aplikujú 
v praktických úlohách aj pri rozhodovaní o výhodnosti nákupu.            

 Práca s údajmi a informáciami (2. roč.) 

Žiaci s pomocou učiteľa vyhľadávajú, vyhodnocujú a spracovávajú údaje z faktúr, poistení 
a výpisov z účtov. Poznajú pojmy: štatistická jednotka, súbor, diagram, graf, tabuľka, aritmetický 
priemer. Získané poznatky im umožňujú porovnávať súbory údajov a interpretovať ich prostredníctvom 
diagramov, grafov a tabuliek. Vedia určovať aritmetický priemer.  

. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Čísla, premenná a počtové 
výkony s číslami 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s údajmi a 
informáciami 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou Demonštrácia 
a pozorovanie 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica, ... 

Čísla, premenná 
a počtové výkony 

s číslami  

Matematika pre 
dvojročné a trojročné 
učebné  odbory SOU  

Tabuľa 
PC 

Matematický 
softvér 

 

Matematické 
tabuľky 

kalkulačky 

Internet 
Matematika 

Práca s údajmi a 
informáciami 

Matematika pre 
dvojročné a trojročné 
učebné  odbory SOU  

Tabuľa 
PC 

Matematický 
softvér 

 

Matematické 
tabuľky 

kalkulačky 

Internet 
Multimediálne 

CD – 
Matematika 
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7.5.2 ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:  MATEMATIKA 0,5 hodiny týždenne spolu 16 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

Čísla, premenná a 
počtové výkony s 
číslami  

16 

 

Žiak má: Žiak : 

  

 Opakovanie učiva 
1 

Interakcia s odbornými 
predmetmi 

 Zopakovať základné pojmy 
a vzťahy 

 vie správne zopakovať 
základné pojmy a vzťahy 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Operácie s reálnymi číslami 
3 

  Poznať základné vlastnosti 
reálnych čísel a operácie s 
nimi 

 pozná základné vlastnosti 
reálnych čísel a operácie s 
nimi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné odpovede 

 Pojem zlomok, porovnanie 
zlomkov, zlomok v tvare 
desatinného čísla, základný 
tvar zlomku  

2 

  Poznať pojem zlomku, čítať 
a zapisovať zlomky, 
rozširovať a krátiť zlomky, 
dať do základného tvaru 

 pozná pojem zlomku, číta 
a zapisuje zlomky, rozširuje 
a kráti zlomky, dal do 
základného tvaru 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 

 

  Vedieť napísať zlomok 
v tvare desatinného čísla 
a poznať vzťah medzi nimi 

  správne napíše zlomok, 
správne určí vzťah medzi 
zlomkom a desatinným 
číslom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné odpovede 

 Počtové operácie so 
zlomkami 2 

  Vykonávať počtové operácie 
so zlomkami 

 správne vykonáva operácie 
so zlomkami 

 Neštandardný 
didaktický test 

 
 

  Riešiť úlohy zo života  Pozná metódy riešenia a vie 
ich správne uplatniť 

  

 Priama a nepriama 
úmernosť, trojčlenka 3 

Interakcia s odbornými 
predmetmi 

 Rozpoznať pojmy pomer, 
postupný pomer, priama 
a nepriama úmera 

 vie rozpoznať  pojmy pomer, 
postupný pomer, priama 
a nepriama úmera 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

  Vedieť riešiť úlohy na priamu 
a nepriamu úmeru pomocou 
trojčlenky  

 vie riešiť úlohy na priamu a 
nepriamu úmeru pomocou 
trojčlenky 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

 
 

  Riešiť úlohy s využitím 
mierky mapy a plánu 

 vie riešiť úlohy s využitím 
mierky mapy a plánu 

  

 Percentá 

5 

Interakcia s odbornými 
predmetmi 

 Zapísať a určiť percento, 
základ, časť prislúchajúca 
počtu percent, počet percent 

  Vedieť určiť čo je to -  úrok, 
istina úroková sadzba, 
poznať rôzne typy daní a ich 
výpočet 

 vie zapísať a určiť percento, 
základ, časť prislúchajúcu 
počtu percent, počet percent 

 vie správne  určiť  úrok, 
istinu,  úrokovú sadzbu  

Písomné skúšanie  
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7.5.3 ROČNÍK:DRUHÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:  MATEMATIKA 0,5 hodiny týždenne spolu 15 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

Práca s údajmi a 
informáciami 

15 
 

Žiak má: Žiak: 

  

 Opakovanie 
2 

  Ovládať učivo 1. ročníka  Ovláda učivo 1. ročníka   

 Pomocou učiteľa 
vyhľadávať, vyhodnotiť 
a spracovať údaje a 
informácie 

13 

Interakcia s odbornými 
predmetmi 

 si má osvojiť  postup pri 
výpočtoch povrchu a objemu 
telies a využiť ich pri 
rozhodovaní o výhodnosti 
nákupu  

  spracovať údaje 
a informácie 

 poznať pojmy  lízing, 
faktúra, hypotéka  

 vedieť pracovať s údajmi 
a pojmami poistenie, zľavy 
a výpisy z účtov 

  poznať rôzne typy daní 
a ich výpočet 

 Vie riešiť jednoduché úlohy 
z elementárnej finančnej 
matematiky domácnosti 

 vie vyhodnotiť údaje na 
faktúre 

 vie porovnať výhodnosť 
hypotéky 

 vie čítať výpis z účtu 
  vie pracovať s údajmi 

a pojmami poistenie, zľavy 
  vie vypočítať daň z príjmu 

  

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Kritéria hodnotenia a klasifikácie v predmete matematika  
Hodnotenie a klasifikácia predmetu matematika prebieha v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami.  
 
Zisťovanie úrovne osvojených kompetencií: 

 štvrťročné  písomné práce ( 2 písomné práce za polrok ) 

 kontrolné práce 

 ústne odpovede 

 aktivita študenta 
 
Zásady klasifikácie: 

 žiak musí mať minimálne 2 známky za polrok 

 termín štvrťročnej písomnej práce je dopredu oznámený 

 výsledok klasifikácie písomnej práce je žiakovi oznámený do 14 dní 

 každá ústna odpoveď je ústne vyhodnotená 
 
Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 100 % - 90 %   výborný 

   89 % - 75 %   chválitebný 

   74 % - 50 %   dobrý 

   49 % - 30 %   dostatočný 

   29 % -  0 %    nedostatočný 
 
Hodnotenie sa prevádza v zmysle platného klasifikačného poriadku známkami 1 – 5. Výsledná 
známka sa vypočíta ako vážený priemer známok, pričom jednotlivé váhy priradíme nasledovne: 

 štvrťročné  písomné práce  - váha 4    

 kontrolné práce                   - váha 3 

 ústne odpovede                  - váha 2 

 aktivita študenta                  - váha 1 
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7.6 TELESNÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, spolu 63 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 2498 F technické služby v autoservise 
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 
celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických 
skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej 
činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, 
fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa 
kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a 
zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia 
zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a 
pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím 
princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne 
orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je 
vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, 
k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, 
k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa. Na jednotlivých 
stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu s 
osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku 
súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. 

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, 
zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania 
telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a 
športovej výchovy. (Učebné osnovy pre zdravotnú telesnú výchovu sú spracované samostatne). 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 
žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové 
návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, 
podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o 
zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní 
akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k 
pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako 
súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

 

7.6.1 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH STRATÉGIÍ: 

Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard:  

Obsah a členenie telesnej výchovy 
Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných modulov, zahrňujúcich 

základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre udržanie zdravia, prevencii 
ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. 
Výstupom by mala byť pohybová kompetencia s integrovaným pohľadom na pohyb, športovú činnosť, zdravie a 
starostlivosť o neho v praktickom živote. 
Hlavné moduly: 
1. Zdravie a jeho poruchy 
2. Zdravý životný štýl 
3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 
4. Športové činnosti pohybového režimu 
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1. Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie, cvičenie 
na držanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenie na lavičkách, tanečné 
kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, strečing, cvičenie s palicou a pod. 

2. Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení Pozdrav slnku, 5 Tibeťanov, masáž, totálna 
relaxácia, jogging, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, pohybové hry, didaktické 
hry, očná  gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové dráhy a pod. 

3. Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. Možno ich merať v 
priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. Využiť cvičenia a prostriedky 
atletiky, lyžovania, korčuľovania, plávania, streľby, minigolfu, golfu a iných. Pohybové činnosti, ktoré 
prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Sem patria rôzne 
telovýchovné a športové činnosti kondičnej gymnastiky (cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s 
vlastným telom, s náčiním, na náradí) aerobik, body styling, ropeskipping, cyklistika a pod. 

4. Ponúkaný pohybový obsah v module: 

 Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. 
Vyžadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a vôľu víťaziť. 
Výber činností z viacerých kontaktných športov najmä úderové, chvatové a pákové systémy: 
džudo, zápasenie, aikido, karate a ďalšie úpolové športy a individuálnych športov bez 
priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, bedminton. Majú poskytnúť žiakom 
poznatky o niektorých bojových a individuálnych športoch a osvojenie si vybraných športových 
zručností s prekonávaním súpera s akcentom na možnosť ich uplatnenia v živote, zorientovanie 
sa v základoch technika a taktiky sebaobrany. 

 Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. Charakteristickým 
znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v družstve, vplývajú na rozvoj 
schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôle zvíťaziť. Výber sa uskutočňuje zo 
športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, vodné pólo, 
nohejbal, hokej, florbal, fresbee ultimate, futsal, hokejbal, indiaca, korfbal, plážový volejbal, 
ringo, softbal, teeball, streetbasketbal, bejzbal, boccia, kolky, petanque a iné. Majú prispieť k 
rozvoju osobnosti žiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť anticipáciu partnera, 
rozvinúť toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca a kolektívu, vedieť 
posúdiť kvalitu herných činností a herných kombinácií vo vzťahu k prevencii porúch a ochrane 
zdravia, preukázať uplatnenie herných činností a kombinácii v hre, v zápase, vo svojom 
pohybovom režime a pri rozvoji funkčnosti jednotlivých orgánov tela. 

 Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, s 
náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus. Výber 
telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika, moderná gymnastika, 
základná gymnastika, plávanie, akvabely, jóga, pilates, krasokorčuľovanie, skoky na 
trampolíne, rope skiping, psychomotorické cvičenia, zdravotne orientované cvičenia, taichi, 
cvičenie vo vode, akvaerobik. Aktivity charakteru súťaži ako napr. gymteam, tvorba pohybovej 
skladby, pódiové vystúpenia a iné. Sledujú rozvíjanie tvorivosti a estetického prejavu pri 
pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov celého tela v priestore a jednotlivých častí tela 
navzájom, spoznávanie súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu pohybu ako nástroja rytmu 
dýchania a činnosti srdcovo-cievnej sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody, vytvárania 
pozitívnych zážitkov a vzťahu k pravidelnému pohybu na základe osvojených pohybových 
zručností kreatívnych individuálnych a estetických športov, dokázať ich spoznávať, pociťovať a 
rozumieť im. 

 Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, 
adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, voda, 
zem, sneh, skaly, hory, pláže a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity uskutočňujú. Vo 
výbere sú športy: bežecké a zjazdové lyžovanie, snowboarding, kanoistika, veslovanie, 
plávanie, turistika, kolieskové korčuľovanie, severská chôdza, biatlon, jogging, orientačný 
beh, lezenie, kempovanie, cyklistika, zlaňovanie, a iné. Zmyslom je, aby žiak spoznal 
pôsobenie a využitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, získal 
schopnosť lepšej orientácie v prostredí a premiestňovania sa v prirodzenom prostredí s 
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ľubovoľným lokomočným a premiestňovacím prostriedkom, zlepšenie adaptácie organizmu, 
otužilosti a získavanie schopnosti prekonávania prekážok. Zmyslom je ďalej zdokonalenie 
osvojených pohybových zručností aspoň z jedného zimného, jedného letného športu a jedného 
športu vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode 
a prostredníctvom nich vytváranie vzťahu k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných vplyvov 
pri starostlivosti o zdravie. 

Konkrétne (špecifické) ciele vyučovania predmetu: 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 
zodpovednosť za svoje zdravie; 

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 
jednotlivca; 

 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym 
pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a 
zdravím; 

 vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 
svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 
poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a 
zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných; 

 rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a 
regeneračnej funkcii športových činností; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 
poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia; 
 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v 
školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň 
rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej 
úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. Za kľúčové kompetencie sa považujú - 
komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia v cudzích jazykoch, matematická gramotnosť a 
kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, kompetencie v oblasti informačných a 
komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské 
kompetencie a kultúrne kompetencie. 

Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií 
najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 

Pohybové kompetencie - žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a 
zdravotný status; žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania 
pohybových zručností; žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia 
ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať v 
dennom pohybovom režime; 

Kognitívne kompetencie - žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a 
komparáciu poznatkov; žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v 
ktorej sa nachádza; žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; žiak má mať 
zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého 
životného štýlu; 

Komunikačné kompetencie - žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a 
neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii; žiak vie 
písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže argumentovať, prezentovať 
svoje postoje a stanoviská; žiak má schopnosť využívať informačné technológie a vedieť vyhľadávať 
informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať 
informácie iným; žiak má schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej 
činnosti; 

Učebné kompetencie - žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, 
dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si 
celoživotné návyky (pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); žiak má schopnosti získavať, 
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triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové zručnosti; žiak vie si organizovať čas, 
pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie, vie sa podľa nich aj riadiť a dodržiavať 
základné pravidlá zdravého životného štýlu; žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a 
športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko; 

Interpersonálne kompetencie - žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne 
zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následky svojho konania; žiak 
rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť asertívnym, využívať 
empatiu ako prostriedok interpersonálnej  komunikácie; žiak vie efektívne pracovať v kolektíve; žiak sa 
zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára bariéry medzi vekom, 
sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov; 

Postojové kompetencie - žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, 
športovej a turistickej činnosti; žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej 
výchovy a športu a iných  predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody; žiak 
vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera; žiak vie dodržiavať 
princípy fair-play; žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných 
príslušníkov; 

Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:  

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to, aké 
dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, 
telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 
záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej 
radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele 
hodnotenia žiaka sa považuje: 

 posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu 
telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

 rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 
orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 
predpoklady žiaka; 

 proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 
teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 
učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách; 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe 
dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, 
samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i mimoškolskej 
záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe 
posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie 
telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa odporúča používať 
batérie somatometrických a motorických testov. Testy všeobecnej motorickej výkonnosti (ľah-sed za 1 
min., 12-min beh alebo vytrvalostný člnkový beh v telocvični, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4 x 
10 m) sa vykonávajú v 1. ročníku na začiatku a na konci školského roku a v ostatných ročníkoch vždy 
na konci školského roku. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ 
pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa 
štandardov. 

Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa 
na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas 
vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a 
nedostatky žiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je dôležitým a často aj silnejším 
motivačným činiteľom. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Zdravie a jeho poruchy 

Základná gymnastika 
Technika základnej 
lokomócie 
Cvičenie na 
lavičkách 
Relaxačné a dýchacie 
cvičenie, 
Cvičenie na držanie tela 
Strečing 
Zdravotne orientované 
cvičenie 
Špecifické cvičenia na 
jednotlivé poruchy zdravia 
Prvá pomoc 

Informačnoreceptívna -  výklad 
metóda príkladu 
metóda presvedčenia a 
vysvetľovania 
metóda cvičenia (zámerné 
praktické vypestovanie 
nácviku) 
metóda požiadaviek 
metóda hodnotenia prejavov 
správania žiaka 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Beseda – škodlivosť fajčenia 

Zdravý životný štýl 

Všestranne rozvíjajúce 
cvičenia 
Pohybové hry 
Chôdza s behom 
Jogging 
Cvičenia v prírode 
5 Tibeťanov 
Sezónne činnosti 
Prekážkové dráhy 

DITOR  
Informačnoreceptívna -  výklad 

metóda príkladu 
metóda presvedčenia a 
vysvetľovania 
metóda cvičenia (zámerné 
praktické vypestovanie 
nácviku) 
metóda požiadaviek 
metóda hodnotenia prejavov 
správania žiaka 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Beseda – škodlivosť fajčenia 

Telesná zdatnosť a pohybová 
výkonnosť 

Atletika 
Plávanie 
Streľba 
Cvičenie 
v posilňovni, Posilňovacie 
cvičenia s vlastným telom, s 
náčiním, na náradí 
Aerobik 
Ropeskiping 

Informačnoreceptívna -  výklad 

metóda príkladu 
metóda presvedčenia a 
vysvetľovania 
metóda cvičenia (zámerné 
praktické vypestovanie 
nácviku) 
metóda požiadaviek 
metóda hodnotenia prejavov 
správania žiaka 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 

Športové činnosti, pri ktorých 
podľa pravidiel dochádza k stretu 

medzi jednotlivcami a 
individuálnych 
športov bez priameho kontaktu 
so súperom 

Džudo 
Karate 
Tenis 
Stolný tenis 
Bedminton 

Informačnoreceptívna -  výklad 

metóda príkladu 
metóda presvedčenia a 
vysvetľovania 
metóda cvičenia (zámerné 
praktické vypestovanie 
nácviku) 
metóda požiadaviek 
metóda hodnotenia prejavov 
správania žiaka 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 

Športové činnosti uskutočňované 
v kolektíve 

Basketbal 
Hádzaná 
Volejbal 
Plážový volejbal 
Futbal 

Informačnoreceptívna -  výklad 

metóda príkladu 
metóda presvedčenia a 
vysvetľovania 
metóda cvičenia (zámerné 
praktické vypestovanie 
nácviku) 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Exkurzia – navšteva športového 
stretnutia 
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Futsal 
Streetbasketbal 
Florbal 
Softbal 

metóda požiadaviek 
metóda hodnotenia prejavov 
správania žiaka 

Športové činnosti kreatívne 
a estetické 

Tanec 
Športová gymnastika, 
Moderná gymnastika, 
Základná gymnastika 
Rope skiping 
Skoky na trampolíne 
Zdravotne orientované 
cvičenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 

metóda príkladu 
metóda presvedčenia a 
vysvetľovania 
metóda cvičenia (zámerné 
praktické vypestovanie 
nácviku) 
metóda požiadaviek 
metóda hodnotenia prejavov 
správania žiaka 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 

Športové činnosti v prírodnom 
prostredí 

Lyžovanie 
Snowboarding 
Plávanie 
Turistika 
Kurz ochrany života a zdravia 

Informačnoreceptívna -  výklad 

metóda príkladu 
metóda presvedčenia a 
vysvetľovania 
metóda cvičenia (zámerné 
praktické vypestovanie 
nácviku) 
metóda požiadaviek 
metóda hodnotenia prejavov 
správania žiaka 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Zdravie a jeho 
poruchy 

Základná 
gymnastika 
Technika základnej 
lokomócie 
Cvičenie na 
lavičkách 
Relaxačné a 
dýchacie cvičenie, 
Cvičenie na 
držanie tela 
Strečing 
Zdravotne 
orientované 
cvičenie 
Špecifické 
cvičenia na 
jednotlivé poruchy 
zdravia 

HRČKA, J. – KOS, B.: Základná 
gymnastika. Bratislava: SPN 1972. 
CHOVAN, P.: Názvoslovie 
telesných cvičení. Bratislava, SPN 
1980. 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Videotechnika 

 Internet  
 

Zdravý životný štýl 

Všestranne 
rozvíjajúce 
cvičenia 
Pohybové hry 
Chôdza s behom 

VLADOVIČOVÁ, N.: Pohybové hry. 
Banská Bystrica: UMB PF 2001, 68 
s. 
NEUMAN, J.: Cvičení a testy 
obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: 
Portál 2003, 160 s. 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Videotechnika 

 Internet  
Knižnica 
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Jogging 
5 Tibeťanov 
Cvičenia v prírode 
Sezónne činnosti 
Prekážkové dráhy 

Telesná zdatnosť a 
pohybová výkonnosť 

Atletika 
Plávanie 
Streľba 
Cvičenie 
v posilňovni, 
Posilňovacie 
cvičenia s 
vlastným telom, s 
náčiním, na náradí 
Aerobik 
Ropeskipping 

ARGAJ, G. a kol. : Pohybové hry. 
Bratislava: UK 1994. 
VLADOVIČOVÁ, N.: Pohybové hry. 
Banská Bystrica: UMB PF 2001, 68 
s. 
 

Magnetická 
tabuľa 
Videotechnika 

Stopky 
Meracie pásmo 
Športové 
náradie 
a náčinie 
Lopty 
Žinenky 

DVD 

Športové činnosti, pri 
ktorých podľa pravidiel 
dochádza k stretu 

medzi jednotlivcami a 
individuálnych 
športov bez 
priameho kontaktu 
so súperom 

Džudo 
Karate 
Tenis 
Stolný tenis 
Bedminton 

 Magnetická 
tabuľa 
Videotechnika 

Stopky 
Športové  
náradie 
a náčinie 
Lopty 
Žinenky, 
Chrániče 

DVD 

Športové činnosti 
uskutočňované 
v kolektíve 

Basketbal 
Hádzaná 
Volejbal 
Plážový volejbal 
Futbal 
Futsal 
Streetbasketbal 
Florbal 
Softbal 

 Magnetická 
tabuľa 
Videotechnika 

Stopky 
Športové  
náradie 
a náčinie, 
Lopty, Žinenky 

 

Športové činnosti 
kreatívne a estetické 

Tanec 
Športová 
gymnastika, 
Moderná 
gymnastika, 
Základná 
gymnastika 
Rope skiping 
Skoky na 
trampolíne 
Zdravotne 
orientované 
cvičenia 
 

TRUNEČKOVÁ. E. – SAMEKOVÁ, 
Z.: Teória a didaktika gymnastiky. 
B.B.: PF UMB 1991Adamčák, Š.: 
Vybrané kapitoly z pohybových 
hier. PF UMB, Banská 
Bystrica: 2003, 132 s. ISBN: 80-
8055-827-2. 
ARGAJ, G. a kol. : Pohybové hry. 
Bratislava: UK 1994. 
VLADOVIČOVÁ, N.: Pohybové hry. 
Banská Bystrica: UMB PF 2001, 68 
s. 

Magnetická 
tabuľa 
Videotechnika 
CD prehrávač 

Športové 
náradie 
a náčinie, 
Lopty, Žinenky, 

 

Športové činnosti v 
prírodnom prostredí 

 PC 
Videotechnika 

Športové 
náradie 

DVD – výučba 
carvingového 
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Plávanie 
Turistika 
Lyžovanie 
Snowboarding 
Kurz ochrany života 
a zdravia 

a náčinie 
Plavecké 
pomôcky 
Lyžiarske 
a snowbordové 
vybavenie 
Turistické 
vybavenie 

spôsobu 
lyžovania 
DVD – základy 
snowbordingu 
DVD – základy 
plávania 
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7.6.2 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zdravie a jeho poruchy 4  Žiak má: Žiak:   

 Základná gymnastika 
 Technika základnej 
lokomócie 

1 Zdravie, Biológia 
 Hygiena a bezpečnosť  
 Pochopiť význam pohybových 
aktivít pre zdravie, pre 
odstraňovanie a stabilizovanie 
zdravotných porúch a oslabení 
žiaka a dôležitosť ich 
začlenenia do každodenného 
života 

 porozumieť nebezpečenstvu 
závislostí, ich biologickými a 
sociálnymi následkami 
(fajčenie, alkohol, iné drogy), 
výchova k eliminácii rizika 

  nástup, pochod, povely. 
 vedieť správne pomenovať, 
popísať jednotlivé cvičebné 
polohy, pohyby, cvičebné 
tvary; 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

 Relaxačné a dýchacie 
cvičenie 

 Cvičenie na držanie tela 

1 
 definovať zdravie, zdravotný 
stav, zdravotné oslabenie, 
zdravotné postihnutie 

 vedel zásady držania tela, 
správne držanie tela, chybné 
držanie tela, 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

 Cvičenie na 
 lavičkách, strečing 

1 
  Vedel zostaviť a viesť 

rozcvičenie, Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

 Prevencii pred drogovými 
závislosťami látkovými a 
nelátkovými a ďalšími 
rizikovými faktormi porúch 

 zdravia a spôsobu života 

1 
 mať schopnosti diskutovať o 
problematike týkajúcej sa 
zdravia, civilizačných chorôb, 
hľadať 

 a realizovať riešenia v tejto 
problematike; 

 
  

Zdravý životný štýl 2  
Žiak má: Žiak:   

 Poznatky o pohybovom 
režime, o hygienických 
návykoch, o režime dňa, o 
správnom stravovaní. 

 Poznatky o základných 
pojmoch vo výžive a zložení 
potravín, o správnych 
stravovacích návykoch, o 

 škodlivých látkach v 
potravinovom reťazci, o 
poruchách príjmu potravy. 

1 Stolovanie 
 Zostavovanie jedálneho 
a nápojového lístka 

 Pravidlá správnej výživy pri 
zostavovaní jedálneho lístka 

Potraviny a výživa 
 Hodnota potravín 
 Pojmy, vzájomné pomery živín, 
energetická hodnota potravín 
a jej vzťah k biologickej hodnote 

 klasifikovať zloženie potravín 
a dokumentovať ich význam 
pre zdravú výživu; 

 poznať základné atribúty 
zdravého životného štýlu; 

 vytvoriť a zorganizovať svoj 
pohybový program ako 
súčasť zdravého životného 
štýlu; 

 klasifikoval zloženie potravín 
a dokumentovať ich význam 
pre zdravú výživu; 

 Dodržiaval bezpečnostné a 
hygienické požiadavky pri 
vykonávaní pohybovej 
činnosti 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Všestranne rozvíjajúce 
cvičenia 1 

 porozumieť účinku pohybu 
na telesný, funkčný, 
psychický a pohybový rozvoj 

 správne držať telo, uvedomiť 
si princípy stability a lability 
tela pri pohybe v rôznych 
situáciách, 

 Správne previedol cvičenia 
 previedol cvičenie na 
prehĺbenia nádychu a 
výdychu v stoji, vo vzpore 
kľačmo, v sede, drepe, 
predklone. 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 
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 poznať zásady rozvoja 
kĺbovej pohyblivosti a 
ohybnosti chrbtice a 
prevencie pred vznikom 

 porúch, vie vybrať a uplatniť 
cvičenia rozvoja vo svojom 
pohybovom režime; 

Telesná zdatnosť a 
pohybová výkonnosť 

13  
Žiak má: Žiak:   

 Atletika 
8 Fyzika 

 Meranie vzdialenosti, odhad 
vzdialenosti, rýchlosť, fyzikálne 
veličiny 

Fyziológia 

Biomechanika 

Estetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diferencovane uplatniť 
pôsobenie veľkosti sily 
vzhľadom na svoju kondíciu 
a potrebu zdravia, 

 poznať metódy a zásady 
rozvoja sily rôznych 
svalových skupín s využitím 
viacerých pohybových 

 prostriedkov; 

 poznal základné pravidlá 
atletických disciplín a pod 
dohľadom pedagóga je 
schopný pomáhať pri 
organizácii a rozhodovaní 
atletických súťaží, 

 splnil požiadavky hodnotenia 
atletických disciplín, podal 
primeraný výkon 

 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

 Cvičenie 
 v posilňovni 3 

 porozumieť svojmu 
fyzickému potenciálu a 
možnostiam zlepšovania 
telesnej zdatnosti a 

 pohybovej výkonnosti; 
 posilňovacie cvičenie paží, 
nôh, chrbtového svalstva, 
brušného svalstva s 
jednorazovým, 
niekoľkonásobným 
opakovaním, s cieleným 
zameraním na jednotlivé 

 časti tela: 

 Tlaky na lavičke 
Praktické skúšanie Prevedenie 

cvičenia 

 Posilňovacie cvičenia s 
vlastným telom, s náčiním, 
na náradí 

2 
 diferencovane uplatniť 
pôsobenie veľkosti sily 
vzhľadom na svoju kondíciu 
a potrebu zdravia, 

 poznať metódy a zásady 
rozvoja sily rôznych 
svalových skupín s využitím 
viacerých pohybových 

 prostriedkov; 

 zhyby, sed-ľah 
Praktické skúšanie Prevedenie 

cvičenia 

Športové činnosti 
pohybového režimu 

14 
Žiak má: Žiak:   

 Športové činnosti, pri 
ktorých podľa pravidiel 
dochádza k stretu medzi 
jednotlivcami a 

3 
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individuálnych 
 športov bez priameho 
kontaktu so súperom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Džudo 

1 
 - rešpektovať pravidlá 
športov   a zásady 
sebaobrany; 

 preukázať schopnosť 
zachovania bezpečnosti pri 
pádoch; 

 Ukážka pádovej techniky 
Praktické skúšanie Prevedenie 

cvičenia 

 Bedminton 

2 
 zvládnuť pohybové situácie v 
priestore a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym zaťažením a 
zhodnotiť svoju motorickú 
úroveň 

 Držanie rakety 
 Strehové postavenie hráča, 
 Pohyb hráča po ihrisku, 
 Podanie, 
 Príjem podania, 
 Obranné údery – príjem 
smeča, 

 Útočné údery – smeč, drajv, 

 Podať forhendom, 
 Horný úder 
 Spodný úder forhendom i 
bekhendom, 

 Smeč, 
 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

Športové činnosti 
uskutočňované v kolektíve 6 

Žiak má: Žiak: 
  

 Basketbal 
3 

 zvládnuť pohybové situácie v 
priestore a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym zaťažením a 
zhodnotiť svoju motorickú 
úroveň; 

 chápať rozdiel v individuálnej 
a kolektívnej taktike, medzi 
individuálnym a kolektívnym 
výkonom, 

 demonštrovať využitie 
komunikačných zručností, 
konať v zásadách fair play , 
dokáže 

 zaznamenať a analyzovať zo 
záznamu hernú situáciu; 

 chápať podstatu a súvislosť 
medzi jednotlivými hernými 
zručnosťami, činnosťami a 

 kombináciami v danej hre a 
využitie ich v aktivitách pre 
zdravie; 

 demonštrovať základné 
zručnosti zvolených 
pohybových a športových 

 basketbal – prihrávka jednou 
rukou od pleca, dribling, 
streľba zhora z miesta, z 
krátkej 

 a strednej vzdialenosti, 
bránenie hráča bez lopty a s 
loptou. 

 hra 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

 Volejbal 
3 

 volejbal – odbitie horné na 
mieste, po pohybe, nad 
seba, pred seba, odbitie pod 
uhlom, 

 spodné podanie, prihrávka 
na nahrávača pri sieti, 
nahrávka nad seba. 

 Smeč, blok 
 prihrávka, tlmenie lopty, 
streľba, dribling, 
obsadzovanie hráča bez 
lopty a s loptou. 

 Slalom s loptou 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 
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hier s raketou alebo 
 pálkou a cit pre kooperáciu a 
komunikáciu; 

 vykonať ukážku zvolených 
herných činností jednotlivca z 
loptových hier s výsledným 
efektom 

 dosiahnutia gólu, koša, bodu; 

Športové činnosti kreatívne 
a estetické 5 

Žiak má: Žiak: 
  

 Športová gymnastika 
3 

 správne držať telo, uvedomiť 
si princípy stability a lability 
tela pri pohybe v rôznych 
situáciách, 

 poznať zásady rozvoja 
kĺbovej pohyblivosti a 
ohybnosti chrbtice a 
prevencie pred vznikom 

 porúch, vie vybrať a uplatniť 
cvičenia rozvoja vo svojom 
pohybovom režime; 

 vedel správne pomenovať, 
popísal jednotlivé cvičebné 
polohy, pohyby, cvičebné 
tvary; 

 vedel zásady držania tela, 
správne držanie tela, chybné 
držanie tela 

 ľah vznesmo; stojka na 
lopatkách znožmo, 

 kotúle vpred, 
 kotúle vzad v rôznych 
obmenách východiskovej, 
hlavnej, výslednej polohe, 
kotúľové väzby, 

 stojka na rukách s rôznou 
polohou nôh, stojka na 
rukách – kotúľ vpred, 

 skoky odrazom obojnožne 
 Preskok, koza na šírku D, na 
dĺžku CH, 

 chôdza, tanečné kroky, 
predskok, 2 skoky, 
rovnovážny cvičebný tvar, 
obrat jednonožne 

 o 180°; ľah vznesmo/kotúľ 
vpred, zoskok odrazom 
obojnožne s roznožením 
čelne, skrčmo prednožmo. 

 Hrazda výmyk, toč jazdmo 
vpred, toč vzad alebo vpred, 
prešvihy únožmo vpred, 
vzad, zoskok. 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

 Moderná gymnastika 

1 
 vykonať ukážku pohybu s 
vybraným náčiním a bez 
náčinia s rôznymi výrazovými 
prostriedkami 

 na zlepšenie funkcie orgánov 
tela; 

 vedel správne pomenovať, 
popísal jednotlivé cvičebné 
polohy, pohyby, cvičebné 
tvary; 

 švihadlo – preskoky na 
mieste, z miesta znožmo, 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 
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 zostaviť rozcvičenie pri 
hudbe, individuálnu a 
kolektívnu pohybovú väzbu; 

jednonožne, skrižmo, 
striedavonožne; krúženie – 

 kruhy, osmičky; kmihanie; 
hádzanie a chytanie 

 Skoky na trampolíne 1 
  

  

Športové činnosti v 
prírodnom prostredí 
- majú samostatnú časovú 
dotáciu 

42 Kurzová forma výučby 
Žiak má: Žiak: 

  

 Lyžovanie 
 Snowboarding 

30  
 sa premiestniť špecifickou 
pohybovou činnosťou v 
teréne; 

 porozumieť metodike nácviku 
vybraného športu v prírode a 
vie zorganizovať aktivitu v 
prírode; 

 si osvojiť základy vybraného 
zimného športu 

 sa orientovať v prírodnom 
prostredí a adaptovať na 
ponúkané zaťaženie, 
predvídať riziko pobytu a 
športovej činnosti 

 Zjazdové lyžovanie – postoje 
a pohyby na lyžiach, obraty, 
chôdze, výstupy, pády 

 a vstávanie, základný 
zjazdový postoj, zjazd šikmo 
svahom, brzdenie, oblúky-v 
pluhu, prívrat 

 spodnou lyžou, prívrat 
hornou lyžou, nadväzované 
oblúky a jazda cez terénne 
nerovnosti 

Praktické skúšanie Prevedenie 
cvičenia 

 Kurz ochrany života a 
zdravia 

12 
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7.6.3 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zdravie a jeho 
poruchy 

3  Žiak má: Žiak:   

 Základná gymnastika 
 Technika základnej 

lokomócie 

1 Zdravie, Biológia 
Hygiena a bezpečnosť  
Pochopiť význam pohybových 
aktivít pre zdravie, pre 
odstraňovanie a stabilizovanie 
zdravotných porúch a oslabení 
žiaka a dôležitosť ich začlenenia 
do každodenného života 
porozumieť nebezpečenstvu 
závislostí, ich biologickými a 
sociálnymi následkami (fajčenie, 
alkohol, iné drogy), výchova k 
eliminácii rizika 

  nástup, pochod, povely. 
 vedieť správne pomenovať, 

popísať jednotlivé cvičebné 
polohy, pohyby, cvičebné 
tvary; 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Relaxačné a dýchacie 
cvičenie 

 Cvičenie na držanie 
tela 

1 
 definovať zdravie, zdravotný stav, 

zdravotné oslabenie, zdravotné 
postihnutie 

 vedel zásady držania tela, 
správne držanie tela, chybné 
držanie tela, 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Prevencii pred 
drogovými závislosťami 
látkovými a 
nelátkovými a ďalšími 
rizikovými faktormi 
porúch zdravia a 
spôsobu života 

1 
 mať schopnosti diskutovať o 

problematike týkajúcej sa zdravia, 
civilizačných chorôb, hľadať 

 a realizovať riešenia v tejto 
problematike; 

 
  

Zdravý životný štýl 2  
Žiak má: Žiak:   

 Poznatky o pohybovom 
režime, o hygienických 
návykoch, o režime 
dňa, o správnom 
stravovaní. 

 Poznatky o základných 
pojmoch vo výžive a 
zložení potravín, o 
správnych stravovacích 
návykoch, o škodlivých 
látkach v potravinovom 
reťazci, o poruchách 
príjmu potravy. 

1 Stolovanie 
Zostavovanie jedálneho 
a nápojového lístka 
Pravidlá správnej výživy pri 
zostavovaní jedálneho lístka 

Potraviny a výživa 
Hodnota potravín 
Pojmy, vzájomné pomery živín, 
energetická hodnota potravín 
a jej vzťah k biologickej hodnote 

 klasifikovať zloženie potravín a 
dokumentovať ich význam pre 
zdravú výživu; 

 poznať základné atribúty 
zdravého životného štýlu; 

 vytvoriť a zorganizovať svoj 
pohybový program ako súčasť 
zdravého životného štýlu; 

 Dodržiaval bezpečnostné a 
hygienické požiadavky pri 
vykonávaní pohybovej činnosti, 

 klasifikoval zloženie potravín a 
dokumentovať ich význam pre 
zdravú výživu; 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Všestranne rozvíjajúce 
cvičenia, pohybové hry 1 

 porozumieť účinku pohybu na 
telesný, funkčný, psychický a 
pohybový rozvoj 

 správne držať telo, uvedomiť si 
princípy stability a lability tela pri 

 Správne previedol cvičenia 
 Previedol cvičenie na 

prehĺbenia nádychu a výdychu 
v stoji, vo vzpore kľačmo, v 
sede, drepe, predklone. 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 
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pohybe v rôznych situáciách, 
 poznať zásady rozvoja kĺbovej 

pohyblivosti a ohybnosti chrbtice 
a prevencie pred vznikom 

 porúch, vie vybrať a uplatniť 
cvičenia rozvoja vo svojom 
pohybovom režime; 

 

Telesná zdatnosť a 
pohybová výkonnosť 

11  
Žiak má: Žiak:   

 Atletika 
6 Fyzika 

 Meranie vzdialenosti, odhad 
vzdialenosti, rýchlosť, fyzikálne 
veličiny 

Fyziológia 

Biomechanika 

Estetika 

 

 diferencovane uplatniť pôsobenie 
veľkosti sily vzhľadom na svoju 
kondíciu a potrebu zdravia, 

 poznať metódy a zásady rozvoja 
sily rôznych svalových skupín s 
využitím viacerých pohybových 

 prostriedkov; 

 poznal základné pravidlá 
atletických disciplín a pod 
dohľadom pedagóga je 
schopný pomáhať pri 
organizácii a rozhodovaní 
atletických súťaží, 

 splnil požiadavky hodnotenia 
atletických disciplín, podal 
primeraný výkon 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Cvičenie v posilňovni 
3 

 porozumieť svojmu fyzickému 
potenciálu a možnostiam 
zlepšovania telesnej zdatnosti a 

 pohybovej výkonnosti; 
 posilňovacie cvičenie paží, nôh, 

chrbtového svalstva, brušného 
svalstva s jednorazovým, 
niekoľkonásobným opakovaním, 
s cieleným zameraním na 
jednotlivé 

 časti tela 

 Tlaky na lavičke 
 zhyby, sed-ľah Praktické 

skúšanie 
Prevedenie 
cvičenia 

 Plávanie 
2 

 diferencovane uplatniť pôsobenie 
veľkosti sily vzhľadom na svoju 
kondíciu a potrebu zdravia, 

 vytvoriť si správnu predstavu 
o objeme a intenzite a 
o pohybovom zaťažení pri 
telovýchovnej a športovej činnosti  

 prostriedkov; 

 50 m vybraný spôsob 
 Ukážka ďalšieho spôsobu 
 Prvá pomoc 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

Športové činnosti 
pohybového režimu 

14  
Žiak má: Žiak:   

Športové činnosti, pri 
ktorých podľa 
pravidiel dochádza k 
stretu medzi 
jednotlivcami a 
individuálnych 
športov bez priameho 

3  

 

 

 

  
  



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

Školský vzdelávací program Odborný pracovník v strojárstve pre študijný odbor 2478 0  strojárska výroba 
Spojená škola Martin 

89 

kontaktu so súperom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Džudo 
1 

 preukázať schopnosť zachovania 
bezpečnosti pri pádoch; 

 rešpektovať pravidlá športov   a 
zásady sebaobrany; 

 Ukážka pádovej techniky 
Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Tenis 
2 

 zvládnuť pohybové situácie v 
priestore a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym zaťažením a 
zhodnotiť svoju motorickú úroveň 

 Držanie rakety 
 Strehové postavenie hráča, 
 Pohyb hráča po ihrisku, 
 Podanie, 
 Príjem podania, 
 Obranné údery – príjem smeča, 
 Útočné údery – smeč, drajv, 

 forhendom, 
 bekhend 
 podanie, 
 Smeč, 

 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

Športové činnosti 
uskutočňované v 
kolektíve 

6 
Žiak má: Žiak: 

  

 Hádzaná 
3 

 zvládnuť pohybové situácie v 
priestore a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym zaťažením a 
zhodnotiť svoju motorickú úroveň; 

 chápať rozdiel v individuálnej a 
kolektívnej taktike, medzi 
individuálnym a kolektívnym 
výkonom, 

 demonštrovať využitie 
komunikačných zručností, konať 
v zásadách fair play , dokáže 

 zaznamenať a analyzovať zo 
záznamu hernú situáciu; 

 chápať podstatu a súvislosť 
medzi jednotlivými hernými 
zručnosťami, činnosťami a 

 kombináciami v danej hre a 
využitie ich v aktivitách pre 
zdravie; 

 demonštrovať základné zručnosti 
zvolených pohybových a 
športových hier s raketou alebo 

 pálkou a cit pre kooperáciu a 
komunikáciu; 

 vykonať ukážku zvolených 
herných činností jednotlivca z 
loptových hier s výsledným 
efektomdosiahnutia gólu,  

 hádzaná – prihrávka jednou 
rukou od pleca, dribling, 
streľba z miesta, z krátkej 

 a strednej vzdialenosti, 
bránenie hráča bez lopty a s 
loptou. 

 hra 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Volejbal 
3 

dievčatá 

 volejbal – odbitie horné na 
mieste, po pohybe, nad seba, 
pred seba, odbitie pod uhlom, 

 spodné podanie, prihrávka na 
nahrávača pri sieti, nahrávka 
nad seba. 

 Smeč, blok 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Futbal  
3 

chlapci 

 prihrávka, tlmenie lopty, 
streľba, žonglovanie, 
obsadzovanie hráča bez lopty 
a s loptou. 

 Slalom s loptou 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 
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Športové činnosti 
kreatívne a estetické 

5  

 

 

 

 

Žiak má: Žiak: 
  

 Rope skiping 
1 

 chápať význam taktu, rytmu, 
melódie a vedieť ich využiť v 
spojitosti s pohybovou kultúrou 
tela; 

 
Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Športová gymnastika 
3 

 správne držať telo, uvedomiť si 
princípy stability a lability tela pri 
pohybe v rôznych situáciách, 

 poznať zásady rozvoja kĺbovej 
pohyblivosti a ohybnosti chrbtice 
a prevencie pred vznikom 

 porúch, vie vybrať a uplatniť 
cvičenia rozvoja vo svojom 
pohybovom režime; 

 vedel správne pomenovať, 
popísal jednotlivé cvičebné 
polohy, pohyby, cvičebné 
tvary; 

 vedel zásady držania tela, 
správne držanie tela, chybné 
držanie tela 

 ľah vznesmo; stojka na 
lopatkách znožmo, 

 kotúle vpred, 
 kotúle vzad v rôznych 

obmenách východiskovej, 
hlavnej, výslednej polohe, 
kotúľové väzby, 

 stojka na rukách s rôznou 
polohou nôh, stojka na rukách 
– kotúľ vpred, 

 skoky odrazom obojnožne 
 Preskok, koza na šírku D, na 

dĺžku CH, 
 chôdza, tanečné kroky, 

predskok, 2 skoky, rovnovážny 
cvičebný tvar, obrat 
jednonožne 

 o 180°; ľah vznesmo/kotúľ 
vpred, zoskok odrazom 
obojnožne s roznožením čelne, 
skrčmo prednožmo. 

 Hrazda výmyk, toč jazdmo 
vpred, toč vzad alebo vpred, 
prešvihy únožmo vpred, vzad, 
zoskok. 

Praktické 
skúšanie 

Prevedenie 
cvičenia 

 Skoky na trampolíne 
1 

  
  

Športové činnosti v 
prírodnom prostredí 

- majú samostatnú časovú 
dotáciu 

42  Kurzová forma výučby 

Žiak má: Žiak: 

  

 zdokonaľovací kurz 
plávania, turistický kurz 30   

 chápať rozdielnosť zamerania a 
účinku pohybových aktivít vo 

 Plávanie – prepláva min 100 
m vybratým plaveckým štýlom,  Praktické Prevedenie 



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

Školský vzdelávací program Odborný pracovník v strojárstve pre študijný odbor 2478 0  strojárska výroba 
Spojená škola Martin 

91 

vodnom prostredí a vie vykonať 
ukážku zdolávania vodného 
prostredia 

 porozumieť metodike nácviku 
vybraného športu vo vodnom 
prostredí a v prírode a vie 
zorganizovať aktivitu v prírode; 

 si osvojiť základy vybraného 
letného športu 

 demonštrovať osvojenie si 
základných pohybových zručností 
vo vodnom prostredí 

 Metodicky vysvetlí nácvik 
vybratého plaveckého štýlu 

 Poskytne prvú pomoc 
topiacemu sa 

 Cvičenia vo vode na zlepšenie 
kondície 

 Turistika – orientuje sa 
v prostredí, určí samostatne 
svetové strany, orientuje sa 
v mape, ochrana živ prostr. 

 

skúšanie cvičenia 

 Kurz ochrany života a 
zdravia 12  

 sa premiestniť špecifickou 
pohybovou činnosťou v teréne; 

 sa orientovať v prírodnom 
prostredí a adaptovať na 
ponúkané zaťaženie, predvídať 
riziko pobytu 

 a športovej činnosti 
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Klasifikácia v predmete telesná a športová výchova 

 
1.  Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej výchove  považujeme  

predovšetkým to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia,    pohybovej  
výkonnosti, telesnej zdatnosti. Snahou je, aby žiak získal k tej činnosti pozitívny vzťah, 
zúčastňoval sa jej z presvedčenia a dobrovoľne, a táto    sa stala súčasťou jeho 
každodenného života. 

 
Preto za základné pri hodnotení považujeme: 
 

a/ posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite  
    a celkove k vyučovaniu telesnej a športovej výchovy  
b/ rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností, najmä rozvoj zdravotne  
    orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na    
    individuálne      
    predpoklady žiaka 
c/ proces učenia sa, osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových zručností  
    a teoretických vedomostí v predmete 

 
2. Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ na základe 

dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, 
snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity  a angažovanosti v školskej i 
mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej  činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej 
výchove a športe posudzuje priebežne vo vyučovacom procese. Na hodnotenie  telesnej 
zdatnosti a všeobecnej pohybovej máme   vypracované pohybové testy, ktoré vychádzajú 
z pohybových štandardov. 

3. Súhrnné hodnotenie žiaka vzhľadom na povahu predmetu je prísne individuálne, s posúdením 
jeho celkových fyzických predpokladov, prístupu k predmetu, snahy zvládnutie  stanoveného 
učiva, ochoty a snahy o zlepšovanie. V prípade, ak má žiak výrazné zábrany a cvičenia by boli 
pre neho príliš nebezpečné, pristupujeme  k vypracovávaniu  teoretických úloh a ich 
hodnotenia. 

4. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa predmete telesná a športová výchova  klasifikujú 
individuálne podľa kritérií uvedených v odseku 5 až 9 v primeranom  rozsahu pre príslušný 
ročník štúdia. Žiakovi, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia a rozhodnutia riaditeľa školy zo 
zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť obsahu vyučovania sa za klasifikačné 
obdobie  na vysvedčení uvedie  „oslobodený/oslobodená“. 
 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní 
pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a 
zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým  aktivitám. Pravidelne je pripravený 
na vyučovanie, nosí si úbor, je ochotný  prispôsobiť sa stanoveným činnostiam, testy a výkony 
absolvuje s plným nasadením  a snahou o čo najlepší výkon. Zapája sa do mimoškolských aktivít, je 
ochotný reprezentovať školu 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 
osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú 
výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a disciplinovaný. Na 
vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny a 
nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má  individuálne predpoklady. 
Neprejavuje snahu o zlepšenie svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa samostatne do činností v 
rámci hodiny a nezapája sa do športových činností mimo vyučovania. V príprave na vyučovanie sa 
vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích 
hodinách. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam ľahostajný 
a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu,   že má individuálne 
predpoklady. Neprejavuje žiadny záujem o zlepšenie svojho  fyzického stavu a potrebných vedomostí. 
Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na  vyučovaciu hodinu. Veľmi často neodôvodnene vynecháva 
aktívnu časť vyučovania. 
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Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, 
ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine. Jeho 
pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. 
Odmieta sa zapájať aj do akejkoľvek činnosti. Veľmi často, poprípade úplne vynecháva vyučovanie. 

Ochrana života a zdravia  
je povinnou organizačnou formou vyučovania. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov 

zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, 
ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Obsah 
kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia 
záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnymi a hodnotenie žiakov 
je slovné. 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu  6 
hodín v každom polroku školského roka.  

Presný termín určí riaditeľ školy. 

Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia 
primerané úlohy  podľa lekárskeho nálezu. 

Plán cvičenia určuje ciele, a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov do 
výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov, materiál, hygienicko – 
zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so spoločenskými organizáciami 
regiónu a orgánmi štátnej správy.  

Obsahová náplň cvičení: 

  Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody 

  Zdravotnícka príprava 

  Riešenie mimoriadnych situácii - civilná ochrana 

  Strelecká príprava, Hod granátom na cieľ 
 

Program cvičenia sa realizuje spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa 
nezapočíta do času cvičenia, ak nie je jeho súčasťou. 
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8 UČEBNÉ OSNOVY ODBORNÝCH PREDMETOV 

 
 
 
 

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Československej armády 24, 036 
01  Martin 

Názov ŠkVP Technické služby v autoservise 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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8.1 TECHNOLÓGIA  

NNáázzoovv  pprreeddmmeettuu  TTeecchhnnoollóóggiiaa  

ČČaassoovvýý  rroozzssaahh  vvýýuuččbbyy  2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

RRooččnnííkk  prvý 

KKóódd  aa  nnáázzoovv  ššttuuddiijjnnééhhoo  ooddbboorruu  2498 F technické služby v autoservise 

VVyyuuččoovvaaccíí  jjaazzyykk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Predmet technológia poskytuje žiakom prehľad o jednoduchých prácach v autoservisoch pri 
čistení, mastení, konzervovaní a údržbe cestných motorových vozidiel, pri opravách a výmene 
pneumatík a oboznamuje žiakov s materiálmi, strojovými súčiastkami. 

Ťažisko výchovne – vzdelávacích cieľov predmetov spočíva v pestovaní vzťahu k príslušným 
zariadeniam, k ich efektívnemu a hospodárnemu využívaniu, k zodpovednému plneniu zverených úloh 
a zodpovednosti za kvalitu vykonanej práce. 

Cieľové vedomosti majú za úlohu získať prehľad o pracovných postupoch pri čistení, 
konzervovaní, mastení, výmene pneumatík a jednoduchých opravárenských prácach pri údržbe 
cestných motorových vozidiel a oboznámiť sa s činnosťou príslušných prístrojov a mechanizačných 
zariadení používaných v autoservisoch, vrátane správnej voľby ich použitia a efektívneho využitia pri 
dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov. 

V 1. ročníku je ťažiskom výučby problematika ručného spracovania kovov a diely automobilov 
a strojov. 

V 2. ročníku sa ťažisko výučby sústreďuje na zásady opráv a montáže kolies a pneumatík, 
dopĺňanie, alebo výmenu prevádzkových náplní a filtrov, geometriu motorového vozidla. 

Vyučujúci aplikuje všetko učivo na ten druh autoservisu, pre ktorý sa žiaci pripravujú. 

Vyučujúci musí využiť všetky možnosti na aktualizáciu vyučovacej látky, a tým motivačne 
pôsobiť na žiakov, aby sa aktívne zapájali do pracovného procesu. 

V celom priebehu výučby uplatňuje vyučujúci aj hľadiská ekonomické, ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnosti práce a starostlivosti a pracovné a životné prostredie. 

 

8.1.1 PREHĽAD VÝKONOVÝCH ŠTANDARDOV 

Absolvent má: 

 poznať problematiku BOZP a vedieť ju uplatňovať v praxi 

 získať vedomosti o ručnom spracovaní kovov 

 charakterizovať zariadenia výroby železa, ocele a liatin, 

 rozdeliť technické zliatiny železa,  

 charakterizovať jednotlivé triedy ocelí a porovnať ich označenie podľa STN a STN EN 
pochopenie , 

 rozdeliť nekovové materiály  

 rozdeliť neželezné kovy a ich zliatiny, 

 získať vedomosti o technických materiáloch a ich vlastnostiach, 

 vedieť  vymenovať  a vysvetliť základné služby poskytované  v autoservise, 

 rozdeliť druhy motorových vozidiel, 

 poznať zásady údržby motorových vozidiel 

 vymenovať základné časti automobilov a vedieť ich charakterizovať, 

 opísať zásady čistenia strojov, 
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  poznať základné rozdelenie časti strojov spaľovacích motorov a opísať jednotlivé druhy.  

  

Prehľad obsahových štandardov pre prvý ročník  

 
úvod  do predmetu 
1. ručné spracovanie kovov 
2. základné vlastnosti technických materiálov 
3. technické materiály 
4. autoservis 
5. cestné motorové vozidlá 
6. zásady čistenia cestných motorových vozidiel 
7. časti strojov 
8. spaľovacie motory 

 
 
Prehľad obsahových štandardov pre druhý  ročník 

1. kolesá a pneumatiky 
2. montáž a opravy kolies a pneumatík 
3. doplňovanie a výmena prevádzkových náplní a filtrov  
4. čistenie cestných motorových vozidiel 
5. geometria motorového vozidla 
 

8.1.2 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH STRATÉGIÍ 

 
Vo vyučovacom predmete technológia využívame pre vytváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú : 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti  

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom ( video, text, hovorené slovo )tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať ( jednoznačne)  vlastný názor a záver, 

 kriticky hodnotiť  informácie ( časopis, internet ),  

Interpersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej priateľskej atmosfére 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 

Schopnosti riešiť problémy 

 vyjadriť a formulovať ( jednoznačne ) problémy pri práci s textom, ukážkami, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu  daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 
pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom  okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu  vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zdôraznením priority všeľudských mravných hodnôt, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do predmetu 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Technické materiály 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Vlastnosti technických 
materiálov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Skúšky vlastností materiálov 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Ručné spracovanie kovov 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Ručné spracovanie 
nekovových materiálov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Lícovanie a presné 
opracovanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Základy strojového 
obrábania 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Autoservis 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Cestné motorové vozidlá 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Čistenie cestných 

motorových vozidiel 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Spoje a spojovacie 

súčiastky 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Časti strojov umožňujúce 

pohyb 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Spaľovacie motory Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Kolesá a pneumatiky Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Sústavy motorových vozidiel Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Riadenie vozidla 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica, ... 

Úvod do predmetu   Prospekty Internet 
           

Technické 
materiály 

Bothe : Strojárska 
technológia I 

Tabuľa 
PC 

Vzorky Internet 
                  

Vlastnosti 
technických 
materiálov 

Bothe : Strojárska 
technológia I 

Tabuľa 
PC 

Vzorky Internet 
            

Skúšky vlastností 
materiálov 

Bothe : Strojárska 
technológia I 

Tabuľa 
PC 

 

 
 

Internet 
          

Ručné 
spracovanie kovov 

Outrata : Technológia 
ručného spracovania 
kovov 

Tabuľa 
PC 

 
Nástroje 

Internet 
                     

Ručné 
spracovanie 
nekovových 
materiálov 

Outrata : Technológia 
ručného spracovania 
kovov 

Tabuľa 
PC 

 

Nekovové 
materiály 

Internet 
                   

Lícovanie a presné 
opracovanie 

Tomaides : Strojové 
obrábanie 

Tabuľa 
PC 

 

Strojnícke 
tabuľky 

Internet 
                     

Základy strojového 
obrábania 

Tomaides : Strojové 
obrábanie 

Tabuľa 
PC 

 

Strojnícke 
tabuľky 

Internet 
                  

Autoservis 
Pilárik : Automobily pre 
2. a 3. Ročník 

Tabuľa 
PC 

 

Prospekty Internet 

Cestné motorové 
vozidlá 

Pilárik : Automobily pre 
2. a 3. Ročník 

Tabuľa 
PC 

 

Prospekty Internet 

Čistenie cestných 
motorových vozidiel 

Pilárik : Automobily pre 
2. a 3. Ročník 

Tabuľa 
PC 

 

Prospekty Internet 

Spoje a spojovacie 
súčiastky 

Mičkal : Strojníctvo I 
Tabuľa 

PC 
 

Strojnícke 
tabuľky 

Internet 
Multimediálne 

CD 

Video                           

Časti strojov 

umožňujúce pohy 

 

Mičkal : Strojníctvo I 
Tabuľa 

PC 

Strojnícke 
tabuľky Internet                    

Spaľovacie motory Pilárik : Automobily pre 
2. a 3. Ročník 

Tabuľa 
PC 

 
Prospekty 

Internet 
                      

Kolesá a 

pneumatiky 
Pilárik : Automobily pre 
2. a 3. Ročník 

Tabuľa 
PC 

 
Prospekty 

Internet 
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Sústavy 

motorových 

vozidiel 

Pilárik : Automobily pre 
2. a 3. Ročník 

Tabuľa 
PC 

 
Prospekty 

Internet 
                 

Riadenie vozidla 

 

Pilárik : Automobily pre 
2. a 3. Ročník 

Tabuľa 
 

Prospekty 
Internet 
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8.1.3 ROČNÍK: PRVÝ 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: TECHNOLÓGIA  1. ROČNÍK 2 hodiny týždenne spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu 1 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Význam technológie    Reprodukovať cieľ a význam 
predmetu 

 Reprodukoval cieľ a význam 
predmetu 

  

Technické materiály 20 
 

Žiak má: Žiak:   
 Rozdelenie kovových 
materiálov 

 
Odborný výcvik 

 

 Vysvetliť princíp rozdelenia 
a spôsobu výroby 
technických materiálov 

 Vysvetliť problematiku 
označovania technických 
materiálov 

 Vedieť vysvetliť možnosti 
použitia materiálov 
v technickej praxi 

 Vysvetlil princíp rozdelenia 
a spôsobu výroby 
technických materiálov 

 Vysvetlil problematiku 
označovania technických 
materiálov 

 Vedel vysvetliť možnosti 
použitia materiálov 
v technickej praxi 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Výroba a vlastnosti ocelí 

 Označovanie ocelí 

 Zliatiny železa na odliatky, 
ich výroba a označovanie 

 Neželezné kovy, ich 
vlastnosti a použitie 

 Nekovové materiály 
používané v strojárstve 

Vlastnosti technických 
materiálov 

5 
 

Žiak má: Žiak:   
 Fyzikálne vlastnosti 
materiálov 

 
Odborný výcvik 

 
 

 Reprodukovať vlastnosti 
technických materiálov 
používaných v strojárskej 
praxi 

 Reprodukoval vlastnosti 
technických materiálov 
používaných v strojárskej 
praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Neštandartizovaný 
didaktický test 

 Chemické vlastnosti 
materiálov 

 Mechanické vlastnosti 
materiálov 

 Technologické vlastnosti 
materiálov 

Skúšky vlastností 
materiálov 

5 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Skúšky mechanických 
vlastností 

 Odborný výcvik 

 Navrhnúť priebeh a spôsob 
vyhodnotenia skúšok 
vlastností technických 
materiálov 

 Navrhol priebeh a spôsob 
vyhodnotenia skúšok 
vlastností technických 
materiálov 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Skupinová 
písomná práca 

 Skúšky technologických 
vlastností 

 Deštruktívne skúšky 
materiálov 

 Nedeštruktívne skúšky 
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materiálov 

Ručné spracovanie 
kovov 

22 
 

Žiak má: Žiak:   
 Plošné meranie 
a orysovanie 

 
Odborný   výcvik 

Technické kreslenie 
 

 Formulovať význam ručného 
spracovania 

 Formulovať zásady plošného 
merania a orysovania 

 Definovať a vysvetliť 
technológiu rezania a  
strihania plechov 

 Definovať a vysvetliť 
technológiu pilovania 
rovinných a tvarových plôch 

 Definovať a vysvetliť 
technológiu 
rovnania,ohýbania, sekania a 
prebíjania 

 Definovať a vysvetliť 
technológiu vŕtania dier 
a rezania závitov 

 Formuloval význam ručného 
spracovania 

 Formuloval zásady plošného 
merania a orysovania 

 Definoval a vysvetlil 
technológiu rezania a  
strihania plechov 

 Definoval a vysvetlil 
technológiu pilovania 
rovinných a tvarových plôch 

 Definoval a vysvetlil 
technológiu 
rovnania,ohýbania, sekania a 
prebíjania 

 Definoval a vysvetlil 
technológiu vŕtania dier 
a rezania závitov 

Frontálne skúšanie 
Ústna forma 
skúšania 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 

 Pilovanie 

 Rezanie a strihanie  

 Vŕtanie otvorov 

 Výroba presných otvorov 

 Rezanie závitov 

 Ohýbanie a rovnanie 

 Nitovanie  

 Ručné brúsenie a ostrenie 

Ručné spracovanie 
nekovových 
materiálov 

3 
 

Žiak má: Žiak:   
 Spájanie materiálov 
klincovaním, skrutkovaním, 
kolíkovaním a lepením 

 
  Definovať a vysvetliť 

technológiu spájania 
materiálov 

 Definoval a vysvetlil 
technológiu spájania 
materiálov 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

Lícovanie a presné 
opracovanie 

5 
 

Žiak má: Žiak:   
 Technický význam 

 Odborný výcvik 

 Definovať a vysvetliť  
základné pojmy   z lícovania 

 Demonštrovať prácu  
s lícovacími tabuľkami   

 Opísať prácu s dĺžkovými 
meradlami 

 Opísať prácu s kalibrami 
 Vysvetliť spôsoby zlícovania 

 Definoval a vysvetlil  
základné pojmy   z lícovania 

 Demonštroval prácu  
s lícovacími tabuľkami   

 Opísal prácu s dĺžkovými 
meradlami 

 Opísal prácu s kalibrami 
 Vysvetlil spôsoby zlícovania 

Frontálne skúšanie 
Ústna forma 
skúšania 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 

 Základné pojmy   

 Uloženie 

 Stupne presnosti 

 Spôsoby zlícovania 
súčiastok 
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Základy strojového 
obrábania 

5 
 

Žiak má: Žiak:   
 Základy sústruženia  

 

 Reprodukovať základné 
pojmy a vysvetliť základné 
možnosti obrábania 
jednotlivých technológií 

 Reprodukovať základné 
pojmy z oblasti kovania 
a tepelného spracovania 

 Reprodukoval základné 
pojmy a vysvetlil základné 
možnosti obrábania 
jednotlivých technológií 

 Reprodukoval základné 
pojmy z oblasti kovania 
a tepelného spracovania 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie  

Písomná odpoveď 
Ústna odpoveď 

 Základy frézovania 

 Základy vŕtania 

 Základy kovania a tepelného 
spracovania 
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8.1.4 ROČNÍK : DRUHÝ  

ROZPIS UČIVA PREDMETU: TECHNOLÓGIA  2. ROČNÍK 2 hodiny týždenne spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

Autoservis 6  Žiak má: Žiak:   

 Charakteristika 
poskytovaných služieb 

 Odborný výcvik 

 Reprodukovať základné 
znalosti o náplni, situačnom 
riešení a materiálnom 
vybavení autoservisu 

 Reprodukoval základné 
znalosti o náplni, situačnom 
riešení a materiálnom 
vybavení autoservisu 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 Situačné riešenie 

 Technické vybavenie 

 Špeciálne náradie 

 Právna zodpovednosť 

Cestné motorové 
vozidlá 

8 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Rozdelenie 

 Odborný výcvik 

 Opísať motorové vozidlo, 
jeho konštrukciu 
a rozdelenie podľa 
jednotlivých kritérií 

 Opísal motorové vozidlo, 
jeho konštrukciu 
a rozdelenie podľa 
jednotlivých kritérií 

  
Ústne frontálne 
skúšanie 

 
Ústna odpoveď 

 Osobné automobily 

 Nákladné automobily 

 Špeciálne automobily 

 Základné časti automobilov 

Čistenie cestných 
motorových vozidiel 

4  Žiak má: Žiak:   

 Čistenie karosérie 

 Odborný výcvik 
 Opísať možné spôsoby 
čistenia jednotlivých častí 
motorového vozidla 

 Opísal možné spôsoby 
čistenia jednotlivých častí 
motorového vozidla 

Ústne frontálne 
skúšanie  
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 

 Čistenie vnútorných častí 

 Čistenie podvozku 

Spoje a spojovacie 
súčiastky 

7  Žiak má: Žiak:   

 Rozoberateľné spoje 

 Odborný výcvik 

 Definovať a opísať 
zvláštnosti jednotlivých 
typov spojov používaných 
v technickej praxi 

 Definoval a opísal 
zvláštnosti jednotlivých 
typov spojov používaných 
v technickej praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie  
 

Ústna odpoveď 
  Nerozoberateľné spoje 

Časti strojov 
umožňujúce pohyb 

8  Žiak má: Žiak:   

 Hriadele 
 Odborný výcvik 

 Definovať a opísať 
konštrukciu častí strojov 
umožňujúcich pohyb 

 Definoval a opísal 
konštrukciu častí strojov 
umožňujúcich pohyb 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústna odpoveď 
 Ložiská 

 



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 104 

 

Spaľovacie motory 7  Žiak má: Žiak:   

 Zážihový motor 

 Odborný výcvik 

 Definovať a opísať činnosť 
a konštrukčné zvláštnosti 
jednotlivých typov 
spaľovacích motorov, 
reprodukovať funkciu 
a vysvetliť základné črty 
ventilových rozvodov, 
 zapaľovacej sústavy 
ventilového rozvodu 

 Definoval a opísal činnosť 
a konštrukčné zvláštnosti 
jednotlivých typov 
spaľovacích motorov, 
reprodukoval funkciu 
a vysvetlil základné črty 
ventilových 
rozvodov, zapaľovacej 
sústavy a ventilového 
rozvodu 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústna odpoveď 

 Vznetový motor 

 Ventilový rozvod 

 Zapaľovacia sústava 

Kollesá a pneumatiky 8  Žiak má: Žiak:   

 Konštrukcia kolies 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť konštrukciu 
a demonštrovať rozbor 
označenia diskov i pneumatík 
na konkrétnom zadaní 

 Navrhnúť spôsob demontáže 
a montáže kolesa ako aj 
možné spôsoby ošetrovania 
kolies 

 Vysvetlil konštrukciu 
a demonštroval rozbor 
označenia diskov i pneumatík 
na konkrétnom zadaní 

 Navrhol spôsob demontáže 
a montáže kolesa ako aj 
možné spôsoby ošetrovania 
kolies 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 

 Označovanie diskov 

 Označovanie pneumatík 

 Demontáž kolesa 

 Montáž kolesa 

 Ošetrovanie kolies 

Sústavy motorových 
vozidiel 

8  Žiak má: Žiak:   

 Mazacia sústava 

 Odborný výcvik 

 Zdôvodniť význam, úlohy  
a určiť hlavné časti 
jednotlivých sústav 
motorového vozidla 

 Zdôvodnil význam, úlohy  
a určil hlavné časti 
jednotlivých sústav 
motorového vozidla 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 

 Chladiaca sústava 

 Palivová sústava 

 Brzdová sústava 

 Výfuková sústava 

 Pruženie vozidla 

Riadenie vozidla 4  Žiak má: Žiak:   

 Význam 

 Odborný výcvik 

 Zdôvodniť význam a opísať 
konštrukciu jednotlivých 
typov riadenia motorového 
vozidla 

 Definovať jednotlivé 
parametre a vysvetliť význam 
geometrie riadenia 

 Zdôvodnil význam a opísal 
konštrukciu jednotlivých 
typov riadenia motorového 
vozidla 

 Definoval jednotlivé 
parametre a vysvetlil význam 
geometrie  riadenia 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď  Geometria riadenia 
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete „Technológia“.  

Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov s odborného predmetu sa realizuje v súlade s 
„Metodickým pokynom č. 21 / 2011, ktorý upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných 
škôl v Slovenskej republike. 

Pri klasifikácii výsledkov v odbornom vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami 
výkonových a obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích 
programoch hodnotíme: 

 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

 kvalitu a rozsah získaných zručností nutných pre vykonávanie požadovaných 
intelektuálnych a motorických činností 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 
úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,  

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 
činnostiach, 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 aktivitu v prístupe k požadovaným činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 održiavanie stanovených termínov, 

 presnosť, výstižnosť a odbornú a jazykovú správnosť ústneho, písomného a grafického 
prejavu, 

 kvalitu výsledkov činností, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 
 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 

hodnotenia:  

Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené 
na základe správania žiaka. 

 

Žiak má právo: 

 vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

 dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

 na objektívne hodnotenie. 
 

Žiaci počas klasifikačného obdobia sú hodnotení: 

1. z polročnej písomnej práce 

2. z ústnej odpovede  

3.   a)   z aktivít rozvíjajúcich samostatnú a tímovú prácu žiakov (projekty, prezentácie, referáty,  

            získavanie a spracovanie informácií a pod.), 

e) pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby 

f) z  mimoškolskej činnosti podporujúcej rozvoj kompetencií žiaka v oblasti súvisiacej s daným 

vyučovacím predmetom (súťaže, SOČ a pod.),  

g) správanie  v škole,  na verejnosti, spoločenských aktivitách, súťažiach, výstavách a pod.  

 

Pre potrebu uzatvorenia klasifikácie by mal byť žiak v priebehu polroka  vyskúšaný minimálne 
dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal 
byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 
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Hodnotíme nasledovné jednotlivé 
práce a aktivity: 

Váha 
udalosti: 

Percentuálna úspešnosť 
žiaka, v jednotlivých 

pracovných aktivitách 
a celková úspešnosť: 

Hodnotenie žiaka: 

Polročné písomné práce 40 % 100 % – 90 %  1 - výborný 

Ústne odpovede 30 % 89 % – 75 %  2 - chválitebný 

projekty, cvičenia, prezentácie 10 % 74 % – 50 %  3 - dobrý 

Aktívne zapojenie sa do výučby 10 % 49 % – 30 %  4 - dostatočný 

Pripravenosť na vyučovanie 5 % 29 % –   0 % 5 - nedostatočný 

Mimoškolská činnosť, SOČ, súťaže 5 %  

Projektová práca, vyhodnotenie projektu: 

V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

a) prezentácia vlastnej práce a získaných výsledkov – prezentácia projektu, obhajoba    

spôsobu a formy  práce, slovná zásoba úprava ( písomná, grafická) kreativita vynaložené 

úsilie zreteľnosť lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis)obhajoba 

záverov a spôsobov riešení problémov, 

b)  hodnotenie projektu – spoločné hodnotenie projektu a práce žiakov (hodnotí učiteľ aj žiaci), 

pričom žiaci sledujú splnenie cieľa projektu, prezentáci a predvedenie  

c)  korektnosť hodnotenia sleduje učiteľ.  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 

rešpektuje odporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 

správania žiaka. Vyberá vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. 

Uplatňuje také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny 

vplyv na jeho rozvoj a psychiku. Volí taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať 

najlepšie svoje výsledky.  
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8.2 ODBORNÝ VÝCVIK   

 

Názov predmetu Odborný výcvik 
Časový rozsah výučby 24 hodín týždenne, spolu 1512 hodín  

Ročník  Prvý,  druhý 

Kód a názov študijného odboru 2498 F technické služby v autoservise 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Žiak po absolvovaní praktického vzdelávania bude schopný bezpečne posudzovať technický 
stav kolies a opravovať kolesá automobilov vrátane ich vyvažovania, montovania a to v plnom rozsahu 
pri použití najmodernejších strojov a techniky používanej v EU. Bude poznať druhy pneumatík, a 
diskov ich označovanie, zásady ošetrovanie a skladovania kolies automobilov. 

Ďalej žiak bude schopný čistiť a ošetrovať automobily a ich časti pomocou najmodernejších 
čistiacich prostriedkov a techniky. Bude schopný bezpečne kontrovať, posudzovať ich kvalitu, 
prípadne dopĺňať alebo vymieňať prevádzkové náplne v automobiloch. 

Ďalej bude schopný po krátkom zaškolení rýchlo sa adaptovať pre diagnostikovanie podvozku 
automobilu, najmä geometri kolies, kontrolu pruženia tlmičov výfuku, bŕzd, a iných častí, prípadne ich 
opravovať. 

V dielňach SOU sa naučí rozumieť jednotlivým základným postupom a zásadám pri ošetrovaní 
a opravách pneumatík. Praktickú činnosť zvláda bezpečne v optimálnom čase. Cvičenie postupov sa 
vykonáva s jednoduchými materiálmi, pomôckami a strojmi v dielni SOU. 

Po zvládnutí základných úkonov sú žiaci preradení do vybraných kvalitných pneuservisov alebo 
autoservisov. V pneuservisoch si budú prehlbovať svoje zručnosti na opravárenskej alebo 
diagnostickej technike za použitia najmodernejších materiálov na všetkých druhoch automobilov. 
V týchto podmienkach a v prostredí pri stálom pedagogickom dozore sú žiaci optimálne pripravovaní 
zvládnuť požiadavky servisov. Žiaci zároveň vidia ako je organizovaná práca v pneuservisoch 
a autoservisoch. 

V autoservisoch, kde žiaci vykonávajú odborný výcvik, môžu ďalej pokračovať ako zamestnanci. 
Absolventi sú schopní plnohodnotne sa uplatniť v ktoromkoľvek pneuservise alebo na Slovensku 
alebo v ktorejkoľvek krajine EU. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

  Absolvent má: 

 poznať problematiku BOZP a vedieť ju uplatňovať v praxi 

 získať vedomosti o ručnom spracovaní kovov 

 charakterizovať zariadenia výroby železa, ocele a liatin, 

 rozdeliť technické zliatiny železa,  

 charakterizovať jednotlivé triedy ocelí a porovnať ich označenie podľa STN a STN EN 
pochopenie , 

 rozdeliť nekovové materiály  

 rozdeliť neželezné kovy a ich zliatiny, 

 získať vedomosti o technických materiáloch a ich vlastnostiach, 

 vedieť  vymenovať  a vysvetliť základné služby poskytované  v autoservise, 

 rozdeliť druhy motorových vozidiel, 

 poznať zásady údržby motorových vozidiel 

 vymenovať základné časti automobilov a vedieť ich charakterizovať, 

 opísať zásady čistenia strojov, 

  poznať základné rozdelenie časti strojov spaľovacích motorov a opísať jednotlivé druhy,  

  osvojiť si základy ručného spracovania kovov a prác v autoservise.  
 



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 108 

8.2.1 PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH STRATÉGIÍ. 

 

 Vo vyučovacom predmete odborný výcvik využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 
Schopnosti riešiť problémy 

 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii , 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 
pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikované. 

 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné ustanovenia 
právnych noriem 
o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 

Základy ručného 
spracovania kovov 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

 Práca v autoservise 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 

Úvod  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 

 Opravy kolies cestných 
motorových vozidiel  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 
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 Čistenie cestných 
motorových vozidiel 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 

 Ošetrovanie automobilov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 

 Bežná kontrola vozidiel 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 

  Prehlbovanie zručností 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca s učebnicou 

  

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica, ... 

Základné 
ustanovenia 
právnych noriem 
o bezpečnosti 
a ochrane zdravia 
pri práci 

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Prospekty 

Internet 
Multimediálne 

CD 
       Video 

Základy ručného 
spracovania kovov 
 

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Fólie  
Meradlá 
Vzorky 

materiálov 
Technické 

výkresy 

Internet 
Multimediálne 

CD 
        Video             

 Práca v 
autoservise 

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Prospekty 
Pneuservis  

Internet 
Multimediálne 

CD 
        Video             

Úvod  Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Prospekty 
Pneuservis 

Internet 
Multimediálne 

CD 
        Video             

Opravy kolies 
cestných 
motorových 
vozidiel  

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Prospekty 
Pneuservis 

Internet 
Multimediálne 

CD 
        Video             

Čistenie cestných 
motorových 
vozidiel  

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Prospekty 
Pneuservis 

Internet 
Multimediálne 

CD 
        Video             

Ošetrovanie 
automobilov  

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Prospekty 
Pneuservis 

Internet 
Multimediálne 
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Dataprojektor CD 
Video  

 Bežná kontrola 
vozidiel  

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Prospekty 
Pneuservis 

Internet 
Multimediálne 

CD 
Video  

Prehlbovanie 
zručností  

Technológia - učebnica 
Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Prospekty 
Pneuservis 

Internet 
Multimediálne 

CD 
Video 
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8.2.2 ROČNÍK : PRVÝ 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   ODBORNÝ VÝCVIK 24 hodina týždenne, spolu 792 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod 
Základné ustanovenia právnych 
noriem o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci 

12  Žiak má: Žiak:   

 Zodpovednosť žiakov z BOZP 
 

 Pracovné právo a povinnosti pracovníka 
 Pracovný a disciplinárny poriadok 
 

 Oboznámenie sa s organizačným 
poriadkom školy a príslušnej organizácie 
so zreteľom na pracoviská so zvýšeným 
nebezpečenstvom úrazu 

 Pracovisko odborného výcviku 
 Oboznámenie žiakov s obsahom 
odborného výcviku 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Hygiena práce v podmienkach príslušných 
dielní OV 
 

 Prvá pomoc pri úrazoch, nehodách 
a všetkých ochoreniach 

 Rizikové pracoviská, manipulácia 
a doprava materiálu 

 Osobná hygiena 

  
Kniha BHP 
 
 
Smernice PO 
 
 
Enviromentálna 
výchova 

 Pochopiť význam 
bezpečnosti a ochranu 
zdravia pri práci 

 Pochopil význam 
bezpečnosti a ochranu 
zdravia pri práci 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Základy ručného spracovania 
kovov 

474 
 

 Žiak má: 
Žiak: 

 
  

 Meranie a rysovanie 
 

 Rezanie kovov – delenie  
 materiálu 
 

 Strihanie, sekanie, prebíjanie 
 

 Pilovanie rovinných plôch 
 

 Pilovanie spojených tvarových plôch 

60 
 

24 
 
 

30 
 

30 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osvojiť si zručnosť 
merania 

 Pochopiť zmysel 
orysovania  

 Osvojiť si zručnosť 
a spôsoby delenia 
materiálu 

 Osvojiť si zručnosť 
pilovania 

 Ovládať pilovanie 

 Si osvojil zručnosť 
kontroly a merania 

 Pochopil zmysel 
orysovania 

 Si osvojil zručnosť 
a spôsoby delenia 
materiálu 

 Si osvojil zručnosť 
pilovania materiálu 

 Ovláda vŕtať a zahlbovať 

Ústne, 
frontálne, individuálne 
praktické skúšanie, 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď, 
Písomná odpoveď, 
Súhrn praktických 
činností, kvalita 
vyhotovenia výrobku 
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 Súborná práca č.1 
 

 Vŕtanie a zahlbovanie 
 

 Ručné rezanie vonkajších závitov  
 

 Ručné rezanie vnútorných závitov 
 

 Brúsenie kovov 
 

 Súborná práca č.  
 

 Rovnanie a ohýbanie 
 

 Nitovanie 
 

 Lepenie kovov 
 

 Práca s mechanizovanými nástrojmi 
 

 Súborná práca č.3 

 
60 

 
24 

 
18 
 

18 
 

18 
 

30 
 

30 
 

30 
 

12 
 

30 
 

30 

Technológia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technológia 

tvarových plôch 
 Ovládať vŕtať a zahlbovať 
 Ovládať rezať vonkajšie 
a vnútorné závity 

 Ovládať brúsiť a ostriť 
kovy 

 Ovládať rovnať a ohýbať 
 Ovláda nitovať 
 Ovláda lepiť kovy 
 Ovláda prácu 
s mechanizovanými 
nástrojmi 

 Ovláda rezať vonkajšie 
a vnútorné závity 

 Ovláda brúsiť a ostriť 
kovy 

 Ovláda rovnať a ohýbať 
 Ovláda nitovať 
 Ovláda lepiť kovy 
 Ovláda prácu 
s mechanizovanými 
nástrojmi 

Práce v autoservise 306  Žiak má: Žiak:   

 Prípravné montážne práce 
 Prípravné demontážne práce 
 Práca v autoservise 
 Prehlbovanie vedomostí a praktických 
zručností z prebratých tém 

90 
 

90 
 

66 
 

60 

Technológia 

 Ovládať čistenie 
a odmasťovanie dielcov 

 Ovládať prácu pri 
odstraňovaní drobných 
závad 

 Ovládať prácu v 
autoservise 

 Ovláda čistenie 
a odmasťovanie dielcov 

 Ovláda prácu pri 
odstraňovaní drobných 
závad 

 Ovláda prácu v 
autoservise 

Ústne, 
frontálne, individuálne 
praktické skúšanie, 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď, 
Písomná odpoveď, 
Súhrn praktických 
činností, kvalita 
vyhotovenia výrobku 



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 113 

8.2.3 ROČNÍK : DRUHÝ 

 

ROZPIS UČIVA:  ODBORNÝ VÝCVIK 24.hodín týždenne, spolu 792 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

 Úvod     12  Žiak má: Žiak:   

 Bezpečnosť práce a prvá 
pomoc 

 Ochrana životného 
prostredia 

6 

 

6 

Školský poriadok 
 Pochopiť význam 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, používanie 
osobných ochranných 
pracovných prostriedkov 
a školský poriadok 
v pneuservise 

 Pochopil význam bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, 
používanie osobných 
ochranných pracovných 
prostriedkov a školský 
poriadok v pneuservise 

Ústne, frontálne 
individuálne, 
praktické skúšanie, 
písomné skúšanie 

 

Ústne, písomné 
a praktické  

Opravy kolies 
cestných motorových 
vozidiel 

   312  Žiak má: Žiak:   

 Stroje a nástroje na opravu 
kolies 

 Montáž, demontáž kolies 
z nápravy 

 Demontáž a montáž 
pneumatiky a ventilov 

 Posudzovanie stavu 
pneumatiky a ich príčin 

 Opravy pneumatík vzdušníc, 
diskov 

 Vyvažovanie kolies 

12 
 

36 
48 
 

12 
48 
 

168 

Technológia  Ovládať stroje a nástroje na 
opravu kolies, 

 montáž, demontáž kolies 
z nápravy, 

 demontáž a montáž 
pneumatiky a ventilov, 

 Vedieť posudzovať stav 
pneumatík a ich príčin, 

 opravy  pneumatík vzdušníc, 
diskov 

 ovládať vyvažovanie kolies 

 Ovláda stroje a nástroje na 
opravu kolies, 

 montáž, demontáž kolies 
z nápravy, 

 demontáž a montáž 
pneumatiky a ventilov, 

 Vie posudzovať stav 
pneumatík a ich príčin, 

 opravy  pneumatík vzdušníc, 
diskov 

 ovláda vyvažovanie kolies 

Ústne, frontálne 
individuálne, 
praktické skúšanie, 
písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď, 
písomná odpoveď, 
súhrn praktických 
zručností 

 Čistenie cestných 
motorových vozidiel 

   72 

 
 Žiak má: Žiak:   

 Autokozmetika 
 Stroje a pomôcky na 
ošetrovanie 

 Čistenie a ošetrovanie 
automobilu 

12 

12 

48 

Technológia 
 Ovládať autokozmetiku 
 Manipulovať so strojmi 
a pomôckami na ošetrovanie 

 Aplikovať čistenie 
a ošetrovanie automobilov 

 Ovláda autokozmetiku 
 Manipuluje so strojmi 
a pomôckami na ošetrovanie 

 Aplikuje čistenie 
a ošetrovanie automobilov 

Ústne, frontálne 
individuálne, 
praktické skúšanie, 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď, 
písomná odpoveď, 
súhrn praktických 
zručností 

 Ošetrovanie 
automobilov      72  Žiak má: Žiak:   

 Dopĺňanie alebo výmena 
prevádzkových náplní 
a filtrov 

48 

24 

F 
Technológia 

 Vedieť doplniť alebo vymeniť 
prevádzkové náplne a filtre 

 Vedieť nastaviť osvetlenie a 

 Vie doplniť alebo vymeniť 
prevádzkové náplne a filtre 

 Vie nastaviť osvetlenie a 

Ústne, frontálne 
individuálne, 
praktické skúšanie, 

Ústna odpoveď, 
písomná odpoveď, 
súhrn praktických 
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 Osvetlenie a akumulátory akumulátory akumulátory písomné skúšanie zručnosti 

  Bežná kontrola 
vozidiel     72  Žiak má: Žiak:   

 Zariadenia na meranie 
geometrie 

 Meranie vôle v náprave 
a riadení 

 Kontrola pruženia 
 Kontrola bŕzd 

18 

18 

18 

18 

Technológia 
 Vedieť používať zariadenia 
na meranie geometrie, 

 meranie vôle v náprave 
a riadení, 

 Kontrolu pruženia 
  Kontrolu bŕzd  

 Vie používať zariadenia na 
meranie geometrie, 

 meranie vôle v náprave 
a riadení, 

  Kontrolovať pruženie 
  Kontrolovať brzdy 

Ústne, frontálne 
individuálne, 
praktické skúšanie,  
 

Ústna odpoveď, 
písomná odpoveď, 
súhrn praktických 
zručností 

 Prehlbovanie 
zručností 180  Žiak má: Žiak:   

 Prehlbovanie zručnosti pri 
opravách kolies 

 Prehlbovanie zručnosti pri 
čistení motorových vozidiel 

 Prehlbovanie zručnosti 
v ošetrovaní automobilov  

60 

60 

60 

Technológia 
 Preukázať praktické zručnosti 
a návyky pri opravách kolies, 
pri čistení motorových 
vozidiel, ošetrovaní 
automobilov   

 Preukazuje praktické 
zručnosti a návyky pri 
opravách kolies, pri čistení 
motorových vozidiel, 
ošetrovaní automobilov   

Ústne, frontálne 
individuálne, 
praktické skúšanie, 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď, 
písomná odpoveď, 
súhrn praktických 
zručností 
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Hodnotenie 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva získané teoretické 
poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, 
obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú prípravu. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, 
samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, 
dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne si 
organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. 
Hospodárne využíva suroviny, materiál, energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje výrobné alebo 
laboratórne pomôcky, nástroje, náradie a meradlá. Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva 
získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva samostatne, 
v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby. Výsledky jeho práce majú drobné 
nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje 
predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné 
prostredie. Pri hospodárnom využívaní surovín, materiálu a energie robí malé chyby. Výrobné alebo 
laboratórne zariadenia obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatkami. Prekážky v práci prekonáva 
s občasnou pomocou. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam 
a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje získané 
teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch 
a spôsoboch práce potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu 
organizuje menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane životného 
prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a energiu. 
Pri obsluhe a údržbe výrobných laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel ho 
musí častejšie usmerňovať učiteľ. Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej činnosti využiť len 
za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších 
chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce sústavne potrebuje pomoc učiteľa. Vo výsledkoch práce 
má závažné nedostatky. Prácu vie organizovať za sústavnej pomoci učiteľa, menej dbá na poriadok 
pracoviska, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred 
požiarom a taktiež o životné prostredie. Porušuje zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu 
a energie. V obsluhe a údržbe výrobných a laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, 
náradia a meradiel sa dopúšťa závažných nedostatkov. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou 
učiteľa. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah 
k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani s pomocou 
učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, 
zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Pracovný postup nezvládne ani 
s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú 
hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok 
pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom 
a nedbá na ochranu životného prostredia. Nevyužíva hospodárne suroviny, materiál a energiu. 
V obsluhe a údržbe výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, náradia 
a meradiel má vážne nedostatky. 
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9 PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
V ŠTUDIJNOM ODBORE  

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Červ.  armády 25, 036 01 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Autoopravárenské služby 

Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
 
 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijného 
odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Optimálne požiadavky/podmienky, 
podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program, sú nasledovné: 

9.1 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie ako i praktické vyučovanie je realizované v budove školy na Ul. 
Československej armády 24, Martin. Praktické vyučovanie vo vyšších ročníkoch je v našej škole 
zabezpečované, v záujme lepšej prípravy absolventov pre prax, vo vybraných firmách regiónu.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 

 kancelária riaditeľa školy,   

 kancelária pre zástupcov riaditeľa školy teoretického vyučovania,  

 kancelária pre zástupcu riaditeľa školy praktického vyučovania, 

 kancelárie hlavných majstrov odbornej výchovy, 

 kancelárie pre sekretariát, 

 kabinet pre výchovné poradkyne. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

 zborovne pre učiteľov a majstrov odbornej výchovy,  

 kabinety  pre učiteľov, 

 6 multimediálnych učební, 

 odborných učební. 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

 kancelárie pre ekonómov , správcu, energetika, správcu počítačovej siete,  

 príručný sklad s odkladacím priestorom,  

 dielňa stolárska, zámočnícka, 

 kotolňa, 

 vzduchotechnika, 

 archív. 

Ďalšie priestory: 

 hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 

 sklady učebných pomôcok , sklad učebníc, knižnica, 

 sklady náradia, nástrojov, 

 sklady materiálov, surovín a polotovarov, 

 spoločenská miestnosť. 
 

Makrointeriéry: 

Budova teoretického vyučovania 
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Dielne praktického vyučovania 
 

 Kancelária prípravára výroby 

 Kancelária technika pre OBZP, PO a CO 

 Odborné cvičné učebne 

 Kotolňa 

 Dielňa  

 Sklady pre stroje, nástroje, náradia, materiál 

 Hygienické zariadenia (WC, sprchy) 
Školský dvor - fontána  
Školská výdajná jedáleň  
Kinosála s kapacitou 400 miest 
 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie  
2. Odborná učebňa fyziky 
3. Odborná učebňa etickej výchovy 
4. 4 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
5. Odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
6. Telocvičňa - športová hala, gymnastická telocvičňa, posilňovňa, sauna 

Vyučovacie exteriéry 
Školské  futbalové ihrisko s atletickou dráhou 
Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom 
Hádzanárske ihrisko 
 
Zmluvné pracoviská 
 
KIA  Motors Slovakia, a.s., 
Volkswagen Slovakia, a.s., 
Viena Internacional, s.r.o., 
autoservisy v regione, 
Lombardiny Slovakia, s.r.o., 
a ďalšie firmy a úrady.  
 

9.2 PERSONÁLNE PODMIENKY 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činností podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie 
ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom 
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých 
vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so 
štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odbornej výchovy, ktorí realizujú školský vzdelávací 
program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných 
pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými 
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predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných 
činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po 
dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, upratovačky 
a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   
predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po 
dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca výchovného 
poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva 
podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti 
výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, školský poriadok, 
vnútorný mzdový predpis a pod.).  
 

9.3 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového učebného 
plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských 
vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty 
hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týždni. Teoretické vyučovanie začína 
o 7.30 hod., predmet odborný výcvik o 7,00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho programu 
vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-vzdelávací proces sa 
riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský zákon).  

 Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v školských 
zariadeniach: dielne a učebne odborného výcviku, ako aj v kmeňových a zmluvných pracoviskách  
odborného výcviku. Výučba prebieha pod vedením inštruktorov poverených zamestnávateľov 
a MOV. Všetky pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na 
teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch, spravidla každý druhý týždeň.  Ak to 
vyžaduje charakter nácviku, odborný výcvik možno spájať aj do viacdňových celkov  
s rešpektovaním podmienok odboru aj čase prázdnin, cez soboty a nedele. Delenie skupín stanovuje 
platná legislatíva.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom  a praktickom 
vyučovaní a príprave. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka 
a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je 
zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi 
vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojími povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú 
kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to k vytvoreniu veľmi priaznivej 
atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. Tiež stretnutia s rodičmi prvákov 
sú plánované v prvom mesiaci na začiatku školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, kolektívom 
v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania a odborného výcviku, 
metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi 
odborného výcviku na kmeňových a zmluvných pracoviskách. Sú oboznámení s ich povinnosťami, 
právami a postupmi. Zároveň majú možnosť prezrieť si celú školu.   

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou školského 
vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná 
spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania 
záverečných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Maturitná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická skúška trvá 1 poprípade 2 



Školský vzdelávací program  Autoopravárenské služby     
 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  2498 F technické služby v autoservise 

 119 

pracovné dni. Úspešní absolventi školy získajú výučný list v učebných odboroch Strednej odbornej 
škole strojníckej, maturitné vysvedčenie v Strednej odbornej škole podnikania alebo výučný list 
a maturitné vysvedčenie v študijných odboroch Strednej odbornej škole strojníckej.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci školského roka. Kurz na ochranu života 
a zdravia sa organizuje  priebežne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových celkoch v 3. 
ročníku. Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  školy   organizovať s náplňou  
lyžiarsky   a plavecký kurz  skupinovou formou v 1. ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou 
praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných 
technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov 
a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku  maximálnepo dva dni (12 – 14 hodín) 
s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  
vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. 
Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom 
vyučovaní. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovných 
poradcov, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných 
predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami rodičov. Sú to 
pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú 
zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch 
a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie 
spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou. 

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa organizujú 
v priebehu školského roku. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia, formu prác a ich 
prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach  
a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni. 

9.4 PODMIENKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, 
noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, žiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré 
žiaci dostávajú bezplatne. Ich používanie sa dôsledne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v Dennom poriadku praktického 
vyučovania, žiaci ju musia poznať a rešpektovať. Denný poriadok je verejne prístupný vo všetkých 
triedach, pracoviskách.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy, miesta, na ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia 
vyhlášky o evidencii úrazoch detí, žiakov a študentov, traumatologického plánu, nariadenie vlády 
o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a používaní strojov, Zákonníka 
práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, 
inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov a pod.  

Na odbornom výcviku sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov 
a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  
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10 NÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV V 
UČEBNOM ODBORE   2478 0 STROJÁRSKA VÝROBA 

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Červ. armády 25, 036 01  Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Autoopravárenské služby 

Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II I 

Kód a názov učebného odboru 2498 F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 
 

Spojená škola, Československej armády 24, v Martine považuje vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať 
žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, 
ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. 
Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho 
výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo 
rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu 
budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má 
zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov 
vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – 
individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na 
konci školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). 
Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon 
žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon 
s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe 
jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho 
predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré 
považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby 
medzi učiteľom a žiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 
žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie 
nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

 

10.1 PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 
učebný odbor 2478 0 strojárska výroba. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov 
na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 
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 Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku 
každému vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, 
medzipredmetové vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi 
vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme 
komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

 Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

 Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

 Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

 Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

 Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

 Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 
a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

 Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

 Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

 V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 
vzájomnej dohode. 

 Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

 Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 

 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 
kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky 
a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení 
spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 
logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti 
a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho 
a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

Žiak: 

 Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

 Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

 Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 

 Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 

 Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 

 Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 

Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických 
zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických 
vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 
činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku 
na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť 
o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 
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Žiak: 

 Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

 Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 

 Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval 
na pracovisku poriadok. 

 Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 

 Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 

 Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov 
a náradia, prekonal prekážky v práci. 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 
a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické 
vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu 
a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.  

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

Žiak: 

 Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 

 Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  

 Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 

 Preukázal kvalitu prejavu. 

 Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 

 Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 
reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na rozvoj 
kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete 

Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií žiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka 
(1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci 
s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia žiaka môže doplniť učiteľ alebo rodič. 
Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

 vždy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 
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Ako viem komunikovať? 

 Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokážem požiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj postojmi 
a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad, kde sa dopustil chýb, aké sú príčiny 
jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať. Učitelia - vyučujúci si 
pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa budeme usilovať viesť žiakov 
k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Žiak touto formou vyjadruje, čo sa za určité 
obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. 
štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci 
s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú 
chceme odskúšať je písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce žiakom. Žiaci budú používať 
techniku voľného písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ použije primeraný komentár (dodržiava pedagogickú etiku) iba so žiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môže žiak následne vyhodnotiť 
spolu s rodičmi napr. doma.  

Hodnotíme nasledovné: 
 Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 

vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

 Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 

 Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 

 Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 
projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

 Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, 
výstavách a pod. 

Obdobie hodnotenia: 
 Denne. 

 Mesačne.  

 Štvrťročne.  

 Polročne. 

 Ročne. 
 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu Stravovacie služby formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri 
výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška je zásadným 
vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním ZS získajú naši 
absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom 
povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získaný výučný list 
a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – 
odbornú kvalifikáciu.  
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ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 
Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 

vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať 
naplnenie kritérií hodnotenia.  

V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh 
komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 2478 0 strojárska výroba. 
Podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške. Pri ZS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo 
všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky 
a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho hodnotenia 
výkonov.     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú 
profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť ZS má svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby 
absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých 
výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na záverečné skúške 
nasledujúce pravidlá:  

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
2478 0 strojárska výroba,    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 
(komplexnosť obsahu vzdelávania), 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 
získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný 
v téme ZS, 

 dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, 
vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom 
stupni vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré 
sa majú v téme ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré 
žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného 
odboru získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické 
pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, 
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ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone 
absolventa (nie skupinový).   

Pre hodnotenie ústneho prejavu na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná. 
 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý. 
 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Príklady boli nefunkčné. 
 Slovná zásoba bola malá. 
 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 Slovná zásoba bola veľmi malá. 
 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
 Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške sú stanovené  

Nasledovné všeobecné kritériá: 
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Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 
Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval sa 
celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval 
veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel 
úlohe dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba postupu  Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup 
s problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 
náradia, 
materiálov, 
surovín 

Zvolil správny 
výber 

V podstate 
zvolil správny 
výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny výber  
ani s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate 
zvolil dobrú 
organizáciu 

Zvolil 
organizáciu s 
problémami 

Zvolil 
organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita výsledku 
práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil 
kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP 
a hygieny pri 
práci 

Dodržal presne 
všetky predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 
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Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so 
štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 2478 0 
strojárska výroba.   

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do 
niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa 
výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

 1 – výborný 

 2 – chválitebný 

 3 – dobrý 

 4 – dostatočný 

 5 – nedostatočný 
Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

 1 – veľmi dobré 

 2 – uspokojivé 

 3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

 Prospel s vyznamenaním 

 Prospel veľmi dobre 

 Prospel 

 Neprospel 
 

Žiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 25% celkovej 
dochádzky (riaditeľ školy môže odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie. Žiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti musí 
byť informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môže opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie žiaka do 14 dní od doručenia jeho žiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa, výstraha 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie 
musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie 
sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. 
Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny 
vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať 
lepšie výkony.  

 

 
 


