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2 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe
vychádza z cieľov stanovených v Zákone č. 245/2008 Z. z. a v Štátnom vzdelávacom
programe. Cieľom je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov. Široké profilovanie
absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné
riešenie výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa zmenám
na trhu práce. Absolvent bude schopný dodržiavať zásady a predpisy bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, podporovať podnikateľské aktivity
smerujúce k trvalej prosperite podnikateľského subjektu.
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, prosocionálneho
správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba
a svoj rozvoj a tvorivosť.
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.
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného
vzdelávania sú zamerané na:
1) Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:
•

umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu
a voľnočasovým 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,
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•

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

•

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

2) Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:
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, získania kvalifikovaných učiteľov
pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu
cudzieho jazyka v zahraničí,
• skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií podporovaním ďalšieho
vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií,
• zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v učebnom
odbore,
• zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,
• rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
• vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom
a praktickom vyučovaní,
• zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,
• zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.
3) 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.
4) 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,

6

• vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom
prístupe l 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.
5) Skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými
školami na princípe partnerstva s cieľom:
• zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania
a voľnočasových aktivít,
• podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho
programu,
• 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 našom regióne,
• spolupracovať s podnikmi v meste a blízkom okolí
• vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností
a poznatky,
• rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými
útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.
6) Zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:
• zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,
• zriadiť spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych partnerov,
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• zrekonštruovať hygienické priestory školy,
• využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných
zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty.

3. Vlastné zameranie školy
Stredná odborná škola Dolný Kubín - Kňažia je moderné vzdelávacie a školiace
centrum pôsobiace v oblasti dolnej Oravy. Vo

svojej činnosti zabezpečuje komplexnú

výučbu žiakov pre oblasť strojárenstva, automobilového priemyslu, elektrotechniky
a dopravnej prevádzky. Škola vznikla v roku 2004 spojením Stredného odborného učilišťa
Kňažia a Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho a Dievčenskej odbornej školy
Oravský Podzámok do spoločnej Združenej strednej školy so sídlom v Dolnom Kubíne Kňažej. 1. septembra 2013 škola prebrala vzdelávanie v odboroch zaniknutej SOŠ technickej
v Istebnom, predovšetkým v odboroch autoelektrikár, dopravná prevádzka a programátor
obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Škola je od svojho zlúčenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vo svojej vzdelávacej činnosti úzko nadväzuje
na dlhoročnú tradíciu siahajúcu do roku

1913, odkedy škola v Oravskom Podzámku

pripravovala odborníkov v oblasti poľnohospodárstva. V roku 1978 sa škola rozšírila o
Dievčenskú odbornú školu, kde

pripravovala absolventov v ekonomických odboroch.

Základný kameň vyučovania strojárskych odborov pre rozvíjajúci sa strojársky priemysel
regiónu bol položený v roku 1960 založením Stredného odborného učilišťa v Kňažej. V roku
1993 škola rozšírila svoje zameranie o oblasť služieb a autoopravárenské profesie. Od svojho
vzniku prešla škola rozsiahlou modernizáciou zameranou na zabezpečenie kvalitnej odbornej
prípravy mladých ľudí pre ich budúce povolanie. Celý komplex areálu školy je situovaný do
prekrásneho prostredia v blízkosti rieky Orava a okresného mesta Dolný Kubín, kde je
zabezpečené komplexné teoretické a praktické vyučovanie žiakov .
Teoretické vyučovanie je zabezpečené v budove školy, kde žiaci využívajú 21 učební
Učebne školy sú moderne vybudované so špecializáciou na výučbu odborných predmetov,
jazykov a výpočtovej techniky. Súčasťou teoretického vyučovania je vlastná telocvičňa,
ľahkoatletický areál s bežeckou dráhou a tenisovými ihriskami. Žiaci našej školy sa v rámci
teoretického vyučovania zúčastňujú rôznych vedomostných , športových a spoločenských
súťaží, kde dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky a umiestnenia v rámci regiónu a celého
Slovenska .
8

Odborný výcvik vyučujeme vo svojich dielňach , ktoré sú priamo v areáli školy.
Pracoviská odborného výcviku sú komplexne vybudované na získavanie praktických
zručností žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch. V rámci odborného výcviku
absolvujú žiaci strojárskych odborov aj prípravu v základných kurzoch zvárania elektrickým
oblúkom a zvárania v ochrannej atmosfére CO2. Po úspešnom absolvovaní kurzu získavajú
absolventi zváračský preukaz so širokým uplatnením. Pre lepšie spojenie teórie s praxou a
získanie dobrého pracovného uplatnenia, spolupracuje naša škola s významnými firmami
pôsobiacimi v celom regióne Žilinského samosprávneho kraja. V týchto firmách
absolvujú

odbornú prax , kde získavajú najnovšie poznatky

žiaci

vo svojom odbore. Celý

vyučovací proces je zameraný na dobré východiskové postavenie našich absolventov na trhu
prác nielen v regióne , ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie..
Pre dochádzajúcich žiakov

z väčších vzdialeností je v internáte školy zabezpečené

ubytovanie v dvojposteľových izbách so samostatnou kúpelňou a sociálnym zariadením
Žiaci vo voľno časových aktivitách majú možnosť využívať telocvičňu , posilovňu, športový
areál a vonkajší rekreačný areál s krbom a altánkom . K dispozícii pre žiakov je počítačová
učebňa s

internetom, činnosť v záujmových krúžkoch a návšteva spoločenských akcií.

Celodenné stravovanie pre všetkých žiakov je zabezpečené v školskej jedálni .
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 podnikoch. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho
programu je viac než ústretová. Všetky zistenia a použité prostriedky prieskumu sú uvedené
v Analytickej štúdii, ktorá je súčasťou pedagogických dokumentov školy a je k dispozícii na
sekretariáte riaditeľa školy.
Vychádzajúc zo SWOT analýzy konštatujeme, že
silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:
• komplexnosť školy a jej poloha (škola, komplex dielní PV, stravovacie a ubytovacie
zariadenie, športový areál),
• kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov,
• dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov
• zabezpečenie odborného rozvoja žiakov v podnikoch,
9

• záujem podnikateľských subjektov o absolventov školy,
• nízke % nezamestnanosti našich absolventov,
• výhodná geografická poloha školy,
• široká ponuka mimoškolskej činnosti,
• výučba s pomocou výpočtovej techniky,
• dostatok kvalifikovaných učiteľov a majstrov OV,
• komplexné vybavenie školy a dobre vybudovaná infraštruktúra,
• výborné výsledky žiakov v odborných súťažiach na celoslovenskej úrovni

slabými stránkami školy sú:
• nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební a jedálne,
• nízky finančný normatív,
• prevádzková náročnosť vyučovaných odborov,
• neatraktívnosť učiteľského povolania a jeho neadekvátne finančné ohodnotenie,
príležitosti školy signalizujú:
• bezproblémové uplatnenie absolventov školy v podnikoch na území mesta, alebo
mimo mesta prípadne regiónu,
• dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničných prevádzkach,
• možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce (jazykové, IKT a pod.),
• 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,
• rozšírenie ponúk celoživotného vzdelávania,
• ďalšie zavádzanie výpočtovej techniky pre zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov a
učiteľov,
• zefektívnenie spolupráce so základnými školami v regióne,
• koordinácia škôl s potrebami trhu práce,
• previazanosť potrieb trhu práce so študijnými a učebnými odbormi našej školy,
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• modernizácia zariadení pre zabezpečenie praktického vyučovania,
• možnosť získať peniaze z fondov Európskej únie,
prekážky v rozvoji školy sú:
• nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy,
• nedostatočné materiálne a finančné zabezpečenie,
• nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,
• rozdielna úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách,
• slabá spolupráca s rodičmi,
• nedostatočný príliv mladých učiteľov do školstva,
• nárast sociálnej ohrozenosti mládeže,
• vplyv nežiaducich javov na deti a mládež (závislosti, xenofóbia, konzumné kultúry...),
nepriaznivý demografický vývoj v regióne.

Charakteristika školy
Naša škola tvorí komplexný areál s priestormi pre teoretické

vyučovanie, dielňami

odborného výcviku, domovom mládeže, školskou jedálňou, telocvičňou a školskými
ihriskami.
1. budova teoretického vyučovania, v ktorej sa nachádza 14 klasických učební, 1 učebňa
cudzích jazykov, 5 počítačových učební, 1 odborná učebňa pre strojárske predmety,
šatne, zborovňa pre učiteľov, kancelária zástupcu riaditeľa pre TV a kancelária
výchovného poradcu.
2. budova praktického vyučovania, v ktorej je 1 dielňa pre strojné obrábanie, 2 dielne pre
autoopravárenské odbory, 2 dielne pre ručné opracovanie, 1 dielňa pre pracovníkov
marketingu, 1 dielňa pre aranžovanie, 2 učebne na výučbu IKT, 3 učebne na teoretické
vyučovanie, zváračská škola , šatne, kancelárie, sklady hutného materiálu a výdajňa
náradia.
3. budova školskej jedálne, v ktorej je jedáleň, kuchyňa, príručné sklady .
4. plynová kotolňa.
5. Domov mládeže pre ubytovanie, v ktorej sú izby so 100 lôžkami.
6. budova telocvične.
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Na škole vyvíja dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Spolu zodpovedá za kvalitu
a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu.

3.1 Plánované aktivity školy
Dosahovanie požadovaných cieľov a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality
vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu svojej činnosti vytvoriť a zabezpečiť všetky
podmienky pre skvalitnenie života na škole týmito aktivitami:
•

súťaže (vedomosti, zručnosti)

•

športové akcie

•

exkurzie ( podľa zamerania odborov)

•

návšteva spoločenských a kultúrnych podujatí

•

mediálna propagácia (aktualizácia www. stránky, príspevky do tlače o aktivitách
školy)

•

besedy a pracovné stretnutia

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi
a sociálnymi partnermi. Plán jednotlivých aktivít vyplýva z plánu práce predmetových
komisií, aktualizuje sa v každom školskom roku, schvaľuje ho riaditeľ školy. Aktivity sú
určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti.

3.2 Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor pozostáva z pracovníkov spĺňajúcich požiadavky na odbornú
a pedagogickú spôsobilosť. Riaditeľ školy a jeho zástupcovia majú okrem toho aj predpísané
vzdelanie v oblasti školského manažmentu.

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu práce školy. Manažment
školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť:
•

uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,

•

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

•

prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu,
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•

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 najnovších poznatky

(inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých

predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru,
•

prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského
systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej
dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.,

•

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

•

zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej

a riadiacej praxe,

podnecovanie a rozvíjanie 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 atestácie.

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovnovzdelávacieho 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, činnosť hospodárky, upratovačiek a údržbárov. Na hodnotenie
pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy:
•

pozorovanie (hospitácie),

•

rozhovor,
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•

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 (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“),

•

hodnotenie učiteľov žiakmi.

3.5 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. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov
MŠ SR.
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 zapojila do projektu Príprava nového školského programu využívajúceho
nové formy výučby, v ktorom vyučujúci implementovali prácu s informačno-komunikačnými
technológiami do vyučovacieho procesu a do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu
na stredných školách. V rámci týchto projektov škola získala IKT vybavenie do odborných
učební.

3.5.1 Medzinárodná spolupráca
Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Českej republike. Cieľom tejto
spolupráce je:
•

podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov
a skúseností,
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•

posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií),

•

prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu,

•

spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl,

•

nadväzovať kontakty v rámci kariérneho rastu.
V tomto období škola hľadá vhodného partnera na medzinárodnú spoluprácu

s podobnou školou z EU.

3.5.2 Spolupráca so sociálnymi partnermi
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou.
Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi 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. Zároveň sú rodičia informovaní
o aktuálnom dianí v škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránky školy.
Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým
pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy
bude otvorenie spolupráce s rodičmi v ŠkVP.

Zamestnávatelia
Škola aktívne spolupracuje s zamestnaneckými organizáciami v meste. Spolupráca je
zameraná hlavne na poskytovanie odborného rozvoja, 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. Poskytujú odbornú literatúru pre teoretické
vyučovanie a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií.
Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.
Medzi našich partnerov z radov zamestnávateľov patria MIBA Dolný Kubín, Metal
Steel Industry Vyšný Kubín, Kobit, SEZ, Klauke, Nikro, Fontana, ROTEK Nižná, IMPA,
Metales, KRUPA KAJO.

Iní partneri
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Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo
vyučovania s ďalšími partnermi: s policajným zborom v Dolnom Kubíne pri organizovaní
besied, prednášok, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, s priamo riadenými
organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych
opatrení, Združením pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania a pod.

4 Charakteristika školského vzdelávacieho programu
4.1 Popis vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je určený pre žiakov, ktorí neúspešne ukončili základnú školu.
Cieľom vzdelávacieho programu na tomto stupni vzdelania je zaučenie v odbore strojárska
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.
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky ustanovenia uvedené
v tomto programe. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením
(dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienka prijímania na štúdium, organizačné
podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické
a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa
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druhu zdravotného znevýhodnenia.

4.2 Základné údaje

Nižšie stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma výchovy a vzdelávania: Denné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk: Štátny jazyk –slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania 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 získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške.
Doklad o získanej kvalifikácii : Vysvedčenie o záverečnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

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

Možnosti ďalšieho štúdia:
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Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné
vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom
získaní nižšieho stredného vzdelania.

Získanie nižšieho stredného vzdelania – pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné
vzdelanie môže škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa
končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích
predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá
škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.

4.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača
Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške
potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

5 Profil absolventa učebného odboru 2478 F Strojárska výroba
5.1 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.
5. 2 Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠKVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania
smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady.
Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej
orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné
uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby
mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas svojho celého
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života. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné
vzdelávanie ŠKVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného,
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu,
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.
Absolvent má:
- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia
a potreby,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
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 jazykových schopností, informačných
a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný
a hovoreným štátny, materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou
a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.
Absolvent má:
- komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku v písomnej a hovorenej
forme,
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- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie,
- pracovať s elektronickou poštou.
c) Schopnosťpracovať v rôznorodých skupinách
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových
typov spolupráce. 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 učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí,
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.
Absolvent má:
- prejaviť empatiu a sebareflexiu,
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
- stanoviť priority cieľov,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
- diskutovať a pozorne počúvať druhých,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch
a osobnostnom raste,
- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovaťnávrhy druhých,
prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať
osobným konfliktom.
5. 3 Vzdelávacie oblasti

Odborné vzdelávanie pripravuje žiaka k zvládnutiu jednoduchých úloh, úkonov a
operácií v učebnom odboru, na ktorý sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si
vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva, upevňovať
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a prehlbovať si vedomosti, zručnosti a návyky predpísané pre zvládnutie budúceho
povolania. Konečným cieľom odborného vzdelávania tohto stupňa vzdelania je viesť
žiaka k tomu, aby vedel získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. V odbornom
vzdelávaní sa kladie dôraz na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
hygieny práce a ochrany proti požiaru.

Prehľad vzdelávacích oblastí

1) Teoretické vzdelávanie
2) Praktická príprava

Teoretické vzdelávanie

Charakteristika vzdelávacej oblasti
Učivo vedie žiaka k poznaniu významu vzdelania pre uplatnenie na trhu práce, k
uvedomeniu si dôležitosti práce ako zdroja tvorby hodnôt, nástroja ekonomického
zabezpečenia rodiny i prostriedku vlastnej sebarealizácie. Žiak získava základné
vedomosti a zručnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa racionálne
uvažovať i konať, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastnú prácu, vo
vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Poznáva práva
zamestnanca a vie tieto práva uplatňovať legitímnymi prostriedkami, chápe
spoločenskú funkciu sociálnej pomoci a vie postupovať pri jej nárokovaní. Žiak
rozmýšľa o vzťahu medzi nadobúdaním hmotných statkov a zmyslom života, vie
chrániť svoj majetok a uplatňuje vo svojom konaní princípy všeobecnej morálky.
Žiak sa naučí porozumieť otázkam fungovania jednotlivca a rodiny v ekonomickej
oblasti vo vzťahu k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb.
Učivo poskytuje žiakovi teoretickú prípravu na výkon odborných, hygienicky
nezávadných a bezpečných služieb vo svojom odbore. Učí ho používať správne
technologické postupy, nové pracovné techniky, materiály, suroviny a strojné
zariadenia.
Obsahové štandardy sú zamerané tak, aby žiak osvojené vedomosti vedel aplikovať
v praxi. Žiak nadobúda základné poznatky o získavaní, vlastnostiach, skladovaní,
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využití materiálov a surovín. Naučí sa suroviny a materiály využívať pre prípravu
finálnych produktov a služieb s využitím príslušných techník a technológií. Žiak je
pripravovaný zvládnuť bežnú a jednoduchú údržbu strojných zariadení na
užívateľskej úrovni a zároveň si osvojí základné princípy organizácie práce vo
výrobných, obchodných, odbytových a iných prevádzkach.
Oblasť vzdelávania vedie žiaka k dodržiavaniu zásad správnej výrobnej praxe,
pravidiel a predpisov o hygiene a sanitácii, ochrane zdravia pri práci,
k zodpovednému prístupu k zákazníkovi a k poskytovaniu bezpečného a zdravotne
bezchybného tovaru a služieb.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon musí disponovať
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými
štandardmi.

Praktická príprava

Charakteristika vzdelávacej oblasti
Cieľom vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné
odborné vedomosti do praxe. Praktická príprava rozvíja u žiaka odborné zručnosti
potrebné pre pomocné pracovné činnosti podľa profilácie. Žiak prakticky spoznáva
základné technické a technologické postupy, ktoré sú dôležité pre vykonávanie
zvoleného povolania.
Žiak sa pripravuje k čiastočnej samostatnej práci, učí sa manipulácii so
základným materiálom a surovinami. Naučí sa používať bežné pracovné nástroje,
stroje a zariadenia a ostatný inventár potrebný k pracovnej činnosti.
Učivo je zvolené tak, aby umožnilo žiakovi prakticky používať zásady správnej
výrobnej a prevádzkovej praxe, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

Výkonové štandardy
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Absolvent má:
- vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre kovospracujúcu výrobu,
- určiť jednotlivé strojové súčiastky,
- určiť funkciu súčiastok v jednotlivých zaradeniach,
- nakresliť jednoduchú strojovú súčiastku,
- popísať funkciu jednoduchých strojov a zariadení,
- popísať jednoduché ručné spracovanie kovov,
- určiť vhodné pracovné pomôcky, náradie, nástroje a voliť pracovné podmienky,
- vysvetliť základné zásady posudzovania jednotlivých strojov, častí strojov, mechanizmov a
zariadení,
- čítať výkresy jednoduchých súčiastok a schém,
- popísať základné princípy a spôsoby prevádzky strojov a zariadení,
- popísať základné spôsoby, opráv a údržby jednoduchých strojov a zariadení s možnosťami
ich
obsluhy,
- aplikovať výstupnú kontrolu jednoduchých súčiastok po výrobe,
- popísať základné pojmy sveta práce.
- definovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- definovať zásady ochrany životného prostredia.

Obsahové štandardy

Normalizované a nenormalizované strojové súčiastky
Cieľom je naučiť žiakov poznať jednotlivé druhy normalizovaných a nenormalizovaných
súčiastok, ich normalizované označenie a možnosti ich vyhľadávania v strojníckych
tabuľkách. Žiaci budú mať schopnosť primerane sa orientovať v technických tabuľkách,
technickej dokumentácií pri určovaní druhov strojového zariadenia a príslušného náradia.
Žiaci budú poznať základné technické normy a ich význam pre strojárenskú výrobu.
Žiaci majú základné vedomosti o strojových súčiastkach, spojovacích súčiastkach a spojoch
používaných v strojárstve. Žiaci dokážu správne určiť funkciu jednoduchých zariadení a
súčiastok.
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Výroba a montáž
Žiaci sa oboznámia s výrobnými postupmi strojových súčiastok ručným spracovaní kovov,
sústružením, frézovaním, odlievaním, tvarovaním kovov, tvarovaním plechu, spôsobmi
montáže jednoduchých celkov a kompletizáciou výrobku do konečnej podoby. Žiaci budú
poznať základnédruhy meradiel a ich použitia.

Obsluha strojov a zariadení
Žiaci sa oboznámia s použitím strojov a zariadení a ich obsluhou a jednoduchou údržbou.
Žiaci budú vedieť správne obsluhovať a udržiavať jednoduché stroje a zariadenia, vedieť a
použiť správne spôsoby demontáže a montáže dielov pri dodržaní správnych a bezpečných
pracovných postupov.

Základné druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava
Žiaci sa oboznámia so základnými druhmi materiálov, ktoré sa používajú v strojárskej výrobe.
Žiaci budú poznať vlastnosti jednotlivých materiálov a ich základné spôsoby spracovania.
Žiaci budú vedieť, ktoré povrchové úpravy používame pri jednotlivých materiáloch a ako sa
tieto robia.

Kontrola a meranie
Žiaci sa oboznámia so zásadami, ktoré sú platné pre kontrolu a meranie súčiastok po ich
opracovaní. Žiaci budú poznať jednotlivé druhy meradiel používaných v strojárskej výrobe a
prácu s nimi.

.
PRAKTICKÁ PRÍPRAVA

Výkonové štandardy

Absolvent vie:
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- vykonať základné operácie pri ručnom spracovaní kovov,
- zvoliť vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky,
- strojovo obrábať kovové a nekovové materiály,
- používať rôzne druhy mechanizovaného náradia,
- postupovať podľa schválených postupov, dodržiavať technologickú disciplínu, technické a
technologické normy, legislatívu vrátane hygienických bezpečnostných a preventívnych
opatrení,
- ostriť jednoduché nástroje,
- montovať rozoberateľné spoje dielov do jednoduchších celkov s jednoduchým zlícovaním
súčiastok a dodržaním poradia montáže,
aplikovať zásady čistoty a hygieny práce na pracovisku, nástrojoch a náradí,
- aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
- aplikovať zásady ochrany životného prostredia

Obsahové štandardy
Spracovanie materiálov, výroba súčiastok
Žiaci budú ovládať základné operácie pri ručnom spracovaní kovov, budú vedieť použiť
vhodné
náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky, voliť optimálne pracovné podmienky a
dodržiavať
technologickú disciplínu. Žiaci budú vedieť vyhotoviť jednoduchý výrobok podľa
technického výkresu
a určeného technologického postupu.

Obsluha strojov a technických zariadení
Žiaci získajú základné zručnosti pre obsluhu strojov a technických zariadení, pre ich údržbu
a bezporuchovú a bezpečnú funkciu. Žiaci budú vedieť vykonávať jednoduché operácie na
konvenčných obrábacích strojoch pri dodržaní technologickej disciplíny. Žiaci budú podľa
príslušného odboru vedieť obsluhovať, udržiavať a opravovať výrobné zariadenia, dopravné a
iné mechanizmy, prípravky, mechanizované náradie a iné výrobné alebo montážne pomôcky.
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Kontrola a meranie
Žiaci sa oboznámia so zásadami, ktoré sú platné pre kontrolu a meranie súčiastok po ich
opracovaní. Žiaci budú poznať jednotlivé druhy meradiel používaných v strojárskej výrobe a
prácu s nimi.

Základné druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava
Praktické oboznámenie žiakov so základnými druhmi materiálov, ktoré sa používajú
v strojárskej výrobe. Žiaci budú poznať vlastnosti jednotlivých materiálov a ich základné
spôsoby spracovania. Žiaci budú vedieť, ktoré povrchové úpravy používame pri jednotlivých
materiáloch a ako sa tieto robia.

Bezpečnosť technických zariadení a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Žiaci musia poznať ochranné zariadenia na mechanizmoch, zariadeniach a strojoch, ktoré sa
vo výrobných, opravárenských a obslužných procesoch používajú. Žiaci budú poznať a naučia
sa dodržiavať základné zásady bezpečnosti technických a zásady ochrany a bezpečnosti
zdravia pri práci. Žiaci budú poznať dôležitosť dodržiavania hygienických zásad, osobnej
hygieny, hygiena prostredia a budú vedieť tieto zásady používať.
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5. 3 Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania

Prehľad klúčových kompetencií

Spôsobilosti konať
samostatne v
spoločenskom a
pracovnom živote

Prehľad názov predmetov

Spôsobilosť interaktívne
používať vedomosti,
informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v
štátnom, materinskom a
cudzom jazyku

Schopnosť
pracovať v
rôznorodých
skupinách

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií

Povinné všeobecnovzdelávacie predmety
slovenský jazyk a literatúra

₪
₪
₪

anglický jazyk
nemecký jazyk
etická/náboženská výchova

₪

fyzika

₪
₪
₪

matematika
informatika
občianska náuka

₪

telesná a športová výchovy

₪

Odborné vzdelanie
základy strojárstva
strojárska výroba

₪
₪

Voliteľné predmety
Účelové kurzy
ochrana človeka a prírody

₪
₪

telovýchovno-výcvikový kurz
záverečná skúška

₪

odborný výcvik
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5.4 Diferencia výchovných a vzdelávacích stratégií k jednotlivým predmetom

█

█ █ █

identifikovať priame a nepriame
dôsledky svojej činnosti,
vybrať si správne rozhodnutie a
cieľ z rôznych možností,

█

█

vysvetliť svoje životné plány,
záujmy a predsavzatia,
popísať svoje ľudské práva,
popísať svoje povinnosti,
záujmy, obmedzenia
a potreby,

Odborný výcvik

Strojárska výroba

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Základy strojárstva

Matematika

Telesná a športová výchova

VOLITELNÉ
PREDMETY

█

█

zdôvodňovať svoje argumenty,
riešenia, potreby, práva,
povinnosti a konanie.
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█

zdôvodňovať svoje názory,
konania a rozhodnutia,

Občianska náuka

Prehľad výchovných
a vzdelávacích stratégií

Etická výchova/náboženská výchova

a) Spôsobilosti konať
samostatne v
spoločenskom a
pracovnom živote

Slovenský jazyk a literatúra

VŠEOBECNÉ
VZDELÁVANIE

komunikovať v štátnom,
materinskom a cudzom jazyku v
písomnej a hovorenej
forme,

█

█

riešiť ľahšie matematické
príklady a rôzne situácie,

█

█

identifikovať, vyhľadávať, triediť
a spracovať jednoduché
informácie,

█

█

pracovať s elektronickou poštou

█

█
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Odborný výcvik

Strojárska výroba

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Základy strojárstva

Telesná a športová výchova

VOLITELNÉ
PREDMETY

Matematika

Občianska náuka

Etická výchova/náboženská výchova

Prehľad výchovných
a vzdelávacích stratégií

VŠEOBECNÉ
VZDELÁVANIE

Slovenský jazyk a literatúra

b) Spôsobilosť
interaktívne používať
vedomosti, informačné
a komunikačné
technológie,
komunikovať v štátnom,
materinskom a cudzom
jazyku

prejaviť empatiu a sebareflexiu,

█

vyjadriť svoje pocity a korigovať
negativitu

█

pozitívne motivovať seba a
druhých

█

Odborný výcvik

Strojárska výroba

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Základy strojárstva

Telesná a športová výchova

VOLITELNÉ
PREDMETY

Matematika

Občianska náuka

Prehľad výchovných
a vzdelávacích stratégií

Slovenský jazyk a literatúra

c) Schopnosť pracovať v
rôznorodých skupinách

Etická výchova/náboženská výchova

VŠEOBECNÉ
VZDELÁVANIE

█

ovplyvňovať ľudí (prehováranie,
presvedčovanie)
stanoviť priority cieľov
prezentovať svoje myšlienky,
návrhy a postoje
diskutovať a pozorne počúvať
druhých,
spolupracovať pri riešení
problémov s inými ľuďmi,
- určovať vážne nedostatky a
kvality vo vlastnom učení,
pracovných výkonoch
a osobnostnom raste,
predkladať vlastné návrhy na
zlepšenie práce, bez zaujatosti
posudzovať návrhy druhých,

█

prispievať k vytváraniu
ústretových medziľudských
vzťahov, predchádzať
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osobným konfliktom.
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6 Tabuľka prevodu štátneho vzdelávacieho programu na školský
vzdelávací program
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu

Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404 Kňažia
Strojárska výroba

Kód a názov ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba

Kód a názov učebného odboru

2478 F strojárska výroba

Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

stredné odborné vzdelanie
2 roky
denná
slovenský

Štátny vzdelávací program
Vzdelávacie oblasti
Minimálny
Obsahové štandardy
počet
týždenných
vyučovacích
hodín
celkom
5

Jazyk a komunikácia
Zdokonaľovanie
jazykových vedomostí a
zručnosti
Komunikácia a slohová
výchova
Práca s textom
a získavanie informácií
Človek, hodnoty a
spoločnosť
Etická
výchova/Náboženská
výchova
Občianska výchova
Matematika a práca
s informáciami
Operácie s reálnymi
číslami
Výrazy a ich úprava
Riešenie rovníc
Výpočet povrchov
a objemov telies
Zdravie a pohyb
Zdravie, telo a poruchy

Školský vzdelávací program
Vyučovací predmet
Počet týž.
Disponibilné
vyučovacích hodiny
hodín
celkom

Všeobecné
vzdelávanie
–
povinné predmety

1
1

1
Slovenský jazyk a
literatúra

2

1

5

Etická
výchova/Náboženská
výchova

1
1

1

1

0

2

0

1

0

1
1

0
0

1

0

1

0

Matematika

1
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zdravia
Zdravý životný štýl
Pohybová výkonnosť
a zdatnosť
Športové činnosti
pohybového režimu
Odborné vzdelávanie
Teoretické vzdelávanie

Praktická príprava
Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Pracovné činnosti vo
výrobe, údržbe a opravy
strojov, zariadení
a prístrojov
Pracovné stroje,
zariadenia , montážne
a demontážne práce
Disponibilné hodiny
CELKOM
Ochrana človeka
a prírody -kurz
Teoretická príprava
Praktický výcvik
Telovýchovno-výcvikový
kurz
Záverečná skúška

1

Telesná výchova

1

50
2
2

Odborné vzdelávanie
Základy strojárstva
Strojárska výroba

55
7
3
4

5
5
2
3

Odborný výcvik

48

0

48

48

6

6
18 hodín
Teoretická príprava
Praktický výcvik
Lyžovanie
Záverečná skúška
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7 hodin
42 hodín
1 týždeň, t.j.
35 hodín
2 dni

7 Učebný plán učebného odboru

2478 F strojárska výroba

Učebný plán
Skupina učebných odborov : Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Učebný odbor : 2478 F Strojárska výroba
Typ a forma štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ
Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe

Celkový počet hodín
za štúdium

5
50
5
60

157,5
1575
157,5
1890

Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
Disponibilné hodiny
CELKOM

Počet týždenných vyučovacích hodín

Katetegórie a názvy vzdelávacích
oblastí
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra

1.ročník

2.ročník

MP
3

MP
2

DH

DH

Spolu
MP
5

DH

Celkový počet
hodín za
štúdium

MP
158

0,5

0,5

1

31,5

0,5

0,5

1

31,5
31,5

0,5

1

31,5

0,5

1

31,5

DH

Človek , hodnoty a spoločnosť
Občianska výchova

1

Náboženstvo/etická výchova

1

Matematika a práca s informáciami
Matematika

0,5

Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova

Disponibilné hodiny
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Základy strojárstva

0,5

0
25

25

2

1

1

Strojárska výroba
Odborný výcvik

2

24

24

Disponibilné hodiny
Účelové kurzy

3

50

5

2

1

2

1

1

3

48

1575 158
31,5 63
31,5 94,5
1512

5

Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Kurz pohybových aktivít

Celkový počet vyučovacích hodín
30
MP - minimálny počet, DH - disponibilné hodiny

30

60

1890

Poznámky
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa Vyhlášky MŠSR č.314/2008 § 14
b) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu
žiakov.
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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 druhom ročníku.

d) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávanie žiakov je učivo „Ochrana človeka a prírody".
Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom
kurze na života a zdravia. Cvičenie sa uskutočňuje v 1 . ročníku. Kurz je
organizovaný v 2. ročníku. Kurz je súčasťou plánu práce školy.
e) 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.
f) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie.
g) Učivo všetkých vyučovacích predmetov v 1. ročníku je rozvrhnuté do 33 týždňov a v 2.
ročníku do 30 týždňov. Vyučovanie odborných predmetov možno spájať do viachodinových
celkov.
i) 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.

8 Vzdelávacie štandardy spoločné pre všetky učebné odbory

EKONOMICKÉ VZDELÁVANIE -Pomôže žiakovi pri rozhodovaní o ďalšej profesijneja
vzdelávacej orientácii, pri vstupe na trh práce a pri uplatňovaní pracovných práv. Cieľom je
príprava absolventa s konkrétnym odborným profilom, ktorý mu pomôže úspešne sa presadiť
na trhu práce i v živote. Ekonomické vzdelávanie je zaradené do učebného plánu predmetu
Občianska výchova v prvom ročníku a Strojárska výroba v druhom ročníku.
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Výkonové štandardy
• vysvetliť základné pojmy pracovného práva – práca, povolanie, zamestnanie, pracovné
miesto,fyzická a právnická osoba,
• charakterizovať základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca po vzniku
pracovného
pomeru,
• vypracovať osobnú prípravu na prijímací pohovor v slovenskom a cudzom jazyku,
• porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu
reagova ťďalším vzdelávaním,
• popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
• vysvetliť podstatu efektívneho využívania finančných informácií a finančných služieb,
• stanoviť si reálne finančné ciele a plán na ich dosiahnutie,
• popísať riziká spojené s riadením vlastných financií,
• popísať základné pojmové znaky podnikania,
• vysvetliť hlavné princípy právnej úpravy podnikania v SR,
• vysvetliť pojmy živnosť, živnostenské oprávnenie, neoprávnené podnikanie,
• navrhnúť jednoduchý podnikateľský zámer – obchodný a finančný plán malého
podniku.
• charakterizovať spotrebiteľa a predávajúceho,
• popísať postup pri vybavovaní reklamácie,
• vymenovať, ktoré štátne orgány a organizácie sa venujú ochrane spotrebiteľa,
• popísať práva a povinnosti spotrebiteľa a vymedziť čo zahŕňa ochrana spotrebiteľa.
Obsahové štandardy

Svet práce
Obsah učiva vedie žiaka k osvojeniu základných pojmov pracovného práva a k porozumeniu
pracovnoprávnych vzťahov. Vzdelávanie pripravuje žiaka pre svet práce z hľadiska
domácich, európskych i mimoeurópskych možností. Učivo sa zameriava na rozvoj schopností
žiaka v oblasti osobného manažmentu. Vo vzdelávacom procese sa súčasne formujú a
rozvíjajú schopnosti racionálneho a efektívneho správania a zodpovednosti za vlastnú prácu.
Žiak sa učí porozumieť základným atribútom trhu práce, získa vedomosti o ponuke a dopyte
po pracovných miestach, naučí sa, ako sa uchádzať o zamestnanie a osvojí si náležitosti
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súvisiace s

pracovným pomerom. Získava informácie o dôležitosti rozširovania

nadobudnutých vedomostí a zručností cestou celoživotného vzdelávania, ako základu jeho
osobnostného a kariérového rozvoja.

Pravidlá riadenia osobných financií
Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu trvalých životných hodnôt, dôležitosti
zabezpečenia životných potrieb a vplyvu peňazí na ich zachovanie. Žiak sa naučí nájsť,
vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre riadenie vlastných financií s cieľom zaistenia
celoživotného finančného zabezpečenia. Osvojí si dôležitosť osobného zabezpečenia pre
prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučí sa rozoznávať možné riziká,
stanoviť si reálne finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie.

Výchova k podnikaniu
Žiaci sa oboznámia s právnymi pojmami podnikania, podstatou podnikateľskej činnosti,
princípmiprávnej úpravy podnikania v Slovenskej republike. Podrobnejšie si osvoja
problematiku živnostenského podnikania, naučia sa vypracovať jednoduchý podnikateľský
zámer.

Spotrebiteľská výchova
Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach, vzdelávaním si
osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. Získa poznatky súvisiace s poctivosťou
predaja výrobkov a služieb, s problematikou a pravidlami reklamy, s informatívnou
povinnosťou predávajúceho voči spotrebiteľom, o označovacej povinnosti a sankciách.
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9 Učebné osnovy
9.1 Všeobecnovzdelávacie predmety

Názov predmetu

Slovenský jazyk a literatúra

Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk

0,5 hodiny týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín
Prvý
2478 F strojárska výroba
slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Jazyk sa vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ktorý je
predpokladom pre ďalšie vzdelávanie. Jazyk je znakom národnej a individuálnej identity,
prostriedkom

komunikácie

a profesionálnej

realizácie,

ako

aj

prostriedkom

na

vyjadrovanie pocitov. Kvalitná úroveň jazykovej kultúry je základným znakom všeobecnej
vyspelosti absolventov základných a stredných škôl.
V predmete slovenský jazyk a literatúra sa rozvíjajú predovšetkým komunikačné schopnosti
žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo
sa vo vyučovaní premietlo do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií
v rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania.
Predmet má dve zložky: slovenský jazyk a literárna výchova. Vyučovacia hodina trvá 45
minút.
V slovenskom jazyku je obsah zameraný v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom
rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Dôraz sa
kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť,
schopnosť argumentovať a pod.
V literárnej

výchove

je

obsah

zameraný

na

analyticko-interpretačné

činnosti.

V najvšeobecnejšom zmysle sa orientuje na dve činnosti: recepciu a tvorbu. V obidvoch
zložkách predmetu sa uplatňuje konštruktivistický prístup k učeniu, v ktorom sa žiak stáva
učiacim sa subjektom.
Kľúčovými jazykovými kompetenciami, ktoré sa rozvíjajú sú komunikačné jazykové
kompetencie: čítanie s porozumením, hovorenie s porozumením, písanie s porozumením,
aktívne počúvanie a kompetencie učiť sa, ako sa učiť a cieľavedome riadiť vlastný život.
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Ciele vyučovacieho predmetu
Vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra smeruje k utváraniu a rozvíjaniu
kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:
–
–

–

–
–

–

–

–

–

podpore sebadôvery každého žiaka,
k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia
vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom,
sociálnom a kultúrnom živote,
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými
podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu
a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému
javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako
významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý
prostriedok celoživotného vzdelávania,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho
prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných
postojov a názorov,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným
čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre
a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu
svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej
príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania
normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich
verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov.

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie
a rozvíjanie zvolených kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
žiakom umožňujú:
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
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 jazykových schopností, informačných a
komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovoreným
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štátny, materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou,
prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.
Absolvent má:
- komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku v písomnej a hovorenej
forme,
- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie,
- pracovať s elektronickou poštou.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Ročník

Názov tematického celku

1.

Zvuková rovina jazyka a
pravopis

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
motivačné – rozprávanie,
rozhovor, demonštrácia,
problém, výzva,
aktualizácia, pochvala,
povzbudenie, kritika

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

1.

Lexikálna rovina jazyka

1.

Morfológia

expozičné – rozprávanie,
opis,
vysvetľovanie,
výklad,
beseda,
dramatizácia, demonštrácia,
pozorovanie,
hra,
projektová
práca,
samostatná práca, práca
s knihou,
samostatné
štúdium
s
využitím
techniky,
diskusia,
brainstorming,
situačné
metódy;
fixačné
–
metóda
opakovania a upevňovania
učiva, metóda predĺženého
výkladu;

1.

Láska mladých ľudí /poviedka/

diagnostické a klasifikačné
–
metóda
hodnotenia,
kontroly a klasifikácie.
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Individuálna práca žiakov
Demonštrácie
Práca s knihou
a príručkami

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Slovenský jazyk
Názov tematického
celku

Zvuková rovina
jazyka a pravopis

Lexikálna rovina
jazyka

Morfológia

Láska mladých
ľudí /poviedka/

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Ondrejovič,S.
a kol.:
Pravidlá
slovenského
pravopisu.Veda.Bratislava
2000
Hýlová,M.:
Príručka
slovenského pravopisu pre
školy
a prax.Ottovo
nakladateľstvo.Bratislava
2005
Ondrus,P.,Horecký,
J.,
Furdík,
J.:
Súčasný
slovenský spisovný jazyk.
Lexikológia.SPN
Bratislava 1980

Tabuľa
dataprojektor

Pauliny,E.:
Slovenská
gramatika.SPN Bratislava
1981
Horecký,J.:
Spoločnosť
a jazyk.
Veda
Vydavateľstvo
SAV.
Bratislava 1982

Tabuľa
dataprojektor

Ihnáthová, M. a kol.:
Čítanka pre l. – IV ročník
gymnázií a stredných škôl.
Litera Bratislava, 1994

Tabuľa
dataprojektor

Materiálne
výučbové
prostriedky
Učebnica
Obrazový
materiál

Tabuľa
dataprojektor

Učebnica
Obrazový
materiál

Učebnica
Obrazový
materiál

Učebnica
Obrazový
materiál
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Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
Internet
Časopisy
On- line
knižnica

Internet
Časopisy
On- line
knižnica

Internet
Časopisy
On- line
knižnica

Internet
Časopisy
On- line
knižnica

ROČNÍK: prvý
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Slovenský jazyk a literatúra
Názov tematického
celku
Témy

Počet
hodín

0,5 hodiny týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín

Medzipredmetové vzťahy

Očakávané
vzdelávacie výstupy

1

Tempo reči, ústny
a písomný prejav

Občianska výchova

Žiak má:

Žiak:

♣

dokázať po upozornení
opraviť svoj ústny a písomný
prejav.

♣

dokázal po upozornení
opraviť svoj ústny a písomný
prejav.

♣

reprodukovať definíciu
štandardizovaného
jazykovedného pojmu a
uplatniť ho v ústnom
prejave a pri čítaní textu.

♣

reprodukoval definíciu
štandardizovaného
jazykovedného pojmu a
uplatniť ho v ústnom
prejave a pri čítaní textu.

♣

nahlas čítať známy text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú
primerané jazykovej úrovni
a skúsenostiam žiakov.

♣

nahlas čítal známy text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú
primerané jazykovej úrovni
a skúsenostiam žiakov.

Etická a náboženská výchova
Odborné predmety

Čítanie s porozumením súvislý text, nesúvislý
text

2

1

Pravopisné cvičenia
Kontrolný diktát

Odborné názvy, termíny
Jazykové slovníky

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

5

Zvuková rovina jazyka
a pravopis

Lexikálna rovina jazyka

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

1

6
1

1

Materinský jazyk,
úradný štátny jazyk,
cudzí jazyk

1

1. kontrolná slohová
práca – konspekt ,
čistopis, oprava/ žiadosť,
štruktúrovaný životopis/

3

Žiak má:

Žiak:

Občianska výchova

♣

♣

Etická a náboženská výchova

♣

Odborné predmety

♣
♣

♣

prispôsobiť lexiku prejavu
cieľu komunikácie a publiku.
používať jazykové
slovníky.
vysvetliť štylistický význam
niektorých jazykových
prostriedkov v texte.
identifikovať neznáme slová
v texte a vyhľadať ich
význam v jazykových
slovníkoch.
reprodukovať definície
štandardizovaných
jazykovedných pojmov a
uplatniť ich pri čítaní a
interpretácii textu.
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♣
♣
♣

♣

prispôsobil lexiku prejavu
cieľu komunikácie a publiku.
používal jazykové
slovníky.
vysvetlil štylistický význam
niektorých jazykových
prostriedkov v texte.
identifikoval neznáme slová
v texte a vyhľadať ich
význam v jazykových
slovníkoch.
reprodukoval definície
štandardizovaných
jazykovedných pojmov a
uplatniť ich pri čítaní a

Písomné skúšanie

Písomné skúšanie

.Didaktický test

Ústna odpoveď
Skupinová práca

Morfológia
Zvratné zámená
Aplikácia poznatkov
z morfológie

3
1
2

Občianska výchova

Žiak má:

Žiak:

♣

♣

Etická a náboženská výchova
Odborné predmety

– ústny prejav

aplikovať v ústnom aj
písomnom prejave
nadobudnuté
vedomosti z
morfológie a
pravopisu.

aplikoval v ústnom aj
písomnom prejave
nadobudnuté
vedomosti z
morfológie a
pravopisu.

písomný prejav /
pravopis/
Láska mladých ľudí /
poviedka/

3

Poviedka

1

Tempo, plynulé čítanie
textu
Obsah a charakteristika
postáv literárneho diela

1

1

Žiak má:

Žiak:

♣

♣

♣

vedieť po primeranej
príprave nahlas, plynulo a
výrazne prečítať text úryvku.
prerozprávať obsah
prečítaného úryvku.

♣

Vedel po primeranej príprave
nahlas, plynulo a výrazne
prečítať text úryvku.
prerozprával obsah
prečítaného úryvku.

♣

nájsť postavy v úryvku diela
a vytvoriť ich jednoduchú
charakteristiku.

♣

našiel postavy v úryvku diela
a vytvoriť ich jednoduchú
charakteristiku.

♣

reprodukovať definíciu
pojmu poviedka

♣

reprodukoval definíciu
pojmu poviedka
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Písomné skúšanie

Didaktický test

Etická výchova

Názov predmetu
Časový rozsah výučby

1 hodina týždenne,
vyučovacích hodín
prvý

Ročník
Kód a názov študijného
odboru
Vyučovací jazyk

spolu

33

2478 F strojárska výroba

slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných

vzťahov

v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická
výchova sa v prvom rade

zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža

v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Ľudia sa zabíjajú len
preto, že hovoria iným jazykom, že sú inej národnosti, rasy. Ľudstvo pred mnohými
stáročiami prišlo na to, že ak chceme spolu žiť, musíme si vychádzať v ústrety. Ľudia sa
dovtípili, že všetci sme veľmi zraniteľní, napríklad osem hodín denne je každý úplne
bezbranným. Keďže sme zraniteľní, musíme sa učiť vzájomnej úcte, aby sme rozsah našej
zraniteľnosti znižovali, aby sme čo najviac eliminovali možnosti vzájomného napadnutia.
Ľudia už v dávnoveku videli tento problém, a preto, aby boli bezpeční, vymysleli si určité
nezmeniteľné sady, pravidlá a rôznymi spôsobmi podmieňovali, aby sa tieto dodržiavali.
Tlmočí to Desatoro Božích prikázaní. Sú to základné pravidlá, o ktorých sa niet čo
dohadovať, každý rozumný človek s nimi súhlasí a podpíše sa pod ne. Problém s pravidlami
etiky, Desatora nie je v ich spochybnení, ale hlavne v tom, na koho všetko sa tieto zásady
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vzťahujú, ku komu všetkému sa musíme správať s etickým ohľadom. Základným znakom
primitivizmu je to, že etické ohľady sa obmedzujú na najbližšie príbuzenstvo. Doterajšia
skúsenosť nás, bohužiaľ, oprávňuje tvrdiť, že človek si predstavu pána prírody presadil
a presadzuje. Preľudnili sme si planétu a súčasne si ju zamorili. Predstava, že sme iný,
nadradený druh, je zhubná a nezodpovedná. Najdôležitejšou úlohou ľudstva je vytvárať iný
vzťah k svetu, ktorý by sa zakladal na vzťahu vzájomnej úcty, a nielen využívania. Teraz sa
ukazuje, že hranicu etického ohľadu, a to nie len na všetko ľudské, ale na všetko ľudské, ale
na všetko tvorstvo schopné cítenia, na každého, kto cíti bolesť. Problém nášho prežitia neväzí
v tom, či si dokážeme ešte viac podmaniť prírodu vo svoj prospech, ale naše prežitie sa viaže
na to, či ju dokážeme rešpektovať daný stav života ľudstva. Nesmieme rezignovať - tento stav
nás neoprávňuje k tomu, aby sme sa nepokúsili zmeniť trend našej civilizácie. Človek musí
byť ľudský, hľadať východisko z danej situácie, nepoddávať sa beznádeji.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je
• umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje
a spôsobilosti
•

ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti,
osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba
a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.,

•

umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť
medzi hodnotami a normami

•

vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu
k pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov

•

vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím,
rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou
v povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre
zodpovednosť

•

pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania
s každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti,
súvisiace s uvedenými hodnotami a normami.
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Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete Etická výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie
zvolených kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú:
Komunikatívne a socíalne interakčné spôsobilosti
-

oboznámiť sa na primeranej úrovni so základnými etickými postojmi
a spôsobilosťami

-

vysvetliť základné etické pojmy

-

osvojiť si základné princípy náboženskej a nenáboženskej etiky

-

nadobudnúť poznatky o dôležitých hodnotách a etických normách

-

rozvíjať svoju osobnosť a tvorivosť

Spôsobilosť byť demokratickým občanom
- rozmýšľať aktívne o svete a ľudskej spoločnosti
- rešpektovať pocit spoluzodpovednosti za to, aký svet je
- uplatňovať svoje práva, svoj názor
- vytvoriť si zdravé sebavedomie, ohodnotenie vlastného ja
- pozorovať objektívne a nezaujate život okolo nás

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

Názov tematického celku
Metódy

Formy práce

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

Frontálna výučba, frontálna a skupinová
práca žiakov, práca s knihou, brainstorming

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

Frontálna výučba, frontálna a skupinová
práca žiakov, práca s knihou, brainstorming

Etika sexuálneho života

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

Frontálna výučba, frontálna a skupinová
práca žiakov, práca s knihou, brainstorming

Dobré vzťahy v rodine

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

Frontálna výučba, frontálna a skupinová
práca žiakov, práca s knihou, brainstorming

Komunikácia

Dôstojnosť ľudskej osoby poznanie a pozitívne hodnotenie
seba a druhých
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Informačnoreceptívna - výklad,
Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ Reproduktívna rozhovor,Heuristická - rozhovor
osvojených etických zásad
riešenie úloh

Etika práce, etika a ekonomika

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

Frontálna výučba, frontálna a skupinová
práca žiakov, práca s knihou, brainstorming

Frontálna výučba, frontálna a skupinová
práca žiakov, práca s knihou

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
Názov tematického
celku

Komunikácia

Odborná literatúra

ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako sa
stať
sám
sebou.
Poľana
s.r.o.Bratislava,2000.

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Tabuľa

Učebnica

Farebné
papiere

Obrazový
materiál

Dataprojektor

Dôstojnosť
ľudskej osoby poznanie
a pozitívne
hodnotenie seba
a druhých
Etika sexuálneho
života

ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako sa
stať
sám
sebou.
Poľana
s.r.o.Bratislava,2000.
ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako byť
sám
sebou.
Poľana
s.r.o.Bratislava,2002.
ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako sa
stať sám sebou. Poľana s.r.o.
Bratislava, 2000.
ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako byť
sám sebou. Poľana s.r.o.Bratislava,
2002.
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Ďalšie
zdroje
(internet,
knižnica,
...
Internet
knižnica

Dobré vzťahy
v rodine

Filozofické
zovšeobecnenie
dosiaľ
osvojených
etických zásad

ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako sa
stať sám sebou. Poľana s.r.o.
Bratislava, 2000.

ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako sa
stať sám sebou. Poľana s.r.o.
Bratislava, 2000.
ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako byť
sám sebou. Poľana s.r.o.Bratislava,
2001.
ZELINA, M.-UHEREKOVÁ: Ako byť
sám sebou. Poľana s.r.o. Bratislava,
2002.

Etika práce, etika
KROŠLÁKOVÁ,J.a ekonomika

PALKOVIČOVÁ,M.: Úvod do sveta
práce pre stredné školy. SPN – Mladé
letá Bratislava, 2008.
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Tabuľa

Učebnica

Internet

Farebné
papiere

Obrazový
materiál

knižnica

dataprojektor

ROČNÍK: prvý
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Etická výchova
Názov tematického
celku
Témy
Komunikácia

Počet
hodín

Medzipredmetové
vzťahy

Očakávané
vzdelávacie
výstupy

7+2

Žiak má:
pozitívne. a negatívne.
city,
empatia a asertivita
v komunikácii.,
zdravá a nezdravá.
kritickosť,
tvorivosť riešenia
medziľudských vzťahov,
znaky prosocíalneho
správania,
nadviazanie, udržovanie
a ukončenie rozhovoru,
problémové úlohy,
modelové situácie

Dôstojnosť ľudskej
osoby

1

1

Dejepis

1

1
1

pomenovať, vysvetliť zákl.
etické postoje a
spôsobilosti

Žiak:
.

pomenoval, vysvetlil zákl.
etické postoje a
spôsobilosti

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústna odpoveď

rozvíjať a zdokonaľovať
základné etické postoje,
spôsobilosti

rozvíjal a zdokonaľoval
základné etické postoje,
spôsobilosti

Heuristické riešenie úloh

Didaktický test

rozvíjať sebaovládanie,
pozitívne hodnotenie seba
a druhých, komunikačné
zručnosti

rozvíjal sebaovládanie,
pozitívne hodnotenie seba
a druhých, komunikačné
zručnosti

tvorivo riešiť medziľudské
vzťahy

tvorivo riešil medziľudské
vzťahy

Brainstorming –
burza nápadov,

Prezentácia
projektu

Reproduktívna rozhovor

2
2

6+1

Žiak má:
1

sebaovládanie, pevná
vôľa, sebavýchova,

1

ľudia s iným
svetonázorom a ich

Slovenský jazyk
Občianka náuka

moje silné a slabé stránky
a ich poznanie,

pozitívne hodnotenie
druhých, prijateľný
kompromis,

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích
hodín
Kritériá hodnotenia
Metódy
Prostriedky
vzdelávacích
hodnotenia hodnotenia
výstupov

Slovenský jazyk

vysvetliť pojem kompromis

vysvetlil pojem kompromis

Občianka náuka

vymenovať najdôležitejšie
osobné silné a slabé
stránky, poukázať na ich
ďalší rozvoj respektíve
zánik

vymenoval najdôležitejšie
osobné silné a slabé
stránky, poukázať na ich
ďalší rozvoj respektíve
zánik
zdôvodnil na konkrétnych
príkladoch ako si rozvíjať
pevnú vôľu, sebavýchovu,
akceptovanie ľudí s iným

Dejepis

1
1

Žiak:

zdôvodniť na konkrétnych
príkladoch ako si rozvíjať
pevnú vôľu, sebavýchovu,
akceptovanie ľudí s iným
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Reproduktívna –
rozhovor

Prezentácia
projektu

Heuristické riešenie úloh

Ústna odpoveď

Ústne skúšanie

akceptovanie, základné
znaky náboženskej etiky,
ľudskej dôstojnosti, úcty
k handicapovaným
ľuďom,
rešpekt k iným rasám,
etnikám charakteristika
rasizmu a nacionalizmu,
systematizácia,
problémové úlohy,
modelové situácie

Etika sexuálneho života

svetonázorom

1
1
1

8+1

počatie a prenatálny
život,

1

pohlavne prenosné
choroby, AIDS,

1

optimálna prevencia
pohlavne prenosných
chorôb,
predčasný pohlavný život
a jeho dôsledky,
prirodzené a umelé
metódy regulácie počatia,

svetonázorom

1
1

Žiak má:
Literatúra
Biológia
Občianska náuka

Žiak:

uviesť a zdôvodniť dôležité
hodnoty a etické normy,
súvisiace so sexualitou,
zdravím, ekonomickým
životom, ktoré si žiak
prácou osvojí

uviedol a zdôvodnil
dôležité hodnoty a etické
normy, súvisiace so
sexualitou, zdravím,
ekonomickým životom,
ktoré si žiak prácou osvojil

posilniť na základe
modelových situácií rozvoj
morálneho úsudku, zmyslu
pre zodpovednosť

posilnil na základe
modelových situácií rozvoj
morálneho úsudku, zmyslu
pre zodpovednosť

1
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Ústne skúšanie

Ústna odpoveď

Písomné skúšanie

Písomná odpoveď

Heuristické riešenie úloh
Brainstorming –
burza nápadov

hodnota ľudského života,
interupcia, eutanázia,

1

promiskuita
a pornografia, ich mravný
dopad na život človeka,

1

ciele a hodnoty v mojom
živote,

1

systematizácia,
problémové úlohy,
modelové situácie

1

Dobré vzťahy v rodine

Rodinné spoločenstvo a ja,
očakávania mojich rodičov
a ich kompatibilita s mojimi
očakávaniami,
pochopenie života mojich
rodičov a súrodencov a z toho
vyplývajúce korigovanie alebo
upevnenie správania,
fungujúca rodina a prevencia
voči kriminalite a závislostiam,
systematizácia, problémové
úlohy, modelové situácie

4+1

1
1

Žiak má:
upevniť, rozviť, posilniť
základné postoje,
očakávanie ohľadne
rodiny

1
1
1
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Žiak:
upevnil, rozvil, posilnil
základné postoje,
očakávanie ohľadne rodiny

Ústne skúšanie

Ústna odpoveď

Písomné skúšanie

Písomná odpoveď

Brainstorming –
burza nápadov

Filozofické
zovšeobecnenie dosiaľ
osvojených etických
zásad
Súvislosť medzi hodnotami
a mravnými normami, medzi
právnymi a mravnými
normami,
svedomie, rozvíjanie
morálneho úsudku, česť,
pravda, poznanie a kultúra
ako etická hodnota,
mravné aspekty národného
uvedomenia
a demokratického občianstva,
význam prosociálnych vzorov
pre výchovu v jednotlivých
kultúrach,
systematizácia, problémové
úlohy, modelové situácie

Etika práce, etika
a ekonomika

Zamestnanie a povolanie,
práca a odpočinok,

4+1

1

Žiak má:

Žiak:

osvojiť si základné postoje,
spôsobilosti, súvisiace
s uvedenými hodnotami,
normami

osvojil si základné postoje,
spôsobilosti, súvisiace
s uvedenými hodnotami,
normami

Ústne skúšanie

Ústna odpoveď

Písomné skúšanie

Didaktický test
Prezentácia
projektu

1

1
1

1

4+1

1

profesijná etika. Etické
hodnoty súťaživosti
a spolupráce,

1

pravidlá „fair play“
v ekonomicko-pracovných
vzťahoch, etický kódex
zamestnanca,

1

prosociálne správanie ako
vedomé vytváranie

1

Žiak má:

analyzovať vlastnými
slovami pojmy
zamestnanie, povolanie,
profesijná etika, pravidlá
„fair play“ v ekonomicko –
pracovných vzťahoch,
prosocíalne správanie na
pracovisku
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Žiak:

analyzoval vlastnými
slovami pojmy
zamestnanie, povolanie,
profesijná etika, pravidlá
„fair play“ v ekonomicko –
pracovných vzťahoch,
prosocíalne správanie na
pracovisku

Ústne skúšanie

Ústna odpoveď

Písomné skúšanie

Didaktický test
Prezentácia
projektu

dobrých vzťahov na
pracovisku,
zhrnutie, záverečné
hodnotenie aktivity žiakov

1
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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.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmete etická výchova
Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie
1. Systematické hodnotenie žiaka je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej
škole. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných
učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu
žiaka nemôže byť znížená na základe správania žiaka.
2. Hodnotenie žiakov má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.
3. Žiak má právo

a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
c) na objektívne hodnotenie.

4. Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou, percentuálnym alebo slovným hodnotením.
5. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežná a súhrnná klasifikácia.
Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka.
Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
6. Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii sa uplatňuje primeraná náročnosť
a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy
vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa
považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj
prostriedok pozitívneho podporovania zdravého obrazu žiaka o ňom samom.
7. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka
pri písomných prácach doplní učiteľ klasifikáciu známkou o slovný komentár, v ktorom
vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.
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8. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava
učiteľ sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,
sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi
skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické), didaktickými testami, analýzou rôznych činností
žiaka, konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, s výchovným poradcom
alebo odbornými zamestnancami pedagogicko-psychologických či špeciálno-pedagogických
poradní, rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka.
9. Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku. Žiak ba mal byť
v priebehu polroka vyskúšaný minimálne trikrát, z toho aspoň raz ústne. Učiteľ oznámi
žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ
výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok oznámi žiakovi
a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

10. Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou alebo slovne hodnotený. Výsledné
hodnotenie písomnej práce môže byť vyjadrené percentami. Hodnotenie vyjadrené
percentami sa zaokrúhľuje na desatiny.
11. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:
a) známky za ústne odpovede,
b) známky za písomné práce alebo celková známka za písomné práce, vypočítaná prevodom
dosiahnutých bodov z maximálneho počtu bodov všetkých písomných prác na percentá
a následne na známku.
12. Výsledný stupeň prospechu žiaka určí vyučujúci predmetu. 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 na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom
období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.
V predmete etická výchova sa tvoria referáty, ktoré sa hodnotia podľa nasledovnej stupnice:
100 % - 90 %
89 % - 75 %
74 % - 50 %
49 % - 30 %
29 % - 0 %

výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk

Náboženská výchova
1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
prvý

2478 F strojárska výroba
slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia ako
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu

Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
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o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
svet
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o formovať svedomie
o spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu
o uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
a v cirkvi

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikatívne a socíalne interakčné spôsobilosti
-

oboznámiť sa na primeranej úrovni so základnými etickými postojmi
a spôsobilosťami

-

vysvetliť základné etické pojmy

-

osvojiť si základné princípy náboženskej a nenáboženskej etiky

-

nadobudnúť poznatky o dôležitých hodnotách a etických normách

-

rozvíjať svoju osobnosť a tvorivosť

Spôsobilosť byť demokratickým občanom
- rozmýšľať aktívne o svete a ľudskej spoločnosti
- rešpektovať pocit spoluzodpovednosti za to, aký svet je
- uplatňovať svoje práva, svoj názor
- vytvoriť si zdravé sebavedomie, ohodnotenie vlastného ja
- pozorovať objektívne a nezaujate život okolo nás
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Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

Hľadanie cesty

Motivačné rozprávanie,
motivačný rozhovor, diskusia,
inscenačná metóda, fixačné
metódy – AZ kvíz

Boh v ľudskom svete

Motivačná demonštrácia –
obraz, dramatizácia, simulácia

Byť človekom

Manipulácia s predmetmi práca so symbolmi, didaktická
hra, fixačné metódy – AZ kvíz

Na ceste k osobnosti – šance
a riziká

Heuristická metóda – učenie
sa pomocou riešenia
problémov, práca so symbolmi

Boh a človek

Projektová metóda, diskusia,
fixačné metódy – AZ kvíz
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s mapou, práca so
Svätým písmom, práca s
textom legendy
Práca s obrazom,
fotovyjadrenie, Koláž,
kreslenie, práca s karikatúrou
Simulácia, hranie rolí
Kvíz, hodnotenie anketou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s mapou, práca so
Svätým písmom, práca s
textom legendy
Práca s obrazom,
fotovyjadrenie, Koláž,
kreslenie, práca s karikatúrou
Simulácia, hranie rolí
Kvíz, hodnotenie anketou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s mapou, práca so
Svätým písmom, práca s
textom legendy
Práca s obrazom,
fotovyjadrenie, Koláž,
kreslenie, práca s karikatúrou
Simulácia, hranie rolí
Kvíz, hodnotenie anketou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s mapou, práca so
Svätým písmom, práca s
textom legendy
Práca s obrazom,
fotovyjadrenie, Koláž,
kreslenie, práca s karikatúrou
Simulácia, hranie rolí
Kvíz, hodnotenie anketou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s mapou, práca so

Človek v spoločenstve

Didaktická hra,
rozhovorprojektová metóda,
fixačné metódy – AZ kvíz

Svätým písmom, práca s
textom legendy
Práca s obrazom,
fotovyjadrenie, Koláž,
kreslenie, práca s karikatúrou
Simulácia, hranie rolí
Kvíz, hodnotenie anketou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s mapou, práca so
Svätým písmom, práca s
textom legendy
Práca s obrazom,
fotovyjadrenie, Koláž,
kreslenie, práca s karikatúrou
Simulácia, hranie rolí
Kvíz, hodnotenie anketou

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Hľadanie cesty

metodická príručka
katolíckeho náboženstva
pre prvý ročník
stredných škôl „Vzťahy a
zodpovednosť“, vydanú
KPKC, n.o. v Spišskej
Novej Vsi

Boh
v
svete

ľudskom

Byť človekom

Didaktická
technika
dataprojektor
PC s CDROM
vlastná
obrazová
prezentácia

Sväté písmo,
Katechizmus Katolíckej
cirkvi
metodická príručka
katolíckeho náboženstva
pre prvý ročník
stredných škôl „Vzťahy a
zodpovednosť“, vydanú
KPKC, n.o. v Spišskej
Novej Vsi
Sväté písmo,
Katechizmus Katolíckej
cirkvi
metodická príručka
katolíckeho náboženstva
pre prvý ročník
stredných škôl „Vzťahy a
zodpovednosť“, vydanú
KPKC, n.o. v Spišskej
Novej Vsi
Sväté písmo,
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Materiálne
výučbové
prostriedky
biblické mapy
pracovné
listy
nastrihané
papiere
rôzne druhy
farieb
KKC, SV.P.
obrazy

dataprojektor
PC s CDROM
vlastná
obrazová
prezentácia

SVP
KKC
šatky,
nožnice,
lepidlá
obrázky z
časopisov

dataprojektor
PC s CDROM
vlastná
obrazová
prezentácia

biblické mapy
pracovné
listy
KKC, SV.P.
obrazy
semienka
plagátové
papiere

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Na
ceste
k
osobnosti – šance a
riziká

Sväté písmo,
Katechizmus Katolíckej
cirkvi
metodická príručka
katolíckeho náboženstva
pre druhý ročník
stredných škôl „Hodnoty
a rozhodnutia“, vydanú
KPKC, n.o. v Spišskej
Novej Vsi
Sväté písmo,
Katechizmus Katolíckej
cirkvi,

Boh a človek

Človek
spoločenstve

Katechizmus Katolíckej
cirkvi
metodická príručka
katolíckeho náboženstva
pre prvý ročník
stredných škôl „Vzťahy a
zodpovednosť“, vydanú
KPKC, n.o. v Spišskej
Novej Vsi

v

metodická príručka
katolíckeho náboženstva
pre druhý ročník
stredných škôl „Hodnoty
a rozhodnutia“, vydanú
KPKC, n.o. v Spišskej
Novej Vsi
Sväté písmo,
Katechizmus Katolíckej
cirkvi,
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dataprojektor
PC s CDROM
vlastná
obrazová
prezentácia

biblické mapy
pracovné
listy
KKC, SV.P.
obrazy
farebné šatky
kartičky
s výrokmi
chlieb, kameň

dataprojektor
PC s CDROM
vlastná
obrazová
prezentácia

biblické mapy
pracovné
listy
KKC, SV.P.
obrazy
plagátové
papiere
farebné šatky
papierová
maketa
domu(puzzle)
šnúrky

dataprojektor
PC s CDROM
vlastná
obrazová
prezentácia

biblické mapy
pracovné
listy
nastrihané
papiere
rôzne druhy
farieb
KKC, SV.P.
obrazy

ROČNÍK: PRVÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Názov tematického celku
Témy

Hodiny

1. Hľadanie cesty

7

Naše cesty sa spojili

Cesta k druhým – komunikácia

Medzipredmetové
vzťahy

1

1

1
Etická výchova

Trojrozmernosť človeka

1

- typy osobnosti, svetové
náboženstvá

Slovenský jazyk a literatúra –
komunikácia a jej druhy
Človek a jeho otázky - zmysel
života

Človek- bytosť náboženská

2

1

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:

Občianska náuka
Komunikácia cez internet

1 hodina týždenne , spolu 33 vyučovacích hodín
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Žiak:

formulovať pravidlá vyučovacej
hodiny.
prejaviť záujem o spoluprácu
v skupine
definovať komunikáciu
a vymenovať druhy komunikácie
vnímať neverbálne prejavy
komunikácie druhých
zdôvodniť potrebu modlitby

formuloval pravidlá vyučovacej
hodiny.
prejavil záujem o spoluprácu
v skupine
definoval komunikáciu
a vymenoval druhy komunikácie
zdôvodnil potrebu modlitby

zdôvodniť dôležitosť správnej
komunikácie pre medziľudské
vzťahy
uplatniť spoločensky vhodné
spôsoby komunikácie vo
formálnych a neformálnych
vzťahoch
pomenovať a vysvetliť
trojrozmernosť človeka
rozvíjať svoj telesný, duševný
a duchovný rozmer

zdôvodnil dôležitosť správnej
komunikácie

vysvetliť zmysel života človeka
v kontexte Svätého písma (Ef
1,5; 1 Jn 4,8.16; 1 Kor 13,1-3)
a na podklade učenia Katolíckej
cirkvi (KKC 356; Redemptor
hominis, 45; Evangelium vitae,
Úvod 2)
dávať svojmu správaniu a životu
zmysel
zdôvodniť vznik a potrebu
náboženstva (KKC 27- 28)
vysvetliť pojmy monoteizmus,
polyteizmus
vysvetliť rozdiel medzi
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ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

pomenoval a vysvetlil, uviedol
príklady telesného, duševného
a spirituálneho rozmeru človeka
vysvetlil potrebu ich rozvíjania
uviedol miesto a text vo Sv. pís.,
kde sa spomína trojrozmernosť
človeka
uviedol príklady chápania
zmyslu života v súčasnosti
vysvetlil zmysel života človeka
v kontexte Sv. písma a učenia
Cirkvi

vysvetlil pôvod slova
náboženstvo
vysvetlil pojmy monoteizmus,
polyteizmus
vysvetliť rozdiel medzi

ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

slovné
hodnotenie

pochvala

prirodzeným a zjaveným
náboženstvom
uviesť príklady prirodzených
náboženstiev a zjavených
náboženstiev
charakterizovať jednotlivé prvky
náboženstva

2. Boh v ľudskom svete

8

Počúvanie

1

Metafora – reč viery

1

Božie slovo v ľudskom slove

1

Počúvať Boha

Vydať sa na cestu – Abrahám

1

1

Žiak má:

Literárna výchova
- Epická poézia - metafora

Slovenský jazyk –
Konverzácia, typy
komunikácie

Dejepis - Revolúcia bez
mantinelov- osvietenstvo,
ľudské práva

Občianska náuka
Etická výchova
- Ľudské práva
Ísť vlastnou cestou – konflikt vo
svedomí

1

Dekalóg - Magna charta ľudských
práv

1

prirodzeným a zjaveným
náboženstvom a uviedol
jednotlivé príklady
pomenoval hlavné prvky
náboženstva
pomenoval hlavné prejavy
náboženského človeka

Žiak:

vysvetliť podstatu aktívneho
počúvania
pomenovať komunikačné
bariéry
porovnať aktívne a pasívne
počúvanie

vysvetlil podstatu aktívneho
počúvania
pomenoval komunikačné bariéry
porovnal aktívne a pasívne
počúvanie

použiť metafory na vyjadrenie
ťažko vyjadriteľných
skutočností.
uviesť príklady ľudskej
skúsenosti zdieľania Boha
s človekom.
zdôvodniť význam počúvania
Boha
uviesť podmienky pre počutie
Božieho hlasu v svojom živote
posúdiť, ktoré podmienky sa
vyskytli u Samuela

použil metafory na vyjadrenie
ťažko vyjadriteľných
skutočností.
uviedol príklady ľudskej
skúsenosti zdieľania Boha
s človekom.
zdôvodniť význam počúvania
Boha
uviesť podmienky pre počutie
Božieho hlasu v svojom živote
posúdiť, ktoré podmienky sa
vyskytli u Samuela

aktívne a so záujmom počúvať
interpretovať príbeh Božieho
oslovenia Abraháma

zdôvodnil potrebu dôvery
v medziľud. vzťahoch
uviedol príklady na dôveru voči
Bohu
vysvetlil povolanie a poslušnosť
vo viere cez Abraháma
a poslušnosť vo viere na
podklade KKC
definoval svedomie na podklade
KKC
zdôvodnil potrebu formovania
svedomia (KKC 1783-1785)
vysvetlil všeobecne platné
pravidlá pri neistom rozhodovaní
sa podľa svedomia (KKC 1789)
rozlíšil prirodzený a ľudský
zákon
uviedol posolstvo prikázaní prvej
a druhej tabule
vysvetlil a stručne Dekalógu

definovať svedomie na
podklade KKC 1796
zdôvodniť potrebu formovania
svedomia (KKC 1783-1785)
vysvetliť všeobecne platné
pravidlá pri neistom rozhodovaní
sa podľa svedomia (KKC 1789)
rozlíšiť prirodzený a ľudský
zákon
uviesť posolstvo prikázaní prvej
a druhej tabule Dekalógu
vysvetlil a stručne
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ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

Boh čaká na ľudské „áno“

1

3. Byť človekom

5

Môj počiatok

1

Ekológia človeka

1
Slovenský jazyk a literatúra
- médiá, publicistický štýl

Spravodajské hodnoty
((stereotypy v médiách)

1

Ježiš – Boží Syn a Syn človeka –
Ježiš v evanjeliách

2

4. Na ceste k osobnosti –
šance a riziká

4

Ľudia, ktorí ma oslovili –
osobnosti

1

charakterizoval druhy zákonov
vysvetlil pojem prirodzený zákon
uviedol prvky záväznosti
ľudského zákona
obhájil svoje práva, rešpektoval
ľudské práva druhých ľudí
a osobne sa angažoval proti ich
porušovaniu

interpretovať príbeh Božieho
oslovenia Márie ako príklad
skúsenosti zdieľania Boha s
človekom
uviesť iné príklady ľudskej
skúsenosti zdieľania Boha
s človekom

analyzoval postoj viery a dôvery
Márie pri zvestovaní
pomenoval Máriin úkon pri
zvest. v kontexte KKC
zhodnotil úlohu Márie v dejinách
spásy

Žiak má:

Občianska náuka – dôstojnosť
osoby, ľudské práva
Dôstojnosť osoby

charakterizoval druhy zákonov
vysvetlil pojem prirodzený zákon
porovnať Dekalóg s Listinou
ľudských práv
obhájiť svoje práva, rešpektovať
ľudské práva druhých ľudí
a osobne sa angažovať proti ich
porušovaniu

Dejepis –vznik kresťanstva,
stredovek

pochvala

ústne skúšanie

frontálne
opakovanie

Žiak:

vysvetliť tajomstvo svojho
počiatku na vedeckom podklade
a v kontexte Sv. písma
uvedomiť si dar vlastnej
existencie
definovať učenie cirkvi o ľudskej
osobe (KKC 357)
obhájiť dôstojnosť ľudského
života od počatia
vážiť si hodnotu ľudského života

vysvetlil tajomstvo svojho
počiatku na vedeckom podklade
a v kontexte Sv. písma
uvedomil si dar vlastnej
existencie
definoval pojem osoba,
prirodzenosť, podstata
vedel vysvetliť pôvod dôstojnosti
človeka

kriticky posúdiť informácie
v médiách.

kriticky posúdil informácie
v médiách.

definovať učenie Cirkvi o osobe
Ježiša Krista (KKC 471, 480)
analyzovať a prehodnotiť
komponenty problémovej
situácie spochybňovania
Ježišovej ľudskej alebo božskej
prirodzenosti

definoval učenie Cirkvi o osobe
Ježiša Krista (KKC 471, 480)
analyzoval a prehodnotil
komponenty problémovej
situácie spochybňovania
Ježišovej ľudskej alebo božskej
prirodzenosti

Žiak má:
Slovenský jazyk a literatúra –
poviedková tvorba
J:G:Tajovského – dedinský
človek

slovné
hodnotenie

písomná práca

vypĺňanie
pracovných
listov

slovné
hodnotenie

pochvala

ústne skúšanie

frontálne
opakovanie

Žiak:

definovať pojem osobnosť
vymenovať zložky štruktúry
a znaky osobnosti
porovnať rozdiel medzi pojmami
osoba a osobnosť
charakterizovať osobnosť Ježiša
Krista
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definoval pojem osobnosť
vymenoval jej zložky a znaky
porovnal rozdiel medzi pojmami
osoba a osobnosť
vedel charakterizovať osobnosť
JK a zaujať k nej osobný postoj

písomná práca

vypĺňanie
pracovných
listov

Občianska náuka – idoly,
vzory

Na ceste k osobnosti

Deformácia osobnosti

1

1

1
Krištof – pútnik hľadajúci zmysel
života

5. Boh a človek

Boh vzťahov

Žiak má:

3

1

Občianska náuka
- vzťahy medzi ľuďmi
S Tebou na ceste

Znovu nájdený Otec

1

1

obhájiť historickosť Ježiša Krista
kriticky posúdiť informácie v
médiách
uvedomiť si dar vlastnej
existencie
pomenovať a stručne
charakterizovať kroky vedúce
k zrelosti osobnosti veriaceho
človeka
vedome spolupracovať na
formovaní vlastnej osobnosti aj
cez spytovanie svedomia
vážiť si hodnotu ľudského života
uvedomiť si dopad negatívnych
vplyvoch návykových látok
a iných závislostiach na
osobnosť
charakterizovať Ježišov model
životnej cesty
vysvetliť zmysel vzniku
kresťanských stredovekých
legiend
interpretovať zmysel
symbolickej reči v legende o sv.
Krištofovi

Slovenský jazyk a literatúra –
Zločin a trest

pomenoval a stručne
charakterizoval kroky vedúce
k zrelosti veriaceho človeka
vedel vysvetliť význam
spytovania svedomia v súvislosti
s rozvojom osobnosti

vedel zdôvodniť negatívne
vplyvy závislosti na ľudský život
pomenoval a vysvetlil závislosti
znehodnocujúce život
vedel charakterizovať Ježišov
model životnej cesty
vysvetlil zmysel vzniku
kresťanských stredovekých
legiend
interpretoval zmysel symbolickej
reči v legende o sv. Krištofovi

ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

slovné
hodnotenie

pochvala

ústne skúšanie

frontálne
opakovanie

Žiak:

vysvetliť podstatu Trojjediného
Boha a definovať jeho vzťahy
v ňom samom
vysvetliť identitu človeka
v porovnaní s identitou
Trojjediného Boha
definovať spôsoby komunikácie
s Bohom
definovať sviatosti
definovať matériu a formu
sviatosti krstu a birmovania
uvedomiť si dôležitosť týchto
sviatostí
nájsť súvis medzi sviatosťou
krstu a birmovania
porovnať lásku človeka a lásku
Boha
pomenovať predpoklady prijatia
sviatosti zmierenia a jej
jednotlivé časti
nájsť súvis medzi
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vysvetlil podstatu Trojjediného
Boha a definoval jeho vzťahy
v ňom samom
vysvetlil identitu človeka
v porovnaní s identitou
Trojjediného Boha
definoval spôsoby komunikácie
s Bohom
definoval sviatosti
definoval matériu a formu
sviatosti krstu a birmovania
uvedomil si dôležitosť týchto
sviatostí
našiel súvis medzi sviatosťou
krstu a birmovania
porovnal lásku človeka a lásku
Boha
pomenoval predpoklady prijatia
sviatosti zmierenia a jej
jednotlivé časti
našiel súvis medzi

písomná práca

vypĺňanie
pracovných
listov

slovné
hodnotenie

pochvala

podobenstvom o Marnotrat.
synovi a spoveďou
konfrontovať
sa
s vlastnou
vinou,
byť
otvorený
pre
kresťanský pohľad na vinu a
odpustenie
uvedomiť si dôležitosť tejto
sviatosti

6. Človek v spoločenstve

Žiak má:

6

Muž a žena – ikona Boha
2

Slovenský jazyk a literatúra –
vzory, príklady z diel svetovej
literatúry – silné ženy a muži

AIDS – choroba vzťahov
1
Občianska náuka – rodina,
priatelia
Kto je môj brat, moja sestra?

1
Ekológia – starostlivosť
o zdravie, ekológia človeka

Povolanie

1
Etická výchova psychohygiena

Slávnosť ako hodnota dávajúca
životu hlbší rozmer

1

podobenstvom o Marnotrat.
synovi a spoveďou
konfrontoval
sa
s vlastnou
vinou,
bol
otvorený
pre
kresťanský pohľad na vinu a
odpustenie
uvedomil si dôležitosť tejto
sviatosti

Žiak:

vysvetliť význam a úlohu
otcovstva a materstva
vysvetliť ich prameň na
podklade KKC
opísať podstatné prvky pri
budovaní vzťahu
oceniť hodnotu vzťahov v rodine
vyberať si z alternatív
s uvedomovaním si následkov
rizikového sexuálneho
správania.
vysvetliť biblický pôvod bratstva
uviesť rozdiely v jeho chápaní
v dejinách
prejaviť záujem o ľudí, s ktorými
sa stretáva

vysvetlil význam a úlohu
otcovstva a materstva
vysvetlil ich prameň na podklade
KKC
opísal podstatné prvky pri
budovaní vzťahu
ocenil hodnotu vzťahov v rodine
vyberal si z alternatív
s uvedomovaním si následkov
rizikového sexuálneho
správania.
vysvetlil biblický pôvod bratstva
uviedol rozdiely v jeho chápaní
v dejinách
prejavil záujem o ľudí, s ktorými
sa stretáva

vysvetliť rozdiel medzi pojmom
zamestnanie a povolanie
pomenovať a vysvetliť realizáciu
jednotlivých povolaní v Cirkvi
vysvetliť jednotlivo ich prínos
hľadať svoje miesto v Cirkvi
vnímať slávnosť ako hodnotu,
ktorá dáva životu hlbší rozmer
zdôvodniť kresťanské slávenie
nedele a sviatkov.

vysvetlil rozdiel medzi pojmom
zamestnanie a povolanie
pomenoval a vysvetlil realizáciu
jednotlivých povolaní v Cirkvi
vysvetlil jednotlivo ich prínos
hľadá svoje miesto v Cirkvi
vnímal slávnosť ako hodnotu,
ktorá dáva životu hlbší rozmer
zdôvodnil kresťanské slávenie
nedele a sviatkov.

ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

ústne skúšanie
písomná práca

frontálne
opakovanie
vypĺňanie
pracovných
listov

Všeobecné pokyny hodnotenia
Žiaci v predmete náboženská výchova sú klasifikovaní podľa Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov stredných škôl - čl. 15 - Klasifikácia predmetov etická výchova, náboženská výchova a psychosociálny tréning. Na vysvedčení sa
uvádza v kolónke predmetu známka podľa splnených kritérií uvedených pri danom stupni.
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Názov predmetu

Občianska náuka

Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk

0,5 hodiny týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín
Prvý
2487 F strojárska výroba
slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek, hodnoty a spoločnosť . Na vytvorenie
predmetu sme integrovali tieto obsahové štandardy: Úvod do spoločenskovedného
vzdelávania. Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia a základy komunikácie,
Demokracia a jej fungovanie, Mravné rozhodovanie človeka, Človek a právne vzťahy, Vplyv
hospodárskych podmienok na život človeka, Zmysel a spôsob života, Filozoficko-etické
základy hľadania zmyslu života, Estetika životného prostredia, Ľudové a regionálne umenie,
Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života.
Obsah predmetu je štruktúrovaný do tematických celkov / téma a podtémy /. Vedomosti a
zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete rozvíjajú osobnosť človeka s
vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta k človeku, prírode,
spolupráca, národné hodnoty. Vychováva k vlastenectvu a posilňuje rešpekt k základným
princípom demokracie, tolerancie a rešpektovaniu ľudských práv. Pripravuje mladú generáciu
pre život v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe, medzi národmi. Pri výbere učiva sme pristupovali s
prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby sa základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy
budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti, ktoré
môžu využiť v občianskom živote.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania Občianskej náuky majú stimulovať rozvoj
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.
Na podporu a rozvoj týchto schopností je do vyučovania občianskej náuky v každom ročníku
zaradená práca s výpočtovou technikou využívajúcou e – learningový portál školy. Žiaci
samostatne alebo s vyučujúcim pracujú s pripravenými učebnými textami, následne sú
testovaní z problematík spracovaných v jednotlivých tematických celkoch predmetu. Učebné
texty a testy sú navrhované tak, aby sa dotýkali kľúčových vedomostí a pomáhali prehlbovať
vedomosti získané na vyučovacích hodinách. Učiteľ žiaka motivuje, povzbudzuje a podporuje
jeho aktivitu nielen vo všeobecnej oblasti, ale aj vzhľadom na študijný odbor.
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Učiteľ má zase povinnosť motivovať,
viesť k tvorivosti, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho
aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predkladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu
Občianska náuka prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie
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stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete
budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie: komunikatívne a sociálno interakčné,
spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a
spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto dôležitou súčasťou teoretického poznávania
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie
poznatkov je okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva v
jednotlivých tematických celkoch., úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a
využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet
Občianska náuka je úzko previazaný s predmetom Etická výchova v mnohých jeho
tematických celkoch.

Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet Občianska náuka preferuje aktívne občianstvo, rôzne prístupy k riešeniu problémov
každodennej praxe, pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty
vzdelania a vzdelanostnej mobility. Vzdelávacia oblasť má v odbornom školstve výraznú
antropocentrickú orientáciu a to v stanovení cieľov, v obsahu a rozsahu učiva a tiež pri voľbe
prostriedkov, foriem a metód práce vo výučbe. Oblasť vzdelávania obsahuje učivo z rôznych
humanitných a sociálnovedných disciplín, ako sú psychológia, sociálna psychológia,
sociológia, politológia, teória štátu a práva, ekonómia, etika, estetika, náboženská výchova,
filozofia, história a čiastočne i geografia. Na 3.stupni vzdelania sú rozdiely v proporciách
medzi cieľmi kognitívnymi (vedomosti, zručnosti) a cieľmi socioefektívnymi (záujmy,
postoje, hodnotová orientácia) zdôraznené najviac, pretože ide o úplné stredné odborné
vzdelanie. na obidvoch stupňoch sú však určité vedomosti a zručnosti nutné, aby bolo možné
naplniť formatívne ciele. Výchova k estetickému vnímaniu tvorí pre svoj syntetický charakter
a špecifický obsah dôležitú súčasť všeobecnej vzdelanosti. Podieľa sa na kultivácii človeka,
na schopnosti plne prežiť život, má poznávaciu, integračnú a kreatívnu funkciu, pripravuje
človeka na život aj pracovný proces, na vytváranie materiálnych a kultúrnych hodnôt, pomáha
pri hodnotovej a vkusovej orientácii a pri formovaní postojov človeka.
Cieľom predmetu je motivovať žiakov k získaniu nových vedomostí, aby sa aktívne uplatnili
v živote. Poznatky zo psychológie majú žiakovi pomôcť poznať vlastnú osobnosť a naučiť sa
vyrovnávať so zmenami, ktoré sú pre jeho vek typické, čo má viesť k následnému
sebauvedomovaniu a sebavýchove.
Cieľom sociálnej psychológie je oboznámiť žiakov so sociálnym prostredím a sociálnou
interakciou, má naučiť žiakov nadväzovať kontakt s ľuďmi, aby boli schopní počúvať ľudí a
porozumieť im, komunikovať s nimi, uvedomiť si potreby regulovať správanie, aby často
nedochádzalo ku konfliktom a napätiu medzi ľuďmi.
Cieľom obsahového štandardu Demokracia a jej fungovanie je pochopiť základné princípy
demokracie, prakticky si budú nacvičovať demokratické prístupy k dianiu v triede, v
záujmových organizáciách.
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Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardami a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardami.

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete občianska náuka využívame pre vytváranie a rozvíjanie
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú:
Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a
zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života.
Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam,
povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým
inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú
veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.
Absolvent má:
- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne
zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia
a potreby,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
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Stratégia vyučovania
Ročník

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

motivačné – rozprávanie,
rozhovor, demonštrácia,
problém, výzva, aktualizácia,
pochvala, povzbudenie, kritika

1.
Človek ako jedinec

expozičné – rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, výklad, beseda,
dramatizácia,
demonštrácia,
pozorovanie, hra, projektová
práca, samostatná práca, práca
s knihou, samostatné štúdium s
využitím techniky, diskusia,
brainstorming,
situačné
metódy;

1.
Človek a spoločnosť

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca žiakov
Demonštrácie
Práca s knihou

fixačné – metóda opakovania
a upevňovania učiva, metóda
predĺženého výkladu;

1.

diagnostické a klasifikačné –
metóda hodnotenia, kontroly
a klasifikácie.

Občan a štát

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Človek ako jedinec

Človek a spoločnosť

Občan a štát

Odborná literatúra

Didaktická
technika

KOŠČ,
M:
Základy
psychológie.Bratislava:
SPN, 1998, 111s.

Tabuľa
dataprojektor

SOPÓCI, J.- BÚZIK, B.:
Základy
sociológie.
Bratislava: SPN, 1995,
124s.
KRŠKOVÁ,
A.KRÁTKA, D.: Základy
práva. Bratislava: SPN,
1995, 119s.

Tabuľa
dataprojektor

Tabuľa
dataprojektor
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Materiálne
výučbové
prostriedky
Učebnica
Obrazový
materiál
Učebnica
Obrazový
materiál
Učebnica
Obrazový
materiál

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
Internet
Časopisy
On- line knižnica
Internet
Časopisy
On- line knižnica
Internet
Časopisy
On- line knižnica

ROČNÍK: prvý
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Občianska náuka
Názov tematického celku
Témy
Človek ako jedinec

Počet
hodín


Medziľudská
komunikácia

Rodina, jej funkcie,
typy rodín, práva a povinnosti
členov rodiny
• Partnerské vzťahy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- vedieť na príkladoch zo života ako
človek vníma, prežíva a poznáva
skutočnosť, seba a druhých ľudí a čo
vplýva
na
jeho
vnímanie
a
poznávanie

- vedel na príkladoch zo života ako
človek vníma, prežíva a poznáva
skutočnosť, seba a druhých ľudí a čo
vplýva
na
jeho
vnímanie
a
poznávanie

1

poznať a uplatniť zásady duševnej
hygieny

- poznal a uplatnil zásady duševnej
hygieny

1

- vysvetliť príčiny stresu a uviesť
dôsledky stresu na vybranej situácii
zo života

- vysvetlil príčiny stresu a uviedol
dôsledky stresu na vybranej situácii
zo života

- využiť získané poznatky pri
sebapoznávaní, poznávaní druhých
ľudí, voľbe profesijnej orientácie,
uviesť na príkladoch zo života vhodné
spôsoby
vyrovnávania
sa
s
náročnými životnými skúsenosťami

- využil získané poznatky pri
sebapoznávaní, poznávaní druhých
ľudí, voľbe profesijnej orientácie,
uviedol na príkladoch zo života
vhodné spôsoby vyrovnávania sa s
náročnými životnými skúsenosťami

1


Psychické schopnosti,
inteligencia, nadanie

Vplyv emócií na výkon
človeka, psychické zdravie a
stres

Praktické využitie
psychologických poznatkov,
• základné pojmy
pracovného práva –
práca, povolanie,
zamestnanie,
pracovné
miesto,fyzická a
právnická osoba,


Socializácia, sociálne
vzťahy, role, pozície

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

4


Psychika a jej vnútorné
a vonkajšie prejavy

Človek a spoločnosť

Medzipredmetové
vzťahy

0,5 hodiny týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín

Etická a náboženská výchova
Slovenský jazyk a literatúra

1

7
1

Etická a náboženská výchova
Slovenský jazyk a literatúra

1

1

Žiak má:

Žiak:

- vysvetliť príčiny a spôsoby odlišností
ľudí v prejavoch správania
- uplatniť spoločensky vhodné spôsoby
komunikácie
vo
formálnych
a
neformálnych vzťahoch
- uviesť dôsledky predsudkov a
nerešpektovania kultúrnych odlišností
príslušníkov rôznych sociálnych skupín
- vysvetliť rozdiely vo fungovaní
jednotlivých typoch rodín
- vysvetliť jednotlivé práva a povinnosti
členov rodiny
- ilustrovať na príkladoch rôzne
partnerské vzťahy

- vysvetlil príčiny a spôsoby odlišností
ľudí v prejavoch správania
- uplatnil spoločensky vhodné spôsoby
komunikácie vo formálnych a
neformálnych vzťahoch
- uviedol dôsledky predsudkov a
nerešpektovania kultúrnych odlišností
príslušníkov rôznych sociálnych skupín
- vysvetllil rozdiely vo fungovaní
jednotlivých typoch rodín
- vysvetlil jednotlivé práva a povinnosti
členov rodiny
- ilustroval na príkladoch rôzne
partnerské vzťahy
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Písomné
skúšanie

Písomné
skúšanie

.Didaktický test

Ústna odpoveď
Skupinová práca

povinnosti
zamestnávateľa a
zamestnanca po
vzniku pracovného
pomeru,

1
1



1


Škola, rola žiaka
a učiteľa, práva a povinnosti v
škole, školská samospráva

1

- poznať práva a povinnosti v škole
- ilustrovať na príkladoch možnosti
angažovania sa v školskom prostredí
- obhajovať svoju verziu racionálneho
využívania voľného času
- objasniť podstatu niektorých vybraných
sociálnych problémov súčasnosti
- popísať možné dopady sociálno
patologického správania na jedinca
a spoločnosť

- poznal práva a povinnosti v škole
- ilustroval na príkladoch možnosti
angažovania sa v školskom prostredí
- obhajoval svoju verziu racionálneho
využívania voľného času
- objasnil podstatu niektorých vybraných
sociálnych problémov súčasnosti
-popísal možné dopady sociálnopatologického na správania na
jedinca a spoločnosť

Žiak má:

Žiak:

- vysvetliť význam občianstva pre človeka

- vysvetlil význam občianstva pre človeka

Voľný čas, záujmy




Sociálne problémy
(kriminalita, extrémizmus)
Občan a štát


Občianska
spoločnosť, princípy
demokratického riadenia
spoločnosti

Právny štát, základné
práva a povinnosti občanov,
prijímací pohovor, základné
pravidlá riadenia vlastných
financií.


Ústava Slovenskej
republiky, participácia
občana na chode spoločnosti,
•

využívania finančných
informácií a
finančných služieb,

6
1

Etická a náboženská výchova
Slovenský jazyk a literatúra

1

1

1

- charakterizovať podstatu demokracie

- charakterizoval podstatu demokracie

- porovnať na vybraných príkladoch
demokratické a nedemokratické formy
riadenia spoločnosti

- porovnal na vybraných príkladoch
demokratické a nedemokratické formy
riadenia spoločnosti

- vysvetliť funkciu ústavy v štáte a oblasti,
ktoré upravuje

- vysvetlil funkciu ústavy v štáte a oblasti,
ktoré upravuje

- objasniť príčiny rozdelenia štátnej moci v
SR na tri nezávislé zložky

- objasnil príčiny rozdelenia štátnej moci v
SR na tri nezávislé zložky

- porovnať funkcie a úlohy orgánov štátnej
moci SR

- porovnal funkcie a úlohy orgánov štátnej
moci SR

- uviesť príklady, ako môže občan
ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v
štáte
- ovládať praktickú občiansku komunikáciu
v styku s úradmi

1

- charakterizovať podstatu komunálnych,
parlamentných a prezidentských volieb
- uviesť zásady a princípy práv detí, svoje
práva a povinnosti
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- uvedol príklady, ako môže občan
ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v
štáte
- ovládal praktickú občiansku komunikáciu
v styku s úradmi
- charakterizoval podstatu komunálnych,
parlamentných a prezidentských volieb
- uvedol zásady a princípy práv detí, svoje
práva a povinnosti
- obhajoval svoje práva a rešpektoval
ľudské práva druhých ľudí

Písomné
skúšanie

Didaktický test


Verejná správa,
samospráva, volebný systém
v SR

1

- obhájiť svoje práva a rešpektovať ľudské
práva druhých ľudí

- správal sa zodpovedne - v zmysle hesla
„Neznalosť zákona neospravedlňuje“.

- správať sa zodpovedne - v zmysle hesla
„Neznalosť zákona neospravedlňuje“.


Ľudské práva,
dokumenty o ľudských
právach


riziká spojené s
riadením vlastných financií,


Systém ochrany
ľudských práv, práva dieťaťa

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Hodnotenie žiakov bude podľa klasifikačného poriadku a tiež bude založené na ústnom zhodnotení a komentári. Odpovede žiakov budú mať ústnej aj písomnej formy, formou
krátkych informačných previerok a testov.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia ŠkVP, použijú sa adekvátne
metódy a prostriedky hodnotenia.
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Názov predmetu

Matematika

Počet hodín týždenne / spolu
Ročník
Kód a názov učebného odboru
Vyučovací jazyk

0,5 /33
0,5 /33
prvý
druhý
2478 F strojárska výroba
Slovenský jazyk

Charakteristika predmetu:
Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelávania plní aj
v jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania i uplatnenia
v praxi.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú rozvíjať poznávacie schopnosti
žiakov.
Vo vyučovacom predmete matematika budeme rozvíjať a skvalitňovať kompetencie žiaka a to
schopnosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku.
Matematika plní aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania, preto nezabúdame
podporovať aj vzájomné vzťahy a odbornými predmetmi.
Ciele predmetu:
Cieľom matematiky v stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces
vzdelávania smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
použiť základné vedomosti a zručnosti získané v matematike vo svojom živote,
orientovať sa o nesúvislých textoch,
pracovať s návodmi.
Vykonávať základné počtové operácie s číslami a premennými.
Riešiť jednoduché reálne situácie a vyhodnotiť výsledok riešenia vo vzťahu k realite.
Uplatňovať elementárnu finančnú matematiku pre domácnosť.
Rozvíjať logické myslenie žiakov.
Matematika pomáha rozvíjať schopnosti komunikovať a spolupracovať pri riešení úloh.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
V predmete matematika budeme rozvíjať tieto kľúčové kompetencie:
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
♦ riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie
♦ posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov
♦ pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami
♦ prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje
♦ spolupracovať pri riešení úloh s inými ľuďmi a osvojiť si vhodné matematické postupy pri
riešení úloh z praxe
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Stratégia vyučovania
Názov tematického celku

Čísla, premenná a počtové
výkony s číslami

metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

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

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s kalkulačkou

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje :
Názov tematického
celku

Čísla, premenná
a počtové výkony
s číslami

Odborná literatúra

Matematika 1 pre
dvojročné a trojročné
učebné odbory,
SPN
J. Barták, Š. Bojtár, J.

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Tabuľa

Kalkulačka,

Ďalšie zdroje
(Internet,
Knižnica...

stratégia vyučovania
Názov tematického celku
Čísla, premenná a počtové výkony s
číslami

Práca s údajmi a informáciami

Stratégia vyučovania
metódy
Formy práce
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna – riadený rozhovor
Frontálna a individuálna práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh Skupinová práca žiakov
Práca s kalkulačkou
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh

Učebné zdroje
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Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s kalkulačkou

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

Názov tematického
celku

Didaktická
technika

Odborná literatúra

Čísla, premenná
a počtové výkony s
číslami

Matematika 1 pre dvojročné a
trojročné učebné odbory,
SPN
J. Barták, Š. Bojtár, J.
Barták, Bottár, Hebák,
Kepka:

Tabuľa,
PC

Práca s údajmi a
informáciami

Matematika 1 pre dvojročné a
trojročné učebné odbory,
SPN
J. Barták, Š. Bojtár, J.
Barták, Bottár, Hebák,
Kepka:

Tabuľa
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Materiálne
výučbové
prostriedky
Kalkulačka

Kalkulačka

Ďalšie zdroje
(Internet,
Knižnica...

ROČNÍK : PRVÝ
Rozpis učiva predmetu:
Názov tematického celku

Čísla, premenná a počtové
výkony s číslami

0,5 hodiny týždenne, spolu 16 hodín

MATEMATIKA
Medzipredmetové
vzťahy

Očakávané
Vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
Vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

Vykonávať základné
počtové operácie s číslami
pomocou kalkulačky
Vykonávať počtové
operácie s číselnými
výrazmi
Pracovať s percentami
Používať základnú
finančnú matematiku
v domácnosti
Rozhodovať o výhodnosti
nákupu
Orientovať sa v pojmoch
dane, istiny, pôžičky atď

Vykonával základné
počtové operácie pomocou
kalkulačky
Vykonával počtové
operácie s číselnými
výrazmi
Používal matematiku pri
finančných operáciách
v domácnosti
Rozhodoval o výhodnosti
a nevýhodnosti nákupov
Orientoval sa v pojmoch
ako daň, istina....

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne frontálne
skúšanie
Písomné
skušanie

Ustne odpovede
vstupný test
Test
1.školská
písomná práca

16

odborné predmety
Slovenský jazyk
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ROČNÍK : DRUHÝ
Rozpis učiva predmetu:

0,5 hodiny týždenne, spolu 16 hodín

MATEMATIKA

Názov tematického celku

Medzipredmetové
vzťahy

Očakávané
Vzdelávacie výstupy
Žiak má:





Čísla, premenná
a počtové výkony s číslami

Práca s údajmi a
informáciami

8
Odborné predmety
Slovenský jazyk
8
Informatika
Odborné predmety

Pomocou učiteľa
vyhľadáva ťa spracovávať
informácie
Pomocou učiteľa
vyhľadávať a triediť
informácie
Hodnotiť vierohodnosť
informácií

Kritériá hodnotenia
Vzdelávacích výstupov

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne skúšanie

Ústne odpovede
test

Žiak:


Vyhľadával
a spracovával
informácie
Vyhľadal triedil
informácie
Hodnotil a posudzoval
vierohodnosť
informácií

Písomné
skúšanie
Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Test

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Hodnotenie žiakov bude podľa klasifikačného poriadku a tiež bude založené na ústnom zhodnotení a komentári. Odpovede žiakov budú mať
ústnej aj písomnej formy, formou krátkych informačných previerok a testov.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia
ŠkVP, použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v klasických učebniach, v učebni výpočtovej techniky (ak bude voľná pre prístup žiakov na internet/.
Na hodnotenie žiakov sa používajú rôzne formy zisťovania úrovne vedomostí: ústne skúšanie, písomné skúšanie ( orientačné testy, testy
s výberom odpovedí, štvrťročné písomné práce). Spôsoby hodnotenia spočívajú v kombinácii známkovania, slovného hodnotenia, využívania
bodového systému, prípadne percentuálneho vyjadrenia. Pozornosť je venovaná sebahodnoteniu žiakov. Hodnotí sa správnosť, presnosť pri
riešení matematických úloh, schopnosť samostatného úsudku, schopnosť výstižnej formulácie s využitím odbornej terminológie.
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Názov predmetu

Telesná a športová výchova

Časový rozvrh výučby
Ročník
Kód a názov učebného odboru
Vyučovací jazyk

0,5 / 17 , 0,5 / 15
prvý
druhý
2478 F strojárska výroba
slovenský jazyk

Charakteristika vzdelávacej oblasti
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na uvedomenie si potreby
celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických
vedomostí a praktických skúseností o výchove k zdraviu prostredníctvom
pohybových aktivít, telesnej výchovy a športovej činnosti. 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 predchádzania civilizačných ochorení, metódy rozvoja
pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným
oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných porúch.
Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach
aj z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k chápaniu kvality pohybu ako
dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu
pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách, k poznaniu kompenzačných
a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.
Telesná a športová výchova poskytuje deťom všestrannú pohybovú výchovu, plní
zdravotnú a výchovnú funkciu.
Telesná a športová výchova sa vo všetkých ročníkoch stredných odborných
škôl vyučuje spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá, pričom možno utvárať
skupiny zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s
počtom žiakov v triede príslušného ročníka.
Na jednotlivých stupňoch vzdelania postupne získaný komplex kompetencií by sa
mal 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 štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom
realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy. Vyučovací predmet
telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických
a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti
a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného
štýlu v priebehu celého života.
Ciele vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy, ako vyučovacieho predmetu je
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umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať
a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť,
rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, podporovať rozvoj
všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti
o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, pochopiť význam telesnej
výchovy a športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej
charty o športe z r. 1992), vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove
a športu s ohľadom na záujmy, predpoklady a individuálne potreby žiakov, ako
súčasti zdravotného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti celoživotnej
starostlivosti o vlastné zdravie.

Kľúčová kompetencia: Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Špecifickými cieľmi telesnej a športovej výchovy sú:
a) Pohybové kompetencie
• Žiak chápe zdravie, ako subjektívnu a objektívnu hodnotovú kategóriu a vie
prebrať zodpovednosť za svoje zdravie.
• Žiak dokáže porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových
činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri
prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení.
• Žiak je schopný zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj
pohybový režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športových činností pre
iných.
• Žiak si vie vytvoriť vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť
a zdravotný status.
• Žiak vie poznať základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností
a osvojiť si pohybové zručnosti.
• Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na
dodržanie a zlepšenie zdravia.
• Žiak dokáže racionálne konať pri prekonávaní prekážok v situáciách
osobného a verejného ohrozenia.
b) Kognitíne kompetencie
• Žiak vie hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia a pohybovej
gramotnosti.
• Žiak si vie osvojiť vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou
svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým
výkonom, zdravým životným štýlom a zdravým.
• Žiak je schopný porozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej,
výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností.
79

•
•
•
•
•

 iak si má osvojiť poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia
Ž
a získať zručnosti poskytnutia prvej pomoci.
Žiak vie rozvíjať kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu
poznatkov.
Žiak je schopný hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa
nachádza.
Žiak má pozitívne a konštruktívne pristupovať k riešeniu problémov.
Žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a vytvárať si
pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého štýlu.

c) Učebné kompetencie
• Žiak vie aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností
pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti.
• Žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie
zručnosti, prvá pomoc, a p.).
• Žiak si vie odôvodniť svoje hodnotové postoje a budovať si celoživotné
návyky (pravidelné športovanie, zdravé stravovanie, a p.).
• Žiak má mať schopnosť získavať, triediť a systematicky využívať získané
poznatky a športové zručnosti.
• Žiak si vie organizovať čas a poznať životné priority starostlivosti o zdravie.
Vie sa podľa nich 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.

d) Postojové kompetencie
• Žiak sa vie zapájať do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej,
športovej a turistickej činnosti.
• Žiak vie využiť poznatky skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy
a športu, vrátane iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života
a ochranu prírody.
• Žiak vie zvíťaziť, ale aj prijať prehru v športovom zápolení a v živote
a uznať kvalitu súpera.
• Žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych
a rodinných príslušníkov.
Špecifické ciele sa zabezpečujú prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria základné
poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej
životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej
hodnotení a pohybových prostriedkov.
Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas
vyučovacej hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou
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a účelnou organizáciou práce, používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem,
vydávaním presných a zreteľných povelov na zriadenie činnosti, vysvetľovaním
a dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych podmienkach
telovýchovného procesu, sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia
pred jeho používaním a zreteľným označením poškodeného náradia a náradia
nezodpovedajúceho technickým normám. Ak nastane úraz učiteľ okamžite poskytne
prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, oznámenie rodičom a napíše záznam
o úraze. Žiaci na hodinách používajú zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá
zásadám bezpečnosti a hygieny telovýchovnej činnosti.
Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to aké
dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšenie 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
zručnosti 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 žiaka na vyučovaní, ale aj na základe jeho aktivity
a angažovanosti v školskej a mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej
činnosti. Úroveň poznatkov k telesnej výchove a športe posudzuje priebežne
v procese. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej
výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. 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 sumatívne hodnotenie,
ktoré sa v danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa
však priebežne počas vyučovania využívať formatívne hodnotenia.
Úlohou každého učiteľa telesnej a športovej výchovy je, aby vychádzajúc z hlavných
cieľov s prihliadnutím na rozvoj kompetencií žiakov, na ich vývin, predpoklady,
záujmy a podmienky školy vypracoval sám učebné osnovy vyučovania telesnej
a športovej výchovy pre jednotlivé skupiny žiakov. Dôraz kladie na prispôsobenie
učebných osnov vývinovým etapám mládeže, a to nielen chronologickému veku, ale
hlavne biologickým, funkčným a psychickým predpokladom s osobitným zreteľom na
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individuálne osobitosti každého žiaka. Učebné osnovy sú súčasťou ŠkVP, ktorý schvaľuje
riaditeľ školy.
Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu a majú samostatnú časovú
dotáciu. V prvom ročníku absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so
zameraním na zimné športy, v druhom ročníku kurz pohybových aktivít v prírode so
zameraním na letné športy a v treťom ročníku kurz Ochrany života a zdravia.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi. Názov každého obsahového štandardu je
identický s názvom tematického celku v učebných osnovách školského
vzdelávacieho programu.
Prehľad obsahových štandardov
1. Zdravie a jeho poruchy.
2. Zdravý životný štýl.
3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť.
4. Športové činnosti pohybového režimu.
Popis obsahových štandardov
Zdravie a jeho poruchy
V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: zdravie, zdravotný
stav, zdravotné návyky, hygiena, poruchy zdravia, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie,
civilizačné choroby, správne držanie tela, primárna a sekundárna prevencia, nebezpečie
závislosti, prvá pomoc, životné prostredie, oporná a pohybová sústava, dýchacia sústava,
obehová sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj.
Cieľom vyučovania je:
- vysvetliť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť,
- sprostredkovať základné otázky vzniku civilizačných porúch zdravia,
zdravotných oslabení a princípov primárnej a sekundárnej prevencie,
- vysvetliť význam pohybových aktivít pre zdravie, odstraňovanie a stabilizovanie
zdravotných porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do
každodenného života,
- sprostredkovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri
prevencií chorôb, ako najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie,
- poukázať na nebezpečenstvo závislosti, ich biologické a sociálne následky
(fajčenie, alkohol, drogy, a p.) a vychovávať k eliminácii rizika,
- naučiť poskytovať prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci.
Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre
spoločnosť, o vzťahu medzi zdravotnými návykmi a zdravotným stavom, vzťahu
medzi športom a zdravým, vzťahu človeka k životnému prostrediu. Žiaci sa naučia
o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o úprave funkcie tráviacej,
dýchacej, obehovej, zmyslovej a nervovej sústavy, o všeobecných zásadách prvej
pomoci, budú vedieť charakterizovať niektoré poruchy zdravia, ich vznik, ako majú
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dodržiavať bezpečnosť pri športovaní a úmerne zaťažovať ich organizmus. Získajú
poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými a nešpecifickými chorobami,
o prevencii pred drogovou závislosťou.

Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
- definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie a zdravotné oslabenie,
- vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia,
- mať schopnosť diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia a civilizačných
chorôb, hľadať a realizovať riešenia pre túto problematiku,
- vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam pre zdravie,
- vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej prevencie,
- identifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu vo
vzťahu k zdraviu,
- vedieť prakticky poskytnúť prvú pomoc.
Zdravý životný štýl
V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú:
psychohygiena, stres, zloženie potravín, hodnota potravín, výživové doplnky, zdravý
životný štýl, pohybový program, pohybový režim, zdravotne orientovaná pohybová
aktivita, tvorba pohybového programu, kalokagatia, olympizmus a aktívny odpočinok.
Cieľom vyučovania je:
vysvetliť základy správnej výživy a zdravého životného štýlu,
vysvetliť význam jednotlivých telovýchovných a športových činností,
sprostredkovať skúsenosť s využívaním adaptačných a kompenzačných
tréningových mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu,
vytvárať praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činností
a naučiť ich využívať v dennom režime,
poukázať na vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných
a športových činností, starostlivosti o zdravie a viesť žiakov k ich využívaniu,
naučiť žiakov organizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných
pravidelných pohybových aktivít, ako súčasti životného štýlu,
viesť žiakov k využívaniu nadobudnutej pohybovej gramotnosti na ďalšiu
aktívnu športovú činnosť v ich vlastnom životnom štýle a spoluorganizovaní
pohybového režimu iných osôb,
naučiť žiakov vytvoriť si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových
možnostiach,
viesť žiakov k porozumeniu účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický
a motorický rozvoj a na osvojenie si potreby pravidelnej pohybovej aktivity
v dennom režime,
vysvetliť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov.
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Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o pohybovom režime, hygienických
návykoch, režime dňa a o správnom stravovaní. Žiaci sa naučia základné pojmy vo
výžive a zložení potravín v správnych stravovacích návykoch, osvoja si názvy
a charakteristiky škodlivých látok v potravinovom reťazci a získajú informácie
o poruchách príjmu potravy. Budú informovaní o životnom štýle pohybovej
gramotnosti a zdravotne orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Naučia sa
vytvárať vlastný pohybový program, denný pohybový režim, získajú poznatky
o režime práce, oddychu a o otužovaní, o prostriedkoch regenerácie,
o psychohygiene, kalokagatií a olympizme.

Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
- klasifikovať zloženie potravín a dokumentovať ich význam pre zdravú výživu,
- vysvetliť hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výživy,
- poznať základné atribúty zdravého životného štýlu,
- zostaviť program denného pohybového režimu,
- ovládať zdravotne orientované cvičenia a vedieť ich primerane použiť,
- porozumieť účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický a pohybový rozvoj,
- vytvoriť svoj pohybový program, ako súčasť zdravého životného štýlu.

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého
osvojovania si pohybových činností, ich rozvíjania a formovania charakterových
a iných vlastností osobností. V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy
a symboly ako sú: sila, vytrvalosť, rýchlosť ako kondičné pohybové schopnosti,
koordinačné schopnosti, rovnováha, stabilita a labilita tela, napnutie a uvoľnenie
svalu tela, kĺbová pohyblivosť, ohybnosť chrbtice, priestorová orientácia, rozvoj
pohybových schopností, motorické testy, testová batéria, pohybová výkonnosť,
diagnostika telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti, telesná zdatnosť, aeróbna
činnosť, anaeróbna činnosť, fitnes a wellness.
Cieľom vyučovania je:
poskytnúť informácie o pôsobení rôznych telovýchovných a športových činností
na telesný, funkčný a motorický rozvoj,
naučiť žiakov plánovať a aplikovať rôzne spôsoby rozvoja pohybových
schopností pri zlepšovaní pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti,
formovať u žiakov správnu predstavu o objeme a intenzite, o pohybovom
zaťažení pri telovýchovnej a športovej činnosti,
naučiť žiakov hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú
výkonnosť, ako aj pulzovú frekvenciu,
viesť žiakov k uplatňovaniu viacerých pohybových prostriedkov na rozvoj
pohybových schopností,
viesť žiakov k potrebe dosiahnuť vlastnú optimálnu pohybovú výkonnosť, ako
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predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti.
Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o jednotlivých kondičných
a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja pohybových schopností,
o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových schopností a rozvoji
pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Žiaci sa naučia zvyšovať svoju
telesnú zdatnosť, zaťažovať organizmus v telovýchovnom a športovom procese,
získajú poznatky o všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti a budú schopní
sebahodnotenia.
Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
- 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,
- charakterizovať zásady rozvoja a rozdiel vo vykonávaní cvičení na rozvoj
rýchlosti a vytrvalosti, dokázať preukázať zmenu rozvoja týchto pohybových
schopností a zostaviť program ich rozvoja na udržanie a skvalitnenie zdravia,
- poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinačných schopností, preukázať
svoju úroveň rozvoja činnosťami pre denný režim, 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, vedieť vybrať a uplatniť cvičenia rozvoja vo svojom pohybovom režime,
- zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase, vykonávať pohyb s rôznym
zaťažením a zhodnotiť svoju motorickú úroveň,
- porozumieť svojmu fyzickému potenciálu a možnostiam zlepšovania telesnej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti,
- uplatniť osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových
schopností, dokázať si vytvoriť individuálny program ich rozvoja a prezentovať
vzťah k pohybu.
Športová činnosti pohybového režimu
Cieľom vyučovania je:
využiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania
k osobnému pohybovému rozvoja k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti
a naučiť žiakov ich demonštrovať,
v iesť žiakov k pohybovej gramotnosti, k využívaniu poznatkov zručnosti
a schopností v osobnom športovom výkone,
sprostredkovať poznatky o pravidlách športových disciplín a viesť žiakov k ich
uplatňovaniu v športových disciplínach a pri organizovaní športových aktivít,
v iesť žiakov k fair – play,
n aučiť žiakov využívať vlastné schopnosti pri premiestňovaní sa v prírodnom
prostredí pomocou rôznych lokomočných a športových prostriedkov,
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v iesť žiakov k prezentovaniu osobného výkonu na verejnosti, v súťaži
a k prípadnému profesijnému uplatneniu sa v športe,
r ozvíjať hodnotovú orientáciu žiakov, ich tvorivosť, socializáciu, komunikáciu,
motiváciu a estetický prejav prostredníctvom pohybu.
Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o účinku jednotlivých športových činností
na zlepšenie zdravia, o technike a taktike vykonávania športových disciplín,
o pravidlách vo vybraných športoch, o športovej terminológií, športovom prostredí
a športovom divákovi.

Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
- zvládnuť individuálny zápas so súperom v jednom druhu úpolového
a individuálneho športu,
- chápať postoj voči súperovi alebo protivníkovi
- preukázať osvojené vybrané činnosti z bojových a sebaobranných techník,
- rešpektovať pravidlá športov a zásady sebaobrany,
- preukázať schopnosť zachovania bezpečnosti pri pádoch.
športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel.
Charakteristickým znakom je súperenie medzi kolektívmi, kooperácia v družstve
a rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôľu víťaziť. Škola má
možnosť výberu 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,
streedbasketbal, bejzbal, boccia, kolky, pentanque a iné. Hry prispievajú
k rozvoju osobnosti žiaka, ku pracovnej kooperácií a komunikácií žiakov,
zlepšujú anticipáciu partnerov, rozvíjajú toleranciu, vôľu, zdokonaľujú osvojené
herné činnosti jednotlivcov a kolektívu. Žiaci vedia posúdiť kvalitu herných
činností a herných kombinácií vo vzťahu k prevencií porúch a ochrane zdravia.
Svoje vedomosti a zručnosti uplatňujú prostredníctvom herných činností
a kombinácií v hre, v zápase, vo svojom pohybovom režime a rozvoji funkčnosti
jednotlivých orgánov tela V rámci tohto tematického celku si žiak osvoja pojmy
a symboly ako sú: herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie, herná zručnosť,
hra, pohybová hra, športová hra, raketa, pálka, bránka, kôš, individuálny výkon,
kolektívny výkon, súťaž, zápas, fair – play, taktika, technika psychická príprava,
súper a herné náčinie.
Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
- chápať podstatu a súvislosť medzi jednotlivými hernými zručnosťami,
činnosťami a kombináciami v danej hre a využívať ich v aktivitách pre
zdravie,
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- poznať pravidlá aspoň dvoch hier a uplatniť ich,
- chápať rozdiel k individuálnej a kolektívnej taktike, medzi individuálnym
a kolektívnym výkonom, demonštrovať využitie komunikačných zručností,
konať v zásadách fair – play a dokázať zaznamenať a analyzovať zo
záznamu hernú situáciu,
- chápať podstatu herného športového výkonu a preukázať záujem aspoň
o jednu športovú hru,
- vykonať ukážku herných činností jednotlivca aspoň z dvoch hier,
- demonštrovať základné zručnosti zvolených pohybových a športových hier
s raketou alebo pálkou a cit pre kooperáciu a komunikáciu,
- vykonať ukážku zvolených herných činností jednotlivca s loptových hier
s výsledným efektom dosiahnutia gólu, koša a bodu,
- zorganizovať cvičebnú skupinu a zapojiť sa do rozhodovania hry (súťaže).
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. Do vyučovania možno zaradiť aj aktivity
charakteru súťaží ako napr.: gymteám, pohybové skladby, pódiové vystúpenia
a iné. Všetky aktivity sledujú rozvoj tvorivosti a estetického prejavu, koordinácie
pohybov celého tela v priestore, jednotlivých časti tela navzájom, spoznávanie
súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu pohybu, ako nástroj rytmu dýchania
a činnosti srdcovo – cievnej sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody,
vytváranie pozitívnych zážitkov a vzťahu k pravidelnému pohybu na základe
osvojených pohybových zručností kreatívnych individuálnych a estetických
športov. Žiaci ich budú spoznávať, pociťovať a rozumieť im. V rámci tohto
tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: kreativita, estetika,
estetický pohyb, estetické športy, hodnotová orientácia, hudba, rytmus, takt,
melódia, hudobno – pohybová výchova výrazový prostriedok, zážitok
a prežívanie.
Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
- vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním a bez náčinia s rôznymi
výrazovými prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela,
- demonštrovať vytváranie (zo zadaného cvičenia) adekvátnej kombinácie
pohybových činností a prezentovať úroveň myslenia a stavu nervovej
sústavy,
- zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu,
- osvojiť si zásady a princípy tvorby pohybovej skladby, opísať a nakresliť
túto pohybovú skladbu (napr. grafický záznam pohybovej skladby),
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- chápať význam taktu, rytmu a melódie, vedieť ich využiť v spojitosti
s pohybovou kultúrou tela,
- dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich využiť v spojitosti
z hudobnou ukážkou,
- hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vedieť vyjadriť svoje zážitky
z pohybu.
športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom
prostredí adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Škola má možnosť
výberu činnosti z viacerých športov bežecké a zjazdové lyžovanie, snowbording,
kanoistika, veslovanie, plávanie, turistika, kolieskové korčuľovanie, severská
schôdza, biatlon, jogging, orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika,
zlaňovanie a iné. Žiaci sa naučia spoznávať pôsobenie a využívanie prírodných
síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, získajú schopnosť lepšej
orientácie v prostredí a premiestňovaní sa v prirodzenom prostredí za použitia
ľubovoľného lokomočného a priemiestňovacieho prostriedku, budú vedieť
adaptovať svoj organizmus, otužovať sa a získavať schopnosť prekonávania
prekážok. Zámerom vyučovania je zdokonalenie osvojených pohybových
zručností žiakov aspoň z jedného zimného a jedného letného športu a jedného
športu vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných
v prírode prostredníctvom ktorého si žiaci vytvoria vzťah k aktivite a poznaniu
pohybových a prírodných vplyvov pri starostlivosti o zdravie. V rámci tohto
tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: prírodné prostredie,
pohybová činnosť v teréne, druhy terénov, premiestňovanie a pobyt v prírode,
ochrana človeka a prírody, adaptácia na prírodné prostredie, prírodné
prostredie, vodné prostredie, pohyb vo vode, cvičenie vo vode, bezpečnosť
pohybu v prírode, zelené hry, adrenalínové športy, zážitkové učenie a prvá
pomoc.
Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
- sa premiestniť špecifickou pohybovou činnosťou v teréne,
- demonštrovať osvojenie si základných pohybových zručností vo vodnom
prostredí v zimnej a letnej prírode,
- chápať rozdielnosť zamerania a účinku pohybových aktivít vo vodnom
prostredí a vedieť vykonať ukážku zdolávania vodného prostredia,
- sa orientovať v prírodnom prostredí a adaptovať na zaťaženie, predvídať
riziko pobytu a športovej činnosti,
- si osvojiť základy vybraného zimného športu a plávania,
- vhodne využiť prírodné prostredie na prevenciu zdravia a špecifickú
starostlivosť pri zdravotnej poruche,
- porozumieť metodike nácviku vybraného športu v prírode a vedieť
zorganizovať aktivitu v prírode.
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií

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

Názov tematického celku

Všeobecné poznatky

Zdravie a jeho poruchy

Zdravý životný štýl

Telesná zdatnosť
a pohybová výkonnosť

Športová činnosť
pohybového režimu

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Reproduktína – opakovaný rozhovor
Frontálna a individuálna práca
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
žiakov
Motivačné - ukážka, výklad, rozhovor Skupinová práca žiakov
Výchovné
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktína – opakovaný rozhovor
Frontálna výučba
Motivačné - ukážka, výklad, rozhovor Frontálna a individuálna práca
Expozičné - ukážka, pozorovanie,
výklad, prednáška, praktické cvičenie

Fixačné - metodika nácviku a výcviku
Diagnostické
Výchovné
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktína – opakovaný rozhovor
Motivačné - ukážka, výklad, rozhovor
Expozičné - ukážka, pozorovanie,
výklad, prednáška, praktické cvičenie

Fixačné - metodika nácviku a výcviku
Diagnostické
Výchovné
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktína – opakovaný rozhovor
Motivačné - ukážka, výklad, rozhovor
Expozičné - ukážka, pozorovanie,
výklad, prednáška, praktické cvičenie

Fixačné - metodika nácviku a výcviku
Diagnostické
Výchovné
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktína – opakovaný rozhovor
Motivačné - ukážka, výklad, rozhovor
Expozičné - ukážka, pozorovanie,
výklad, prednáška, praktické cvičenie

Fixačné - metodika nácviku a výcviku
Diagnostické
Výchovné
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žiakov
Skupinová práca žiakov

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov
Testy VPV

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Všeobecné
poznatky

Zdravie a jeho
poruchy

Zdravý
životný štýl

Telesná
zdatnosť
a pohybová
výkonnosť

Športová
činnosť
pohybového
režimu

Didaktická
technika

Odborná literatúra
SÝKORA,F. a kol.: Didaktika telesnej
výchovy. Bratislava, SPN 1983.
SÝKORA,F.
–
FRAŇO,J.
–
STRAŇAI,K.:
Didaktika
školskej
telesnej výchovy. Bratislava, SPN 1980.
MIKUŠ,M. a kol.: Vybrané kapitoly
z didaktiky telesnej výchovy I. Prešov,
MC 1997.
KOMADEL,L. a kol.: Telovýchovné
lekárstvo. Bratislava, SPN 1985, s.249.
KOMADEL,L. – ROLNÝ,D.: Hygiena
telesnej výchovy. Bratislava, Šport 1981.
ANTALA, B. a kol.: Hodnotenie
v školskej telesnej výchove. Bratislava,
FTVŠ 1997.
Melicher A.- Slezák J.a kol.: Pokyny na
hodnotenie vzdelávacích štandartov z tel.
výchovy žiakov stred. škôl
VÍŤAZKA, J. 1989. Posilňovacie
cvičenia pre každého. SÚV ČSZTV,
Šport,
LAKÓOVÁ, I. Vplyv učiteľa na vzťah
žiaka k predmetu telesná výchova.2005
MACÁK, I. Humanizácia športovej a
telovýchovnej teórie a praxe.1991
NAGYOVÁ, Ľ. Humanizácia vo
vyučovaní školskej telesnej výchovy
1994
Hrčka, J. et al.: Základy športovej
edukológie
Sýkora, F.: Telesná výchova a šport.
Terminologický a výkladový slovník.
Bratislava: 1995.
Šimonek J. a kol.: Metodika telesnej
výchovy pre stredné odborné školy,
vydalo SPN 2004,
Kolektív: Didaktika školskej telesnej
výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001,
Rovná X., Varga G.: Teória a didaktika
športovej gymnastiky, FTVŠ 1982
Metodiky a pravidlá jednotlivých športov
– vydavateľstvá športovej literatúry;
vysokoškolské študijne texty vydané na
FTVŠ UK a jednotlivých katedrách
telesnej výchovy na PF.
Ďurech, M. a kol: Úpoly. Bratislava:
FTVŠ UK, 2000.
Šimonek J. a kol.: Metodika telesnej
výchovy pre stredné odborné školy, SPN
2004
Kolektív: Didaktika školskej telesnej
výchovy FTVŠ UK 2001
Šimonek J., Zrubák A.: Kondičná
príprava v športe, FTVŠ UK 1995
Hrčka J.,Kos B.: Základná gymnastika,
SPN 1972
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Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ochranné
pomôcky,
CD, DVD,
Odborná
literatúra

Stopky,
pásmo, štart.
bloky,
štafetový
kolík,
doskočište,
lopty
futbalové,
volejbalové,
basketbalové,
sieť, kužele,
basketbalové
koše.
Športové
náradie
a náčinie pre
jednotlivé
športy,
pohybové
a športové
aktivity
z materiálnotechnického
vybavenia
kabinetu
telesnej
a športovej
výchovy.

Ďalšie
zdroje
(Internet,
Knižnica...

Internet
CD –
civilizačné
choroby

Internet

Internet

Internet

Internet

ROČNÍK : PRVÝ
Rozpis učiva predmetu:
Názov tematického celku

telesná a športová výchova
Počet
hodín

Všeobecné poznatky

0,5

Zdravie a jeho poruchy
0,5

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
• poznať zmysel zdravej
výživy a otužovania
• poznať správny
pohybový režim,
stravovanie, spôsoby
odpočinku
• poznať hygienické
zásady pohybivej
a športovej činnosti
• vedieť poskytnúť
základnú prvú pomoc
• vysvetliť, ako pohybové
aktivity prispievajú
k udržaniu zdravia
•

Zdravý životný štýl
2

•
•
•

Telesná zdatnosť
a pohybová výkonnosť
testy VPV -1 hod.
atletika – 2 hod.
kondičná
gymnastika – 2 hod.

Medzipredmetové
vzťahy

•
5
•

zvládnuť cvičenia na
rozvoj pohyblivosti,
obratnosti
zvládnuť gymnastickú
prekážkovú dráhu
vykonať testy VPV
zvládnuť posilňovacie
cvičenia s plnou loptou
zvládnuť posilňovacie
cvičenia kruhovou
formou
vykonať správne držanie
tela pri posilňovaní
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0,5 hodiny týždenne, spolu 17 hodín
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

poznal zmysel zdravej
výživy a otužovania
poznal správny
pohybový režim,
stravovanie, spôsoby
odpočinku
poznal hygienické
zásady pohybivej
a športovej činnosti
vedel poskytnúť
základnú prvú pomoc
vysvetlil, ako pohybové
aktivity prispievajú
k udržaniu zdravia
zvládol cvičenia na
rozvoj pohyblivosti,
obratnosti
zvládol gymnastickú
prekážkovú dráhu
vykonal testy VPV
zvládol posilňovacie
cvičenia s plnou loptou
zvládol posilňovacie
cvičenia kruhovou
formou
vykonal správne
držanie tela pri
posilňovaní

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

Športové činnosti
pohybového režimu

•
•

zvládnuť štafetový beh
zvládnuť vytrvalostný
beh a beh - fartlek

•
•

zvládol štafetový beh
zvládol vytrvalostný
beh a beh - fartlek

•

osvojiť si pravidlá
volejbalu
zvládnuť odbíjanie lopty
obojruč zhora a zdola
zvládnuť podanie čelné
zhora, zdola
zvládnuť techniku
prihrávok a spracovania
lopty
zvládnuť techniku
streľby
zdokonaliť nacvičené
činnosti a uplatniť ich v
hre
zvládnuť cvičenia so
švihadlom a loptou
zvládnuť techniku kotúľa
vpred
zvládnuť techniku kotúľa
vzad
zvládnuť skoky
a preskoky cez rôzne
prekážky

•

osvojil si pravidlá
volejbalu
zvládol odbíjanie lopty
obojruč zhora a zdola
zvládol podanie čelné
zhora, zdola
zvládol techniku
prihrávok a spracovania
lopty
zvládol techniku
streľby
zdokonalil nacvičené
činnosti a uplatnil ich v
hre
zvládol cvičenia so
švihadlom a loptou
zvládol techniku kotúľa
vpred
zvládol techniku kotúľa
vzad
zvládol skoky
a preskoky cez rôzne
prekážky

•
•
•

športová a základná
gymnastika – 3 hod.
volejbal – 3 hod.
futbal – 3 hod.

•
9

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

Poznámky: Tematický celok Zdravie a jeho poruchy – bude súčasťou ktorejkoľvek vyučovacej hodiny. Tematický celok Zdravý životný štýl
– bude súčasťou ktorejkoľvek vyučovacej hodiny.
Kurz pohybových aktivít sa uskutoční v rozsahu 5dní.
Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia sa uskutoční v rozsahu 6 hodín.
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ROČNÍK : DRUHÝ
Rozpis učiva predmetu:
Názov tematického celku

telesná a športová výchova
Počet
hodín

Všeobecné poznatky

1

Zdravie a jeho poruchy

1

Medzipredmetové
vzťahy

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
• poznať zmysel zdravej
výživy a otužovania
• poznať správny
pohybový režim,
stravovanie, spôsoby
odpočinku
• poznať hygienické
zásady pohybivej
a športovej činnosti
• vedieť poskytnúť
základnú prvú pomoc
• zvládnuť strečingové
cvičenia a uplatniť ich
v jeho pohybových
činnostiach
• zvládnuť cvičenia na
lavičkách
• vysvetliť, ako pohybové
aktivity prispievajú
k udržaniu zdravia
• zvládnuť cvičenia na
správne držanie tela
•

Zdravý životný štýl
2

•

zvládnuť cvičenia
a pohybové hry na
rozvoj pohyblivosti,
obratnosti, sily, rýchlosti
a vytrvalosti
zvládnuť gymnastickú
prekážkovú dráhu
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0,5 hodiny týždenne, spolu 15 hodín
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

poznal zmysel zdravej
výživy a otužovania
poznal správny
pohybový režim,
stravovanie, spôsoby
odpočinku
poznal hygienické
zásady pohybivej
a športovej činnosti
vedel poskytnúť
základnú prvú pomoc
zvládol strečingové
cvičenia a uplatnil ich
v jeho pohybových
činnostiach
zvládol cvičenia na
lavičkách
vysvetlil, ako pohybové
aktivity prispievajú
k udržaniu zdravia
zvládol cvičenia na
správne držanie tela
zvládol cvičenia
a pohybové hry na
rozvoj pohyblivosti,
obratnosti, sily,
rýchlosti a vytrvalosti
zvládol gymnastickú
prekážkovú dráhu

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

Telesná zdatnosť
a pohybová výkonnosť

•
•

testy VPV -1 hod.
atletika – 3 hod.
kondičná
gymnastika – 1 hod.

•

•

5

•
•
•
•
•
•

Športové činnosti
pohybového režimu
športová
gymnastika – 2 hod.
volejbal – 2hod.
futsal – 1 hod.
florbal –1 hod.

•
•
6

•
•
•
•

vykonať testy VPV
zvládnuť posilňovacie
cvičenia kruhovou
formou
získať poznatky
o kondičnej gymnastike
a uplatniť ich
v každodennom živote
poznať svoje schopnosti
a vedieť tieto poznatky
správne využiť
v kondičnej gymnastike
vykonať posilňovanie
s hmotnosťou vlastného
tela
zvládnuť vytrvalostný
beh v teréne
zvládnuť vrh guľou
zvládnuť odrazové
a bežecké cvičenia
zvládnuť výberovú
a kontrolnú hodinu
atletiky
zopakovať odbíjanie
lopty, nahrávky
a prihrávky
zvládnuť bloky a príjem
podania
uplatniť naučené činnosti
v samotnej hre
zvládnuť ÚHČJ a OHČJ
vo futsale
uplatniť naučené činnosti
v hre
ovládať základné
pravidlá florbalu
zvládnuť streľbu,

94

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vykonal testy VPV
zvládol posilňovacie
cvičenia kruhovou
formou
získal poznatky
o kondičnej gymnastike
a uplatnil ich
v každodennom živote
poznal svoje schopnosti
a vedel tieto poznatky
správne využiť
v kondičnej gymnastike
vykonal posilňovanie
s hmotnosťou vlastného
tela
zvládol vytrvalostný
beh v teréne
zvládol vrh guľou
zvládol odrazové
a bežecké cvičenia
zvládol výberovú
a kontrolnú hodinu
atletiky
zopakoval odbíjanie
lopty, nahrávky
a prihrávky
zvládol bloky a príjem
podania
uplatnil naučené
činnosti v samotnej hre
zvládnuť ÚHČJ
a OHČJ vo futsale
uplatnil naučené
činnosti v hre
ovládal základné
pravidlá florbalu
zvládol streľbu,

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

Praktické
skúšanie

Praktické
cvičenie

•
•
•
•
•
•

zvládnuť nácvik herných
činností jednotlivca vo
florbale
uplatniť naučené činnosti
v hre
zopakovať rytmickú
gymnastiku (váhy,
švihadlo, lopta)
zdokonaliť kotúľ vpred
a vzad
zvládnuť a zdokonaliť
preskoky cez kozu
a švédsku bedňu
zvládnuť základné
cvičenia
na nízkej hrazde

•
•
•
•
•
•

zvládol nácvik herných
činností jednotlivca vo
florbale
uplatnil naučené
činnosti v hre
zopakoval rytmickú
gymnastiku (váhy,
švihadlo, lopta)
zdokonalil kotúľ vpred
a vzad
zvládol a zdokonalil
preskoky cez kozu
a švédsku bedňu
zvládol základné
cvičenia na nízkej
hrazde

Poznámky: Tematický celok Zdravie a jeho poruchy – bude súčasťou ktorejkoľvek vyučovacej hodiny. Tematický celok Zdravý životný štýl
– bude súčasťou ktorejkoľvek vyučovacej hodiny.
Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia sa uskutoční v rozsahu 6 hodín.
Hodnotenie žiakov : meranie výkonnosti, známkovanie podľa výkonov, testy pre herné činnosti jednotlivca.
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9.2

Odborné predmety

Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk

Základy strojárstva
1 hodina týždenne, 2 hodiny týždenne
prvý, druhý
24 78F strojárska výroba
slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Základy strojárstva je integrovaný odborný vyučovací predmet, ktorého úlohou je poskytnúť
žiakom základné informácie o zobrazovaní na strojníckych výkresoch, technických
materiáloch, strojových súčiastkach a mechanizmoch. 
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľové vedomosti sú v pochopení hlavných zásad zobrazovania na strojníckych výkresoch,
v získaní prehľadu o najdôležitejších strojárskych materiáloch a v osvojení poznatkov
o použití základných strojových súčiastok a mechanizmov.
Cieľové zručnosti sú v čítaní jednoduchých technických výkresov, v rozlišovaní bežných
strojárskych materiálov a vo vyhľadávaní základných údajov v strojníckych tabuľkách.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete strojárska výroba využívame pre utváranie a rozvíjanie
zvolených kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného,
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu,
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.
Absolvent má:
- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia
a potreby,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie
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Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

Informačno receptívna - výklad
Reproduktívna - rozhovor.
Informačno- receptívna výklad

Frontálna práca žiakov

Technické materiály

Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Heuristická-riešenie úloh

Frontálna,
práca žiakov

Čítanie technických výkresov

Heuristická - rozhovor

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Základy strojárstva

Informačnoreceptívna-výklad
Heuristická-riešenie úloh

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Úvod do predmetu
Základy technického kreslenia

Frontálna ,
individuálna
práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Didaktická
Materiálne
Ďalšie zdroje
(internet,
tematického
technika
výučbové
knižnica, ...
celku
prostriedky
Čítanie techniských
výkresov

1.

2.

Holoubek a kol.:
Technické
kreslenie pre 1. a
2. ročník SOU.
ALFA - press,
2003
Otakar BOTHE ,
Strojárska
technológia
1
pre
strojárske
učebné odbory

Videotechnika
Počítač
Tlačiareň

Názorný učebný
panel
Videokazeta
Odborné filmy
CD

Odborná
literatúra
Odborné
časopisy
Katalógy
Internet

Odborná
literatúra
Odborné
časopisy
Katalógy
Internet
Odborná
literatúra
Katalógy
Internet
Odborná
literatúra
Odborné
časopisy
Katalógy
Internet

Technické materiály

3.

Videotechnika
Televízor
DVD prehravač
Počítač
Tlačiareň

Čítanie technických
výkresov

Čenský- Technológia
montáži
Elígius, Veselý- Strojárska
technológia I.
Čenský- Technológia
montáži
Elígius, Veselý- Strojárska
technológia I.

DVD prehravač
Počítač
Tlačiareň

Názorný učebný
panel
Videokazeta
Odborné filmy
CD
DVD
Odborné filmy
CD
DVD

DVD prehravač
Počítač
Tlačiareň

Odborné filmy
CD
DVD

Základy strojárstva
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ROČNÍK PRVÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU Základy strojárstva
Názov
tematického
celku1
Témy
Úvod do
predmetu
Úlohy predmetu

Význam
vyučovacieho
predmetu v praxi

Základy
technického
kreslenia

Počet
hodín

Medzi predmetové
vzťahy

1. hodína týždenne, spolu 40 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Písomné
skúšanie

Didaktický test

2
1

1

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Odborný výcvik
Strojárska výroba

26

Význam
technického
kreslenia
Kreslenie
jednoduchých
obrazcov

1

Normalizácia
v technickom
kreslení

2

2

Odborný výcvik
Strojárska výroba
Odborný výcvik

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Žiak má:

Žiak:

Robiť poznámky a sledovať výklad

Robil poznámky a sledoval výklad

Robiť poznámky a sledovať výklad

Robil poznámky a sledoval výklad

Žiak má:

Žiak:

Robiť poznámky a sledovať výklad

Robil poznámky a sledoval výklad

Kresliť jednoduché obrazce od ruky
a s použitím pomôcok

Kreslil jednoduché obrazce od ruky
a s použitím pomôcok

Naučiť sa normalizáciu
v technickom kreslení

Naučil sa normalizáciu
v technickom kreslení
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Ústna
odpoveď
Ústna
odpoveď

Ústna
odpoveď

Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne

Ústne

Klasifikácia

Klasifikácia

Strojnícke kreslenie,
pravouhlé
premietanie

2

Technické
zobrazovanie
jednoduchých
súčiastok

4

Kreslenie
jednoduchých rezov
a prierezov

4

Základy kótovania

5

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Výrobné výkresy

6

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Technické
materiály
Vlastnosti
technických
materiálov

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Popísať strojnícke kreslenie,
pravouhlé premietanie

Pochopiť technické zobrazovanie
jednoduchých súčiastok

Popísal strojnícke kreslenie,
pravouhlé premietanie

Ústne skúšanie

. Pochopil technické zobrazovanie

Praktické
cvičenia

jednoduchých súčiastok

Klasifikácia

.Bodové
hodnotenie

Ústne skúšanie
Odborný výcvik
Strojárska výroba

Pochopiť kreslenie jednoduchých
rezov a prierezov

Pochopil kreslenie jednoduchých
rezov a prierezov

Ústne
skúšanie

Klasifikácia

Písomná práca

12

Popísať a pochopiť spôsoby
kótovania

Popísať a pochopiť spôsoby
kótovania

Písomná práca

Klasifikácia

Vysvetliť spôsoby kreslenia
výrobných výkresov.

Vysvetlil spôsoby kreslenia
výrobných výkresov.

Písomná práca

Klasifikácia

Žiak má:

Žiak:

1

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Poznať vlastnosti
materiálov

technických

Kovové technické
materiály

4

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Popísať kovové technické materiály

Popísal kovové technické materiály

Neželezné kovy
a ich zliatiny

3

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Naučiť sa neželezné kovy a ich
zliatiny

Naučil sa neželezné kovy a ich
zliatiny
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Poznal
vlastnosti
materiálov

technických

Ústne skúšanie

Ústne skúšanie

Ústne skúšanie

Klasifikácia

Klasifikácia

Klasifikácia

Tepelné spracovanie
ocele

4

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Naučiť sa tepelné spracovanie ocele

ROČNÍK: DRUHÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU Základy strojárstva
Názov
tematického
celku2
Témy
Čítanie
technických
výkresov

Počet
hodín

Medzipredmetové
vzťahy

Naučil sa tepelné spracovanie ocele

Ústne skúšanie

Klasifikácia

2. hodíny týždenne, spolu 60.... vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

18

Čítanie výkresov
spojovacích
súčiastok, ložísk,
spojok a
prevodov

7

Čítanie výkresov
zvarov, ich
označovanie

3

Licovacia

2

Žiak má:

Žiak:

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Čítať a vysvetliť výkresy
spojovacích súčiastok, kresliť
jednoduché výkresy spoj.
súčiastok. ...

Čítal a vysvetlil výkresy
spojovacích súčiastok, kreslil
jednoduché výkresy spoj.
súčiastok......

Praktické
cvičenia

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Určiť druhy zvarov na
výkresoch, popísať ich
označovanie

Určil druhy zvarov na
výkresoch, popísal ich
označovanie

Písomné
cvičenie

Popísať postup tvrdého

.. Popísal postup tvrdého

Odborný výcvik
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.Bodové
hodnotenie

Ústne
hodnotenie
Písomné
cvičenie

Didaktický test

sústava

Strojárska výroba

Čítanie výkresov
mechanizmov

6

Základy
strojárstva

42

Význam
normalizácie,
práca so stroj.
tabuĺkami

2

Potrubie

8

Odborný výcvik
Strojárska výroba

spájkovania....

spájkovania..

Popísať postup lepenia

Popísal postup lepenia

Žiak má:

Žiak:

Odborný výcvik
Základy strojárstva

.Popísať spôsoby čistenia
súčiastok...

.. Popísal spôsoby čistenia
súčiastok

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Popísať druhy rúr, montáž,
demontáž, používané
armatúry

Popísaldruhy rúr, montáž,
demontáž, používané
armatúry

Ústne
skúšanie

Klasifikácia

Ústne
skúšanie

Klasifikácia

Klasifikácia
Ústne
skúšanie

Popísal vyhľadalv tabuľkách . Praktické

Súčiastky na
prenos otáčavého
pohybu

12

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Popísať, vyhľadať
v tabuľkách .

Ložiská

6

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Popísať, vyhľadať v stroj.
Tabuľkách.

Popísal vyhľadalv stroj.
Tabuľkách.

Spojky

4

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Popísať a pochopiť spôsob
fungovania spojky v
mechanizme

Popísať a pochopiť spôsob
fungovania spojky v
mechanizme
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cvičenia

.Bodové
hodnotenie

Ústne
skúšanie

Klasifikácia

Písomná
práca

Klasifikácia

Utesňovanie
súčiastok a
spojov

4

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Vysvetlť spôsoby
utesňovania, demonštrovať
výrobu jednoduch. Tesnenia.

Písomná
práca

Klasifikácia

Mechanizmy

6

Odborný výcvik
Strojárska výroba

Pochopiťa vysvetliť funkciu
Pochopila vysvetlil funkciu
Písomná
hydraulického,pneumatického hydraulického,pneumatického práca
a skrutkového mechanizmu
a skrutkového mechanizmu

Klasifikácia

Vysvetlil spôsoby
utesňovania, demonštroval
výrobu jednoduch. tesnenia

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 písomnú prácu na overenie komplexných
vedomostí a zručností žiakov. Otázky nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Hodnotiacu
škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť písomnú prácu opakovať, ak bol v prvej písomnej práci neúspešný. Termín opakovania sa dohodne
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky písomnej práce sú významnou súčasťou sumárneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk

Strojárska výroba
2 hodiny týždenne
prvý, druhý
24 78F strojárska výroba
slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet strojárska výroba poskytuje žiakom základné vedomosti o ručnom
spracovaní kovov a montáži jednoduchých strojových súčiastok a mechanizmov.
Cieľové vedomosti sú v zvládnutí teoretických základov ručného spracovania kovov,
spájkovania a lepenia a v pochopení pracovných postupov používaných pri prípravných
montážnych prácach a montáži jednoduchých strojových súčiastok, mechanizmov a potrubia.
Cieľové zručnosti sú v správnom používaní najdôležitejších noriem a základnej technickej
dokumentácie.
Obsah strojárskej výroby v prvom ročníku je venovaný základom ručného spracovania kovov,
na ktoré nadväzujú v druhom ročníku spájkovanie a lepenie a prípravné montážne práce.
Ťažiskovými tematickými celkami v druhom ročníku je montáž jednoduchých strojových
súčiastok, montáž potrubia a montáž jednoduchých mechanizmov na prenášanie pohybu.
Osvojením obsahu týchto tematických celkov sa vytvárajú predpoklady pre úspešné
zvládnutie cieľových zručností v odbornom výcviku.

Ciele vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet strojárska výroba poskytuje žiakom základné vedomosti o ručnom
spracovaní kovov a montáži jednoduchých strojových súčiastok a mechanizmov.
Cieľové vedomosti sú v zvládnutí teoretických základov ručného spracovania kovov,
spájkovania a lepenia a v pochopení pracovných postupov používaných pri prípravných
montážnych prácach
a montáži jednoduchých strojových súčiastok, mechanizmov a potrubia.
Cieľové zručnosti sú v správnom používaní najdôležitejších STN a základnej technickej
dokumentácie.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete strojárska výroba využívame pre utváranie a rozvíjanie
zvolených kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
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Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačno receptívna - výklad
Reproduktívna - rozhovor.
Informačno- receptívna výklad

Frontálna práca žiakov

Spájkovanie a lepenie

Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Heuristická-riešenie úloh

Frontálna,
práca žiakov

Prípravné montážne práce

Heuristická - rozhovor

Montáž jednoduchých
strojových súčiastok

Reproduktívna – rozhovor,
Informačno -receptívna výklad

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Montáž jednoduchých
strojových súčiastok

Heuristická - rozhovor,
Informačno- receptívna výklad

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Montáž jednoduchých
mechanizmov

Heuristická - rozhovor,
Informačno- receptívna výklad

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Reproduktívna - rozhovor

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Reproduktívna - rozhovor
Informačno- receptívna výklad

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Úvod do predmetu
Základy ručného spracovania
kovov

Základy strojového obrábania

Základy zvárania

Frontálna ,
individuálna
práca žiakov

Frontálna,
Individuálna práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Základné ustanovenia
právnych noriem
o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri
práci
Základy ručného
spracovania kovov

Mgr. Miroška, MachalaBezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

Videotechnika

Outrata- Technologia
ručného spracovania kovov

Videotechnika
Televízor
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Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Názorný učebný
panel

Odborná
literatúra

Práca v strojárskej
prevádzke

Doleček, HoloubekStrojníctvo pre 1. ročník
SOU
Bothe- Strojárska
technológia I.
Čenský- Technológia
montáži
Elígius, Veselý- Strojárska
technológia I.

DVD prehravač
Počítač
Tlačiareň

Videokazeta
Odborné filmy
CD
DVD

Odborné
časopisy
Katalógy
Internet

DVD prehravač
Počítač
Tlačiareň

Odborné filmy
CD
DVD

Odborná
literatúra
Katalógy
Internet
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Strojárska výroba ROČNÍK PRVÝ

2 hodiny týždenne, spolu ..60.. vyučovacích hodín

Názov tematického
celku3
Témy
Úvod do predmetu

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích
výstupov

Počet
hodín

1

Bezpečnosť, ochrana
zdravia hygiena práce

1

Účel merania a orysovania,
nástroje a ich použitie

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

..Didaktický test

2

Význam vyučovacieho
predmetu v učebnom
odbore

Plošné meranie a
orysovanie

Medzipredmetové
vzťahy

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Žiak má:

Žiak:

Robiť poznámky a sledovať
výklad

Robil poznámky a sledovať
výklad

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Robiť poznámky a sledovať
výklad

Robil poznámky a sledovať
výklad

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Didaktický test

Žiak má:

Žiak:

Poznať účel merania a
orysovania, nástroje a ich
použitie

Poznal účel merania a
orysovania, nástroje a ich
použitie

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Poznať presnosť meradielmeranie posuvkov,
mikrometrom

Poznal presnosť meradielmeranie posuvkov,
mikrometrom

Popísať spôsoby postupov
pri orysovaní

Popísal spôsoby postupov
pri orysovaní

Ústne

Ústne

8
3

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Presnosť meradielmeranie posuvkov,
mikrometrom

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Postup pri orysovaní

4

Odborný výcvik
Základy strojárstva
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Ústna odpoveď

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Ústne

Ústne

Klasifikácia
Ústne

Pilovanie

10

Druhy a rozdelenie
pilníkov

2

Pilovanie rôznych plôch

3

Pilovanie materiálov
a ošetrovanie pilníkov

Odborný výcvik
Základy strojárstva

5

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Žiak má:

Žiak:

Poznať druhy a rozdelenie
pilníkov

Poznať druhy a rozdelenie
pilníkov

Ovládať pilovanie rôznych
plôch

Ovládať pilovanie rôznych
plôch

Poznať pilovanie materiálov
a ošetrovanie pilníkov

Poznal pilovanie materiálov
a ošetrovanie pilníkov

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia
Ústne

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Písomné
skúšanie

Klasifikácia

Ústne

Ústne

Ústna odpoveď

Rezanie kovov
Upínanie materiálu, postup
práce pri rezaní

11
2

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Žiak má:

Žiak:

Popísať upínanie materiálu
a postup práce pri rezaní

Popísal upínanie materiálu a
postup práce pri rezaní

Písomné
skúšanie

Klasifikácia
Ústne

Ústna odpoveď
Nástroje a stroje používané
pri rezaní

3

Upínanie obrobku

1

Rezanie materiálu
strojovou pílkou

3

Opakovanie učiva

2

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Ústna odpoveď

Poznať nástroje a stroje
používané pri rezaní

Poznal nástroje a stroje
používané pri rezaní

Popísať upínanie obrobku

Popísal upínanie obrobku

Naučiť sa rezanie materiálu
strojovou pílkou

Naučil sa rezanie materiálu
strojovou pílkou

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Ovládať opakovanie učiva

Ovládal opakovanie učiva

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia
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Písomná práca

Ústne
hodnotenie
Klasifikácia

Ústne

Ústne

Strihanie, sekanie a
prebíjanie

11

Strihanie ručnými
a pákovými nožnicami

4

Strihanie tabuľovými
nožnicami

2

Sekanie a prebíjanie
materiálu

3

Opakovanie učiva

2

Vŕtanie

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

12

Bezpečnosť práce, postup
pri vŕtaní

3

Upínanie obrobkov pri
vŕtaní

3

Ostrenie vrtákov a čistenie
strojových vŕtačiek

4

Opakovanie učiva

2

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Žiak má:

Žiak:

Popísať postup pri strihaní
ručnými a pákovými
nožnicami

Popísal postup pri strihaní
ručnými a pákovými
nožnicami

Poznať strihanie
tabuľovými nožnicami

Poznal strihanie tabuľovými
nožnicami

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Ovládať sekanie
a prebíjanie materiálu

Ovládal sekanie a prebíjanie
materiálu

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Ovládať opakovanie učiva

Ovládal opakovanie učiva

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Ústna odpoveď

Ústne
hodnotenie

Ústne

Ústne

Ústne

Žiak má:

Žiak:

Poznať bezpečnosť práce a
postup pri vŕtaní

Poznal bezpečnosť práce a
postup pri vŕtaní

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Vykonať upínanie obrobkov
pri vŕtaní

Vykonal upínanie obrobkov
pri vŕtaní

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Ovládať ostrenie vrtákov
a čistenie strojových
vŕtačiek

Ovládal ostrenie vrtákov
a čistenie strojových
vŕtačiek

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Ovládať opakovanie učiva

Ovládal opakovanie učiva

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia
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Ústne

Ústne

Ústne

Ústne

Ručné rezanie
závitov
Rezanie vonkajších závitov

10
2

Postup rezania vnútorných
závitov

3

Druhy a rozdelenie závitov

3

Opakovanie učiva

Rovnanie a ohýbanie
Rovnanie materiálov

2

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

9
3

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Žiak má:

Žiak:

Naučiť sa rezať vonkajšie
závity

Naučil sa rezať vonkajšie
závity

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Popísať postup rezania
vnútorných závitov

Popísal postup rezania
vnútorných závitov

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Poznať druhy a rozdelenie
závitov

Poznal druhy a rozdelenie
závitov

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Ovládať opakovanie učiva

Ovládal opakovanie učiva

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď

Klasifikácia

Písomné
skúšanie

Klasifikácia

Žiak má:

Žiak:

Naučiť sa rovnať materiály

Naučil sa rovnať materiály

Ústne

Ústne

Ústne

Ústne

Ústne

Ústna odpoveď
Spôsoby ohýbania
materiálu

2

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Poznať spôsoby ohýbania
materiálu

Poznal spôsoby ohýbania
materiálu

Písomné
skúšanie

Klasifikácia
Ústne

Ústna odpoveď
Vyrovnávanie plechov a
rúrok

2

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Vykonať vyrovnávanie
plechov a rúrok

Vykonal vyrovnávanie
plechov a rúrok

Písomné
skúšanie

Klasifikácia
Ústne

Ústna odpoveď
Ohýbanie rúrok

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Ovládať ohýbanie rúrok

Ovládal ohýbanie rúrok

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď
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Klasifikácia
Ústne

Opakovanie učiva

Nitovanie
Rozdelenie a použitie nitov

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva

6
2

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Ovládať opakovanie učiva

Ovládal opakovanie učiva

Žiak má:

Žiak:

Poznať rozdelenie
a použitie nitov

Poznal rozdelenie a použitie
nitov

Písomné
skúšanie

Klasifikácia

Písomné
skúšanie

Klasifikácia
Ústne

Ústna odpoveď
Nástroje, pomôcky
a postup pri nitovaní

3

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Ovládať nástroje, pomôcky
a postup pri nitovaní

Ovládal nástroje, pomôcky
a postup pri nitovaní

Písomné
skúšanie

Klasifikácia
Ústne

Ústna odpoveď
Opakovanie učiva

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Ovládať opakovanie učiva

Ovládal opakovanie učiva

Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď
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Klasifikácia
Ústne

ROČNÍK: DRUHÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Strojárska výroba
Názov tematického
celku4
Témy
Spájkovanie a
lepenie

Počet
hodín

Medzipredmetové
vzťahy

2 hodiny týždenne, spolu ..60.. vyučovacích hodín
Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích
výstupov

Metódy
hodnotenia

4

Spájky, tavidlá,
spájkovačky

1

Mäkké spájkovanie

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik

Žiak má:

Žiak:

.Poznať druhy spájok,
spájkovačiek,
tavidiel....

Poznal druhy spájok,
spájkovačiek,
tavidiel........

Popísať postup mäkkého
spájkovania

Popísal postup mäkkého
spájkovania

Praktické
cvičenia

Tvrdé spájkovanie

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

1

.Bodové
hodnotenie

Písomné
cvičenie

Základy strojárstva

Lepenie,

Prostriedky
hodnotenia

Ústne
hodnotenie

Popísať postup tvrdého
spájkovania....

.. Popísal postup
tvrdého spájkovania..

Popísať postup lepenia

Popísal postup lepenia

Žiak má:

Žiak:

.Popísať spôsoby
čistenia súčiastok...

.. Popísal spôsoby
čistenia súčiastok

Písomné
cvičenie
Ústne
hodnotenie
Písomná práca

Klasifikácia

Základné pojmové zna
ky podnikania
Prípravné montážne
práce
Čistenie súčiastok

7
1

Odborný výcvik
Základy strojárstva
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Ústne skúšanie

Klasifikácia

Čistenie závitov a
otvorov

1

Spôsoby mazania
docadacích plôch

1

Druhy antikoróznych
náterov

1

Technológia natierania

1

Princípy podnikania

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Popísať spôsoby
čistenia závitov a
otvorov

Popísať spôsoby
čistenia závitov a
otvorov

Ústne skúšanie

Popísať spôspby
mazania

Popíslal spôspby
mazania

Praktické
cvičenia

Poznať druhy
antikoróznych náterov

Poznal druhy
antikoróznych náterov

Ústne skúšanie

Popísať postup
a spôspby natierania

Popísal postup
a spôspby natierania

Klasifikácia

Ústne
hodnotenie

Klasifikácia

Ústne skúšanie

Klasifikácia

v SR
Druhy nástrojov pri
prípravných prácach

1

Montážne práce
jednoduchých
podskupín
Montáž
jednoduchých
strojových súčiastok

1

Montáž skrutkových
spojov

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Poznať a popísať druy
nástrojov na prípravné
práce

Poznal a popísal druy
nástrojov na prípravné
práce

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Popísať postup
montáže
jednoduch.podskupín

Popísal postup montáže
jednoduch.podskupín

Žiak má:

Žiak:

Popísať postup pri
montáži skrut.spojov

Popísal postup pri
montáži skrut.spojov

4

Odborný výcvik
Základy strojárstva
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Praktické
cvičenia

Písomná práca

Praktické
cvičenia

Ústne
hodnotenie

Klasifikácia

Ústne
hodnotenie

Montáž kolíkových
a perových spojov

1
Odborný výcvik

Živnosť, živnostenské
oprávnenie

Montáž kolíkových
a perových spojov

Základy strojárstva

1
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Montáž zváraných
spojov

1
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Mechanizovanénástroje
pri montáži

1

Montáž potrubia

3

Druhy potrubia
a parametre rúr

1

Sposoby spájania
potrubia

1

Montáž potrubia
pomocou armatúr

1

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Popísať postup pri
montáži kolík.
a prových spojov

Popísal postup pri
montáži kolík.
a prových spojov

Popísať postup pri
montáži kolík.
a prových spojov

Popísal postup pri
montáži kolík.
a prových spojov

Poznať a popísať
spôsoby a postup pri
vytvorení zvár. spoja

Poznal a popísal
spôsoby a postup pri
vytvorení zvár. spoja

Určiť nástroje na druhy Určiťl nástroje na
montážnzch prác
druhy montážnzch prác

Popísať druhy potrubia
a parametre rúr

Popísal druhy potrubia
a parametre rúr

Poznať a popísať
spôsoby spájania
potrubia

Poznal a popísal
spôsoby spájania
potrubia

Popísať montáž
pomocou armatúr

Popísal montáž
pomocou armatúr
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Písomné
cvičenie

Písomné
cvičenie

Praktické
cvičenia

Písomná práca

Ústne skúšanie

Praktické
cvičenia

Písomná práca

Ústne
hodnotenie

Ústne
hodnotenie

Ústne
hodnotenie

Klasifikácia

Klasifikácia

Ústne
hodnotenie

Klasifikácia

Montáž jednoduch.
mechanizmov na
prenos pohybu

6

Druhy valivých ložísk

1

Odborný výcvik

1

Základy strojárstva
Odborný výcvik

Mazanie klzných
ložísk

1

Základy strojárstva
Odborný výcvik

Druhy ozubených
kolies

1

Základy strojárstva
Odborný výcvik

Druhy remeníc,
reťazových kolies,
spojok

1

Vačky, ťahadlá,
váhadlá

1

Základy strojového
obrábania

24

Sústruženie

11

Klzné ložiská

Základy strojárstva

Odborný výcvik
Základy strojárstva
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Odborný výcvik

Práva spotrebiteľa

Základy strojárstva

Frézovanie

8

Poznať a opísať druhy
valivých ložísk

Poznal a opísal druhy
valivých ložísk

Popísať druhy klzných
ložísk

Popísal druhy klzných
ložísk

Popísať spôsoby
Popísal spôsoby
mazania klzných ložísk mazania klzných ložísk
Vymenovať druhy
ozub. kolies, určiť ich
použitie

Vymenoval druhy
ozub. kolies, určil ich
použitie

Poznať a vymenovať
základné druhy
remeníc, reťaz. kolies,
spojok

Poznal a vymenoval
základné druhy
remeníc, reťaz. kolies,
spojok

Popísať použitie vačky, Popísal použitie vačky,
váhadla, ťahadla
váhadla, ťahadla

Pomenovať hlavné
časti sústruhu, popísa
ťpostupy sústruženia
valcových, čelných
a kužeľových plôch,
rezania závitov

Pomenoval hlavné
časti sústruhu, popísal
postupy sústruženia
valcových, čelných
a kužeľových plôch,
rezania závitov

Pomenovať hlavné

Pomenoval hlavné
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Ústne skúšanie

Ústne skúšanie

Ústne skúšanie

Klasifikácia

Klasifikácia

Klasifikácia

Ústne skúšanie
Klasifikácia
Ústne skúšanie
Klasifikácia

Písomná práca

Praktické
cvičenia
Ústne skúšanie

Klasifikácia

Ústne
hodnotenie

Klasifikácia
Praktické
cvičenia

Ústne

Odborný výcvik
Základy strojárstva

Brúsenie

5

Odborný výcvik
Základy strojárstva

časti frézovačky,
popísať postupy
frézovania rovinných,
šikmých plôch, drážok,
drážok, ozub. kolies

časti frézovačky,
popísal postupy
frézovania rovinných,
šikmých plôch, drážok,
drážok, ozub. kolies

Pomenovať hlavné
časti brúsky, popísať
postupy brúsenia
rovinných plôch,
tvarových plôch a

Pomenoval hlavné
časti brúsky, popísal
postupy brúsenia
rovinných plôch,
tvarových plôch

Ústne skúšanie

hodnotenie

Klasifikácia
Praktické
cvičenia
Ústne skúšanie
Písomná práca

Ústne
hodnotenie

Klasifikácia

Základy zvárania

12

Zváranie obaľovanou
elektródou

6
Odborný výcvik

Vybavovanie
reklamácií

Zváranie v ochrannej
atmosfére, zváranie
plameňom

Základy strojárstva

6
Odborný výcvik
Základy strojárstva

Praktické
cvičenia
Ústne skúšanie

Pomenovať hlavné
časti zváracích
zariadení, popísať
postupy pri vytvorení
tupých a kútových
zvarov,určiť druhy
ocelí

Pomenoval hlavné
časti zváracích
zariadení, popísal
postupy pri vytvorení
tupých a kútových
zvarov,určil druhy
ocelí

Pomenovať hlavné
časti zv. zariadení
popísať postupy pre
vytvorení zvar. spojov,
pomenovať hlavné
časti zariadenia na
zváranie plameňom

Praktické
Ústne
Pomenoval hlavné
cvičenia
hodnotenie
časti zv. zariadení
Ústne skúšanie
popísal postupy pre
Písomná práca
vytvorení zvar. spojov,
pomenoval hlavné časti
zariadenia na zváranie
plameňom
Klasifikácia
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Ústne
hodnotenie

Klasifikácia

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 písomnú prácu na overenie komplexných
vedomostí a zručností žiakov. Otázky nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Hodnotiacu
škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť písomnú prácu opakovať, ak bol v prvej písomnej práci neúspešný. Termín opakovania sa dohodne
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky písomnej práce sú významnou súčasťou sumárneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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Názov predmetu

Odborný výcvik

Učebný odbor

strojárska výroba
24 hodín týždenne, spolu 792 vyučovacích
hodín
24 hodín týždenne, spolu 720 vyučovacích
hodín
prvý, druhý
2478F strojárska výroba
slovenský jazyk

Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov učebného odboru
Vyučovací jazyk
Charakteristika predmetu

Odborný výcvik v učebnom odbore strojárska výroba umožní žiakom získať základné
vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné na ovládanie ručných kovoobrábacích nástrojov na
prípravné montážne práce, montáže jednoduchých strojových súčiastok a mechanizmov,
základné práca na kovoobrábacích strojoch a základy zvárania. Žiak po absolvovaní
vzdelávania bude schopný samostatne pracovať v strojárskej prevádzke, vykonávať
jednoduché demontážne a montážne operácie na strojoch a zariadeniach, vykonávať základné
zváračské práce a základné práce na obrábacích strojoch.

Konkrétne (špecifické) ciele vyučovania predmetu
V priebehu vyučovania odborného výcviku by si žiaci mali osvojiť tieto vedomosti
a zručnosti. Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny VÝKONOVÝ
ŠTANDARD.
Úvod do predmetu
Vysvetliť a mať prehľad o práci v strojárskom priemysle. Popísať a vedieť ako prakticky
použiť základné pojmy v oblasti údržby a opráv strojov a zariadení.
Plošné meranie a orysovanie
Meranie dĺžok, meradlá a ich použitie
vysvetliť, popísať a uviesť príklady použitia v praxi, prakticky vykonať, definovať.
Meranie uhlov, meradlá a ich použitie
vysvetliť, popísať a uviesť príklady použitia v praxi, prakticky vykonať, definovať.
Lícovanie, druhy uloženia, kalibre
vysvetliť, popísať a uviesť príklady použitia v praxi, graficky zobraziť, prakticky vykonať,
definovať, schematicky nakresliť, poznať.
Pilovanie rovných plôch
druhy pilníkov, spôsoby pilovania – mechanizované pilníky.
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Rezanie kovov
ručné pílky, strojové pílky, pílové listy, upínanie listov a obrobkov, postup – vysvetliť,
popísať a uviesť príklady použitia v praxi
Strihanie
ručné nožnice, ručné elektrické nožnice, tabuľové nožnice, geometria nožov, postup –
vysvetliť, popísať a uviesť príklady použitia v praxi
Vŕtanie
vrtáky, výhrubníky, výstružníky, záhlbníky, upínanie, postup - vysvetliť, popísať a uviesť
príklady použitia v praxi
Rezanie závitov
závitníky, kruhové závitové čeľuste, závitnice, postup - vysvetliť, popísať a uviesť príklady
použitia v praxi
Rovnanie a ohýbanie
náradie, pomôcky, prípravky, postup - vysvetliť, popísať a uviesť príklady použitia v praxi
Sekanie a prebíjanie
sekáče, kladivá, pomôcky, postup - vysvetliť, popísať a uviesť príklady použitia v praxi

Nitovanie
druhy nitov, náradie, spôsoby nitovania, ručné, strojové nitovanie, postup - vysvetliť,
popísať a uviesť príklady použitia v praxi
Brúsenie kovov
Druhy brúsiek a ich obsluha, brúsenie jednoduchých nástrojov, ostrenie sekáčov
a vrtákov.
Spájanie materiálu lepením
Lepenie jednozložkovými lepidlami, lepenie gumy, PVC, dreva – precvičovanie.
Lepenie dvojzložkovými lepidlami, zhotovenie lepeného spoja podľa výkresu.
Práce s mechanizovanými nástrojmi
Práce s ručnou elektrickou vŕtačkou, brúskou, rozbrusovačkou, brúsenie, rezanie,
leštenie.
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Oboznámenie sa so strojárskou prevádzkou
Základná inštruktáž obsluhy sústruha a frézy.
Úpravy povrchu a jednoduché operácie
Úpravu povrchu rovnaním, úprava materiálu zahlbovaním, odihlovaním, obrusovaním.
Čistenie, leštenie, konzervovanie strojov a zariadení
Čistenie otvorov a dosadzovacích plôch. Mechanické odstraňovanie hrdze šmirgľovaním,
oceľovou kefou, chemicky. Práca s štetcom pri odmasťovaním, natieraní, konzervovaním
strojov.
Práce pri odstraňovaní drobných závad
Odstraňovanie zalomených skrutiek, oprava frézy a sústruhu.
Výroba jednoduchých strojových súčiastok
Výroba skrutkového spoja, sústruženie valcových a čelných plôch.
Úprava pracovísk v strojárskej prevádzke.
Základná údržba strojov na dielniach, mazanie, výmena olejov, čistenie filtrov.
Spájkovanie a lepenie
postup pri mäkkom a tvrdom spájkovaní, náradie, pomôcky, tavidlá – vysvetliť, popísať,
predviesť a uviesť príklady použitia v praxi.
Postup pri lepení jednozložkovými a viaczložkovými lepidlami, pomôcky, druhy lepidiel,
náradie –
vysvetliť, popísať, predviesť a uviesť príklady použitia v praxi.
Prípravné montážne práce
Postup pri čistení, odmasťovaní, mazaní, natieraní, používaní mechanizovaných
nástrojov pri montážnych prácach - vysvetliť, popísať, predviesť a uviesť príklady
použitia v praxi.
Montáž jednoduchých strojových súčiastok
Postup pri spojovaní strojových súčiastok (skrutky, kolíky, čapy, matice, kliny, perá,
podložky...) pomocou ručných nástrojov – vysvetliť, popísať, uviesť príklady použitia v praxi,
prakticky vykonať, definovať.
Postup pri spojovaní strojových súčiastok pomocou mechanizovaných nástrojov - vysvetliť,
popísať, uviesť príklady použitia v praxi, prakticky vykonať, definovať.
Postup pri demontáži strojových súčiastok, postup pri úprave a výrobe nových súčiastok vysvetliť, popísať, uviesť príklady použitia v praxi, prakticky vykonať, definovať.
Montáž potrubia
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Postup pri rezaní, ohýbaní rúr, rezaní závitov, lepení a zváraní rúr, prírubovom spájaní rúr
- vysvetliť, popísať, uviesť príklady použitia v praxi, prakticky vykonať, definovať.
Postup pri zhotovení rôznych druhov tesnenia, spájaní rúr pomocou fitingov, tesniacich
materiálov, používaní a montáži poistných a regulačných prvkov - vysvetliť, popísať,
uviesť príklady použitia v praxi, prakticky vykonať, definovať.
Montáž jednoduchých mechanizmov na prenos pohybu
Postup pri montáži a demontáži klzných a valivých ložísk, nasádzaní a demontáži
ozubených kolies, remeníc, spojok, reťazových kolies, vačiek, zápustiek, kľukových,
kulisových mechanizmov - vysvetliť, popísať, uviesť príklady použitia v praxi, prakticky
vykonať, definovať.
Základy zvárania
Základné vedomosti, zručnosti pri zváraní elektrických oblúkom, plameňom, rezanie
kyslíkom - vysvetliť, popísať, uviesť príklady použitia v praxi, prakticky vykonať,
definovať.
Základy strojovéhoho obrábania
Vykonávanie základných prác na sústruhu, frézkach, rovinných brúskach, nástrojových
brúskach, radiálnych vŕtačkách – prakticky vykonať, uviesť príklady použitia v praxi.

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete odborný výcvik využívame pre utváranie a rozvíjanie
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú : ) Schopnosťpracovať v rôznorodých skupinách
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových
typov spolupráce. 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 učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí,
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.
Absolvent má:
- prejaviť empatiu a sebareflexiu,
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
- stanoviť priority cieľov,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
- diskutovať a pozorne počúvať druhých,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch
a osobnostnom raste,
- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovaťnávrhy druhých,
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prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať
osobným konfliktom.

PRVÝ ROČNÍK
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
Základy ručného spracovania
kovov

Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad

Frontálná vyučba

Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Heuristická-riešenie úloh

Práca v strojárskej prevádzke

Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Heuristická-riešenie úloh

Frontálna a individuálna práca
žiakov
Praktické cvičenia
Cvičné práce
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Praktické cvičenia
Cvičné práce
Produktívna práca

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Videotechnika
Televízor
DVD prehravač
Počítač
Tlačiareň

Názorný učebný
panel
Videokazeta
Odborné filmy
CD
DVD

Odborná
literatúra
Odborné
časopisy
Katalógy
Internet

DVD prehravač
Počítač
Tlačiareň

Odborné filmy
CD
DVD

Odborná
literatúra
Katalógy
Internet

Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Základné ustanovenia
právnych noriem
o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri
práci
Základy ručného
spracovania kovov

Mgr. Miroška, MachalaBezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

Videotechnika

Outrata- Technologia
ručného spracovania kovov
Doleček, HoloubekStrojníctvo pre 1. ročník
SOU
Bothe- Strojárska
technológia I.
Čenský- Technológia
montáži
Elígius, Veselý- Strojárska
technológia I.

Práca v strojárskej
prevádzke
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik 2478 F Strojárska výroba
1. ročnik
Názov tematického celku
Počet
Medzipredmetové
Očakávané
Témy
hodín
vzťahy
vzdelávacie výstupy
1.Základné ustanovenia právnych
noriem o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci

15

Vstupné školenie- OBP a PO

6
Občianska náuka

Pracovné právo a povinnosti žiaka
Školský poriadok, organizačný
poriadok školy a odborného výcviku

Pracovisko odborného výcviku
Zásady prvej pomoci a BOZ pri práci
Hygiena práce v dielňach OV
Oboznámenie žiakov s obsahom učiva

Prvá pomoc pri úrazoch
Rizikové pracoviská, manipulácia
s materiálom
Osobná hygiena

3

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích
výstupov

Metódy
hodnotenia

Žiak má:

Žiak:

Robiť poznámky a sledovať
výklad

Robil poznámky
a sledoval výklad

Písomné
skúšanie

Poznať hasiace prístroje

Poznal hasiace prístroje
Dodržiaval technológické
postupy

Ústna odpoveď

Dodržiavať technológické
postupy

6

24 hodin týždenne, spolu 792 vyučovacích hodín

Spoznať pracovisko OV

Spoznal pracovisko OV

Určiť zásady prvej pomoci a
BOZ pri práci
Dodržiavať hygienu
v dielňach OV
Oboznámiť sa s obsahom
učiva

Určil zásady prvej pomoci
a
BOZ pri práci
Dodržiaval hygienu
v dielňach OV
Oboznámil sa s obsahom
učiva

Vykonať prvú pomoc pri
úrazoch

. Vykonal prvú pomoc pri
úrazoch

Poznať rizikové pracoviská
a manipuláciu s materiálom

Poznal rizikové
pracoviská a manipuláciu
s materiálom
Dodržiaval osobnú
hygienu

Dodržiavať osobnú hygienu
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Prostriedky
hodnotenia

.Didaktický
test

Ústna odpoveď

Ústne

Ústna odpoveď

Ústne

2.Ručné spracovanie kovov

Plošné meranie a rysovanie

675
63

Žiak má:

Žiak:

Ovládať plošné meranie
a rysovanie

Ovládal plošné meranie
a rysovanie

Vybrať si priame
a nepriame meranie

Vybral si priame
a nepriame meranie

Používať meranie
posuvným meradlom
a mikrometrom, uhlomery a
kružidlá

Používal meranie
posuvným meradlom
a mikrometrom, uhlomery
a kružidlá

Vyhotoviť orysovanie
súčiastok, orysovanie podľa
šablóny

Vyhotovil orysovanie
súčiastok, orysovanie
podľa šablóny

Naučiť sa rezať kovy a deliť
materiál

Naučil sa rezať kovy
a deliť materiál

Ovládať rezanie ručnou
pílkou a rezanie ručnou
pílkou podľa orysovania

Ovládal rezanie ručnou
pílkou a rezanie ručnou
pílkou podľa orysovania

Naučiť sa rezanie na strojnej
pílke

Naučil sa rezanie na
strojnej pílke

Ovládať pilovanie plôch

Ovládal pilovanie plôch

Strojárska výroba

Vykonať pilovanie
rovinných plôch

Základy strojárstva

Vyhotoviť pilovanie
spojených a tvarových plôch

Technické kreslenie
Strojárska výroba

Priame a nepriame meranie
Meranie posuvným meradlom
a mikrometrom

Základy strojárstva

Orysovanie súčiastok
Uhlomery a kružidlá
Orysovanie podľa šablóny

.Rezanie kovov- delenie materiálu

150

Rezanie ručnou pílkou

Strojárska výroba

Rezanie ručnou pílkou podľa
orysovania

Základy strojárstva

Rezanie na strojnej pílke

Pilovanie plôch

Technické kreslenie

192

Technické kreslenie

Pilovanie rovinných plôch
Pilovanie spojených a tvarových plôch
Výber pilníka podľa druhu materiálu

Odhadnúť výber pilníka
podľa druhu materiálu
Rovnanie a ohýbanie

42

Strojárska výroba

Naučiť sa rovnanie
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Praktická
činnosť
Meranie
kontrolných
výkresu
súčiastok

Ústne
odpovede
Zhodnotenie
vyrobeného
výrobku

Orysovanie
obrobku podľa
technického

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Praktická
činnosť

Ústna
odpoveď
Predvedenie
praktickej
úlohy

Vykonal pilovanie
rovinných plôch

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie

Vyhotovil pilovanie
spojených a tvarových
plôch
Odhadol výber pilníka
podľa druhu materiálu

Ústna
odpoveď
Praktické
cvičenie

Praktická
činnosť

Samostatná
práca

Naučil sa rovnanie

Rovnanie tyčového materiálu
a pásoviny

Základy strojárstva

Rovnanie plechu

Vŕtanie a zahlbovanie

a ohýbanie

Preskúšania

Vykonať rovnanie tyčového
materiálu a pásoviny

Vykonal rovnanie
tyčového materiálu
a pásoviny

Praktická
činnosť

Poznať rovnanie plechu

Rovnanie materiálu pod strojovými
lismi

Súborná práca

a ohýbanie

Dosiahnuť rovnanie
materiálu pod strojovými
lismi

6

60

Vŕtanie, nástroje, druhy vŕtačiek a ich
obsluha

Strojárska výroba

Vyhotoviť súčiastku podľa
zadania

Ovládal vŕtanie
a zahlbovanie

Základy strojárstva

Poznať vŕtanie, nástroje,
druhy vŕtačiek a ich obsluhu

Poznal vŕtanie, nástroje,
druhy vŕtačiek a ich
obsluhu

Dosiahnuť vŕtanie
priechodných otvorov
Vyhotoviť vŕtanie
nepriechodných otvorov
66

Technické kreslenie
Strojárska výroba

Kontrola kolmosti rezania závitov
Strojné rezanie závitov

Základy strojárstva

12

Základy strojárstva

Dosiahol vŕtanie
priechodných otvorov
Vyhotovil vŕtanie
nepriechodných otvorov

Vyhotoviť ručné rezanie
vonkajších a vnútorných
závitov

Vyhotovil ručné rezanie
vonkajších a vnútorných
závitov

Zistiť kontrolu kolmosti
rezania závitov

Zistil kontrolu kolmosti
rezania závitov
Vyhotovil Strojné rezanie
závitov

Vyhotoviť Strojné rezanie
závitov
Brúsenie kovov

Vyhotovil súčiastku
podľa zadania

Ovládať vŕtanie
a zahlbovanie

Vŕtanie nepriechodných otvorov

Ručné rezanie vonkajších
a vnútorných závitov

Poznal rovnanie plechu
Dosiahol rovnanie
materiálu pod strojovými
lismi

Strojárska výroba

Vŕtanie priechodných otvorov

Vykonať brúsenie kovov na
brúske

Hodnotenie
praktickej
úlohy

Vykonal brúsenie kovov
na brúske

Preskúšanie
Praktická
činnosť

Praktické
cvičenie
Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej
úlohy

Hodnotenie
praktickej
úlohy
Didaktický test

Produktívna
práca

Praktické
cvičenie
Praktická
činnosť

Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej
úlohy

Hodnotenie
praktickej
činnosti
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Spájanie materiálu lepením

Nitovanie

18

42

Druhy nitov, náradia a pomôcky

Strojárska výroba

Technické kreslenie

6

Práca s mechanizovanými nástrojmi

12

Vyhotovil nitovanie

Strojárska výroba

Poznať druhy nitov, náradia
a pomôcky

Základy strojárstva

Vyhotoviť nitovanie podľa
výkresu

Poznal druhy nitov,
náradia a pomôcky
Vyhotovil nitovanie
podľa výkresu

Základy strojárstva
Strojárska výroba
Základy strojárstva

Práca s ručnou el. vŕtačkou a brúskou

Zlepiť plechy lepidlom
Dosiahnuť pracovať s
mechanizovanými nástrojmi
Vykonať prácu s ručnou el.
vŕtačkou a brúskou

Súborná práca

3. Práca v strojárskej prevádzke

Oboznámenie sa so strojárskou
prevádzkou

Úpravy povrchov – jednoduché
operácie
Úprava povrchov rovnaním
Úprava povrchov obrusovaním

6

Strojárska výroba

102
6

18

Dosiahol spájanie rôznych
materiálov lepením

Vyhotoviť nitovanie

Nitovanie podľa výkresu

Lepenie kovov

Dosiahnuť spájanie rôznych
materiálov lepením

Vyhotoviť súčiastku podľa
zadania

Žiak má:
Strojárska výroba
Základy strojárstva

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Poznať OBP a základnú
inštruktáž obsluhy
v strojárskej prevádzke

Zlepil plechy lepidlom

Dosiahol pracovať s
mechanizovanými
nástrojmi
Vykonal prácu s ručnou
el. vŕtačkou a brúskou
Vyhotovil súčiastku
podľa zadania

Praktická
činnosť

Hodnotenie

Praktická
činnosť
Ústne skúšanie

Didaktický test
Hodnotenie
praktickej
úlohy

Písomné
skúšanie
Samostatná
práca
Praktická
činnosť

činnosti

Hodnotenie
práce
Hodnotenie
praktickej
úlohy

Produktívna
práca
Preskúšanie
Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej
úlohy

Písomné
skúšanie

.Didaktický
test

Ústna odpoveď

Ústne

Žiak:
Poznal OBP a základnú
inštruktáž obsluhy
v strojárskej prevádzke

Vykonať prípravu materiálu
a náradia

Vykonal prípravu
materiálu a náradia

Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej

Vyhotoviť úpravu povrchov
rovnaním

Vyhotovil úpravu
povrchov rovnaním

Produktívna
práca

činnosti

Vybrať úpravu povrchov
obrusovaním

Vybral úpravu povrchov
obrusovaním
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Čistenie, leštenie, konzervovanie
strojov a zariadení

36

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Mechanické čistenie str. a zariadení
Odmasťovanie a natieranie
antikoróznymi nátermi

Práce pri odstraňovaní drobných závad

18

Základy strojárstva

Údržba a oprava povrchov strojov

Výroba jednoduchých strojových
súčiastok

Úpravy pracovísk v strojárskej
prevádzke

Strojárska výroba

18

Strojárska výroba
Základy strojárstva

6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Zostaviť čistenie, leštenie,
konzervovanie strojov
a zariadení

Zostavil čistenie, leštenie,
konzervovanie strojov
a zariadení

Dosiahnuť mechanické
čistenie str. a zariadení

Dosiahol mechanické
čistenie str. a zariadení

Vyhotoviť odmasťovanie
a natieranie antikoróznymi
nátermi

Vyhotovil odmasťovanie
a natieranie
antikoróznymi nátermi

Poznať práce pri
odstraňovaní drobných
závad

Poznal práce pri
odstraňovaní drobných
závad

Vykonať údržbu a opravu
povrchov strojov

Vykonal údržbu a opravu
povrchov strojov

Zhotoviť jednoduché
strojové súčiastky

Riešiť úpravy pracovísk
v strojárskej prevádzke

Zhotovil jednoduché
strojové súčiastky

Riešil úpravy pracovísk
v strojárskej prevádzke

Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej

Produktívna
práca

činnosti

Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej

Produktívna
práca

činnosti

Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej

Produktívna
práca

činnosti

Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej

Ústne

Ústne

činnosti
Ústne
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DRUHÝ ROČNÍK
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Úvod do predmetu

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Informačnoreceptívna-výklad
Heuristická-riešenie úloh

Spájanie materiálov

Prípravné montážne práce

Montáž potrubia

Montáž jednoduchých
mechanizmov na prenos pohybu

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

Základy zvárania

Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Heuristická-riešenie úloh

Základy strojového obrábania

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

Montážne a demontážne práce
v strojárskej prevádzke

Frontálná vyučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Praktické cvičenia
Cvičné práce
Skupinová práca žiakov
Cvičné práce
Práca s odbornou literatúrou
Skupinová práca žiakov
Cvičné práce
Produktívna práca
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Praktické cvičenia
Cvičné práce
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Praktické cvičenia
Práca s odbornou literatúrou
Skupinová práca žiakov
Cvičné práce
Produktívna práca
Skupinová práca žiakov
Cvičné práce
Produktívna práca

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Videokazeta
DVD prehrávač

Odborné filmy
DVD

Meotar
Videokazeta
Počítač, tlačiareň
DVD prehrávač

Priesvitky
Video, televízor
Názorný učebný
Panel, DVD

Odborná
literatúra
Odb. časopisy
Odborná
literatúra
Odborná
literatúra
Internet

Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Úvod do predmetu

Mgr. Miroška, MachalaBezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Outrata – Technológia II.
a III. zámočník

Videotechnika

Elígius, Veselý – Strojárska
technológia
Čenský – Technológia
montáži

Spájanie materiálov

Prípravné montážne
práce
Montáž potrubia
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Montáž jednoduchých
mechanizmov na
prenos pohybu
Základy zvárania

Outrata – Technológia II.
a III. zámočník
Bezák, Pitner – Metodika
praktického výcviku Z-E 1

Základy strojového
obrábania

Drienský – Strojové
obrábanie

Montážne
a demontážne práce
v strojárskej
prevádzke

Heidinger – Technológia
opráv strojov a zariadení 2.
a 3. ročník SOU

DVD prehrávač
Videokazeta
Televízor
DVD prehrávač
Videotechnika
Televízor
Videotechnika
Počítač
Tlačiareň
Videotechnika
Počítač, DVD
Televízor
Tlačiareň

128

Odborné filmy
DVD
Učebný panel
Odborné filmy
DVD
Učebný panel
Odborné filmy
DVD
Učebný panel
Videokazeta
Odborné filmy
DVD
CD

Odborná
literatúra
Odb. časopisy
Odborné
časopisy
Internet
Odborná
literatúra
Internet
Odborná
literatúra
Internet
Odb. časopisy

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik 2478 F Strojárska výroba
2. ročnik
Názov tematického
Počet
Medzipredmetové
Očakávané
celku
hodín
vzťahy
vzdelávacie výstupy
Témy
1. Úvod do predmetu

Zásady prvej pomoci
a BOZ pri práci

6

Občianska náuka

Robiť poznámky a sledovať
výklad

Robil poznámky a sledovať
výklad
Vykonal prvú pomoc pri
úrazoch

Písomné
skúšanie

Poznať školský poriadok.
organizáciu dielní

Ústna odpoveď

Ústne

Ústna odpoveď

Ústne

Poznať školský poriadok.
organizáciu dielní

Hygiena práce v dielňach
OV. Oboznámenie žiakov
s obsahom učiva

3

Dodržiavať hygienu práce
v dielňach OV. SA
oboznámiť s obsahom učiva

24
6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Zhotovenie výrobku podľa
výkresu

Spájkovanie OC. súčiastok

Prostriedky
hodnotenia

Žiak:

3

Spájkovanie vodičov

Metódy
hodnotenia

Žiak má:

Školský poriadok,
organizácia dielní

Mäkké spájkovanie- teória.
BP

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích
výstupov

12

Vykonať prvú pomoc pri
úrazoch

2. Spájanie materiálov

24 hodín týždenne, spolu 720 vyučovacích hodín

6

Základy strojárstva

Dodržiaval hygienu práce
v dielňach OV. SA
oboznámil s obsahom učiva

Didaktický test

Ústna odpoveď

Žiak má:

Žiak:

Vyhotoviť mäkké
spájkovanie

Vyhotovil mäkké
spájkovanie

Praktická
činnosť

Preskúšanie
funkčnosti

Zhotoviť výrobky podľa
výkresu

Zhotovil výrobky podľa
výkresu

Skupinová práca

Porovnávaním

Riešiť spájkovanie vodičov

Riešil spájkovanie vodičov

Dosiahnuť spájkovanie OC.
súčiastok

Dosiahol spájkovanie OC.
súčiastok

Praktická
činnosť

Predvedenie
praktickej
činnosti
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Podľa

dosiahnutých
bodov

Tvrdé spájkovanie

6

Základy strojárstva

Spájkovanie vzoriek

Kontrolná práca

3.Prípravné montážne
práce
Čistenie a odmasťovanie
dielcov, BP

Strojárska výroba

6

Strojárska výroba

18
6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Mechanické čistenie
dielcov, otvorov, styčných
plôch
Príprava dielcov pred
natieraním

6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Natieranie dielcov
antikoróznymi nátermi

Práca s mechanickým
náradím
Demontáž stroja – cvičná
práca

6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Urobiť tvrdé spájkovanie

Urobil tvrdé spájkovanie

Vyhotoviť spájkovanie
vzoriek

Vyhotovil spájkovanie
vzoriek

Vyhotoviť súčiastku podľa
zadania

Vyhotovil súčiastku podľa
zadania

Praktické
cvičenie
Skupinová
práca
Preskúšanie
Praktická
činnosť

Porovnávaním

Hodnotenie
praktickej
činnosti
Vizuálne
Hodnotenie
praktickej úlohy

Žiak má:

Žiak:

Dosiahnuť čistenie
a odmasťovanie dielcov

Dosiahol čistenie
a odmasťovanie dielcov

Praktické
cvičenie

Spraviť mechanické čistenie
dielcov, otvorov, styčných
plôch

Spravil mechanické čistenie
dielcov, otvorov, styčných
plôch

Skupinová

Riešiť prípravu dielcov pred
natieraním

Riešil prípravu dielcov pred
natieraním

Praktické
cvičenie

Hodnotenie
praktickej úlohy

Poznať natieranie dielcov
antikoróznymi nátermi

Poznal natieranie dielcov
antikoróznymi nátermi

Skupinová

Predvedenie
praktickej
činnosti

Ovládať prácu
s mechanickým náradím

Ovládal prácu
s mechanickým náradím

Praktické
cvičenie

Vyhotoviť demontáž stroja
– cvičná práca

Vyhotovil demontáž stroja
– cvičná práca

Podľa
dosiahnutých
bodov
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práca

práca

Predvedenie
praktickej
činnosti
Porovnávaním

Predvedenie
praktickej
činnosti
Vizuálne

4. Montáž potrubia

Rezanie a ohýbanie rúrok

18
6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Rezanie závitov na rúrkach

Žiak má:

Žiak:

Rezať a ohýbať rúrky

Rezal a ohýbal rúrky

Rezať závity na rúrkach

Rezal závity na rúrkach

Praktické
cvičenie
Skupinová práca

Zhotovovanie tesniacich
elementov

6

Strojárska výroba

Zhotoviť tesniace elementy

Zhotovil tesniace elementy

Praktická
činnosť
Skupinová práca
Podľa
dosiahnutých
bodov

Spájanie potrubia

6

Strojárska výroba

Spájať potrubia

Spájal potrubia

Skupinová práca
Praktická
produktívna
práca

5. Montáž jednoduchých
mechanizmov na prenos
pohybu
Montáž klzných a valivých
ložísk

24

6

Žiak má:
Strojárska výroba
Základy strojárstva

Ovládať montáž klzných
a valivých ložísk

Praktická práca
Hodnotenie
praktickej
činnosti

Hodnotenie
praktickej
činnosti
Predvedenie
praktickej
činnosti

Predvedenie
praktickej
činnosti
Preskúšanie
funkčnosti

Žiak:
Ovládal montáž klzných
a valivých ložísk

Praktická
činnosť
Skupinová práca

Predvedenie
praktickej
činnosti
Preskúšanie
funkčnosti

Montáž a upevnenie
ozubených kolies

12

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Vyhotoviť montáž
a upevnenie ozubených
kolies

131

Vyhotovil montáž
a upevnenie ozubených
kolies

Praktické
cvičenie
Skupinová práca

Hodnotenie
praktickej
činnosti.Vizuálne

Montáž remeníc,
reťazových kolies, spojok

6. Základy zvárania
Zváračský kurz ZM 1

6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

198
144

Základy strojárstva

Poznať montáž remeníc,
reťazových kolies, spojok

Poznal montáž remeníc,
reťazových kolies, spojok

Žiak má:

Žiak:

Absolvovať zváračský kurz
ZM 1

Absolvoval zváračský kurz
ZM 1

Skupinová práca

Porovnavaním

Praktická
činnosť

Predvedenie
praktickej
činnosti

Písomné
cvičenie

Didaktický test

Podľa normy

Zváranie vo vodorovnej
a zvislej polohe

24

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Zváranie kútových
a tupých zvarov

Zváranie plameňom

Zvárať kútové a tupé zvary

24

Zváranie plechov vo
vodorovnej polohe

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Zváranie rúrok
Rezanie kyslíkom
Súborná práca – zameraná
na overenie vedomostí a
zručnosti

7. Základy strojového
obrábania

Zvárať vo vodorovnej
a zvislej polohe

Zvárať plameňom

Zváral plameňom

Zvárať plechy vo
vodorovnej polohe

Zváral plechy vo
vodorovnej polohe

Zvárať rúrky

Zváral rúrky
Rezal kyslíkom

Rezať kyslíkom
6

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Zváral vo vodorovnej
a zvislej polohe
Zváral kútové a tupé zvary

Zhotoviť súbornú prácu

Zhotovil súbornú prácu

Písomné
cvičenie
Praktická
činnosť

Písomné
cvičenie
Praktická
činnosť

Písomné
cvičenie
Podľa
dosiahnutých
bodov

198
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Hodnotenie
praktickej
činnosti

Didaktický test
Hodnotenie
praktickej
činnosti

Didaktický test
Hodnotenie
praktickej
činnosti

Didaktický test
Hodnotenie
praktickej
činnosti

Sústruženie valcových
plôch
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Vŕtanie na sústruhu
a rezanie závitov

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Sústruženie vnútorných
plôch

Žiak má:

Žiak:

Sústružiť valcové plochy

Sústružil valcové plochy

Vŕtať na sústruhu a rezať
závity

Vŕtal na sústruhu a rezal
závity

Sústružiť vnútorné plochy

Sústružil vnútorné plochy
Sústružil tvarové plochy

Sústružiť tvarové plochy

Sústruženie tvarových
plôch
Sa oboznámiť s obsluhou
stroja, upínať nástroje,
upínať obrobky

Sa oboznámil s obsluhou
stroja, upínal nástroje,
upínal obrobky

Frézovať rovinné stupňovité
plochy

Frézoval rovinné stupňovité
plochy

Frézovanie drážok,
šikmých plôch

Frézovať drážky, šikmé
plochy

Frézovanie súčiastok podľa
výkresu

Frézovať súčiastky podľa
výkresu

Frézoval drážky, šikmé
plochy
Frézoval súčiastky podľa
výkresu

Oboznámenie s obsluhou
stroja, upínanie nástrojov,
upínanie obrob kov

72
Strojárska výroba
Základy strojárstva

Frézovanie rovinných
stupňových plôch

Sa oboznámiť s obsluhou
stroja, upínať nástroje,
upínať obrobky

Sa oboznámil s obsluhou
stroja, upínal nástroje,
upínal obrobky

Brúsenie plôch podľa
výkresovej dokumentácie

Brúsiť plochy podľa
výkresovej dokumentácie

Brúsiťlplochy podľa
výkresovej dokumentácie

Brúsenie šikmých plôch
podľa výkresu

Brúsiť šikmé plochy podľa
výkresu

Brúsil šikmé plochy podľa
výkresu

Brúsenie valcových plôch

Brúsiť valcové plochy

Brúsil valcové plochy

Žiak má:

Žiak:

Oboznámenie s obsluhou
stroja, upínanie nástrojov,
upínanie obrob kov

8. Montážne
a demontážne práce
v stroj. prevádzke,

66
Strojárska výroba
Základy strojárstva

396
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Písomné
cvičenie

Didaktický test

Praktická
činnosť

Predvedenie
praktickej
činnosti

Praktická
produktívna
práca

Hodnotenie
praktickej
činnosti

Písomné
cvičenie

Didaktický test

Praktická
činnosť

Predvedenie
praktickej
činnosti

Praktická
produktívna
práca

Hodnotenie
praktickej
činnosti

Písomné
cvičenie

Didaktický test

Praktická
činnosť

Predvedenie
praktickej
činnosti

Praktická
produktívna
práca

Hodnotenie
praktickej
činnosti

zváranie
Montážne a demontážne
práce v strojových
prevádzkach

81

Opravy a údržba strojov a
zariadení

87

Zváračské a produktívne
práce

99

Odborný rozvoj
v strojárskych dielňach
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Strojárska výroba
Základy strojárstva

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Strojárska výroba
Základy strojárstva

Vykonávať montážne
a demontážne práce
v strojových prevádzkach

Vykonával montážne
a demontážne práce
v strojových prevádzkach

Praktická
činnosť

Preskúšanie
funkčnosti

Praktická
produktívna
práca

Predvedenie
praktickej
činnosti

Ovládať opravy a údržby
strojov a zariadení

Ovládal opravy a údržby
strojov a zariadení

Praktická
produktívna
práca

Hodnotenie
praktickej
činnosti

Vyhotoviť zváračské
a produktívne práce

Vyhotovil zváračské
a produktívne práce

Praktická
produktívna
práca Praktická
činnosť

Hodnotenie
praktickej
činnosti

Praktická
produktívna
práca

Hodnotenie
praktickej
činnosti

Vykonávať odborný rozvoj
v strojárskych dielňach

Vykonával odborný rozvoj
v strojárskych dielňach

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 písomnú prácu na overenie komplexných vedomostí
a zručností žiakov. Otázky nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci.
Žiak má možnosť písomnú prácu opakovať, ak bol v prvej písomnej práci neúspešný. Termín opakovania sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky
písomnej práce sú významnou súčasťou sumárneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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10 Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu
Pre vzdelávanie a výchovu je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné podmienky.
Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem
a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania. V ŠVP sú vo
všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského
vzdelávacieho programu. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa
potrieb a požiadaviek učebného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností.
Optimálne požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský
vzdelávací program.

10.1 Materiálne podmienky
Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti dielní,
odborných učební a tried praktického vyučovania je v súlade s Normatívom základného
vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre daný učebný odbor.
Kapacita školy:
Školský manažment:
kancelária riaditeľa školy,
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,
kancelária pre sekretariát,
kabinet pre výchovného poradcu,
sociálne zariadenie.
Pedagogickí zamestnanci školy:
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,
kabinety pre učiteľov,
sociálne zariadenie.
Nepedagogickí zamestnanci školy:
kancelárie pre sekretariát, ekonómov
dielňa,
kotolňa,
archív.
Ďalšie priestory:
Hygienické priestory sociálne zariadenia, šatne
Sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky
Sklady náradia, strojov a zariadení
Sklady materiálov, surovín a polotovarov
Makrointeriéry:
Školská budova
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Školský dvor
Domv mládeže (súčasť školy)
Kancelária
Kabinety
Zborovňa
Miestnosť pre návštevy
Posilňovňa
Dielne praktického vyučovania
Kabinety pre UOV
Kotolňa
Dielňa
Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál,
polotovary
Hygienické zariadenia
Školská jedáleň
Vyučovacie interiéry
Klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (11)
Odborné učebne el. meraní a elektrotechniky
2 poloodborné učebne pre jazykové vzdelávanie
2 učebne pre IKT
Odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov
Školské dielňe
Telocvičňa
Vyučovacie exteriéry
Školské ihrisko
Zmluvné pracoviská
10.2 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 činnosti 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 učebnom
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických
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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 učebnom 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 odborného výcviku, 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 učebnom 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, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis
a pod.).
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10.3 Organizačné podmienky
Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej 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. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizované ako
dvojročné štúdium.
Teoretické a praktické vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových cykloch. Vyučovanie
a odborný výcvik začínajú o 7.30 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa
Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR 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. Výchovnovzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva
v školských zariadeniach: dielne a učebne odborného výcviku 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.. Odborný výcvik sa spája do viacdňových celkov s rešpektovaním podmienok
odboru. 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 ako aj na Domove mládeže. 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 svojimi 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 týždni na
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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,
školský internát a dielne praktickej prípravy.
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 záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym
predpisom. Záverečná skúška sa skladá z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická
skúška trvá 1 až 3 pracovné dni. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej
skúške.
Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci školského roka. Kurzy nevyhnutné pre
výkon povolania vyplývajúce z kompetencií (profilu) absolventa sa môžu vykonávať aj ako
súčasť odborného výcviku.
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
dnipo šesť hodín.
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.
Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na
poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb,
odpadových technológií, na výstavy a prezentácie nových výrobkov a technológií. Exkurzie
sa konajú v každom ročníku 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.
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 Rady
školy, v ktorých sú zastúpení rodičia a sociálni partneri a pravidelné plenárne a triedne
ZRPŠ. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy,
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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
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického
a praktického vyučovania na záver každého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň,
kritéria hodnotenia, formu prác a ich prezentácie

. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na

súťažiach a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni.
10.4. 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 .
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 na základe Smernice
riaditeľa školy. Ich používanie sa dôsledne kontroluje.
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 používané v elektrotechnike, 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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11
Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Zákonom
o výchove a vzdelávaní, ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium
sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce,
pedagogicko-psychologických poradní a dorastového lekára.
Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne
oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými
poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického
alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní.
Cieľom

našich integračných snáh je podpora socializácie týchto žiakov, ich lepšia

príprava pre bežný život – občiansky i profesionálny. Súčasne sa podporuje prístup majoritnej
spoločnosti k akceptácii ľudí so zdravotným postihnutím, či sociálnym znevýhodnením.
Nevyhnutnou súčasťou integrácie žiakov so ŠVVP v našej školy je efektívny výchovnoporadenský servis (špeciálno-pedagogické, psychologické, sociálne, kariérne poradenstvo ako
súčasť výchovného poradenstva v školstve) pre žiakov a rodičov a učiteľov. V zmysle
Európskej sociálnej charty vytvárame podmienky pre uplatnenie práva žiakov so ŠVP na
slobodnú voľbu povolania, ktorá zohľadňuje ich predpoklady, zvyškový potenciál, potreby
trhu práce, v neposlednom rade aj aplikáciu predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí všeobecný lekár, v prípade
zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. Učebný
odbor sa vo všeobecnosti neodporúča žiakom s telesným postihnutím. Vhodnosť učebných
odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia treba konzultovať so
špeciálnymi pedagógmi a psychológmi.
Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sú to žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:
1.

žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je
najviac vo výške životného minima,

2.

aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný,
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3.

najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá
ukončené základné vzdelanie,

4.

neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny,

5.

vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.

V našich podmienkach školy ide predovšetkým o problémy s žiakmi z disfunkčných rodín, so
snahami o ich integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho života.

V spolupráci

s odborníkmi, psychológmi, pracovníkmi z úradu práce hľadáme metódy na zníženie
negatívneho dopadu dysfunkčných sociálnych podmienok na osobnostný, vzdelávací a
profesionálny vývin žiakov.
Častá neúspešnosť žiakov z disfunkčných rodín v bežnom systéme vzdelávania je tiež
dôsledkom sociálne nerozvinutého, znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne stimuluje
a nevytvára podmienky pre rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali
k výkonu, pestovali záujem vzdelávať sa, pracovať a byť úspešní. U žiakov absentuje domáca
príprava na vyučovanie, rodičia sa nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí.
Problémy žiakov súvisiace s ich neprospechom, negatívnym postojom ku vzdelávaniu možno
zhrnúť:


nízka sociokultúrna a vzdelanostná úroveň rodín žiakov, málokedy majú rodičia vyššie
vzdelanie ako základné, častá nezamestnanosť rodičov, sociálne dávky často ako jediný
zdroj obživy,



rozpor medzi hodnotovým systémom v rodinách a hodnotami prezentovanými školou,
hodnotová nekompatibilita s majoritnou spoločnosťou – neschopnosť prispôsobiť sa
školským požiadavkám, nevzdelanosť rodičov a nezáujem o vzdelávanie - kvalifikáciu
svojich detí, negatívny postoj ku vzdelávaniu ako vzor pre ich deti, nespolupracujú so
školou, školská neúspešnosť žiakov až zlyhanie, výchovná nezvládnuteľnosť žiakov
v škole („ťažkovychovateľní“), záporný postoj žiakov ku škole, ku vzdelávaniu,
záškoláctvo.
V dôsledku uvedeného väčšina žiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky

končí svoje „celoživotné“ vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú
kvalifikáciu na výkon povolania, čo predstavuje vysoké riziko nenájsť uplatnenie na trhu
práce.
Integrácia tejto skupiny žiakov do učebného odboru
požiadavky:

142

musí spĺňať nasledovné

- budú integrovaní do bežných tried s ich vzdelávanie a príprava budú individuálne sledované,
- využijú sa všetky dostupné motivačné prostriedky na ich zapojenie sa do vzdelávacieho
procesu, bude im poskytované nevyhnutné doučovanie a individuálna konzultácia,
- pravidelne budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú
navštevovať aj špecializované odborné pracoviská,
- škola bude intenzívne spolupracovať s odborom sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni
zamestnanci – kurátori),
- škola sa bude snažiť intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať
stretnutia (neformálne) triednych učiteľov vrátane výchovnej poradkyne,
- škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti.

Integrácia žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia
Počet žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia je veľmi vysoký, preto
venujeme

tejto problematike primeranú pozornosť. Ide o žiakov významne ohrozených

školskou neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku sociálno patologických javov, nakoľko
toto postihnutie je skryté. Problémy v správaní, ktoré sa občas vyskytujú u týchto žiakov,
možno zvyčajne zvládnuť bežnými výchovnými a poradenskými postupmi. Vo všeobecnosti
ide o žiakov s priemerným nadaním (vyskytujú sa aj nadpriemerní jedinci) – intelektové
prekážky v ďalšom vzdelávaní na stredných školách teda nie sú.
Naši pedagógovia sú dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo vzdelávaní žiakov so
špecifickými vývojovými poruchami učenia, o individuálnych predpokladoch a potrebách
konkrétnych žiakov. Našou snahou je úspešná integrácia týchto žiakov na našej strednej
škole, získanie odbornej
kvalifikácie, ktorá je predpokladom a podmienkou ich úspešnej integrácie do života, na trhu
práce.

Integrácia tejto skupiny žiakov do učebného odboru musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- žiaci budú integrovaní do bežných tried,
- okrem vedomostného napredovania budeme klásť dôraz aj na harmonický osobnostný
vývin žiakov, ich emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy,
- podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú
navštevovať aj špecializované odborné pracoviská , za podmienok výskytu istých anomálii
v ich správaní, v problémoch s prospechom,
- podľa potreby budú pre žiakov vypracované individuálne študijné plány,
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- vo výučbe týchto žiakov budeme využívať vhodné metódy a formy vyučovania doporučené
príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou,
- v prípade potreby budeme používať aj kompenzačné pomôcky,
- škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať stretnutia
učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, žiakov, rodičov a prípadne zamestnávateľov počas
ktoré budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa mohli operatívne riešiť,
- škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti.

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov
Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov.
Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi
efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z
hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Pritom
nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných
manuálne, prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom,
kreativitou,

výsledkami

práce

a zaslúžia

si

výnimočnú

starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania.
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12 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne- Kňažej 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 slovné hodnotenie, ktoré považujeme za významnú
súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom
a žiakom.
Hodnotenie
Cieľom hodnotenia 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.
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Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie
nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.

12.1 Pravidlá hodnotenia žiakov
Škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard.
Definuje ho súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých
výkonových štandardov.
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, medzi predmetové
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:
1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne.
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií.
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka.
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo.
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva.
6. 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.
7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu.
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne.
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie
stanovený po vzájomnej dohode.
10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu.
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.
Pri hodnotení žiakov, počas ich štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu
zameriavame predovšetkým na:
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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 materiálov a energie.
Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá
hodnotenia:
Žiak:
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-

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 materiál, energiu,

-

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.

Hodnotíme nasledovné:
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-

Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby,
prezentácia vedomosti, zručnosti a kompetencií.

-

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

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:
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- Prospel s vyznamenaním
- Prospel veľmi dobre
- Prospel
- Neprospel
Žiak je neklasifikovaný 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. Maturitná 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 alebo pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie od
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
Robí sa 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.

Hodnotenie záverečnej skúšky
Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú
formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho
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školského vzdelávacieho programu. 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 sumárneho hodnotenia našich absolventov. Získané m
vysvedčenie

potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú

kvalifikáciu.
Jednotlivé časti

záverečnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného

školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal
možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.

Záverečná skúška
Záverečnú skúšku tvoria:
- písomná časť
- praktická časť
- ústna časť
Témy záverečnej skúšky pripravujú predmetové komisie, prípadne sa ZS koná podľa
jednotného zadania SOPK . Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi o záverečnej
skúške.

Škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na maturitné a záverečné skúšky nasledujúce
pravidlá:
Každá téma má:
•

vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa,

•

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 problému, ktorý je daný v téme,
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•

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,
•

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 riešiť. Pod témy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného
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, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací
program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone absolventa.

Pre hodnotenie ústneho prejavu na

záverečnej skúške sú stanovené nasledovné

všeobecné kritériá:

Stupeň
hodnotenia
Výborný

Chválitebný

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu)
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.
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.
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Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Prejav mohol byť výzvou k diskusii.
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.
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.
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:
Stupeň hodnotenia

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia

Porozumenie téme

Porozumel téme

V podstate

Porozumel s

Porozumel so

dobre

porozumel

nedostatkami

závažnými

Neporozumel téme

nedostatkami
Používanie odbornej

Používal

Používal s malou

terminológie

samostatne

pomocou

Vyžadoval si pomoc

Robil zásadné
chyby
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Neovládal

Vecnosť, správnosť
a komplexnosť
odpovede

Samostatnosť prejavu

Bol samostatný,

Bol celkom

Bol menej

Bol nesamostatný,

Bol nesamostatný,

tvorivý, pohotový,

samostatný,

samostatný,

často vykazoval

ťažkopádny, vykazoval

pochopil súvislosti

tvorivý

nekomplexný

chyby, nechápal

zásadné chyby

a pohotový

a málo pohotový

súvislosti

Vyjadroval sa

Vyjadroval sa

Vyjadroval sa

Vyjadroval sa

Nedokázal sa vyjadriť ani

výstižne, súvisle a

celkom výstižne a

nepresne, niekedy

s problémami,

s pomocou skúšajúceho

správne

súvisle

nesúvisle, s

nesúvisle, s

chybami

chybami

Správne

Celkom správne

Aplikoval nepresne,

Aplikoval veľmi

Schopnosť praktickej

a samostatne

a samostatne

s problémami a s

nepresne,

aplikácie teoretických

aplikoval

aplikoval

pomocou

s problémami

skúšajúceho

a zásadnými

poznatkov

Nedokázal aplikovať

chybami
Pochopenie praktickej
úlohy

Voľba postupu

Porozumel úlohe

V podstate

Porozumel s

Porozumel so

dobre

porozumel

nedostatkami

závažnými

Neporozumel úlohe

nedostatkami
Zvolil správny

V podstate zvolil

Zvolil postup s

Zvolil postup

Nezvolil správny postup

a efektívny postup

správny postup

problémami

s problémami a s

ani s pomocou

pomocou

skúšajúceho

skúšajúceho
Výber prístrojov,

Zvolil správny

V podstate zvolil

Zvolil výber s

Zvolil výber

Nezvolil správny výber

strojov, zariadení,

výber

správny výber

problémami

s problémami a s

ani s pomocou

náradia, materiálov,

pomocou

skúšajúceho

surovín

skúšajúceho

Organizácia práce na

Zvolil veľmi

V podstate zvolil

Zvolil organizáciu s

Zvolil organizáciu

správnu organizáciu

dobrú organizáciu

problémami

s problémami

Nezvládol organizáciu

a s pomocou

pracovisku

skúšajúceho

Kvalita výsledku

Pripravil kvalitný

V podstate

Pripravil

Pripravil

produkt/činnosť

pripravil kvalitný

produkt/činnosť

produkt/činnosť

produkt/činnosť

s nízkou kvalitou

s veľmi nízkou

práce

Pripravil nepodarok

kvalitou
Dodržiavanie BOZP
a hygieny pri práci

Dodržal presne

V podstate

Dodržal predpisy

Dodržal iba veľmi

všetky predpisy

dodržal všetky

s veľkými

málo predpisov

predpisy

problémami
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Nedodržiaval predpisy

13 ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA
Výchova a vzdelávanie sa môže v prípade záujmu zo strany študentov organizovať
nielen dennou, ale aj externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa organizuje ako
diaľková .
Externá forma štúdia sa organizuje pre:
1. uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola a pre
uchádzačov so základným vzdelaním v dĺžke štúdia, ktorá je rovnaká ako
dĺžka dennej formy štúdia odboru,
2. uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné
odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ školy podľa ich
zaradenia do príslušného ročníka odboru.
Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom
učebnom odbore alebo študijnom odbore a uchádzači o štúdium v študijných
odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len
odborné predmety. Štúdium trvá najmenej jeden rok.
Diaľkové vzdelávanie je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu 6 až 7
konzultačných hodín.
Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné. Žiak sa
v externej forme štúdia zo správania neklasifikuje.
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