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

Názov školského vzdelávacieho programu Spracovanie dreva 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
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Kontakty pre komunikáciu so školou: 

 

Titul, meno, 
priezvisko 

Pracovná pozícia Telefón Fax e-mail 

Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ  +421434133062 +421434237122 ssmt@vuczilina.sk 

Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa 
pre teoretické 
vyučovanie 

+421434289098 
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Ing. Ivan Jesenský zástupca riaditeľa 
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PaedDr. Slavomír             
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zástupca riaditeľa 
pre praktické 
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+421434001140   

PhDr.Emília    
         Lamošová  
Mgr. Tatiana 
         Sarnovská   

výchovný poradca +421434001161   

 

Zriaďovateľ:  

Žilinský samosprávny kraj 
Odbor školstva a športu  
Ul. Komenského 48 
011 09 Žilina 
 
Tel.: 041 50 32 111 
www.zask.sk 

 

Martin, 01. 09. 2016         Mgr. Jozef Zanovit 

              riaditeľ školy  
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť ŠkVP 
Dátum  

Revidovanie ŠkVP 
Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2008   

02. 09. 2010 02.09.2010 Inovácia ŠkVP v súvislosti s realizáciou projektu Škola 
21. Storočia a zmeny ŠVP schválenej  MŠ SR zo dňa 
15.6.2010. 

 02.09.2010 Zmena názvu predmetu Telesná výchova na Telesná 
a športová výchova 

01. 09. 2012 28.08.2012 - doplnené učebné osnovy učiva ochrana života  
  a zdravia 
- vyučovacie predmety v UP zaradené do  
  vzdelávacích oblastí 
- do obsahu implementovaný NŠFG 
- rozpracované podmienky ukončovania výchovy  
  a vzdelávania 
- v poznámkach UP uvedený správny minimálny  
  a maximálny počet týždenných hodín 
- doplnené kritériá hodnotenia na úrovni jednotlivých 
  UO vyučovacích predmetov 
- rozpracované kritériá spôsobia postupy hodnotenia  
  žiakov 
- doplnené požiadavky a obmedzenia vo vzťahu  
  k prístupnosti povolania 
- úprava podmienok výchovy a vzdelávania pre žiakov  
  s telesným, mentálnym, sluchovým a zrakovým  
  postihnutím 
- zmena kódu učebného odboru s platnosťou od 1.roč 

02. 09. 2013 28.08.2013 - zmena názvu školy na SOŠ 
- doplnenie spôsobu a podmienok priebehu 
  a ukončovania vzdelávania v SOŠ 
- upravené kompetencie v profile absolventa 
- upravené zdravotné požiadavky na uchádzača 
- zmena v RUP 
- doplnená organizácia prijímacieho konania 

 01.09.2016 Zmenené obsahové celky: 1,2,3,11 

 01.01.2018 Zmena adresy školy  
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

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

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

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

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

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

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

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

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

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 

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

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

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

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 

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

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

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne 
a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 
informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov,  
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 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

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

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.   
   

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.   
 

Podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 
 

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

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

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

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

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

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

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

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 
 

Skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe 
partnerstva s cieľom: 

 

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

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

 spolupracovať s podnikmi poskytujúcich odbornú prax našich žiakov, 

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

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

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

 
Zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 zrekonštruovať hygienické priestory školy, 

 zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, 

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

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

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

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

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

feudalizmu veľa nekvitli. Určitú osvetu importovali olejkári a šafraníci. Podstatný prelom nastal v polovici 
19. storočia, keď Turčania podporili revolučné vystúpenie štúrovcov. V tomto období začala v Martine 
premena na významné stredisko nielen slovenskej kultúry, ale aj vedy, umenia, časopisectva, 
peňažníctva i politiky. Martin sa stal centrom slovenského národného a spoločenského hnutia. Matica 
slovenská (1863), Slovenské patentálne gymnázium (1866), prvý spolok slovenských žien Živena (1869), 
Slovenský spevokol (1872), Dobrovoľný hasičský spolok (1873), Národný dom (1890), alebo S. Hurban- 
Vajanský, A. Kmeť, J. Škultéty, J. Francisci, Dulovci, Halašovci a mnohí ďalší. Takto by sme mohli 
pokračovať ďalej. Čo meno to pojem, čo názov to kus národnej histórie. 

cDnes je Martin Centrum národnej kultúry Slovákov. Mnohým sa zdá, že len vďaka svojej 
minulosti. Mesto však má slovenskému národu stále čo ponúknuť. Popri tradičných celoštátnych 
podujatiach ako sú Scénická žatva, Slovesná jar, Bienále knižného umenia a iné začína si nachádzať 
svoj priestor aj taký fenomén ako je napr. jazzová hudba. 

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

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

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

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

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

 úspešnosť pri hodnotení a realizácií podaných projektov, 

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

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

 nízke % nezamestnanosti našich absolventov, 

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

 školiace centrum FIT - funkčná gramotnosť učiteľov  v informačných technológiách, 

 konzultačné centrum projektov e-twinning,  

 CISCO akadémia 

 akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania, 

 Zváračská škola, 

 Autoškola, 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu - školiace centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov , 

 partnerská spolupráca so školou v Česku v oblasti výmennej praxe. 

Slabou stránkou školy je to, že  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební a jedálne, 

 nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried, 

Príležitostí školy signalizujú 

 bezproblémové uplatnenie absolventov školy , 

 pilotné centrum v oblasti prípravy pracovníkov pre automobilový priemysel, 

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

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

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

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

Prekážky v rozvoji školy sú 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl 

 slabá spolupráca s rodičmi problémových žiakov 
 

3.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

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

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

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

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

 

3.2 PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY 

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

Záujmové aktivity: 

 Zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku 

 Zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku 

 Krúžok Taliančiny 

 Krúžok šikovných rúk 

 Krúžok počítačových sietí 

 Programovanie 

 Futbalový krúžok 

 Kondičné posilňovanie 

 Badmintonový krúžok 

 Turistický krúžok 

 Volejbalový krúžok 

 Plavecký krúžok 

 Florbalový krúžok 

 Džudistický krúžok 

 Stolnotenisový krúžok 

 Zvedavé oko-školský časopis 

Súťaže:  

 Olympiády v anglickom, nemerckom, ruskom jazyku 

 Stredoškolská odborná činnosť 

 Zjednotené kraje Európy 

 Svet proti rasizmu 

 Modelový  európsky parlament 

 Matematická súťaž MAKS 

 Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 

 Kalogakatia 

 Súťaž v presnom odpise  

 Strojárska olympiáda 
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 ZENIT 

 Športovo-turistické akcie 

 Zbavme Tatry odpadu – účelová akcia 

 Turistický výstup vo Vysokých Tatrách – spoločná akcia pre partnerské školy 

 Volejbalový a futbalový turnaj pre žiakov ZŠ 

 Okresné kolo futbalového turnaja žiakov SŠ 

Exkurzie 

 Oswienczim 

 Návšteva Viedne - jazyková príprava 

 Návšteva Slovenskej národnej knižnice v Martine 

 Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici 

 „ Po stopách našich predkov“ Čičmany 

Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Návšteva divadelného predstavenia v Martine 

 Spoločenská akadémia 

 Burza povolaní 

 Deň otvorených dverí 

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

 Medzitriedna súťaž „JENGA“ 

Mediálna propagácia 

 Prezentácia školy v Živote Turca 

 Príspevky do časopisu Zvedavé oko 

 Príspevky do televízie TVT 

 Schránka dôvery 

 Aktualizácia webovej stránky  

Besedy a pracovné stretnutia, aktivity 

 Orientácia na trhu práce (úrad práce) 

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

 Sociálno – patologické javy spoločnosti ( preventista polície ) 

 Aktivity pri príležitosti „Pamätného dňa holokaustu“ 

 Dotazník o šikanovaní pre 2. ročníky (výchovný poradca ) 

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

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

 

3.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odbornej výchovy tvorí viac ako 80 učiteľov. 
Priemerný vek pedagógov je okolo 45 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú 
a pedagogickú spôsobilosť. Škola má zabezpečené základné zložky výchovného poradenstva 
a prevencie, má kvalifikovaného výchovného poradcu i školského psychológa. 

Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj rodičia, 
poslanci a aktivisti mesta Martin (príslušníci policajného zboru, vojaci, zástupcovia zamestnávateľov 
a pod.). 
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3.4 ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

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

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

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

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky. 
 

3.5 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

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

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Kontroly – kontrolná činnosť pedagóga počas prestávok.  

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

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

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

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

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

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

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

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

 

3.7 DLHODOBÉ PROJEKTY 

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

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

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

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

Preventívno – výchovné programy školy: 
 

Národný program prevencie obezity - rozpracovaný v tematických plánoch v oblastiach výživa 
a pohybová aktivita najmä predmetu telesná a športová príprava. 

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi - realizovaný besedami s vyškolenými 
pracovníkmi z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Národný program duševného zdravia – realizovaný aktivitami a besedami, ktorých obsahom je 
sebahodnotenie a sebapoznanie, vzťah medzi spolužiakmi, zmyslu a smeru života, asertivity 
a prosociálneho života, zvládanie náročných stresových situácií a pod.  

Stratégia prevencie kriminality – škola má každoročne vypracovaný program zameraný na 
prevenciu šikanovania, záškoláctva, vandalizmu, drogovej závislosti, alkoholizmu, fajčenia. 

Plán výchovy k ľudským právam – realizované organizovaním besied, zapojením sa školy do 
Olympiády ľudských práv a iných projektov. 

Národný štandard finančnej gramotnosti/NŠFG/ – cieľom je schopnosť využívať poznatky, 
zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov. NŠFG je implementovaný do 
tematických plánov. 

Environmentálna výchova – škola má vypracovaný Plán environmentálnej výchovy na každý 
školský rok. Obsahom je implementácia tém do predmetov, kurzov a triednických hodín. 
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3.8 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

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

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

 Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 

 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

 Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.   
 

3.9 SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI 

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

Spolupráca s rodičmi 

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

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. 
Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych 
zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach 
Rady školy, a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. Poskytujú škole neoceniteľné 
písomné informácie – študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc v oblasti obsluhy.  Väčšina 
zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. Sú to hlavne: Viena Internacional, KIA, Volkswagen, 
Lombargini, MAR SK, ale aj menšie strojárske, automobilové a elektrotechnické firmy v širšom regióne. 
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
V UČEBNOM ODBORE 3383 F SPRACÚVANIE DREVA 

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

Názov školského vzdelávacieho programu Spracovanie dreva 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 

4.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 Príprava v školskom vzdelávacom programe v učebnom odbore  3383 F spracúvanie dreva 
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch 
školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v dielňach praktického 
vyučovania a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov podľa potreby napĺňania obsahu 
učiva..Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy tak , aby 
absolvent po skončení štúdia bol pripravený pre výkon jednoduchých a pomocných činností 
v prevádzkach a závodoch v oblasti drevárskej a stolárskej výroby. 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 a ktorých zdravotný stav 
posúdil a na prihláške potvrdil lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti (ďalej len „ZPS“) 
uchádzačov je potrebné lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti.  

Prístupnosť povolania  z hľadiska veku absolventov  stredných odborných  učilíšť pre oblasť 
spracúvania dreva a výroby hudobných nástrojov je primeraná, vyžaduje však  určitý čas na 
zapracovanie. 

Prijatiu uchádzačov  z hľadiska zdravotného stavu prekážajú  závažné   nervové  choroby, 
záchvatové ochorenia, epilepsia, poruchy sluchu, zraku, pohybového ústrojenstva znemožňujúce fyzickú 
prácu. Posudzujú sa sklony k chorobám srdca, chorobám z prechladnutia, chorobám obličiek  
a močových ciest, reumatizmu a alergiám.  

V prípade zmenenej pracovnej schopnosti (ďalej len „ZPS“) uchádzačov je potrebné  odporúčanie  
posudkovej  komisie sociálneho zabezpečenia. 

Najčastejšími chorobami a ohrozeniami  zdravia v dôsledku výkonu povolania  sú:  úrazy 
a ohrozenia zdravia  pri práci na drevoobrábacích strojoch, prípadne poškodenie sluchu, reumatizmus, 
alergie a práce s horľavými materiálmi 

Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov 
učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú 
komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 
v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej 
spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania. Osvojujú si základy 
matematiky nadobúdajú zručnosti a návyky potrebné k riešeniu rôznych praktických problémov v reálnych 
situáciách vo svojej pracovnej činnosti. Získavajú informácie o prírode a spoločnosti, učia sa pochopiť 
význam a úlohy práv a povinností nášho štátu a vedieť ich uplatniť v každodennom živote, osvojujú si 
poznatky zo zdravotno- hygienickej kultúry ako sa starať o svoj telesný rozvoj. 

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na  teoretické vedomosti o pracovných metódach a 
technologických postupoch určených pre vykonávanie jednoduchých a pomocných prac a činností v 
odvetví spracúvania dreva. Cieľové vedomosti vedú k osvojeniu poznatkov súvisiacich s 
používanýmsortimentom materiálov z dreva a na báze dreva, prípravou, používaním a údržbou 
pracovného náradia a pomôcok, s obsluhou jednoduchých strojov a mechanizmov používaných v 
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rozsahu učebného odboru vrátane zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany 
pred požiarmi aj ochrany životného prostredia. V prakticky orientovaných činnostiach žiaci uplatňujú 
poznatky, vedomosti a zručnosti získané v teoretickom vzdelávaní. Praktickú prípravu zabezpečuje 
odborný výcvik, ktorý sa zameriava na všetky základné manuálne zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie 
pomocných technologických a pracovných postupov, rozvoj a upevňovanie odborných zručnosti a 
návykov, utváranie vzťahu žiaka k odboru štúdia a k plneniu pracovných povinností, k pocitu 
zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej činnosti. 

Absolvent učebného odboru spracúvanie dreva má vedieť: 

 uplatniť odborné vedomosti na technologické postupy pri praktickej výrobe 

 nastavovať stroje a vykonávať základné údržbárske a opravárenské práce 

 vykonávať pracovné činnosti v rámci plnenia pracovných úloh tak, aby nenarušovali životné 
prostredie 

 odkôrňovať rovnané úžitkové drevo ručne do biela alebo na odkôrňovacích strojoch 

 rysovať preglejkové  a masívne prírezy podľa šablóny- značkovať guľatinu, rezivo a ostatné 
drevárske výrobky, skracovať rovnané drevo, vykonávať pomocné práce spojené s vkladaním 
alebo odoberaním materiálov pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných pásoch  
bez triedenia 

 zbíjať dielce, kompletizovať, montovať rôzne nenáročné podskupiny a opravovať tmelením 

 orezávať prečnievajúce dyhy po dyhovaní, strihať fólie, upravovať hrany hranovacími páskami 
a dyhami 

 pripraviť povrch dielcov pred povrchovou úpravou, uskutočniť povrchovú úpravu rozličnými 
náterovými látkami a spôsobmi nanášacích techník 

 skladovať polovýrobky, výrobky a ostatné materiály používané v odbore podľa platných zásad 

 baliť, značiť a expedovať hotové výrobky 

 dodržiavať zásady a predpisy bezpečnosti a hygieny práce a protipožiarnej ochrany 
 

Školský vzdelávací program Spracúvanie dreva je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom. Žiaci na odbornom výcviku sú pripravovaní pre budúce povolanie vo vlastných dielňach a tiež na 
zmluvných pracoviskách. Oboznamujú sa s hlavnými drevenými materiálmi ich zložením, s poznávaním 
rôznych druhov drevín, zoznamujú sa s ručným náradím, ručnými elektrickými strojčekmi 
a mechanizovaným náradím a s ovládaním strojného zariadenia, jeho údržbou, nástrojmi používanými 
pre tieto zariadenia a ich údržbou. Pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy sa učia 
dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a rešpektovať protipožiarnu ochranu.   
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4.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 3383 F spracúvanie dreva 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 
na štúdium:  

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

Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  Vysvedčenie o záverečnej skúške  

Doklad o získanej kvalifikácii Vysvedčenie o záverečnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 
ISCED 2C 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Odborná príprava pre výkon jednoduchých  a pomocných prác 
a činností v  celom odvetví spracúvania dreva ako 
kvalifikovaný pomocný robotník.  

Nadväzná odborná príprava 
(ďalšie vzdelávanie):  

Po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým ukončí 
II. stupeň základnej školy môže žiak pokračovať vo 
vzdelávacom programe na úrovni ISCED 3C alebo 3A 

 

4.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Spracovanie dreva v učebnom odbore 3383 F 
spracúvanie dreva zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výuka je organizovaná tak, že 
žiaci majú jeden deň v týždni teoretické vyučovanie a štyri dni majú praktické vyučovanie. Dĺžka 
vyučovacieho dňa pre prvý aj druhý ročník je 6 hodín vrátane prestávok.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v samostatných  priestoroch 
dielní Strednej odbornej školy a na pracoviskách súkromných firiem, pokiaľ je to technicky možné.  Žiaci 
počas praktického vyučovania získavajú odborné zručnosti a návyky , ktoré sú potrebné pre uplatnenie 
sa v reálnych podmienkach vo výrobnom prostredí  firiem a výrobných a spoločností. Praktické 
vyučovanie je zabezpečované v dielňach Strednej odbornej školy pod priamym dozorom kvalifikovaných 
a skúsených majstrov odbornej výchovy. Pre elokované pracovisko prebieha teoretické vzdelávanie 
i odborný výcvik v priestoroch ÚVTOS Sučany. Vyučovanie sa uskutočňuje v pondelok v popoludňajších 
hodinách, vo zvyšných dňoch dopoludnia sa uskutočňuje odborný výcvik 

 

4.4 ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA ŽIAKA 

Do učebného pomeru môžu byť prijatí chlapci a dievčatá bez porúch obmedzujúcich funkciu 
nosného a pohybového systému sťažujúcich dlhšie státie, ako sú poruchy chrbtice, dolných končatín 
(ťažšieho charakteru), horných končatín a ochorenia veľkých a malých kĺbov sťažujúcich funkčnú 
zdatnosť rúk. Uchádzač nemá mať chronické a alergické choroby kože (najmä kože rúk a tváre) 
a dýchacích ciest. Uchádzač nesmie trpieť ani na dekompenzované a subkompenzované záchvatové 
stavy, nervové choroby sprevádzané poruchami funkcií a koordinácie. Uchádzači nesmú mať závažnejšie 
poruchy sluchu  (vyžadovaná sluchová ostrosť 3 m pre obojstranný šepot), ani poruchy zraku  (zraková 
ostrosť musí byť aspoň 5/5 do blízka J. Č. 1, ďalekozrakosť s prípadnou korekciou, s astigmatizmom do 
1,0 cyl D, bez  vnútroočných zmien disponujúcich s odklopením sietnice) a nesmú sa vyskytovať ani 
poruchy farbocitu. Uchádzači nesmú trpieť prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami 
epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 
psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, závažnými ochoreniami oka 
a sluchu. 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 
pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. 
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4.5 POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ, OCHRANU ZDRAVIA A HYGIENU PRÁCE 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je problematika bezpečnosti, ochrany zdravia a 
hygieny pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany proti požiarom. Obsah výchovno-vzdelávacieho 
procesu vychádza z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok 
a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t. j. špecifickému pre učebný odbor. 
Žiaci musia byť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poučení. 

V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podmienky na zaistenie 
bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny pri práci podľa platných predpisov. Pod základnými podmienkami 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:  

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

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym  
predpisom, 

 používanie osobných ochranných pracovných pomôcok podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru /stály a priamy dozor/. 
 

Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na 
ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania zrakovo neobsiahne 
súčasne všetky pracovné miesta, musí žiakov sústavne kontrolovať. 

Stály dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania 
žiakov na ich pracovisku. 

Priamy dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania 
žiakov na ich pracovisku. Všetky pracovné miesta musí osoba poverená priamym dozorom zrakovo 
obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla bezprostredne zasiahnuť v prípade porušenia 
bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia.    

Za dodržiavanie stupňa dozoru je zodpovedný majster odbornej výchovy a na zmluvných 
pracoviskách inštruktor v závislosti od charakteru práce, podmienok a preberaného tematického celku.  

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

 Pracovné oblečenie / modré nohavice a blúza, resp. kombinované, čapica / 

 Pracovná obuv 
 

Na odbornom výcviku nie je dovolené: 
- nosenie akýchkoľvek šperkov / náušnice, piersing,  prstene, ozdobné retiazky, zámky / 

 mať rozpustené vlasy počas práce na strojoch a s ručným el. náradím 

 nosenie mobilov, cenných vecí a väčší obnos peňazí 

 požívanie alkoholických nápojov, fixotropných a omamných látok a narkotík 
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5 PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU - 3383 F 
SPRACÚVANIE DREVA 

 

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

Názov školského vzdelávacieho programu Spracovanie dreva 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 

5.1 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 

 Absolvent učebného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

 má kladný vzťah k práci a povolaniu, je čestný, pravdovravný, disciplinovaný, obetavý, slušnš sa 
správa, je sebakritický a zdravo kritický voči okoliu. Vhodne sa vyjadruje v materinskom jazyku. 

 vie pracovať podľa technologických postupov, obsluhovať, nastavovať stroje a vykonávať 
základné údržbárske a opravárenské práce. Svoje pracovné činnosti v rámci pracovných úloh vie 
vykonávať tak, aby nenarušoval životné prostredie. 

 chápe význam a úlohu práv a povinností občana demokratického štátu. Pozná zásady správnych 
vzťahov medzi mladými ľuďmi, rodičmi a deťmi, medzi mužom aženou. 

 má primerané predstavy a návyky aktívmneho naplňania volného času. Uvedomuje si ľkodlivosť 
fajčenia, alkoholizmu a iných drogových závislostí. Pozná pravidlá správnej životosprávy 
a osobnej hygieny. 

 po ukončení prípravy v učebnom odbore spracovanie dreva a po úspešnom vykonaní záverečnej 
skúšky je absolvent pripravený vykonávať pomocné pracovné činnosti spojené s prípravou 
suroviny, jej opracovaním, povrchovou úpravou, montážou a kontrolou. 

Príprava v učebnom odbore vytvára predpoklady na to, aby si absolvent mohol dopĺňať získané 
vedomosti a zručnosti v takomrozsahu, aby bol schopný prispôsobovať sa novým technológiám 
a výrobným zariadeniam. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami: 

 

5.2 KOMPETENCIE ABSOLVENTA  

V tomto ŠkVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:  

Absolvent má: 

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

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

 účelne a ekonomicky zaobchádzať s finančnými a materiálnymi prostriedkami, 

 chápať prácu ako sebarealizáciu, sebauspokojenie a prínos pre seba, 

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

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

 pod vedením učiteľa rozpoznávať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, 
ale aj znášať kritiku od druhých, 
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 rozpoznávať vlastné chyby a rýchle ich uznať, 

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

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

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

Absolvent učebného odboru 3383 F spracúvanie dreva po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

 

5.2.1 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 a materinskom 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 hovorený štátny a materinský jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.  

Absolvent má:  

 vyjadrovať sa v štátnom a materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

 riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie,  

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie.  
 

c) Schopnosť pracovať 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,  
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 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 posudzovať návrhy druhých,  

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom.  
 
 

5.2.2  VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE 

Absolvent má: 

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

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

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

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

 chápať význam jazykovej kultúry a základných funkcií spisovného jazyka, rozdiely medzi 
spisovným jazykom a ostatnými útvarmi národného jazyka, 

 oboznámiť sa s nevyhnutnosťou zapojiť sa do spoločenskej praxe a mať prospech zo 
získavania vedomostí a zručností po celý život, 

 ovládať základné schopnosti potrebné na sebapoznávanie a sebaovládanie,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 mať základné poznatky o číslach, 

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

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

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

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

 uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 
prostredia ľudských vzťahov, 
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 prejavovať zmysel pre fair – play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä 
jednotlivcom handicapovaným, či menej pohybovo nadaným, ovládať a dodržiavať zásady 
dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze.  
 

5.2.3 Odborné kompetencie  

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 poznať základnú odbornú terminológiu v rozsahu odboru,  

 definovať základnú podstatu drevárskej a stolárskej výroby,  

 charakterizovať základný sortiment materiálov drevárskej a stolárskej výroby, ich prípravu, 
použitie, spôsoby opracovania, spájania a manipulácie pri doprave, výrobe, montáži výrobkov 
a skladovaní v rozsahu odboru, 

 popísať druhy, použitie, prípravu a údržbu náradia a pomôcok, jednoduchých mechanizmov, 
strojov a zariadení používaných pri jednoduchých a pomocných prácach a činnostiach 
v rozsahu odboru, 

 poznať spôsoby spájania dreva a materiálov na báze dreva pomocou spájacích prostriedkov a 
jednoduché konštrukčné spoje dreva v rozsahu odboru, 

 vysvetliť jednoduché  a pomocné práce a činnosti súvisiace s technologickými postupmi 
výroby a montáže v oblasti drevárskej a stolárskej výroby v rozsahu odboru, 

 poznať jednoduché  a pomocné práce a činnosti súvisiace s technologickými postupmi 
povrchovej úpravy materiálov v rozsahu odboru, 

 poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred 
požiarom, poznať osobné ochranné pracovné prostriedky a ich použitie v rozsahu odboru, 

 vysvetliť zásady ochrany životného prostredia pri výrobnej činnosti v rozsahu odboru. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie:  

 používať základnú odbornú terminológiu v rozsahu odboru,  

 pripraviť pracovisko, 

 poznať a pracovať so základným sortimentom materiálov drevárskej a stolárskej výroby, 

 voliť a používať správne nástroje, náradia, stroje a zariadenia v rozsahu odboru, 

 ovládať prípravu, spájanie, manipuláciu a dopravu materiálov v rozsahu odboru, 

 voliť správne technologické postupy jednoduchých a pomocných činností v drevárskej 
a stolárskej výrobe v rozsahu odboru, 

 vykonávať jednoduché a pomocné práce a činnosti v drevárskej a stolárskej výrobe v rozsahu 
odboru, 

 odstraňovať zistené jednoduché chyby a nepresnosti pri prácach v rozsahu odboru,  

 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred 
požiarom v rozsahu odboru,  

 používať osobné ochranné pracovné prostriedky pri jednoduchých  a pomocných prácach 
v drevárskej a stolárskej výrobe v rozsahu odboru, 

 dodržiavať zásady ochrany životného prostredia pri spracúvaní dreva. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti           

 Absolvent sa vyznačuje: 

 samostatnosťou a vynaliezavosťou, 

 zodpovednosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

 manuálnou zručnosťou, 

 koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov, 

 vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži, 

 iniciatívnosťou a adaptabilnosťou. 
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6 UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 3383 F SPRACÚVANIE 
DREVA 

Prevod rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

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

Názov ŠkVP Spracúvanie dreva 

Kód a názov  ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

Kód a názov učebného odboru 3383 F Spracúvanie dreva    

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 
Dĺžka štúdia 2 roky 
Forma štúdia Denná 

Iné Štátna škola 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

 
Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týž. 
vyučovacích hodín 
celkom 

 
 
Vyučovací 
predmet 

Počet týž. 
vyučovacíc
h hodín 
celkom 
 

 
Disponibilné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia 1    

Zdokonaľovanie jazykových 
vedomostí a zručnosti 

 
 
 

 
 
Slovenský jazyk 
a literatúra 

 
 

1 

 

Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie 
informácií 

Človek a  hodnoty  1    

Etická výchova 
Náboženská výchova  

 Etická výchova 
Náboženská 
výchova  

2 1 

Človek a spoločnosť 1    

Človek v ľudskom spoločenstve  

 
 

 
 
Občianska náuka 

 
 

2 

 
 

1 
Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Matematika a práca s informáciami 1    

Operácie s reálnymi číslami  

 
 

 

 
 
 
Matematika  

 
 
 

1 

 
 
 
 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 

Funkcie  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Zdravie a pohyb 1    

Zdravie, telo a poruchy zdravia  

 
 

 
 
 
Telesná a 
športová 
výchova 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

Zdravý životný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového 
režimu 

Všeobecné vzdelávanie  SPOLU 5  8 3 

Teoretické vzdelávanie vzdelávanie 2    

Používanie materiálov z dreva  
2 

 
Spracovanie 
dreva  

 
4 
 
 
 

 
2 

 
 
 

Technologické postupy pri 
spracúvaní dreva 

Obsluha jednoduchých strojov a 
mechanizmov 

Praktická príprava 48    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci  

 
 
 

48 

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

48 

 

Technologické procesy v odbore 

Zodpovednosť zazverené hodnoty 
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a výsledky činnosti  

Odborné vzdelávanie SPOLU 50  50 2 

  Voliteľné 
predmety 

  

   

   

CELKOM 60  60 5 

Účelové učivo 0 týždňov    

Ochrana života a zdravia  

Teoretická príprava  Teoretická 
príprava 

3 hodiny  

Praktický výcvik  Praktický výcvik 18 hodín  

Mimovyučovacie aktivity  Mimovyučovacie 
aktivity 

4 týždne  

Účelové kurzy a cvičenia     

Plávanie   Plávanie  4 týždne  

Lyžovanie  Lyžovanie 1 týždeň  

 
*  priradené DH 
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6.1 UČEBNÝ  PLÁN  

 

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

Názov ŠkVP Spracúvanie dreva 

Kód a názov  ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

Kód a názov učebného odboru 3383 F spracúvanie dreva 
Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Vzdelávacie oblasti 
Všeobecnovzdelávacie predmety 

 
  4 

 
4 

 
8 

Jazyk a komunikácia 
 
 

 
 

 
 

Slovenský jazyk a literatúra e) 0,5 0,5 1 

Človek a hodnoty  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Etická výchova/náboženská výchova 
d) 
 

1 1 2 

Človek a spoločnosť    

Občianska náuka d) 1 1 2 

Matematika a práca s informáciami 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Matematika j) 0,5 0,5 1 

Informatika b), j) - - - 

Zdravie a pohyb 
 
 

 
 

 
 

Telesná a športová výchova k) 1 1 2 

Vzdelávacie oblasti 
Odborné predmety 

 
26 

 
26 

 
52 

Teoretické vzdelávanie 
 
 

  
 

Spracovanie dreva 2 2 4 

    

Praktická príprava 
 
 

 
 

 
 

Odborný výcvik l) 24 24 48 

Voliteľné predmety e) 
 

 
 

  

    

Spolu 30 30 60 

Účelové kurzy 
   

Ochrana života a zdravia n) 7 - 7 

Telovýchovno-výcvikový kurz o)  21 21 

 
 
 
 

Prehľad využitia týždňov  

29  
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Činnosť 
1. ročník 2. ročník 

 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Záverečná skúška - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie 
učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

 
7 

 
6 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky k učebnému plánu: 
 

a)   Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je  minimálne 30 
hodín a maximálne 32 hodín, za celé štúdium minimálne 60 hodín, maximálne 64 hodín. 
Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v učebných odboroch sa realizuje v  1. ročníku v rozsahu 
33 týždňov, v  2. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa 
počíta priemer 31,5 týždňov, spresnenie  počtu hodín za štúdium bude predmetom školských 
učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-
vzdelávacie kurzy, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie  záverečnej skúšky. 

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

predpismi. 
 

d) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ je predmet slovenský jazyk a slovenská 
literatúra.  

 
e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety etická/náboženská výchova. 

Súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je predmet  občianska náuka. Predmety 
etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 
žiakov.  

 
f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 

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

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

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

Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať 
ju do viachodinových celkov.  

 
i) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií 

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

 
j) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú 

realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbornom výcviku sa môžu 
žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 
hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na 
jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
k) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom 

programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej odbornej škole. 
O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania 
podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť 
na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie 
ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny 
sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.  
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l) 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.  

m) Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňuje sa 
jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne.  

n) 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.   

 
o) Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku alebo 

v rámci odborného výcviku, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu 
odborný výcvik  
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7 UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU  3383 F 
SPRACÚVANIE DREVA 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra       

Etická/Náboženská  výchova       

Občianska náuka       

Matematika       

Telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

Spracovanie dreva       

Odborný výcvik       

       

Účelové kurzy  

Ochrana života a zdravia       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných 
postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných 
príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, 
postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, 
prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových 
kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet 
a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená 
všetkými predmetovými komisiami na škola.   
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8 UČEBNÉ OSNOVY VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 

 

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

Názov školského vzdelávacieho programu Spracovanie dreva 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
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8.1 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Je sústredený do šiestich 
obsahových štandardov: Verbálne vyjadrovanie, Písomné vyjadrovanie, Štylistika, Jazykové 
prostriedky a náuka o jazyku, Práca s textom a získavanie informácií, Literatúra v živote človeka. Na 
predmet je počas dvojročného štúdia vyčlenených 33 hodín. 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu v dvojročnom učebnom odbore je v súlade so školským zákonom 
umožniť žiakovi: 

 sprostredkovať žiakom kompetencie v oblasti komunikačných schopností 
 ústnych, písomných spôsobilostí v materinskom jazyku a využívania informačno-
komunikačných technológií komunikácie v štátnom jazyku, 

 literárnou výchovu podporovať rozvoj všestranne rozvinutej, prosociálnej osobnosti žiaka, 

 klásť dôraz na rozvoj myšlienkových postupov, zručností a postojov, ktoré vytvárajú 
predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný život v spoločnosti, pracovať v skupine 
a preberať na seba zodpovednosť, 

 kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie rešpektovať 
všeľudské etické hodnoty, 

 získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie, 

 viesť žiakov k uvedomeniu si hodnoty ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov 
jej vyjadrenia, osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a 
dedenia chudoby a čo znamená žiť hospodárne. 

 
Kľúčové kompetencie 

 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
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. 
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v v štátnom a materinskom jazyku 
Absolvent má: 

 vyjadrovať sa v štátnom a materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie. 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
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, 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 33 hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3383 F  spracúvanie dreva 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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 diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení. 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Verbálne vyjadrovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačné a diagnostické m. 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 

Štylistika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačné a diagnostické m. 
M. samostatnej práce 

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

Práca s textom a získavanie 
informácií 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačné a diagnostické m. 
M. samostatnej práce 

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

Literatúra v živote človeka Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, brainstorming 
Fixačné a diagnostické m. 

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

Jazykové prostriedky a náuka o 
jazyku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačné a diagnostické m. 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
 

Písomné vyjadrovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačné a diagnostické m. 
M. samostatnej práce 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Domáca písomná príprava  
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Verbálne 
vyjadrovanie   

 Ballay, J.- Dostálová, Ľ. – 
Olgyajová, D. 2003. 
Slovenský jazyk pre 
dvojročné a trojročné 
učebné odbory. Bratislava: 
SPN, 2003. 

- tabuľa 
 

- učebnica 
- jazykové 
slovníky 

 

Štylistika Ballay, J.- Dostálová, Ľ. – - tabuľa - učebnica  
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Olgyajová, D. 2003. 
Slovenský jazyk pre 
dvojročné a trojročné 
učebné odbory. Bratislava: 
SPN,2003. 

- interaktívna 
tabuľa 

- jazykové 
slovníky 
- ukážky textov  

Práca s textom 
a získavanie 
informácií 

Ballay, J.- Dostálová, Ľ. – 
Olgyajová, D. 2003. 
Slovenský jazyk pre 
dvojročné a trojročné 
učebné odbory. Bratislava: 
SPN, 2003. 

- tabuľa 
- PC 

- učebnica 
- jazykové 
slovníky 
- noviny a 
časopisy 

- internet 

Literatúra v živote 
človeka 

Ihnátková, N. – Pocci, V. 
2004. Literatúra a čítanka 
pre 2. ročník dvojročných 
a trojročných učilíšť. 
Bratislava: SPN, 2004. 

- tabuľa 
 

- učebnica 
- monografie 
- portréty 
- ukážky textov 

 

Jazykové 
prostriedky a náuka 
o jazyku 

Ballay, J.- Dostálová, Ľ. – 
Olgyajová, D. 2003. 
Slovenský jazyk pre 
dvojročné a trojročné 
učebné odbory. Bratislava: 
SPN, 2003. 

- tabuľa 
- interaktívna 
tabuľa 

- učebnica 
- jazykové 
slovníky 
 

 

Písomné 
vyjadrovanie 

Ballay, J.- Dostálová, Ľ. – 
Olgyajová, D. 2003. 
Slovenský jazyk pre 
dvojročné a trojročné 
učebné odbory. Bratislava: 
SPN, 2003. 

- tabuľa 
-PC 

- učebnica 
- jazykové 
slovníky 
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8.1.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA   0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Verbálne vyjadrovanie 5   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvod do vyučovacieho 
predmetu 

1 - etická výchova 

 

-  poznať faktory 
ovplyvňujúce učenie, 

- navrhol postup na 
zefektívnenie učenia,   

Jazyk a reč 1 
- rozlíšiť lexikálny význam 
pojmov jazyk a reč,                     
- poznať funkcie jazyka, 
 

-  rozlíšil lexikálny význam 
pojmov jazyk a reč,                     
- poznal funkcie jazyka, 
 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Komunikačná situácia 

Druhy komunikácie 

1 
- poznať faktory 
ovplyvňujúce rečovú 
komunikáciu, 
- uplatňovať v praktických 
komunikačných situáciách 
pravidlá slušnej 
komunikácie,,, 
 

- poznal  faktory 
ovplyvňujúce rečovú 
komunikáciu, 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

 

Verbálna a neverbálna 
zložka ústnej komunikácie 

 

 

 

 

Cvičná slohová práca – 
súkromný list 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

- charakterizovať spôsoby 
komunikácie, 
  
- poznať zložky neverbálnej 
komunikácie a ich význam,,  
- zhodnotiť vplyv 
neverbálnych prvkov 
v rôznych rečových 
komunikačných situáciách, 
-odprezentovať bežné 
komunikačné situácie 
v súlade s požiadavkami 
kultivovaného prejavu , 

       
 - poznať grafickú 
úpravu, kompozíciu a obsah 
súkromného listu, 
- vedieť vyjadriť svoje dojmy 
z novej školy a stručne 
informovať o nej. 
 

- charakterizoval spôsoby 
komunikácie, 
  
- poznal zložky neverbálnej 
komunikácie a ich význam , 
- zhodnotil vplyv 
neverbálnych prvkov 
v rôznych rečových 
komunikačných situáciách, 
-odprezentoval bežné 
komunikačné situácie 
v súlade s požiadavkami 
kultivovaného prejavu , 

       
 - poznal grafickú, 
úpravu, kompozíciu a obsah 
súkromného listu, 
- vedel vyjadriť svoje dojmy 
z novej školy a stručne 
informoval o nej. 
 

 ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 písomné 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

 

 

 

 

 

 

 

 písomná práca 

Štylistika 
4  
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Žiak má: Žiak: 

Funkčné jazykové štýly 

Štýlové rozvrstvenie slovnej 
zásoby 

1 

1 

- cudzí jazyk 

 

- pracovať s interaktívnou 
tabuľou 
- poznať jazykové štýly 
a vedieť ich rozlíšiť, 
- porovnať subjektívne 
a objektívne štýly, 
- definovať slovnú zásobu 
- orientovať sa v jazykových 
slovníkoch, 
-používať elektronické 
slovníky 
- rozlíšiť štylisticky 
príznakové a neutrálne 
jazykové prostriedky, 

 

- pracovať s interaktívnou 
tabuľou 
- poznal jazykové štýly 
a vedel ich rozlíšiť,,,,,, 
- porovnal subjektívne 
a objektívne štýly, 
- definoval slovnú zásobu, 
- orientoval sa v jazykových 
slovníkoch, 
-používal elektronické 
slovníky 
- rozlíšil štylisticky 
príznakové a neutrálne 
jazykové prostriedky, 

 písomné 
skúšanie 

 didaktický test 

Umelecký štýl 

Práca umeleckým textom 

1 

1 

- charakterizovať  literárne 
druhy, 
- rozlíšiť hlavné literárne 
útvary    
- vyhľadať umelecké jazykové 
prostriedky, 
- interpretovať lyrický text. 
 

-  charakterizoval literárne  
druhy, 
- rozlíšiť hlavné literárne 
útvary,    
- vyhľadal umelecké jazykové 
prostriedky, 
- interpretoval lyrický text. 

 ústne 
individuálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Práca s textom 
a získavanie informácií 

5  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Získavanie informácií 1  
- poznať informačné 
pramene, 
- vyhľadávať správne 
informácie na internete 

- poznal informačné pramene, 
- vyhľadl správne informácie 
na internete 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Práca s odbornou literatúrou 
a jazykovými slovníkmi 

2 

 

-  vyhľadať kľúčové slová, 
vytvoriť osnovu, konspekt 
- orientovať sa v odbornej 
literatúre a slovníkoch, 

-  vyhľadal kľúčové slová, 
vytvoril osnovu, konspekt, 
- orientoval sa v odbornej 
literatúre a slovníkoch, 

 písomné 
skúšanie 

 úlohy k textom 

Informačný slohový postup, 
úradný list 

1 
- vysvetliť funkciu 
informačného slohového , 
- vytvoriť správu, oznam, 
inzerát , 
-poznať funkciu, kompozíciu, 
a formu úradného listu, 

-vysvetlil funkciu 
informačného slohového , 
- vytvoril správu, oznam, 
inzerát  
-poznal funkciu, kompozíciu, 
a formu úradného listu, 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Kontrolná slohová práca - 
žiadosť 

1 
- napísať žiadosť. - napísal žiadosť. 

 písomné 
skúšanie 

 písomná práca 

Literatúra v živote človeka 
2  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Diskusia o literárnych  
dielach 

1 
 
- etická výchova 

 

  
- porovnať vecný a umelecký 
text 
- opísať podstatu estetického 
zážitku 
- vymenovať druhy umenia 
- vyjadriť názor na gýč 

 
- porovnal vecný a umelecký 
text 
 - opísal podstatu estetického 
zážitku 
- vymenoval druhy umenia 
- vyjadril názor na gýč 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Literatúra ako umenie 1 
 
- orientovať sa v literárnych 
podsystémoch 
 

- orientoval sa v literárnych 
podsystémoch ústne frontálne 

skúšanie 
 ústna odpoveď 
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8.1.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Jazykové prostriedky 
a náuka o jazyku 

4   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina 

Zvuková rovina jazyka 

1  - poznať systém slovenských 
hlások, 

- používať správne intonačné 
prostriedky reči, 

- poznal systém slovenských 
hlások, 

- použil správne intonačné 
prostriedky reči, 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Morfológia 1 
- určiť slovné druhy 
a gramatické kategórie, 
- poznať slovotvorné 
postupy, 
 
- pracovať s interaktívnou 
tabuľou 

- určil slovné druhy 
a gramatické kategórie, 
- poznal slovotvorné postupy, 
 
- pracoval s interaktívnou 
tabuľou 

  

Upevňovanie pravopisnej 
správnosti 

1 
- uplatniť v písomnom 
prejave grafické, pravopisné 
a gramatické normy, 

- uplatnil v písomnom prejave 
grafické, pravopisné 
a gramatické normy, 

 písomné 
skúšanie 

 písomná práca 

Syntax 

 

 

 

1 
- poznať vetné členy, 
- rozlíšiť jednoduché vety 
a súvetia, 
- vedieť tvoriť jednoduché 
vety a tvoriť súvetia. 

- poznal vetné členy, 
- rozlíšil jednoduché vety 
a súvetia, 
- vediel tvoriť jednoduché 
vety a tvoril súvetia. 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Obraz človeka v literatúre 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Moravsko- panónske 
legendy 

 

 

 

J. Kráľ, Zakliata panna vo 
Váhu a divný Janko 

 

 

 

J. G. Tajovský, Maco Mlieč 

 

 

E. M. Remarque, Na západe 
nič nového 

 

 

 

Slovenská medzivojnová 
poézia (J Smrek, E.B-Lukáč,  
L. Novomeský ) 

  

1 

 

 

       

      1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Etická výchova 
- zdôvodniť význam 
Konštantína a Metoda, 
- charakterizovať legendu, 
- urobiť výpisky , 
- interpretovať citát, 
 
- zatriediť baladu do 
literárneho druhu, 
- vyhľadať v texte epiteton, 
prirovnanie, metaforu, 
- vysvetliť pomocou ukážky 
alegóriu  a charakterizovať 
lyrického hrdinu, 
 
-charakterizovať  epiku, 
-vysvetliť realistický prístup 
autora ku skutočnosti, 
- reprodukovať prečítaný text, 
- vyhľadávať správne 
informácie na internete 
- poznať význam umenia 
v boji proti neľudskosti 
a nespravodlivosti 
v spoločnosti, 
- vyjadriť vlastný názor na 
ukážku , 
- interpretovať vybraný citát, 
- osvojiť si základné etické 
súvislosti problematiky 
bohatstva, chudoby a 
dedenia chudoby 
- rozlíšiť lyriku a epiku, 
- vyhľadať básnické 
prostriedky, 
- charakterizovať rozdiely vo 
vyjadrení pocitov u  
jednotlivých básnikov , 
- pracovať s interaktívnou 
tabuľou  
 

- zdôvodnil význam 
Konštantína a Metoda , 
- charakterizoval legendu, 
- urobil výpisky , 
- interpretoval citát, 
 
- zatriedil baladu do 
literárneho druhu, 
- vyhľadal v texte epiteton, 
prirovnanie, metaforu, 
- vysvetlil pomocou ukážky 
alegóriu  a charakterizovať 
lyrického hrdinu, 
 
-charakterizoval  epiku 
-vysvetlil realistický prístup 
autora ku skutočnosti 
- reprodukoval prečítaný text, 
- vyhľadal správne informácie 
na internete 
- poznal význam umenia 
v boji proti neľudskosti 
a nespravodlivosti 
v spoločnosti, 
- vyjadril vlastný názor na 
ukážku , 
- interpretoval vybraný citát, 
- osvojil si základné etické 
súvislosti problematiky 
bohatstva, chudoby a 
dedenia chudoby 
- rozlíšil lyriku a epiku, 
- vyhľadal básnické 
prostriedky, 
- charakterizoval rozdiely vo 
vyjadrení pocitov u  
jednotlivých básnikov, 
- pracoval  s interaktívnou 
tabuľou 
 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

 ústna odpoveď 

 

úlohy k textom 

I. Bukovčan, Kým kohút 
nezaspieva 

1 

 

- charakterizovať drámu 
- poznať rozdiel medzi 
umeleckým a vecným 
vyjadrením skutočnosti, 
fikciou a faktom, 
- preštylizovať dramatický 
text na rozprávanie. 

- charakterizoval drámu 
- poznal rozdiel medzi, 
umeleckým a vecným 
vyjadrením skutočnosti, 
fikciou a faktom, 
- preštylizoval dramatický 
text na rozprávanie. 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

Písomné vyjadrovanie  
7  
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Žiak má: Žiak: 

Druhy opisu 1  
- napísať jednoduchý opis 
predmetu podľa osnovy, 
- rozlíšiť umelecký a odborný 
opis, 

- napísal jednoduchý opis 
predmetu podľa osnovy, 
- rozlíšil umelecký a odborný 
opis, 

  

Statický a dynamický opis 1 
-vysvetliť statický 
a dynamický opis, uviesť 
príklady, 
- zostaviť osnovu 
pracovného postupu, 

-vysvetlil statický 
a dynamický opis, uviedol 
príklady, 
- zostavil osnovu pracovného 
postupu, 

ústne frontálne 
skúšanie 

 ústna odpoveď 

KSP – opis pracovného 
postupu 

1 
- napísať opis 
s rešpektovaním 
gramatických a grafických 
pravidiel, 

- napísal opis 
s rešpektovaním 
gramatických a grafických 
pravidiel, 

 písomné 
skúšanie 

 písomná práca 

Oprava  1 
  

  

Životopis 1 
- poznať obsah a úpravu 
úradného životopisu, 
- napísať vlastný životopis, 

- poznal obsah a úpravu 
úradného životopisu, 
- napísal vlastný životopis, 

 písomné 
skúšanie 

 písomná práca 

Praktická štylistika 1 
- vedieť formulovať 
splnomocnenie, potvrdenie, 
reklamáciu, 
- vypísať poukážku, 
sprievodku. 
- vedieť a byť schopný 
hodnotiť úspešnosť vlastnej 
sebarealizácie 

 
 

- vedel formulovať 
splnomocnenie, potvrdenie, 
reklamáciu, 
- vypísal poukážku, 
sprievodku 

- bol schopný hodnotiť 
úspešnosť vlastnej 
sebarealizácie 

 
. 

  

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP. 
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8.2 ETICKÁ VÝCHOVA 

 
 
Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet etická výchova vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ štátneho  
vzdelávacieho  programu.  V rámci kapacity disponibilných hodín sme zaviedli výučbu etickej výchovy na 
1 hodinu týždenne do prvého a druhého ročníka. Myslíme si, že práve na žiakov učebného odboru je 
nutné dlhodobo pôsobiť, aby sme vychovali osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou. 

Etická výchova vybavuje žiaka vedomosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života 
spoločnosti. Zameriava sa na vytváranie kvalít súvisiacich s jeho začleňovaním do rôznych 
spoločenských vzťahov a väzieb. 

Vo vyučovaní sa uprednostňujú metódy, formy, prostriedky, ktoré podporujú prejavený záujem 
žiakov o predmet, umožňujú aktívnu účasť na získavaní poznatkov, stimulujú rozvoj ich poznávacích 
schopností, podporujú samostatnosť a tvorivosť. 

Tento predmet pripravuje mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu 
harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe 
a medzi národmi. Zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem 
a napomáha osvojeniu správania sa. Nevyhnutnými podmienkami účinnosti etickej výchovy sú aktívne 
zážitkové metódy, prijatie každého žiaka, pozitívne očakávania, zdôrazňovanie prosociálnych hodnôt ako 
sú spolupráca a pomoc. 

Učivo obsahuje : 

1.ročník: Základné predpoklady pozitívneho správania (komunikácia, pozitívne hodnotenie seba 
a druhých, empatia, asertivita, prosociálne správanie a spolupráca) 

2.ročník: Aplikácia etických princípov na konkrétne problémy (vzťahy v rodine, sexuálne správanie, 
rodinné hodnoty a normy, ekonomické hodnoty, náboženská etika, etika a práca v povolaní, fyzické 
a psychické zdravie )           

Výučba predmetu etická výchova bude prebiehať v bežnej triede a v letnej učebni v areáli školy. Pri 
práci so žiakmi sa budú využívať vlastné metódy etickej výchovy. Nie je prípustné na hodinách robiť 
skupinovú terapiu alebo jogové cvičenia, používať techniky, ktoré sú zamerané na terapeutické ciele 
a vyžadujú odbornosť a špeciálnu prípravu. 

Každý tematický celok obsahuje bohatú ponuku aktivít, z ktorých sa vyberú vždy tie, ktoré budú 
primerané veku žiakom a ich osobných dispozícií. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasnej platnej 
legislatívy. Etická výchova sa vyučuje v skupinách najviac 20 žiakov. 

Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom 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 daný predmet neuspokojuje s poskytovaním informácií 
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením podporuje pochopenie mravných noriem. 

Špecifické ciele: 

 pomenovať na primeranej úrovni základné etické postoje a spôsobilosti 

 rozvíjať a zdokonaľovať postoje a spôsobilosti (sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba 
a druhých, komunikačné zručnosti) 

 vysvetliť základné etické pojmy 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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 tolerovať správanie a názory veriacich spoluobčanov a spolužiakov 

 vysvetliť dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životo a zdravím, rodinným životom, 
sexualitou 

 osvojiť si základné postoje a spôsobilosti pomocou zážitkových metód, aktivít 
 
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledovnými kľúčovými kompetenciami: 
 
Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
Absolvent má: 
 
 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, konania, rozhodnutia a kultivovane sa vyjadrovať 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 využívať vedomosti pre spoluprácu s ostatnými ľuďmi pri aktívnom zapájaní sa do spoločenského 
života 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 zdôvodňovať svoje argumenty, práva, povinnosti a konanie 
 
 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
Absolvent má: 
 
 správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vedieť sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie a vedieť ich spracovať 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie, tak aby sa mohli využívať pri práci 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou a pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
Absolvent má: 
 

 aktívne sa podieľať na skupinovej práci 

 niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

 taktne jednať s ostatnými ľuďmi, upevňovať tak medziľudské vzťahy  

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 

 rozpoznať problémové situácie a premýšľať o nich 

 analyzovať a vyvodzovať závery problémových situácií z každodennej praxe, z novinových článkov, 
z aktuálneho spoločenského diania  

 vytvárať dostatočný priestor k zisťovaniu pravdivosti vyslovovaných teórii a hypotéz 

 premýšľať o rôznych životných scenároch k určitým modelovým situáciami, uvádzať samostatne alebo 
v skupinách argumenty pre a proti ich prijatiu 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 pozitívne motivovať seba aj druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu 
a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť 

 
Spôsobilosť orientácie vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií: 
 

 nájsť a použiť finančné informácie 

 poznať pravidlá riadenia vlastných financií 

 vedieť získať vlastný príjem a schopnosť sporiť 

 vedieť používať finančné služby 

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí 

 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií ( NBS, komerčné banky, poisťovne ) 
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Stratégia vyučovania 
 

Názov tematického celku 
 
 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Dôstojnosť ľudskej osoby 
Komunikácia 
Empatia, asertivita 
Prosociálne správanie 

Zážitkové metódy 
Brainstorming – situačné 
hry 
Anketové metódy-
dialóg,diskusia 

Aktivity 
Práca s textom 
Skupinová práca žiakov 
Projekty 
Besedy  

Etické hodnoty, zásady 
Náboženská etika 
Ekonomické hodnoty 
Dobré vzťahy v rodine 
Etika sexuálneho života 
Etika práce 

Zážitkové metódy 
Brainstorming – situačné 
hry 
Anketové metódy-
dialóg,diskusia 

Aktivity 
Práca s textom 
Skupinová práca žiakov 
Projekty 
Besedy  

 
Učebné zdroje 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Dôstojnosť ľudskej 
osoby 
Komunikácia 
Empatia, asertivita 
Prosociálne 
správanie 

Miedzgová J.: Základy etiky 
SPN Bratislava 1994 
 
Lencz a kol.: Metódy etickej 
výchovy 
MC Bratislava 1994 

Video a DVD 
prehrávač 
PC 
Dataprojekcia 

CD 
DVD 
 

Internet 
TV 
programy 
 

Etické hodnoty, 
zásady 
Náboženská etika 
Ekonomické 
hodnoty 
Dobré vzťahy v 
rodine 
Etika sexuálneho 
života 
Etika práce 

Miedzgová J.: Základy etiky 
SPN Bratislava 1994 
 
Lencz a kol.: Metódy etickej 
výchovy 
MC Bratislava 1994 

Video a DVD 
prehrávač 
PC 
Dataprojekcia 
 

CD 
DVD 

Internet 
TV 
programy 
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8.2.1 ROČNÍK : PRVÝ 

 
 
ROZPIS UČIVA PREDMETU:  ETICKÁ VÝCHOVA 
 

ROČNÍK: prvý 
1 hodina týždenne, spolu 33 
vyučovacích hodín 

Názov tematického celku a 
učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
Výstupy 

 

Dôstojnosť ľudskej osoby 

 Podstata a cieľ predmetu 

 Nadviazanie kontaktu 
a vzájomné poznanie sa 

 Hry podporujúce nadviazanie 
kontaktu  

 Ľudská dôstojnosť ako 
hodnota 

 Poznanie vlastných silných 
stránok 

 Poznanie vlastných slabých 
stránok  

 Sebaovládanie 

 Sebavýchova  

 Autorita – jej pôvod a dôvody 

 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetky 
všeobecnovzdelávacie 
a odborné predmety vo 
všetkých ročníkoch 
 
 
 

 

Žiak má:  

 Spoznať zmysel etiky pre život 
človeka a fungovania spoločnosti 

 Vedieť nadviazať kontakt so 
svojimi  spolužiakmi 

 Definovať pojmy etika, morálka 
a etiketa 

 Vedieť  zistiť a spoznať svoje 
silné a slabé stránky a zamyslieť 
sa nad svojim správaním 

 Naučiť sa sebaovládaniu 
a sebavýchove 

 Tolerovať chyby druhých 
a vyrovnať sa s vlastnými 
chybami 

 Vedieť pozitívne hodnotiť druhých 

 Vedieť prejaviť druhým pozornosť 

Komunikácia 

 Počúvanie, úsmev 

 Neverbálna komunikácia, 
kontakt 

 Rozhovor, pravidlá 
rozhovoru 

 Pozdrav, poďakovanie 

 Diskusia a jej pravidlá 

 Konštruktívna kritika 
 
 

6 
 
 
 

Žiak má: 

 Naučiť sa rozvíjať komunikačné 
zručnosti 

 Dosiahnuť zrelšie vzťahy so 
svojimi rovesníkmi 

 Poznať základné prvky 
medziľudských vzťahov – 
pozdrav, otázka, poďakovanie, 
ospravedlnenie 

 Naučiť sa správne diskutovať 
a poznať pravidlá konštruktívnej 
kritiky 

 
 

Riešenie problémov a záťažových 
situácií 

 Kreativita a iniciatíva 
v medziľudských vzťahoch 

 Tvorivé riešenie 
medziľudských vzťahov 

 Stimulovanie tvorivých, 
motivačných vlastností 

 Stimulovanie osobnostných 
vlastností 

 Chyby človeka vo svojom 
živote  

 Úspechy človeka 
 

6 
 
 
 
 
 

Žiak má: 

 Vedieť tvorivo riešiť medziľudské 
vzťahy 

 Získať emocionálnu nezávislosť 
na rodičoch a dospelých 

 Vedieť verejne popísať svoje 
chyby a vedieť sa pochváliť 

 
 
 
 

Empatia – vyjadrovanie citov 
a pochopenie druhých 

 Komunikácia, vyjadrovanie 
citov 

 Vplyv citov na naše 
správanie 

 Radosť a smútok 

 Strach a obavy 

5 Žiak má: 
 Vedieť sa vžiť do situácie druhých 

a naučiť sa pochopiť druhého 
 Vedieť prejaviť svoje city 

k druhým 
 Vyjadriť pozitívne a negatívne city 
 Naučiť sa nenásilným spôsobom 

zvládnuť emócie 
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 Osobnostné predpoklady 
empatie 

 

Prosociálne správanie 
 Reálne vzory 
 Zobrazené vzory 
 Pozitívne a negatívne vzory 
 Etické hodnoty súťaživosti, 

pravidlá „fair play“ 
 Pomoc, darovanie, delenie sa 
 Prosociálne správanie ako 

vedomé vytváranie dobrých 
vzťahov 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

NŠFG : úspešné 
osobnosti, podnikatelia, 
bankrot, 
prosperita 

Žiak má: 
 Vedieť správne vybrať vlastnosti 

od svojich vzorov 
 Vedieť byť k sebe kritický 
 Poznať pravidlá „fair play“  
 Vedieť rozvinúť sociálne 

zodpovedné správanie 
 Pochopiť pojmy reálne 

a zobrazené vzory, pozitívne 
a negatívne vzory 

 Naučiť sa správnemu 
napodobňovaniu 

 Zamyslieť sa nad životným štýlom 
svojho vzoru a svojimi hodnotami 

 Naučiť sa spoločne rozhodovať 
a spolupracovať 

 Zamyslieť sa nad vzormi z detstva 
a zo súčasnosti 

 Naučiť sa tímovej práci pri riešení 
problémov 

 Vedieť rozlíšiť pozitívnych 
a negatívnych podnikateľov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

 
 
ROZPIS UČIVA PREDMETU:  ETICKÁ VÝCHOVA 
 

ROČNÍK: druhý 
1 hodina týždenne, spolu 33 
vyučovacích hodín 

Názov tematického celku a 
učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
Výstupy 
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Filozofické zovšeobecnenie 
osvojených etických hodnôt a 
zásad 
 Zmysel a smer života 

 Etické spôsobilosti -zručnosti 

 Mravné zásady a hodnoty 

 Aplikácia mravných zásad 

 Svedomie – náš vnútorný hlas 

 Rozvíjanie mravného úsudku 

 Etické problémy triedy 

 
7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky 
všeobecnovzdelávacie 
a odborné predmety vo 
všetkých ročníkoch 
 
 
 
 
NŠFG : hodnota peňazí, 
investovanie, sporenie 
 
 
 

 
Žiak má:  
 Spoznať a chápať zmysel a smer 

svojho života 

 Vedieť podporiť vedomú voľbu 
hodnôt, pre ktoré stojí za to žiť 

 Vedieť si vytvoriť svoj osobný 
mravný kódex 

 Naučiť sa správne aplikovať mravné 
zásady 

 Pochopiť pojem svedomia ako svoj 
vnútorný hlas 

 Vedieť sa zamyslieť v zložitých 
situáciách 

 Oslobodiť sa od detského spôsobu 
mravného hodnotenia 

Náboženská etika 
 Čo si predstavujem pod pojmom 

náboženstvo 

 Biblické prvky v našej reči 

 Umenie, ľudové zvyky a Biblia 

 Prosociálnosť a východné 
náboženstvá 

 Prosociálnosť a kresťanstvo 

 Prečo ľudia veria 

 Prekážky vzájomného 
porozumenia medzi veriacimi a 
neveriacimi 

 
 

7 
 
 
 

Žiak má: 
 Vyjadriť svoje predstavy 

o náboženstve 

 Vedieť vysvetliť výrazy 
pochádzajúce z Biblie, ich význam 

 Spoznať umenie a ľudové zvyky 
súvisiace s náboženstvom 

 Ujasniť si vzťah svetových 
náboženstiev k prosociálnosti 

 Naučiť sa tolerancii, úcte 
a porozumeniu voči nábožensky 
založeným ľuďom 

 Vedieť odbúrať neodôvodnené 
predsudky medzi veriacimi 
a neveriacimi 

 Vedieť tolerovať názory veriacich 
spolužiakov 

 
 

Ekonomické hodnoty 
 Čo znamenajú pre mňa peniaze 

 Akú hodnotu majú peniaze 

 Skúsenosti s peniazmi 

3 
 
 
 
 
 

Žiak má: 
 Vedieť, aké miesto majú peniaze 

v jeho živote 

 Učiť sa zarábať a rozumne narábať 
s peniazmi 

 Oboznámiť sa s príjmami 
a výdavkami rodiny, peniaze sú 
prostriedkom, nie cieľom 

  Vedieť plánovať a hospodáriť 
s peniazmi 

 Ujasniť si pojmy úver a dlh, sporenie 
a investovanie 

Dobré vzťahy v rodine 
 Aká je naša rodina 

 Čo moja rodina odo mňa očakáva 

 Čo sa dá zlepšiť v našej rodine 

 Sklamanie v rodičoch, úspechy 
a neúspechy rodičov 

 

4 Žiak má: 
 Poznať a vedieť vysvetliť dôležitosť 

rodiny pre život človeka 
 Chápať svoje miesto v rodine a svoj 

podiel na jej aktivitách 
 Zamyslieť sa nad pozitívami 

a nedostatkami svojej rodiny 
 Uvedomiť si, vyjadriť a spracovať 

sklamania, uviesť ich na správnu 
mieru 

Etika sexuálneho života 
 Kamarátstvo, priateľstvo, láska 

 Výber životného partnera 

 Sexualita ,predčasný sex 

 Plánovanie rodičovstva, 
antikoncepcia 

 AIDS a iné pohlavné choroby 

 Vplyv drog na život človeka 

 Prirodzené a umelé metódy 
regulácie počatia 

 Etické problémy triedy 

 

8 

 
 
 
 
 
NŠFG : zabezpečenie 
peňazí, učiť sa zarábať 

Žiak má: 
 Vysvetliť pojmy: kamarátstvo, 

priateľstvo, láska 

 Zamyslieť sa nad hodnotami svojho 
budúceho partnera 

 Poznať a vedieť prezentovať zásady 
sexuálneho života 

 Poznať metódy regulácie počatia 
a vedieť ich vysvetliť 

 Vedieť vysvetliť príčiny a dôsledky 
pohlavných chorôb a AIDS 

 Chápať, že sexuálny život musí byť 
integrovaný do zdravého životného 



Školský vzdelávací program                                                                                Spracovanie dreva 

 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3383 F spracúvanie dreva 

 

   45 

štýlu 

 Akceptovať etické prvky ako 
zodpovednosť, sebaovládanie, úctu 
k iným 

Etika práce 
 Etický kódex zamestnanca 

 Sprostredkovanie zamestnania, 
poradenstvo 

 Orientácia na trhu práce 

 Prvé zamestnanie 

 

4 Žiak má: 
 Zamyslieť sa čomu dávať v živote 

prednosť a čomu menej 

 Vedieť ako hľadať zamestnanie, 
pripraviť sa na pracovné vzťahy 

 Vedieť sa zorientovať na trhu práce, 
rozumieť hodnotám súťaživosti 

 Vedieť zozbierať informácie 
o možnom zamestnaní 

 

 
Etická výchova nie je hodnotená klasifikačným poriadkom, na vysvedčení a v katalógovom 
liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 
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8.3 OBČIANSKA NÁUKA 

 
 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet občianska náuka  vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ 
štátneho vzdelávacieho programu. Na túto vzdelávaciu oblasť vyčlenil štátny vzdelávací program 
1hodinu počas dvojročného štúdia. V rámci kapacity disponibilných hodín sme rozšírili výučbu 
občianskej náuky na 1 hodinu týždenne v prvom a druhom ročníku. Myslíme si, že práve na žiakov 
učebného odboru je nutné dlhodobo pôsobiť, aby sme vychovali osobnosť s vlastnou identitou 
a hodnotovou orientáciou. 

Občianska náuka vybavuje žiaka vedomosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života 
spoločnosti. Zameriava sa na vytváranie kvalít súvisiacich s jeho začleňovaním do rôznych 
spoločenských vzťahov a väzieb. Vedie k reálnemu sebapoznávaniu a poznávaniu osobností druhých 
ľudí. Učí žiaka rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského súžitia a preberá 
zodpovednosť za vlastné názory a správanie. Rozvíja občianske a právne vedomie žiaka, posiľňuje 
zmysel jednotlivca pre osobnú a občiansku zodpovednosť a motivuje žiaka k aktívnej účasti na živote 
v demokratickej spoločnosti. Zaoberá sa prevenciou xenofóbnych a extremistických postojov, smeruje 
žiaka k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv a úcte k prírodnému a kultúrnemu prostrediu. 

V predmete získava žiak  vedomosti o podstate ľudskej psychiky, o usporiadaní spoločnosti 
a zákonitostiach, na ktorých stojí ľudská spoločnosť, o fungovaní spoločnosti a štátu, o filozofickom 
pohľade na život a svet. Získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia lepšie porozumieť sebe 
samému a druhým ľudom, orientovať sa v spoločnosti, orientovať sa na trhu práce, uplatňovať svoje 
práva a byť schopný prípadne obhajovať aj práva druhých, zapojiť sa do vecí verejných. 

Vo vyučovaní sa uprednostňujú metódy, formy a prostriedky, ktoré podporujú prejavený záujem 
žiakov o predmet, umožňujú aktívnu účasť na získavaní poznatkov, stimulujú rozvoj ich poznávacích 
schopností, podporujú samostatnosť a tvorivosť.  

Predmet je vytvorený z obsahových štandardov, ktoré sme rozdelili nasledovne: 

1.ročník : Základy spoločenského správania 
               Človek ako jedinec 
               Človek a spoločnosť 
2.ročník : Občan a štát 
               Historické fakty o Slovenskej republike 
               Súčasný svet 

Výučba predmetu občianska náuka bude prebiehať v bežnej triede a v učebni s audiovizuálnou 
technikou. Pri práci so žiakmi budú využívané okrem frontálnej výučby, rôzne ďalšie metódy – 
diskusia, individuálna a skupinová práca, projekty, besedy. Hodnotenie bude založené na kritériách 
hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude prebiehať podľa podmienok hodnotenia 
školského vzdelávacieho programu. 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Spoločenské: 

 získať prehľad o štruktúre vybraných spoločenských disciplín 

 rozvíjať svoje mravné vedomie 

 formulovať a klásť otázky v rôznych oblastiach spoločenského života, posudzovať ich rôzne 
riešenia 

 rozvíjať tolerantnú výmenu názorov 
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 vytvárať si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim 
 
Špecifické: 

 osvojiť si informácie o ľudskej spoločnosti a spoločenskej skupine 

 oboznámiť sa so zákonitosťami a špecifikami psychiky človeka, so svojím miestom v spoločnosti 

 vedieť sa správne rozhodnúť v náročných životných situáciách 

 uznávať a presadzovať demokratické rodinné vzťahy a uchovávať rodinné tradície 

 posilniť právne vedomie žiakov, poskytnúť základné vedomosti o štáte, práve a zákonitostí 
v demokratickej spoločnosti, o ľudských právach a slobodách 

 osvojiť si informácie o náboženskom hnutí a sektách 

 získať informácie o štáte a jeho funkcii, ústave, politickom systéme SR, štátnej správe 
a samospráve 

 nadobudnúť vedomosti o politických stranách, práve voliť 

 rozšíriť poznatky o práve a spravodlivosti, o sústave súdov, právnej a trestno-právnej 
zodpovednosti 

 rozšíriť poznatky o trhu a jeho fungovaní, hľadaní zamestnania, podpore v nezamestnanosti 

 spoznať historické fakty o SR 

 vedieť sa zorientovať v súčasnom svete  
 
 
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledovnými kľúčovými 
kompetenciami: 
 
Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
Absolvent má: 
 
 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, konania, rozhodnutia a kultivovane sa vyjadrovať 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 využívať vedomosti pre spoluprácu s ostatnými ľuďmi pri aktívnom zapájaní sa do spoločenského 
života 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 zdôvodňovať svoje argumenty, práva, povinnosti a konanie 
 
 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
Absolvent má: 
 
 správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vedieť sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie a vedieť ich spracovať 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie, tak aby sa mohli využívať pri práci 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou a pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
Absolvent má: 
 

 aktívne sa podieľať na skupinovej práci 

 niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

 taktne jednať s ostatnými ľuďmi, upevňovať tak medziľudské vzťahy  

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 

 rozpoznať problémové situácie a premýšľať o nich 

 analyzovať a vyvodzovať závery problémových situácií z každodennej praxe, z novinových 
článkov, z aktuálneho spoločenského diania  

 vytvárať dostatočný priestor k zisťovaniu pravdivosti vyslovovaných teórii a hypotéz 

 premýšľať o rôznych životných scenároch k určitým modelovým situáciami, uvádzať samostatne 
alebo v skupinách argumenty pre a proti ich prijatiu 
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 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 pozitívne motivovať seba aj druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť 
 

 
Spôsobilosť orientácie vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií: 
Absolvent má: 
 

 nájsť a použiť finančné informácie 

 poznať pravidlá riadenia vlastných financií 

 vedieť získať vlastný príjem a schopnosť sporiť 

 vedieť používať finančné služby 

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí 
orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií ( NBS, komerčné banky, poisťovne) 
 
 
 
Stratégia vyučovania 
 

Názov tematického celku 
 
 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základy spoločenského správania  
Človek ako jedinec 
Človek a spoločnosť 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Vysvetľovanie 
Rozprávanie 
Brainstorming (burza 
nápadov, situačné hry) 
Diskusia 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Projekty 
Besedy 
Práca s knihou 

Občan a štát 
Historické fakty o SR 
Súčasný svet 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Vysvetľovanie 
Rozprávanie 
Brainstorming (burza 
nápadov, situačné hry) 
Diskusia 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Projekty 
Besedy 
Práca s knihou 
Práca s dokumentmi 

 
Učebné zdroje 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Základy  
spoločenského 
správania  
Človek ako jedinec 
Človek a spoločnosť 

Okruhlicová A., zelina M.: Základy 
psychológie 
Litera, Bratislava 1997 
 
Sopóci J.,Búzik B.:Základy 
sociológie 
SPN, Bratislava 2003 
 
 
 
 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
DVD 

Denná tlač 
Odborné 
časopisy 

Internet 
CD a DVD 
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Občan a štát 
Historické fakty o SR 
Súčasný svet 

Krsková A., Krátka D.,: Základy 
práva 
SPN Bratislava 1995 
 
Tóth R. :Základy politológie 
SPN, Bratislava 2004 
Chylová E., kol. : Dejepis pre SOŠ 
a SOU 3, 4 
Orbis Pictus Istropolitana 
Bratislava 1999 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
DVD 

Dokumenty  
Zákonník 
práce 
Občianský 
zákonník 
Ústava SR 
Všeobecná 
deklarácia 
ľudských práv 
Denná tlač 
Odborné 
časopisy 

Internet 
CD a DVD 
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8.3.1 ROČNÍK : PRVÝ 

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

Názov tematického celku 
vrátane učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritéria hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základy spoločenského 
správania 
 
 Všeobecné zásady 

spoločenského správania 

 Prejavy správania 

 Pozdrav, oslovovanie, 
predstavovanie 

 Správanie sa na verejnosti, 
v škole, na pracovisku 

 Správanie sa pri 
spoločenských udalostiach 
– oblečenie 

 Spoločenský cit a takt, 
správanie sa k spolužiakom 

 Starostlivosť o zovňajšok, 
hygiena 

 Vkus, elegancia, 
výstrednosť, typy odevov 

 Stolovanie a všeobecné 
pravidlá pri jedení 

 Aktuálne otázky 
spoločenského 
a politického života 

10 
 

 
 
 
 
 
Etická výchova 
 Komunikačné 

spôsobilosti  
 
Ročník: prvý 

 

 
Žiak má: 
  
 Vedieť  správne 

vystupovať na verejnosti 

 Ovládať spoločenský 
bontón 

 Dodržiavať školský 
poriadok a demokraciu 
v škole 

 Vedieť sa správať pri 
rôznych oslavách, 
jubileách, rodinných 
oslavách 

 Osvojiť si zásady 
správania ku svojim 
spolužiakom, nadriadeným 
a podriadeným 

 Osvojiť si hygienické 
návyky a starať sa o svoj 
zovňajšok 

 Zvládať zásady a pravidlá 
správneho stolovania 

 Zaujímať sa o dianie vo 
svete a u nás 

 
 
 

 

 
Žiak: 
 
 Správne vysvetlil 

vystupovanie na verejnosti 

 Prezentoval spoločenský 
bontón 

 Správne popísal 
dodržiavanie školského 
poriadku 

 Vedel správne určiť 
správanie sa pri oslavách 

 Osvojil si zásady 
správania ku spolužiakom 

 Správne si osvojil 
hygienické návyky 

 Zvládol pravidlá správneho 
stolovania 

 Zaujímal sa a vedel 
posúdiť spoločenskú 
a politickú situáciu 

 

 
 
 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 
 

 

Človek ako jedinec 
 
 Podstata ľudskej psychiky , 

úloha dedičnosti a 
prostredia 

 Psychické javy, procesy, 
stavy 

 Nadanie a intelektové 

10  
 
Etická výchova 
 Zdravý životný štýl  

 Riešenie záťažových 
situácií 

 
Ročník: druhý, prvý 

Žiak má:  
 

 Objasniť ako sa ľudia 
odlišujú v svojich 
prejavoch správania a aký 
vplyv má pritom dedičnosť 

 Popísať a rozlíšiť 
jednotlivé psychické 
procesy a stavy 

Žiak: 
 

 Objasnil odlišnosť 
ľudského správania 

 Správne vymenoval a 
popísal psychické procesy 
a stavy 

 Charakterizoval 
predpoklady správneho 

 
 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 

 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 
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poruchy 

 Zdravie a stres 

 Postavenie a úloha 
jednotlivca v sociálnych 
skupinách 

 Osobnosť človeka – 
charakteristika typológia 

 Systém psychologického 
poradenstva – náročné 
životné situácie 

 Medziľudská komunikácia 
a jej zložky 

 Verbálna komunikácia 

 Neverbálna komunikácia 

 

Etická výchova 
 Komunikácia 
 
Ročník: prvý 

 

 Osvojiť si zdravý duševný 
vývoj 

 Rozpoznať rôzne 
temperamenty 
a schopnosti ľudí 

 Charakterizovať základné 
náročné životné situácie 
a uplatniť vhodné spôsoby 
vyrovnania sa s náročnými 
situáciami (stres, 
frustrácia, depresia 

 Vymenovať zložky 
komunikácie 

 Popísať verbálnu 
a neverbálnu komunikáciu 

duševného vývoja človeka 

 Správne definoval 
a aplikoval typológiu 
osobnosti 

 Uplatnil vhodné spôsoby 
vyrovnania sa s náročnými 
životnými situáciami 
a zdôvodnil význam 
psychologických poradní 

 Správne vymenoval zložky 
komunikácie 

 Popísal verbálnu 
a neverbálnu komunikáciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 

 

Človek a spoločnosť 
 
 Sociológia ako vedná 

disciplína 

 Skupinový život ľudí 
a sociálna väzba 

 Proces socializácie, 
medziľudská komunikácia 

 Deviácia a sociálna kontrola 

 Sociálna skupiny a ich 
druhy 

 Sociálna nerovnosti  

 Sociálne problémy 
(nezamestnanosť, 
kriminalita) 

 Rodina a jej funkcie 

 Voľba životného partnera 

 Modely správania 
v partnerských vzťahoch 

 Školské prostredie, rola 
žiaka a učiteľa 

 Voľný čas, záujmy 

 Sociálne 
problémy(kriminalita, 
extrémizmus) 

 Časová rezerva: opakovanie 
učiva, športovo-vzdelávací kurz 

13  
 
 
 
 
 
 
 

Etická výchova 
 Rodina, v ktorej žijem 

 Výchova k sexuálnemu 
zdraviu 

 Náboženská etika 
 
Ročník: druhý 
 

NŠFG: Rodinný rozpočet, 

sporenie, investovanie 

Žiak má: 
 

 Popísať charakteristiku 
sociológie 

 Popísať skupinový život 
ľudí 

 Objasniť na príklade 
význam procesu 
socializácie 

 Definovať  pojem deviácia, 
sociálna skupina, sociálna 
nerovnosť 

 Určiť príčiny sociálnych 
problémov 

 Objasniť význam rodiny 
ako sociálnej skupiny 

 Vymenovať hodnoty 
partnerských vzťahov 

 Ilustrovať na príkladoch 
angažovanie sa 
v školskom prostredí 

 Určiť racionálne využitie 
voľného času 

 Objasniť podstatu 
sociálnych problémov 
súčasnosti 

 

Žiak: 
 

 Správne charakterizoval 
sociológiu 

 Vymenoval podmienky 
skupinového života ľudí 

 Na príklade vysvetlil 
proces socializácie 

 Správne definoval pojem 
deviácia, sociálna skupina 
a nerovnosť 

 Správne určil príčiny 
nezamestnanosti 
a kriminality 

 Vymenoval základné 
funkcie rodiny 

 Správne určil hodnoty 
partnerských vzťahov 

 Ilustroval na príkladoch 
angažovanie sa 
v školskom prostredí 

 Určil racionálne využitie 
voľného času 

 Objasnil podstatu 
sociálnych problémov 
súčasnosti 
 

 
 
 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 
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8.3.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

 

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

Názov tematického celku 
vrátane učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritéria hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Človek ako občan 
 
 Znaky a funkcie štátu 

 Formy štátu 

 Vládna a výkonná moc 
v štáte 

 Ústava ako základný zákon 

 Ústava SR a jej podstata 

 Politický systém v SR, 
štátna správa a samospráva 

 Demokracia – princípy 
a prejavy 

 Ľudské práva – zakotvenie 
v dokumentoch 

 Porušovanie a ochrana 
práv, funkcia ombudsmana 

 Občianstvo človeka, 
slobody a práva 

 Volebný výber, volebné 
správanie 

 Strany v demokratickej 
spoločnosti, ich postavenie 

 Politický radikalizmus 
a extrémizmus 

 Vznik a podstata práva 

 Základné práva a povinnosti 
občanov v demokratickej 
spoločnosti 

 Občianske a pracovné právo 

 Trestné právo 

 Kriminalita mladistvých 

 

18 
 

 
 
 
 
 
Etická výchova 
 Filozofické 

zovšeobecnenie 
etických hodnôt a zásad  

 
Ročník: druhý 

 

Žiak má: 
 

 Popísať vznik a funkcie 
štátu 

 Vymenovať a 
charakterizovať 
najčastejšie formy štátu 

 Charakterizovať štátnu 
moc 

 Objasniť funkciu ústavy 

 Popísať základné články 
štátnej správy a 
samosprávy 

 Objasniť a charakterizovať 
fungovanie demokracie 

 Objasniť význam ľudských 
práv a vysvetliť funkciu 
ombudsmana 

 Uviesť ako sa dá získať a 
odobrať slovenské 
občianstvo 

 Vysvetliť systém 
parlamentných 
a komunálnych volieb 

 Charakterizovať strany 
v demokratickej 
spoločnosti 

 Charakterizovať prejavy 
rasizmu, nacizmu, 
neonacizmu, fašizmu 
a politického radikalizmu 

 Vysvetliť podstatu práva 

 Uviesť práva a povinnosti 
občanov 

 Charakterizovať 
občianske, pracovné 
a trestné právo 

 Zdôvodniť kriminalitu 
mladistvých   

Žiak: 
 

 Vymenoval funkcie štátu 

 Správne charakterizoval 
formy štátu 

 Charakterizoval štátnu 
moc 

 Správne objasnil funkciu 
ústavy 

 Vedel popísať základné 
články štátnej správy 
a samosprávy 

 Vedel charakterizovať  
fungovanie demokracie 

 Správne popísal funkciu 
ombudsmana 

 Pochopil systém volieb 

 Vedel rozlíšiť a pomenovať 
strany v demokratickej 
spoločnosti 

 Správne popísal znaky 
extrémistických skupín 

 Správne vysvetlil podstatu 
práva 

 Správne uviedol práva 
a povinnosti občanov 
v demokratickej 
spoločnosti 

 Charakterizoval občianske, 
pracovné a trestné právo 

 Zdôvodnil kriminalitu 
páchanú mladistvými 
a kriminalitu páchanú na 
deťoch a mladistvých 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Školský vzdelávací program                                                                                Spracovanie dreva 

 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3383 F spracúvanie dreva 

 

   53 

Historické fakty 
o Slovenskej republike 
 
 Cesta k slovenskej štátnosti 

 Rozdelenie ČSFR 
a formovanie Slovenskej 
republiky 

 Základné dôvody vstupu SR 
do NATO 

 Vstup SR do Európskej únie 

 Osobnosti v dejinách 
slovenskej štátnosti 

 Rozvoj školstva, kultúry 
a športu v SR 

 Súčasný vývoj SR 

7  
 
 
 
 

 

Žiak má:  
 

 Charakterizovať obdobie 
pred vznikom SR ( nežná 
revolúcia, cesta do Európy 
) 

 Popísať ako došlo 
k rozdeleniu ČSFR a kedy 
vznikla Slovenská 
republika 

 Vysvetliť vstup SR do 
NATO 

 Objasniť postavenie 
Slovenska v Európskej únii 

 Vymenovať významné 
osobnosti v dejinách 
slovenskej štátnosti 

 Popísať školstvo, kultúru 
a šport v SR 

 Popísať súčasný vývoj 
v SR a uviesť osobnosti, 
ktoré sa podieľajú na 
rozvoji našej vlasti 

 

Žiak: 
 

 Charakterizoval obdobie 
pred vznikom SR ( nežná 
revolúcia, cesta do Európy 
) 

 Popísal ako došlo 
k rozdeleniu ČSFR a kedy 
vznikla Slovenská 
republika 

 Vysvetlil vstup SR do 
NATO 

 Objasnil postavenie 
Slovenska v Európskej únii 

 Vymenoval významné 
osobnosti v dejinách 
slovenskej štátnosti 

 Popísal školstvo, kultúru 
a šport v SR 

 Popísal súčasný vývoj 
v SR a uviesť osobnosti, 
ktoré sa podieľajú na 
rozvoji našej vlasti 

 
 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Súčasný svet 
 
 Rozdelenie súčasného sveta 

– civilizačné sféry a kultúry 

 Najvýznamnejšie svetové 
náboženstvá, sekty 

 Rozvojové krajiny a ich 
problémy 

 Vyspelé štáty 

 Európska integrácia 

 NATO, OSN, bezpečnosť 
obyvateľstva SR 

 Globalizácia a jej dôsledky 

 Aktuálne otázky politického 
a spoločenského života 

 
 Časová rezerva: opakovanie 
učiva 

8  
 
 
 
 
 
 
 

Etická výchova 
 Náboženská etika 
 
Ročník: druhý 
 
 

Žiak má: 
 

 Popísať rozdelenie 
súčasného sveta 

 Charakterizovať základné 
svetové náboženstvá 

 Popísať problémy 
rozvojových krajín 

 Charakterizovať vyspelé 
štáty sveta 

 Charakterizovať podstatu 
európskej integrácie 

 Popísať funkciu a činnosť 
NATO a OSN 

 Posúdiť prejavy 
globalizácie, uviesť 
príklady globálnych 
problémov súčasnosti 

 

Žiak: 
 

 Popísal rozdelenie 
súčasného sveta 

 Charakterizoval základné 
svetové náboženstvá 

 Popísal  problémy 
rozvojových krajín 

 Charakterizoval vyspelé 
štáty sveta 

 Charakterizoval podstatu 
európskej integrácie 

 Popísal funkciu a činnosť 
NATO a OSN 

 Posúdil prejavy 
globalizácie, uviedol 
príklady globálnych 
problémov súčasnosti 

 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 
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Hodnotenie: Ku kontrole dosiahnutých výsledkov vzdelávania slúži písomné a ústne skúšanie. Jednotlivé tematické celky sú overované písomnou 
formou. Ústne skúšanie žiak absolvuje aspoň jeden krát za polrok. Priebežne sú vedomosti overované orientačným skúšaním a frontálnym 
skúšaním. Okrem známkovania podľa klasifikačných kritérií je kladený dôraz aj na slovné hodnotenie a sebahodnotenie žiakov. 
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8.4 MATEMATIKA 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 16,5  vyučovacích hodín 
0,5 hodina týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 3383 F  spracúvanie dreva 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelania plní aj v 

jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania i uplatnenie v praxi. Obsah 
výučby matematika vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ ŠVP 33 
Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov pre skupinu dvojročných učebných odborov. Na 
vytvorenie predmetu sme integrovali 2 obsahové štandardy „Čísla, premenné a počtové výkony 
s číslami“, „Práca s údajmi a informáciami“. 

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu týždenne, Vyučovanie matematike bude 
prebiehať v prvom ročníku 0,5 hodiny týždenne, v druhom ročníku 0,5 hodiny týždenne. 

Predmet matematika v učebnom odbore 33spracúvanie dreva svojím obsahom nadväzuje na 
učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických 
celkov. Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko 
v jednotlivých odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú 
zložku vzdelávania. Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého 
človeka, ktorý bude vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke 
vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod.).Učivo 
prezentuje matematické vzdelávanie pre ISCED 2C. V tých učebných odboroch, ktoré majú vyššie 
nároky na matematické vzdelávanie vo vzťahu k danému odboru štúdia. 

 Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov 
k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v 
každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné 
vzdelávanie. Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického 
myslenia. Matematické vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú 
štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika 
učí žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe 
overovať správnosť získaného výsledku, používať pri spracovaní úloh  dostupné  komunikačné 
technológie.  Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne 
vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  
v matematike, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote , v odbore. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci učebného odboru. Implementovať metódu  e-learning do vzdelávania. Využiť možnosti on-line 
testovania. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 
matematika proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno 
interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti 
využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov, matematizácia reálnej situácie, úloh komplexného charakteru, ktoré 
umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 
Predmet matematika je veľmi úzko previazaný s odbornými predmetmi aj všeobecnovzdelávacími aj 
odborným výcvikom.  
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K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese matematiky  patrí materiálno-
technické a priestorové vybavenie počítačová učebňa, multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, 
internet, CD nosiče, odborná literatúra..  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v počítačovej učebni, multimediálnej učebni s interaktívnou tabuľou 
a bežnej triede.   

 
Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom matematiky na stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces 
vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:  použiť základné vedomosti a zručnosti získané v 
matematike vo svojom živote, orientovať sa v nesúvislých textoch, pracovať s návodmi.  

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika v učebnom odbore 33  spracúvanie dreva je 
poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o  javoch, zákonitostiach a vzťahoch 
medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie 
využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Matematika má v systéme 
vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, lebo výrazne rozvíja myslenie žiakov. Učí ich 
robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a overovať ich správnosť praxou. Vedie ich 
k racionálnej práci, deduktívnemu spôsobu myslenia, k presnej a stručnej formulácii myšlienok, učí ich 
osvojiť si matematickú symboliku ako ďalší prostriedok vyjadrovania. Žiakov vedie k poznaniu, že 
teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh a že teória vzniká riešením praktických problémov a 
úloh. Základné poslanie predmetu matematika je určené aj jej potrebou pri výklade a riešení 
problémov v ďalších predmetoch Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy vo fyzike  
v zmysle požiadaviek trhu, redukcia obsahu, obsahová zmena vytvorenie štruktúry modulov s využitím 
výučných materiálov dostupných edukačných portálov. 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko 

v jednotlivých odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú 
zložku vzdelávania. Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého 
človeka, ktorý bude vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke 
vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, 
a pod.)Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov 
k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v 
každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné 
vzdelávanie. Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického 
myslenia. Matematické vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú 
štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika 
učí žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe 
overovať správnosť získaného výsledku, používať pri spracovaní úloh  dostupné  komunikačné 
technológie Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej 
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardmi.  

Absolvent má: 

Prehľad obsahových štandardov 

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

Popis obsahových štandardov 

Čísla, premenné a počtové výkony s číslami  
Praktická matematika – práca s údajmi vyjadrenými v percentách. Elementárna finančná matematika 
domácnosti (rozhodovanie o výhodnosti nákupu, zľavy, poistenie, rôzne typy daní a ich výpočet, 
výpisy z účtov a faktúry) istina, lízing, hypotéka 

Práca s údajmi a informáciami 
Práca s informáciami, ich vyhľadávanie a hodnotenie.  
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Popis výkonových štandardov 
 
Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
Žiak po absolvovaní daného učebného odboru vie: vykonávať základné počtové operácie s číslami, s 
číselnými výrazmi a používaním premennej  

Práca s údajmi a informáciami 
Žiak po absolvovaní daného učebného odboru vie:  s pomocou učiteľa vyhľadávať, vyhodnotiť a 
spracovať údaje a informácie  

 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti rozvíjať prácu 

  v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom 
vzdelávaní, 

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

 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 
alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

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

 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 Rozvíjať IKT kompetencie žiakov, orientáciu v aktuálnych trendoch v oblasti informačnej vedy. 
Naučiť sa využívať metódu e-learning v zmysle celoživotného vzdelávania. 

 
Implementácia cieľa projektu ŚKOLA 21.storočia 

 premena tradičnej školy na modernú, je s podporou IKT v aktívnom procese VVP rozvoja IKT 
kľúčových kompetencií žiaka cez ŠVP v predmete  M. 

 flexibilný prístup žiaka pri hľadaní a tvorbe digitálneho výučbového materiálu  

 žiak si má osvojiť metódu e-learningu v zmysle celoživotného vzdelávania v digitálnej informačnej 
spoločnosti, 

 žiak má využívať možnosti e-learningového portálu na vzdelávanie : www.esf.edu.sk  

 aktívny prístup žiaka pri využívaní študijného materiálu  z Class – serveru pri riešení testov, štúdiu 
digitálneho výučbového materiálu  
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 žiak má využívať tvorivo získanú VT,software rozvíjať zručnosti s IKT vo VVP: PC, interaktívnu 
tabuľu, dataprojektor ,didaktické pomôcky  

 
Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Čísla, premenné a počtové 
výkony s číslami  
 
 
1.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, rieš. 
úloh 
Frontálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
e-learning 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Práca s údajmi a 
informáciami 
 
2.ročník 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
 

Čísla, premenné, 
Výrazy  

J.Barták –Š.Bojtár–
J.Kepka Matematika 1 
pre 2ročné a 3ročné UO 
SOU Bratislava 1987 
SPN 
J.Barták –Š.Bojtár–
J.Kepka Matematika 1 
pre 2ročné a 3ročné UO 
SOU Bratislava 1987 
SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
Tabuľa 
e-Beam  

kalkulačka 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
 
Edukačný  
dig. materiál 

Geometria-
Planimetria 

J.Barták –Š.Bojtár–
J.Kepka Matematika 1 
pre 2ročné a 3ročné UO 
SOU Bratislava 1987 
SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Rysovacie 
potreby 
Kalkulačka 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 

Riešenie rovníc a 
nerovníc 

J.Barták –Š.Bojtár–
J.Kepka Matematika1 
pre 2ročné a 3ročné UO 
SOU Bratislava 1987 
SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Kalkulačka 
Rysovacie 
potreby 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig. materiál 

Funkcie J.Barták –Š.Bojtár–
P.Hebák-J.Kepka 
Matematika 2 pre 2ročné 
a 3ročné UO SOU 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 

Rysovacie 
potreby 
Kalkulačka 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig. materiál 
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Bratislava 1985 SPN e-Beam 

Geometria-
Stereometria 
(Výpočet povrchov 
a objemov telies) 

J.Barták –Š.Bojtár–
P.Hebák-J.Kepka 
Matematika 2 pre 2ročné 
a 3ročné UO SOU 
Bratislava 1985 SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Matematické 
tabuľky 
Kalkulačka 
Rysovacie 
potreby 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig. materiál 

Práca s údajmi 
 
 
Funkcie 
 
 
Riešenie rovníc a 
nerovníc 

J.Barták –Š.Bojtár–
P.Hebák-J.Kepka 
Matematika 2 pre 2ročné 
a 3ročné UO SOU 
Bratislava 1985 SPN 
J.Barták –Š.Bojtár–
P.Hebák-J.Kepka 
Matematika 2 pre 2ročné 
a 3ročné UO SOU 
Bratislava 1985 SPN 
J.Barták –Š.Bojtár–
J.Kepka Matematika1 
pre 2ročné a 3ročné UO 
SOU Bratislava 1987 
SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Matematické 
tabuľky 
PC 
Kalkulačka 
Rysovacie 
potreby 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig. materiál 
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8.4.1 ROČNÍK : PRVÝ    

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

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Čísla, premenné, počtové 
výkony s číslam 

14,5   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Čísla (prirodzené čísla, 
celé čísla, racionálne 
čísla , desatinné čísla, 
reálne čísla) 

 
 
 
 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

  Vykonávať základné 
počtové operácie s 
číslami, s číselnými 
výrazmi a používaním 
premennej  

 Ovládať aritmetické 
operácie s  číslami 

 Používať znázorňovanie 
reálnych čísel na čís. osi  

 Ovládať aritmetické 
operácie so zlomkami 

 Osvojiť postupy pri 
zaokrúhľovaní 
desatinných čísel 

 Ovládať rôzne zápisy 
rac.čísel, zlomky 

využívať IKT 
 

 Vykonával základné 
počtové operácie s 
číslami, s číselnými 
výrazmi a používaním 
premennej  

 Ovládal aritmetické 
operácie s  číslami 

 Používal znázorňovanie 
reálnych čísel na čís. osi  

 Ovládal aritmetické 
operácie so zlomkami 

 Osvojil postupy pri 
zaokrúhľovaní 
desatinných čísel 

 Ovládal rôzne zápisy 
rac.čísel, zlomky 

využívať IKT 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede  
Písomné odpovede 
 
 

 Praktická matematika 
Percentá (práca s údajmi 
vyjadrených 
v percentách) 

2  Ekonomika-finančná 
gramotnosť 

 Uviedol praktické 
vedomosti a zručnosti  
pri určovaní percent 
a pecentovej časti 

  využívať IKT 
 

 Vysvetlil význam 
zavedenia percenta 

 využíval IKT 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Projekt 

 Mnohočleny, Lomené 
výrazy, Počtové výkony 
s lomenými výrazmi  

2  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 
 

 Vykonávať základné 
počtové operácie s 
číslami, s číselnými 
výrazmi a používaním 
premennej  

 Charakterizovať pojem 
mnohočlen 

 Charakterizovať pojem 
lomený výraz a jeho 
význam 

 Vysvetliť ako vykonávať 
aritmetické operácie  s 

 Vykonával základné 
počtové operácie s 
číslami, s číselnými 
výrazmi a používaním 
premennej  

 Charakterizoval pojem 
mnohočlen 

 Vysvetlil zmysel 
lomeného výrazu 
v súvislosti 
s technickými vzorcami 

 Vysvetlil ako upravovať 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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lomenými výrazmi 

 využívať IKT 
 

vzorce 
 
využíval IKT 

 Písomná práca a jej 
analýza 

1  Odborné a všeob. 
predmety 

 Ovládať samostatne  
pracovať na zverenej 
úlohe 

 

 Ovládal samostatne 
pracovať na zverenej 
úlohe 
 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomná práca 

 Elementárna finančná 
matematika domácnosti 
:rozhodovanie o 
výhodnosti nákupu, 
zľavy  

 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Odhadnúť príjem, 
spočítať výdavky 

 Určiť výhodnejšiu cenu 
jedného tovaru a 
výhodnejšiu cenu celého 
nákupu 

využívať IKT 
 

 Odhadol  príjem, 
spočítal výdavky 

 Určil výhodnejšiu cenu 
jedného tovaru a 
výhodnejšiu cenu celého 
nákupu 

 
využíval IKT 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 

 

 EFMD : poistenie  

 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Vypočítať odvody do 
poisťovni z príjmov 

využívať IKT 
 

 Vypočítal odvody do 
poisťovni z príjmov 

 
využíval IKT 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 EFMD :rôzne typy daní a 
ich výpočet  

 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Vypočítať jednotlivé 
typy daní 

využívať IKT 

 

 Vypočítal  jednotlivé 
typy daní 

 
 
využíval IKT 

Písomné 
skúšanie 

 

Projekt 

 EFMD: výpisy z účtov   1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Porovnávať príjmy a 
výdavky na základe 
výpisu z účtu 

využívať IKT 
 

 Porovnal  príjmy a 
výdavky na základe 
výpisu z účtu 

 
 
využíval IKT 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 EFM  faktúry 1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Popísať účtovný doklad 
faktúru 

využívať IKT 
 

 Popísať účtovný doklad 
faktúru 

 
využíval IKT 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomné odpovede 

  EFMD istina 1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 Aplikovať matematické 
poznatky pri riešení úloh 
z odbornej 
a hospodárskej praxe 

 Aplikoval matematické 
poznatky pri riešení úloh 
z odbornej 
a hospodárskej praxe 

Písomné 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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  využívať IKT 
 

  využíval IKT 
 

 EFMD: lízing 
 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Aplikovať matematické 
poznatky pri riešení úloh 
z odbornej 
a hospodárskej praxe 

 využívať IKT 
 

 Aplikoval matematické 
poznatky pri riešení úloh 
z odbornej 
a hospodárskej praxe 

využíval IKT 
 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 EFMD :hypotéka 1,5  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Aplikovať matematické 
poznatky pri riešení úloh 
z odbornej 
a hospodárskej praxe 

 využívať IKT 
 

 Aplikoval matematické 
poznatky pri riešení úloh 
z odbornej 
a hospodárskej praxe 

 využíval IKT 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  Písomná práca a jej 
analýza 

1  Odborné a všeob. 
predmety 

 Ovládať samostatne  
pracovať na zver. úlohe 

 

 Ovládal samostatne 
pracovať na zver. úlohe 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomná práca 
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8.4.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

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

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Geometria stereometria 

MODUL 

9,5   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Telesá 1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 
Návrh výkladnej skrine, 
trojrozmerný návrh 

 Vedieť rozlišovať 
základné telesá 

 Aplikovať získané 
poznatky v praxi 

        využívať IKT 
 

 Vedel rozlišovať 
základné telesá 

 Aplikoval získané 
poznatky v praxi 

 

        využíval IKT 
 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 

didaktický test 

projekt 

 Hranol 1 

 

 Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 Klasifikovať teleso 
hranol 

 
 Vedieť numericky 

počítať povrch a objem 

        využívať IKT 
 

 Klasifikoval teleso 
hranol 

 Vedel numericky počítať 
povrch a objem 

 

        využíval IKT 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Kocka 1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť identifikovať 
kocku 

 Poznať vzorec pre 
povrch a objem 

 Má nadobudnúť 
zručnosť pri 
numerickom riešení 
príkladov z praxe 

        využívať IKT 
 

 Vedel identifikovať 
kocku 

 Poznal vzorec pre 
povrch a objem 

 Mal  nadobudnúť 
zručnosť pri 
numerickom riešení 
príkladov z praxe 

 

        využíval IKT 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Kváder 
1 

 

 Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť identifikovať 
kváder 

 Poznať vzorec pre 
povrch a objem 

 Má nadobudnúť 
zručnosť pri 
numerickom riešení 
príkladov z praxe 

        využívať IKT 

 Vedel identifikovať 
kváder 

 Poznal vzorec pre 
povrch a objem 

 Mal  nadobudnúť 
zručnosť pri 
numerickom riešení 
príkladov z praxe 

 
 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomné odpovede 
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        využíval IKT 
 

 Valec 1  Ekonomika-finančná 
gramotnosť 

 Klasifikovať teleso valec 
 

 Vedieť numericky 
počítať povrch a objem 

        využívať IKT 
 

 Klasifikoval teleso valec 
 Vedel numericky počítať 

povrch a objem 
 

        využíval IKT 
 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomné odpovede 

 Ihlan 1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 
 

 Klasifikovať teleso ihlan 
 
 

 Vedieť numericky 
počítať povrch a objem 

        využívať IKT 
 

 Klasifikoval teleso ihlan 
 Vedel numericky počítať 

povrch a objem 
 
 

        využíval IKT 
 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

 Kužeľ 1  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 

 Klasifikovať teleso kužeľ 
 

 Vedieť numericky 
počítať povrch a objem 

        využívať IKT 
 

 Klasifikoval teleso kužeľ 
 Vedel numericky počítať 

povrch a objem 
 
 

        využíval IKT 
 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

 Guľa 1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 

 Klasifikovať teleso guľa 
 

 Vedieť numericky 
počítať povrch a objem 

        využívať IKT 
 

 Klasifikoval teleso guľa 
 Vedel numericky počítať 

povrch a objem 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

 Zložené telesá 1,5  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 

 Klasifikovať  zložené 
teleso  

 
 Vedieť numericky 

počítať povrch a objem 

        využívať IKT 
 

 Klasifikoval  zložené 
teleso Vedel numericky 
počítať povrch a objem 

 
 

        využíval IKT 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Písomná práca a jej 
analýza 

1  Odborné a všeob. 
predmety 

 Ovládať samostatne  
pracovať na zverenej 
úlohe 

 Ovládal samostatne 
pracovať na zverenej 
úlohe 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomná práca 

Práca s údajmi 

MODUL 
5  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Funkcie ,grafy, tabuľky 1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 Charakterizovať pojem 
funkcia, funkčná 
závislosť 

 Pochopiť zmysel 
grafického znázornenia 

        využívať IKT 

 Charakterizoval pojem 
funkcia, funkčná 
závislosť 

 Pochopil zmysel 
grafického znázornenia 

        využíval IKT 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 

 

 Funkcie ,grafy, tabuľky 2 ekonomika- krivka ponuky 
a dopytu, skúmanie závislostí 

 Charakterizovať pojem 
funkcia, funkčná 
závislosť 

 Pochopiť zmysel 
grafického znázornenia 

        využívať IKT 
 

 Charakterizoval pojem 
funkcia, funkčná 
závislosť 

 Pochopil zmysel 
grafického znázornenia 

 

        využíval IKT 
 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

 Rovnice a nerovnice 2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 
 
NŠFG: T6 
Sporenie, úrok, finančných trhy 
(akcie, dlhopisy, fondy), daň 
výpočet, dôchodkové sporenie  

 

 Ovládať postup na 
riešenie rovníc 

 Ovládať ekvivalentné 
úpravy rovníc 

 Charakterizovať logickú 
podstatu riešenia rovní a 
nerovníc 

 
 

        využívať IKT 
 

 Ovládať postup na 
riešenie rovníc 

 Ovládať ekvivalentné 
úpravy rovníc 

 Charakterizovať logickú 
podstatu riešenia rovní a 
nerovníc 

 
 

        využíval IKT 
 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

  Písomná práca a jej 
analýza 

1  Odborné a všeob. 
predmety 

 Ovládať samostatne  
pracovať na zver. úlohe 

        využívať IKT 
 

 Ovládal samostatne 
pracovať na zver. úlohe 

        využíval IKT 
 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomná práca 
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8.5 TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika predmetu 
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.  

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, 
zdraví a zdravotnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej 
a športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. 

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

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských 
vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať 
sa  o svoje zdravie a životné prostredie. 

 Stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov , pracovnej orientácie 
a životných podmienok. 

 Využívať sebakontrolu, sebareguláciu, sebahodnotenie a vlastné  rozhodovanie na plnenie cieľov. 

 Overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých. 

 Mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý 
dôsledkov nezdravého životného štýlu  a závislosti. 

 Uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné 
a vzájomne sa dopĺňajú. 

 Pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovej turistiky. 

 Mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi 
spoločensky uznávané normy. 

 V praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 
k životnému prostrediu. 

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

 Prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou 
o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím 
potreby sústavného zvyšovania  telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia. 

 Ovládať a dodržiavať zásady do pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, 
uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – 1. roč. 
1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín – 2. roč. 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3383 F  spracúvanie dreva 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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 Uvedomiť si potrebu  celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických  
a praktických skúseností o výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy 
a športovej činnosti. 

 Poskytnúť základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických 
a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. 

 Získať kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, 
zdatnosť a zdravie. 

 Osvojiť 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 zdravotných porúch. 

 Získať vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach aj z viacerých 
druhov športových disciplín. 

 Viesť 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 uplatnenie v režime. 

 Disponovať výkonovými štandardami a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardami. 
 
Výkonnostné štandardy - absolvent má: 
 

- vytvoriť si ucelenú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby a funkcie, poznať 
zásady správnej životosprávy v zmysle aktívneho zdravia a zdravého životného štýlu 

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju so snahou 
o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti 

- splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia zodpovedajúce jeho 
psychomotorickým predpokladom 

- aktívne ovládať základné techniky a taktiky vybraných športových odvetví a rozumieť odbornej 
terminológii pohybových činností 

- vytvoriť si predpoklady pre transfer získaných zručností do pracovnej motoriky a ovládať 
kompenzačné cvičenia regeneráciou telesných a duševných síl 

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

- prejavovať zmysel pre fair – play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä jednotlivcom 
handicapovaným či menej pohybovo nadaným 

- ovládať a dodržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze 
- vie posúdiť pojmy bohatstva a chudoby ako výsledok schopnosti jednotlivca a skupiny 
- vie vysvetliť existenciu vplyvov ekonomickej krízy na jednotlivca a rodinu 
- vie určiť aktivity, ktoré môžu nepriamo ohrozovať mladých ľudí 
- zaujať kritický postoj k informáciam z reklamy 
- používať menu euro v každodennej praxi, poznať hodnoty euromincí a eurobankoviek a ich 

ochranné prvky 
- pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia 
- opísať riziká, náklady a prínosy v prípade samostatného podnikania 

    
 
Predmet je založený na týchto obsahových štandardoch: 
 

1. Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie 
2. Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka 
3. Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning 
4. Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná terminológia, pravidlá 
5. Regenerácia, kompenzácia, primárna a sekundárna prevencia 
6. Poradové cvičenia 
7. Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci 
8. Šport a pobyt v prírode, životné prostredie   
 

Popis obsahových štandardov 
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1. Učivo prehlbuje poznatky z biológie človeka a prispieva k vytvoreniu komplexu poznatkov 
z oblasti starostlivosti o zdravie. Objasňuje pojem aktívne zdravie, zdravá výživa, otužovanie, 
účelné naplňovanie voľného času pohybom a predchádzanie chorobám . 

2. Téma smeruje k pochopeniu pohybu ako základnej vlastnosti života a vplyvu pohybu na 
vlastnosti živých organizmov vrátane človeka. Nedostatočný rozsah pohybovej aktivity 
a stereotyp dnešného človeka je treba cielene kompenzovať. Obsahuje poznatky potrebné na 
uvedomelý rozvoj zdatnosti a pohybových zručností, osvojenie zdravotne vhodných pohybových  
činností a návykov a na  saturovanie nebezpečia civilizačných závislostí prostredníctvom 
športových aktivít. 

3. Okruh zahŕňa súbor praktických zručností a poznatkov zameraných na rozvoj obratnosti, sily, 
rýchlosti, vytrvalosti a vzťahu všeobecnej prípravy na tréningový proces. Učivo zahŕňa rôzne 
cvičenia zamerané na prípravu organizmu predpohybovou činnosťou, rýchlostné, silové 
a vytrvalostné cvičenia napomáhajúce rozvoju pohyblivosti kľbov, správne držanie tela v rôznych 
polohách, cvičenia na každý deň s náradím i bez náradia. Žiaci si osvojujú aj potrebnú 
terminológiu. 

4. Táto časť je zameraná na osvojenie si základných pohybových štruktúr vybraných športových 
odvetví. Súčasťou je rozvíjanie estetického vnímania, pohybovej pamäte a kreativity, rozvoj 
špeciálnych pohybových schopností. 

5. Kompenzačné a regeneračné cvičenia pomáhajú adaptácii na odborný výcvik a na budúce 
povolanie. Zahŕňajú cvičenia vyrovnávacie, na správne držanie tela, dychové a relaxačné, 
rytmickú gymnastiku, na primárne predchádzanie úrazov a chorôb, sekundárne rehabilitačné 
techniky. 

6. Tieto pohybové zručnosti sa spájajú so správnym držaním tela, estetikou a formovaním 
uvedomelej disciplíny. 

7. Téma spája hygienické otázky so zabránením úrazu a spoločne významne ovplyvňujú 
bezpečnosť a účinok telesného cvičenia. Žiaci si osvoja prostriedky aktívneho i pasívneho 
odpočinku,  zoznámia sa faktormi príčin úrazov, učia sa poskytovať prvú pomoc. 

8.  Téma zoznamuje žiakov so základnými pravidlami správania sa pri športe a pohybe v prírode, 
a s prístupmi k plánovaniu a organizovaniu týchto činností. Zahŕňa rôzne pohybové činnosti 
a aktivity vykonávané v prírode, poznatky a návyky týkajúce sa  orientácie v prírode, ochrany 
flóry a fauny, zdrojov pitnej vody, zásady bezpečnosti a dodržiavania právnych noriem.    

 

   Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Ľahká atletika metóda oboznamovania sa, 
počiatočný nácvik, metóda 
upevňovania 
a zdokonaľovania, metódy 
prerušovaného cvičenia, 
intervalového cvičenia, 
opakovaného zaťažovania 

hromadná forma, skupinová 
forma, kruhová forma práce, 
samostatná forma práce 

Gymnastika metóda oboznamovania sa, 
počiatočný nácvik, metóda 
upevňovania a zdokonaľovania 

hromadná forma, skupinová 
forma, kruhová forma práce, 
samostatná forma práce 

Športové hry metóda oboznamovania sa, 
počiatočný nácvik, metóda 
upevňovania 
a zdokonaľovania, metódy 
prerušovaného cvičenia, 
intervalového cvičenia, 
opakovaného zaťažovania 

hromadná forma, skupinová 
forma, kruhová forma práce, 
samostatná forma práce 

Všeobecné poznatky z tel. 
kultúry 

metóda výkladu, metóda 
využitia IKT 

hromadná forma, skupinová 
forma, kruhová forma práce, 
samostatná forma práce 

Rozvoj pohybových 
schopností 

metódy prerušovaného 
cvičenia, intervalového 

hromadná forma, skupinová 
forma, kruhová forma práce, 
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cvičenia, opakovaného 
zaťažovania 

samostatná forma práce 

Kontrola pohybových 
činností 

metóda využitia kontrolných 
cvičení 

samostatná forma práce 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Ľahká atletika Nádvorník a kol. Metodická 
príručka, SPN 1986, Kuchen Vrh 
a hody, Šport 1969, Šimonek 
a kol. Skoky Šport 1976 

video, IKT, 
obráz. materiál 

stopky, 
pásmo, štart. 
bloky, guľa, 
granát 

ĽA- Vrh a 
hody 

Gymnastika Nádvorník a kol. Metodická 
príručka, SPN 1986 

video, IKT, 
obráz. materiál 

gymnastické 
náradie a 
náčinie 

 

Športové hry Nádvorník a kol. Metodická 
príručka, SPN 1986, Šesták 
Tréning v hádzanej Šport 1974 

video, IKT, 
obráz. materiál 

lopty, stopky, 
volejbalová 
sieť, zápisy 

Športový 
tréning 
v hádzanej, 
Volejbal 

Všeobecné 
poznatky z tel. 
kultúry  

Nádvorník a kol. Metodická 
príručka, SPN 1986 

video, IKT, 
obráz. materiál 

stopky, 
pásmo, 
zápisy 

 

Rozvoj 
pohybových 
schopností 

Nádvorník a kol. Metodická 
príručka, SPN 1986 

video, IKT, 
obráz. materiál 

stopky, 
pásmo, 
zápisy 
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8.5.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   telesná a športová výchova 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zdravie a jeho poruchy 
 

2   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Zdravie a jeho poruchy 
 

2 biológia, fyzika, chémia osvojiť si základné 
poznatky z anatómie 

pozná oporno-pohybový 
aparát 

individuálna slovné 
hodnotenie 

Atletika 4   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Vstupné testy 
motorických schopností 

2 fyzika Technicky zvládnuť 
pohybové vzorce 
z testovacej batérie 

Vie priradiť jednotlivé 
činnosti z testovacej 
batérie k príslušným 
pohybovým schopnostiam 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Vytrvalostný beh 
v rozsahu 20 – 25 minút 

2 biológia, matematika zvládnuť beh v uvedenom 
časovom limite 

zvládol  beh v uvedenom 
časovom limite 

individuálna, 
skupinová 

slovné 
hodnotenie, 
známka 

Basketbal 6  Žiak má: Žiak:   
Úvodná hra družstiev 1 etika zvládnuť hru podľa 

pravidiel 
zvládol  hru podľa 
pravidiel 

individuálna slovné 
hodnotenie 

Pohyb hráča bez lopty, 
s loptou, prihrávky na 
mieste, v pohybe 

2 etika, estetika, fyzika zvládnuť uvedené činnosti 
jednotlivca 

zvládol uvedené činnosti 
jednotlivca 

individuálna slovné 
hodnotenie 

Nácvik streľby   1 etika, estetika zvládnuť streľbu Zvládol  streľbu individuálna slovné 
hodnotenie 

Jednoduché útočné 
a obranné kombinácie, 
hra - hodnotenie 

2 Etika zvládnuť dané činnosti zvládol dané činnosti skupinová slovné 
hodnotenie, 
známka 

Gymnastika 8  Žiak má: Žiak:   
Zdokonaľovanie už 
prebratých prvkov 
z akrobacie, zostava 

2 Estetika, fyzika zvládnuť už osvojené 
prvky a zostavu 

zvládol  už osvojené prvky 
a zostavu 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Hrazda – toč jazdmo, toč 
vzad, zoskok zákmihom, 
zostava - K 

3 Estetika, fyzika zvládnuť uvedené prvky, 
aj zostavu 

zvládol  uvedené prvky, aj 
zostavu 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Preskok cez debnu na 
dĺžku – roznožka, skrčka, 
hodnotenie 

3 Estetika, fyzika zvládnuť preskok na 
predpísanej úrovni 

zvládol  preskok na 
predpísanej úrovni 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 
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Volejbal 6  Žiak má: Žiak:   
Opakovanie činností 
jednotlivca, podanie 
a spracovanie lopty 

2 Etika zvládnuť uvedené činnosti zvládol  uvedené činnosti skupinová slovné 
hodnotenie 

Útočný úder, blok, hra 
družstiev, hodnot. 

4 Etika zvládnuť uvedené činnosti 
v hre 

zvládol  uvedené činnosti 
v hre 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Ľahká atletika 7  Žiak má: Žiak:   
Cvičenia na rozvoj 
rýchlosti, obratnosti 

2 fyzika zvládnuť cvičenia na 
požadovanej úrovni 

zvládol cvičenia na 
požadovanej úrovni 

skupinová slovné 
hodnotenie 

Cvičenia na rozvoj 
vytrvalosti, vytrvalostný 
beh, K 

3 etika, chémia zvládnuť beh v rozsahu 
do 25 min. 

zvládol  beh v rozsahu 25 
min. 

skupinová slovné 
hodnotenie, 
známka 

Technika skoku do diaľky 
závesom, K 

2 fyzika zvládnuť techniku skoku 
do diaľky 

zvládol techniku skoku do 
diaľky 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 
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8.5.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   telesná a športová výchova 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zdravý životný štýl 
 

2   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Zdravý životný štýl 
 

2 Fyzika, biológia, chémia osvojiť si princípy 
prevencie proti 
civilizačným chorobám 

ovláda princípy zlepšenia 
funkčného stavu 
organizmu, základy 
dietetiky 

individuálna slovné 
hodnotenie 

Atletika 4   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Technika skoku do diaľky 
- N 
Technika skoku do diaľky 
- K 
 

 
2 

          Fyzika zvládnuť techniku skoku 
do diaľky závesom 

zvládol techniku skoku do 
diaľky závesom 

individuálna, 
frontálna 

slovné 
hodnotenie, 
známka 

Vytrvalostný beh 
v teréne- 20-25 min 
Kontrola vytrvalostného 
behu 
CH – 2 km , D – 1 km  

 
 

2 

        Biológia zvládnuť súvislý beh do 
20 minút 

zvládol  súvislý beh do 20 
minút 

frontálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Basketbal 6  Žiak má: Žiak:   
Úvod do  basketbalu – 
hra družstiev 

1          etika, dejepis zvládnuť hru podľa 
pravidiel 

zvládol hru podľa 
pravidiel 

individuálna slovné 
hodnotenie 

Nácvik prihrávok na 
mieste, v pohybe 

1      etika, estetika, fyzika zvládnuť uvedené činnosti 
jednotlivca 

zvládol  uvedené činnosti 
jednotlivca 

individuálna slovné 
hodnotenie 

Nácvik streľby v pohybe, 
dvojtakt 
 

1      etika, estetika, fyzika zvládnuť streľbu zvládol  streľbu individuálna slovné 
hodnotenie 

Jednoduché útočné 
kombinácie 
 

1               Etika zvládnuť dané činnosti zvládol  dané činnosti skupinová slovné 
hodnotenie, 
známka 

Spôsoby obrany – 
osobné bránenie 
 

1          Etika zvládnuť uvedené činnosti 
v hre 

zvládol uvedené činnosti v 
hre 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Hodnotenie basketbalu – 
hra  

1          Etika zvládnuť uvedené činnosti 
v hre 

zvládol  uvedené činnosti 
v hre 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 
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Gymnastika 8  Žiak má: Žiak:   
Precvičovanie prvkov 
akrobacie z 1.roč. 
Zostava z akrobacie 

2       Estetika, fyzika zvládnuť už osvojené 
prvky a zostavu 

zvládol  už osvojené prvky 
a zostavu 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Hrazda – výmyk predom, 
toč vzad, zoskok 
podmetom 
Tvorba krátkej zostavy 
 

 
 

2 

      Estetika zvládnuť uvedené prvky, 
aj zostavu 

zvládol uvedené prvky, aj 
zostavu 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Preskok –  skrčka cez 
debnu na dĺžku, 
hodnotenie preskoku 
 

2       Estetika zvládnuť uvedené prvky, 
aj zostavu 

zvládol uvedené prvky, aj 
zostavu 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Kotúľ vzklopmo cez 
debnu na šírku 
Kondičné cvičenia 

2       Estetika zvládnuť uvedené prvky, 
aj zostavu 

zvládol  uvedené prvky, aj 
zostavu 

individuálna slovné 
hodnotenie, 
známka 

Volejbal 6  Žiak má: Žiak:   
Úvodná hra družstiev 
 

1        Etika, fyzika zvládnuť uvedené činnosti zvládol  uvedené činnosti skupinová slovné 
hodnotenie 

Podanie a spracovanie 
lopty 
 

1 
 
 

       Etika zvládnuť uvedené činnosti zvládol  uvedené činnosti skupinová, 
dvojice 

slovné 
hodnotenie 

Nácvik útočného úderu 
Hra družstiev 

2        Etika zvládnuť uvedené činnosti zvládol uvedené činnosti skupinová slovné 
hodnotenie 

Technika bloku, hra na 
sieti 
Záverečná hra – hod – 
notenie 

2        etika, estetika zvládnuť uvedené činnosti zvládol  uvedené činnosti skupinová slovné 
hodnotenie, 
známka 

Atletika 4  Žiak má: Žiak:   
Výstupné testy 
motorických schopností  
 

2 Fyzika, chémia Technicky zvládnuť 
pohybové vzorce 
z testovacej batérie 

Vie priradiť jednotlivé 
činnosti z testovacej 
batérie k príslušným 
pohybovým schopnostiam 

skupinová slovné 
hodnotenie 

Rozvoj vytrvalosti 
Vytrvalostný beh 
v teréne, kontrola 
 

2          etika zvládnuť beh v rozsahu 
do 25 min. 

zvládol  beh v rozsahu 25 
min. 

skupinová slovné 
hodnotenie, 
známka 
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9 UČEBNÉ OSNOVY ODBORNÝCH PREDMETOV 

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

Názov školského vzdelávacieho programu Spracovanie dreva 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
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9.1 SPRACOVANIE DREVA 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu 
Odborný predmet spracovanie dreva v učebnom odbore 3383 F spracúvanie dreva je profilujúcim 

odborným teoretickým predmetom. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so 
zabezpečovaním výroby piliarskych sortimentov, výrobou nábytku, stavebnostolárskych výrobkov, 
drevostavieb a iných drobných priemyselných a iných výrobkov. Úlohou technológie je vysvetliť, naučiť 
a teoreticky zdôvodniť postup spracovania drevnej suroviny na hotové výrobky rôznymi spôsobmi 
a prostriedkami. Dôležité miesto má aj porovnávanie rôznych spôsobov spracovania z technického 
i hospodárskeho hľadiska, ktorým sa žiaci učia samostatne posudzovať a rozhodovať. Nie menšiu 
dôležitosť majú spôsoby a prostriedky merania a hodnotenia kvality výrobkov, ako aj dodržiavanie 
bezpečnosti a ochrany zdravia,  hygieny pri práci za súčasnej ochrany životného prostredia. Učivo sa 
skladá z poznatkov rôznych materiálov používaných v súčasnom drevopriemysle v náväznosti na stavbu 
dreva, dostupné strojnotechnologické zariadenie. S najpokrokovejšími a najproduktívnejšími 
technológiami oboznamujeme žiakov v multimediálnych učebniach. Pri výbere učiva pristupujeme už aj 
vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú 
hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 
budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti 
bezpečnej a hygienickej práce a manipulácie s rôznymi používanými materiálmi. Úlohou predmetu je 
oboznámiť žiakov aj so skutočnosťou, že pre úspešné vykonávanie tohto povolania nemôžu stačiť 
vedomosti a zručnosť. Tieto ciele musia dopĺňať dobré telesné a duševné schopnosti a nevyhnutné 
charakterové vlastnosti ako sú spoľahlivosť, dôkladnosť, vytrvalosť. Budeme žiakov viesť 
k hospodárnemu využívaniu nielen drevnej suroviny, ale aj ostatných surovín a materiálov,  ako aj 
technických zariadení. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odborným vyučovacím predmetmi odborný 
výcvik.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológie majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného 
odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami 
a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou tematikou. Stimulovať poznávacie 
činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu technológia proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju 
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať 
poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu technológie patria aj ukážky 
vybraných druhov materiálov, polovýrobkov, ako aj výrobkov. Mnohé výrobky a ich výroba sú 
zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti 
simulácie experimentov.  

Názov predmetu Spracovanie dreva 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede, multimediálnej, alebo počítačovej učebni. Žiaci absolvujú 
v každom ročníku 1 dňovú exkurziu do vybraného drevospracujúceho závodu. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu spracovanie dreva v učebnom odbore 3383 F spracúvanie dreva je 
poskytnúť a nadobudnúť žiakom komplexné a ucelené vedomosti o technologických procesoch  
prebiehajúcich v drevárskej a nábytkárskej výrobe, potrebné pre výrobu a montáž výrobkov v odbore. 
Súbor vedomostí, zručností a kompetencií o materiáloch, ich akosti, doprave a skladovaní, formovať 
logické myslenie, rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 
v odbornom výcviku, v praxi a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných materiáloch a 
pojmoch, osvoja si základné zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrane životného 
prostredia. Pracujú s technickou dokumentáciou, robia základné výpočty a používajú IKT. Štúdium 
umožní žiakom rozlišovať technologické postupy prác pri zhotovovaní nových výrobkov a konštrukcií, pri 
ich oprave, údržbe a renovácií vo svojom odbore. Ďalším cieľom je výchova žiakov k logickému, 
technickému  a ekonomickému mysleniu, odbornému vyjadrovaniu a k rozvoju organizačných schopností, 
aplikovať získané vedomosti vo vlastnom podnikaní.     

Príprava kvalifikovaného odborníka stolára so širokým rozhľadom, ktorý chápe vzájomné súvislosti 
medzi surovinou, jej vlastnosťami a spôsobmi spracovania. 

Absolvent má:    

 poznať základné druhy náradia, princípy činnosti výrobných zariadení a spôsoby manipulácie 
a dopravy   

 ovládať princípy technologických procesov v danom odbore 

 vytvoriť vhodné organizačné a materiálové podmienky 

 hodnotiť priebeh procesov výroby technologických postupov a ekonomiky výroby 

 zhodnotiť kvalitu prác v danom odbore 

 ovládať a dodržiavať ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ochrany pred požiarom, bezpečnosti technických zariadení a ochrany životného prostredia. 
Osvojiť si vedomosti o dodržiavaní hygieny pri práci, rozpoznať možnosť nebezpečia úrazu, 
alebo ohrozenia zdravia, osvojiť si  vedomosti o zásadách poskytovania prvej pomoci. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, rozlišovanie a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
 
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod Informačnoreceptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Práca so ZP 

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

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Príprava a manipulácia 
s materiálmi 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prospektami 

Základy ručného opracovania 
materiálov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a odbornými 
časopismi 

Spájanie materiálov soje 
Montáž dielcov do HV 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Základné strojové zariadenia pri 
opracovaní dreva 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou ,s prospektami, 
video 

Strojové spracovanie 
materiálov - všeobecne 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou ,s prospektami, 
video 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou ,s prospektami, 
video 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou ,s prospektami, 
video 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou ,s prospektami, 
video 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program                                                                                Spracovanie dreva 

 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3383 F spracúvanie dreva 

 

Školský vzdelávací program – Spracovanie dreva 
Dvojročný učebný odbor 

78 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod Ing. M. Panáčková.: Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Ing. L. Kukoľ.: TECHNOLÓGIA 
pre 1. ročník SOU, stolár. 
ALFA. Bratislava  1984 
Zákonník práce 

Video, 
dataprojektor, 
e-learning 

 
Ochranné 
pomôcky 

Zákonník práce 

Základné materiály Ing. M. Panáčková.: Technológa 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Ing. L. Kukoľ.: TECHNOLÓGIA  

pre 
1. ročník SOU, stolár. 
ALFA. Bratislava 1984 
 
 

 

Video, e-
learning 

Vzorky 
materiálov 
a výrobkov 
Schéma 

Prospekty 
Odborné 
časopisy  
 

Príprava 
a manipulácia 
s materiálmi 

Ing. M. Panáčková.: Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Ing. L.Kukoľ.: TECHNOLÓGIA pre 
1 ročník SOU, stolár. 
ALFA. Bratislava 1984 
Ing. S. Prokeš.:Obrábanie dreva 
a nových hmôt z dreva 
SNTL. Praha 1982 
Odborné časopisy 

Video  
Dataprojektor 
Meotar 
Tabuľa 
 

Vzorky 
a literatúra 
Prospekty 
a cenníky 
Meracie 
a rysovacie 
nástroje 

Prospekty 
Stolársky 
magazín 

Základy ručného 
opracovania 
materiálov 

Ing. L. Kukoľ.: TECHNOLÓGIA  
pre 
1. ročník SOU, stolár 
ALFA. Bratislava 1984 
Ing. M. Panáčková.: Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Ručné opracovanie a základné 
spoje dreva I – žiacky súbor 
 Odborné časopisy 

Video  
Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky spojov Prospekty 
Stolársky 
magazín 

Spájanie materiálov 
soje 
Montáž dielcov do 
HV 

Ing. M. Panáčková.:Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Odborné časopisy  

Dataprojektor 
Video  
Tabuľa 
PC 
 

Vzorky 
STN 

CD  
 

Základné strojové 
zariadenia pri 
opracovaní dreva 

Ing. M. Panáčková.: Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Ing. L. Kukoľ.: TECHNOLÓGIA 
pre 
1. ročník SOU, stolár 
ALFA. Bratislava 1984 
Odborné časopisy  

Dataprojektor 
Video  
PC 
e-learning 
 
 

Vzorky  
 

Stolársky 
magazín 
CD 

Strojové spracovanie 
materiálov - 
všeobecne 

Ing. M. Panáčková.:Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Odborné časopisy 

 Dataprojektor 
Video  
PC 
 

Vzorky  
 

Stolársky 
magazín 
CD 

Strojové spracovanie Ing. M. Panáčková.:Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Odborné časopisy 

 Dataprojektor 
Video  
PC 

 

Vzorky  
 

Stolársky 
magazín 
CD 

Ostatné materiály  
Ing. M. Panáčková.:Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Odborné časopisy 

 Dataprojektor 
Video  
PC 
 

Vzorky  
 

CD 

Skladovanie  Ing. M. Panáčková.:Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Odborné časopisy 

 Dataprojektor 
Video  
PC 
 

Vzorky  
 

CD 
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9.1.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SPRACOVANIE DREVA – učebný odbor 3383 F 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod 4   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Národná ekonomika 
Drevospracujúci priemysel 
 

1 Technológia 
 Odborný výcvik 

 Charakterizovať národnú 
ekonomiku 

 Opísať  drevospracujúci 
priemysel 

 Popísať výrobu 

 Správne charakterizoval  
národnú ekonomiku 

 Opísal zloženie  
drevospracujúceho 
priemyslu  

  Popísal výrobu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 

Podnik 
Funkcia podniku 
Organizácia podniku 

1  Poznať  význam podniku 

 Opísať funkciu podniku 

 Rozlišovať  organizačné 
členenie a poslanie 

 Poznal význam podniku 

 Opísal funkciu podniku 

 Rozlišoval organizačné 
členenie a poslanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

Základné činitele 
hospodárskej činnosti 
podniku 

1  Vysvetliť  základné 
činitele hospodárskej 
činnosti podniku 

 Vysvetlil základné 
činitele hospodárskej 
činnosti podniku 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

Význam surovinovej 
základne pre národnú 
ekonomiku a drevársky 
priemysel 

1  Definovať surovinovú 
základňu a význam pre 
národnú ekonomiku 

  Špecifikovať drevnú 
surovinu 

  Vysvetliť význam 

 Správne definoval  
surovinovú základňu 
a jej  

 Správne  špecifikoval 
drevnú surovinu 

 Vedel  vysvetliť význam 

Ústne  skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede  
Skupinová 
písomná práca 
 

Základné materiály 8   Žiak má :   Žiak :   

Poznávanie dreva 
Vlastnosti dreva 
Chyby dreva  
Škodcovia dreva 

2 Technológia 
 Odborný výcvik 

  Poznať základné druhy 
drevín 

 Vedieť základné 
vlastnosti 

 Poznať chyby dreva 

 Poznať škodcov dreva 

 Poznal základné druhy 
drevín 

 Vedel základné 
vlastnosti 

 Poznal chyby dreva 

 Poznal škodcov dreva 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede  
 

Piliarska surovina 1  Poznať vlastnosti 
piliarskej suroviny 

 Ovládať účel a použitie 

 Popísal vlastnosti 
piliarskej suroviny 

 Ovládal účel a pužitie 

Frontálne ústne 
skúšanie 
 
 

 
Ústne odpovede 

Rezivo 1  Poznať druhy reziva 

 Ovládať základné 
charakteristiky reziva 

 Meranie  

 Poznal druhy reziva 

 Ovládať základné 
charakteristiky reziva 

 Meranie  

Frontálne ústne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
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Dyhárenská surovina 
 

1  Vedieť a poznať  
vlastnosti dyhárenskej 
suroviny 

 Vedieť použitie 

 Vedel a poznal vlastnosti 
dyhárenskej suroviny 

 Vedel použitie 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

Preglejované materiály 1 Odborný výcvik 
 Video 

 Poznať preglejované 
materiály 

 Vedieť použitie preglejok 

 Poznal preglejované 
materiály 

 Vedel použitie preglejok 

Ústne frontálne  
skúšanie 

Ústne odpovede 

Aglomerované materiály 
Suroviny na výrobu zápaliek 

1 Odborný výcvik 
Technológia 

 Poznať aglomerované 
materiály 

 Vedieť použitie 
aglomerovaných 
materiálov 

 Poznal aglomerované 
materiály 

 Vedel požitie 
aglomerovaných 
materiálov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Ostatné materiály : 
Kovanie 
Sklo 
Plasty  
Papier 
Náterové hmoty  
Lepidlá   

1 Odborný výcvik 
Exkurzia 

 Poznať ostatné materiály 
používané 
v drevopriemysle 

 Vedieť ich použitie 
a význam 

 Poznal ostatné materiály 
používané 
v drevopriemysle 

 Vedel ich použitie a 
význam 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Príprava a manipulácia s 
materiálmi 

12   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Objednávanie materiálov 
Dodávanie materiálov 

1  
Odborný výcvik 
Exkurzia 
Video 

 Vysvetliť objednávanie 
materiálov 

 Vysvetliť význam 

 Určiť spôsoby  
dodávania materiálov 

 Vysvetlil  objednávanie 
materiálov 

 Vysvetlil  význam  

 Určil spôsoby dodávania 
materiálov 

Frontálne ústne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

Preberanie materiálov 
Meranie 
Skúšanie 
 

1  Popísať  účel preberania 
materiálov 

 Poznať spôsoby merania 
a meradlá 

 Vysvetliť  skúšanie  
a účel 

 Popísal  účel preberania 
materiálov 

 Poznal spôsoby merania 
a meradlá 

 Vysvetlil skúšanie a účel 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Značenie guľatiny, reziva 
a ostatných materiálov 

1 Odborný výcvik 
Technológia 
Video 

 Poznať značenie 
jednotlivých materiálov 

 Vedieť účel 

 Poznal značenie 
jednotlivých materiálov  

 Vedel účel 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Skladovanie a ochrana 
materiálov 

1  Poznať  spôsoby 
skladovania a 
podmienky 

 Ovládať  ochranu 
rôznych materiálov, 
poznať účel 

 

 Poznal   spôsoby 
skladovania a 
podmienky  

 Ovládal ochranu rôznych 
materiálov, poznal účel 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Hydrotermická úprava 
a ochrana dreva 

1  Vedieť čo hydrotermická 
úprava dreva znamená 

 Poznať  a rozlíšiť druhy 
hydrotermickej úpravy 

 Vedel čo hydrotermická  
úprava dreva je 

 Poznal a rozlíšil druhy 
hydrotermickej úpravy 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
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a ochrany dreva 

 Poznať OBHP 
 

a ochrany dreva 

 Poznal OBHP 

Sušenie dreva 
Spôsoby sušenia 
Základné činitele  
Technologické požiadavky 

2  Vysvetliť pojem  a účel 
sušenia dreva 

 Vedieť  spôsoby sušenia 

 Poznať základné činitele 

 Poznať a vedieť 
základné technologické  
požiadavky 

 Dodržať OBHP 

 Vysvetlil pojem a účel 
sušenia dreva  

 Vedel spôsoby sušenia 

 Poznal základné činitele 

 Poznal a vedel základné 
technologické 
požiadavky 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Ochrana dreva 1  Charakterizovať ochranu 
dreva 

 Poznať spôsoby 
ochrany a ich význam 

 Popísal ochranu dreva 

 Poznal spôsoby ochrany 
a ich význam 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Manipulácia s materiálmi 1  Charakterizovať  
manipuláciu s materiálmi 

 Poznať vybrané  
spôsoby a popísať ich 

 Ovládať OBHP 

 Charakterizoval  
manipuláciu s materiálmi 

 Poznal  vybrané 
spôsoby popísal ich 

 Ovládal OBHP  

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Preprava vozíkmi 
Preprava dopravníkmi 

1  Uviesť príklady 
organických látok, ktoré 
sa využívajú v odbore 

 Vysvetliť ich význam 
a použitie   

 Uviedol 3 príklady 
organických látok, ktoré 
sa využívajú v odbore 

 Vysvetlil ich význam 
a použitie   

Písomné skúšanie Skupinová práca 
 

Preprava inými 
prostriedkami 

1 Video 
Prospekty 

 Vymenovať ostatné 
prepravné prostriedky 

 Vedieť ich použitie 

 Vymenoval ostatné 
prepravné prostriedky 

 Vedel ich použitie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Manipulácia s materiálom pri 
impregnovaní a parení 
 

1 Video  Poznať manipuláciu 
s materiálom  

 Vedieť OBHP 

 Poznal manipuláciu 
s materiálom 

 Vedel OBHP 

Písomné skúšanie Písomné 
odpovede 

Základy ručného 
opracovania materiálov 

18   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Opracovanie materiálov 
Spôsoby 

1 Technológia 
Odborný výcvik  
Exkurzia vo vybranom závode 

 Vysvetliť  opracovanie 
dreva 

 Vedieť účel 

 Popísať spôsoby 
opracovania 

 Vedieť význam OBHP 

 Vysvetlil opracovanie 
dreva 

 Vedel účel 

 Popísal spôsoby 
opracovania 

 Vedel význam OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 

Pracovisko stolára 
Podmienky 
Vybavenie ručného 
pracoviska 

1  Charakterizovať 
pracovisko stolára  

 Uviesť podmienky 

 Popísať vybavenie 
ručného pracoviska 

 Charakterizoval  
pracovisko stolára 

 Uviedol  podmienky 

 Popísal vybavenie 
ručného pracoviska 

 Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Hoblica, opis 
Zásady pri práci na hoblici 

1  Popísať hoblicu 

 Vedieť účel 

 Popísal  hoblicu 

 Vedel účel 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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 Vedieť zásady a OBHP  Vedel zásady OBHP 

Náradie na ručné 
opracovanie 
Výber náradia 
Príprava a použitie náradia 

1  Vymenovať náradie na 
ručné opracovanie dreva 

 Vedieť vybrať náradie 
podľa použitia 

 Ovládať prípravu a 
použite náradia 

 Vymenoval náradie na 
ručné opracovanie dreva 

 Vedel vybrať náradie 
podľa použitia 

 Ovládal prípravu 
a použitie náradia 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

Nástroje na ručné 
opracovanie 
Výber nástrojov 
Príprava a použitie nástrojov 

1  Vymenovať nástroje na 
ručné opracovanie 

 Vedieť vybrať vhodné 
nástroje 

 Vedieť pripraviť a použiť 
vhodný nástroj 

 Dodržať OBHP 

 Vymenoval nástroje na 
ručné opracovanie 

 Vedel vybrať vhodné 
nástroje 

 Vedel pripraviť a použiť 
vhodný nástroj 

 Dodržať OBHP 

Písomné skúšanie 
 
 

Skupinová práca 
 
 

Základy ručného 
opracovania 
Spôsoby a smery 
 

1  Vedieť teóriu 
opracovania 

 Poznať geometriu ostria  

 Ovládať OBHP 

 Vedieť teóriu 
opracovania 

 Poznať geometriu ostria 

 Ovládať OBHP 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Hodnotenie kvality 
Meranie rozmerov 

1  Vedieť hodnotiť kvalitu 

 Poznať účel kvality 

 Vedieť merať  a použiť 
základné meradlá 

 Vedel hodnotiť kvalitu 

 Poznal účel kvality 

 Vedel merať a použiť 
základné meradlá 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Rezanie dreva 1  Popísať a vysvetliť  účel, 
a  spôsoby rezania dreva 

 Charakterizovať 
jednotlivé spôsoby 
a popísať ich 

 Dodržať OBHP 

 Popísal a vysvetlil  účel, 
a spôsoby rezania dreva 

 Charakterizoval 
jednotlivé spôsoby 
a popísal ich 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Ručné pílky  
Technológia rezania 

1  Poznať ručné pílky 

 Vedieť ich použitie 

 Ovládať technológiu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal ručné pílky 

 Vedel ich použiť 

 Ovládal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Hobľovanie dreva 1  Vedieť účel hobľovania 

 Poznať spôsoby 

 Vedieť hodnotiť kvalitu 

 Vedel účel hobľovania 

 Poznal spôsoby 

 Vedel hodnotiť kvalitu 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Hoblíky 
Technológia hobľovania 

1  Poznať druhy hoblíkov 

 Vedieť ich použiť 

 Ovládať technológiu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal druhy hoblíkov 

 Vedel ich použiť 

 Ovládal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dlabanie dreva 1  Vedieť účel dlabania 

 Poznať spôsoby 

 Vedieť hodnotiť kvalitu 

 Vedel účel dlabania 

 Poznal spôsoby 

 Vedel hodnotiť kvalitu 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dláta  
Technológia dlbania 

1  Poznať druhy dlát 

 Vedieť ich použiť 

 Ovládať technológiu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal druhy dlát 

 Vedel ich použiť 

 Ovládal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Vŕtanie dreva 1  Vedieť účel vŕtania 

 Poznať spôsoby 

 Vedieť hodnotiť kvalitu 

 Poznal účel vŕtania 

 Poznal spôsoby 

 Vedel hodnotiť kvalitu 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Vrtáky a  ručné vŕtačky 
Technológia vŕtania 

1  Poznať druhy vrtákov 

 Poznať vŕtačky 

 Vedieť technológiu  

 Dodržať OBHP 

 Poznal druhy vrtákov 

 Poznal vŕtačky 

 Vedel technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Brúsenie dreva 1  Vedieť účel brúsenia 

 Poznať spôsoby 

 Vedieť hodnotiť kvalitu 

 Vedel účel brúsenia 

 Poznal spôsoby 

 Vedel hodnotiť kvalitu 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

Brusivá 
Technológia brúsenia 
Oprava 

1  Poznať druhy brusív 

 Vedel technológiu 
brúsenia 

 Vedieť účel opráv 

 Poznať spôsoby opráv 

 Dodržať OBHP 

 Poznal druhy brusív 

 Vedel technológiu 
brúsenia 

 Vedieť účel opráv  

 Poznať spôsoby opráv 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opakovanie 
Exkurzia 

2  Vedieť účel opráv 

 Vedieť spôsoby  

 Opakovanie opracovania 
dreva 

 Vedel účel opráv 

 Vedel spôsoby 

 Opakovanie tematického 
celku 

Písomné skúšanie Písomné 
odpovede 

Spájanie materiálov 
spoje 
Montáž dielcov do HV 

18  Źiak má : Źiak :   

Spoje  
Účel 
Rozdelenie 
 

1   Charakterizovať spoje 

 Vedieť účel spojov 

 Poznať základné 
rozdelenie spojov 

 Charakterizoval spoje 

 Vedel účel spojov 

 Poznal základné 
rozdelenie spojov 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

Základné materiály 
nerozoberateľných spojov 
a ich rozmery + značenie 
Drevené 
Kovové 
Plastové 

1  Poznať základné prvky 
a materiály 
nerozoberateľných 
spojov 

 Vedieť ich vlastnosti  
a použitie 

 Vedieť ich značenie na 
výkresoch 

 Poznal základné prvky 
a materiály 
nerozoberateľných 
spojov 

 Vedel ich vlastnosti 
a použitie 

 Vedel ich značenie na 
výkresoch 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Základné materiály 
nerozoberateľných spojov - 
lepidlá 
 
Druhy lepidiel 
Technológia lepenia 
OBHP 

2  Poznať druhy lepidiel 
a ich vhodnosť pre spoje 
dielcov 

 Vedieť technológiu 
lepenia 

 Poznať náradie na 
lisovanie 

 Dodržiavať OBHP 

 Poznal druhy lepidiel 
vhodné pre spoje 
dielcov 

 Vedel technológiu 
lepenia 

 Poznal náradie na 
lisovanie 

 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Základné materiály 
rozoberateľných spojov , 
druhy,  rozmery a značenie 

1  Poznať materiály 
rozoberateľných spojov 

 Vymenovať druhy , 
rozmery a značenie 

 Vedieť ich základné 
použitie 

 Poznal materiály 
rozoberateľných spojov 

 Vymenoval druhy, 
rozmery a označenie 

 Vedel ich základné 
použitie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Výroba rozoberateľných 
spojov 

1 Odborný výcvik 
Technológia 

 Poznať spojovacie 
prostriedky 

 Vedieť technologický 
postup 

 Vedieť hodnotiť kvalitu a 
merať 

 Poznal spojovacie 
prostriedky 

 Vedel technologický 
postup 

 Vedel hodnotiť kvalitu a 
merať 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Výroba jednoduchých 
konštrukčných spojov  
nerozoberateľných  
Základný technologický 
postup 
OBHP 

1 Odborný výcvik 
Technológia 

 Poznať konštrukciu 
spoja 

 Vedieť všeobecne platný 
technologický postup 
výroby 

 Vedieť uplatniť ručné 
nástroje na výrobu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal konštrukciu 
spoja 

 Vedel všeobecný 
technologický postup 
výroby 

 Vedel uplatniť ručné 
nástroje na výrobu 

 Dodržal OBHP 

Písomné skúšanie Písomné 
Odpovede 

Všeobecné zásady pri 
spájaní materiálov 
Kontrola kvality  
Meranie a meradlá 
Použité lepidlá 

1  Poznať technologické 
podmienky 

 Vedieť vykonať kontrolu  
a použiť  potrebné 
meradlá 

 Vedieť použiť vhodné 
materiály 

 Poznal technologické 
podmienky 

 Vedel vykonať kontrolu 
a použiť potrebné 
meradlá 

 Vedel použiť vhodné 
materiály 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Hodnotenie spojov kontrola 
v praxi, oprava  
Opakovanie 

1 Odborný výcvik 
Technológia 

 Vedieť navrhnúť 
a opraviť spoj 

 Vedel navrhnúť a opraviť 
spoj 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Výroba  spojov pomocou 
kolíkov 
Rohové spoje 
Spoj na tupo 
 Spoj na pokos 

1 Odborný výcvik 
Technológia 

 Poznať spoje 

 Vedieť použiť nástroje 
a náradie 

 Poznať technológiu 

 Dodržať OBHP 

  

 Poznal  spoje 

 Vedel použiť nástroje 
a náradie 

 Poznal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Výroba spojov pomocou 
čapov a rozčapov 
Výroba spojov pomocou 
čapov a dlabov 

1 Odborný výcvik  
Technológia 
Video 

 Poznať spoje 

 Vedieť použiť nástroje 
a náradie 

 Poznať technológiu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal spoje 

 Vedel použiť nástroje 
a náradie 

 Poznal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Výroba spojov  pomocou 
pera a drážky 
Vlastné pero 
Cudzie pero 

1  Poznať spoje  

 Vedieť použiť nástroje 
a náradie 

 Poznať technológiu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal spoje 

 Vedel použiť nástroje 
a náradie 

 Poznal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 



Školský vzdelávací program                                                                                Spracovanie dreva 

 Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3383 F spracúvanie dreva 

 

Školský vzdelávací program – Spracovanie dreva 
Dvojročný učebný odbor 

85 

Spoje zvlakové 
Spoje preplátovaním 
 

1  Poznať spoje 

 Vedieť použiť nástroje 
a náradie 

 Poznať technológiu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal spoje  

  Vedel použiť nástroje 
a náradie 

  Poznal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spoje na ozuby 
Druhy ozubov 
Falošné ozuby 

1  Poznať spoje 

 Vedieť použiť nástroje 
a náradie 

 Poznať technológiu 

 Dodržať OBHP 

 Poznal spoje 

 Vedel použiť nástroje 
a náradie 

 Poznal technológiu 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Výroba nekonečného vlysu 
a veľkoplošných materiálov 
pomocou miniozubov  
a tupej škáry 

1  Poznal spoje 

 Vysvetlil strojovú výrobu  

 Vedel vyrobiť škárovku 

 Poznal spoje 

 Vysvetlil strojovú výrobu 

 Vedel vyrobiť škárovku 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Montáž výrobkov 1  Poznať etapy montáže 

 Vedieť technológiu 
montáže 

 Poznal etapy montáže 

 Vedel technológiu 
montáže 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opakovanie celoročného 
učiva  
 

1  Vedieť  uplatnenie 
drevnej suroviny 

 Vedieť spracovanie 
dreva na hotové výrobky 

 Vedieť použiť vhodné 
nástroje a náradie 

 Poznať možné 
nebezpečenstvo zo 
strany OZB a HP 

 Vedel uplatnenie drevnej 
suroviny 

 Vedel spracovanie dreva 
na hotové výrobky 

 Vedel použiť vhodné 
nástroje a náradie 

 Poznal možné 
nebezpečenstvo zo 
strany OZB a HP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Hodnotenie žiakov 1       
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9.1.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SPRACOVANIE DREVA odbor  3383 F 2 hodiny týždenne,  spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné strojové 
zariadenia pri opracovaní 
dreva 

20   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ochrana, bezpečnosť 
a hygiena pri práci na 
strojoch 

 Základné požiadavky na 
stojné zariadenie – 
všeobecné 

 

2 Odborný výcvik 

Exkurzia v závode 
 

 Rozlišovať 
a charakterizovať  
ochranu, bezpečnosť 
a hygienu pri práci na 
jednotlivých strojoch 

 Vedieť základné 
požiadavky na strojné 
zariadenia 

 Rozlišoval 
a charakterizoval 
ochranu, bezpečnosť 
a hygienu pri práci na 
jednotlivých strojoch 

 Vedel základné 
požiadavky na strojné 
zariadenia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 Stroje na  rezanie dreva, 
rozdelenie a použitie 

 Základné 
charakteristiky 

 Nástroje  

 OBHP 

2 
 Poznať stroje na 

rezanie dreva a ich 
použitie 

 Vedieť základné 
charakteristiky 

 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje na rezanie 
dreva a vedel ich 
použitie 

 Vedel základné 
charakteristiky 

 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Stroje na frézovanie 
dreva , rozdelenie 
a použitie 

 Základné 
charakteristiky 

 Nástroje  

 OBHP 

2 
 Poznať stroje  na 

frézovanie dreva a ich 
použitie 

 Vedieť základné 
charakteristiky 

 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje na 
frézovanie dreva a ich 
použitie 

 Vedel základné 
charakteristiky 

 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Stroje na vŕtanie dreva, 
rozdelenie a použitie 

 Základné 
charakteristiky 

 Nástroje 

 OBHP 

2 
 Poznať stroje na vŕtanie 

dreva a ich použitie  
 Vedieť základné 

charakteristiky 
 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje na vŕtanie 
dreva a ich použitie 

 Vedel základné 
charakteristiky 

 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP  

Ústne  frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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 Stroje na dlabanie 
dreva, rozdelenie 
a použitie 

 Základné 
charakteristiky 

 Nástroje 

 OBHP 

2 Odborný výcvik 

Exkurzia v závode 

 Poznať stroje na 
dlabanie dreva a ich 
použitie 

 Vedieť základné 
charakteristiky 

 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje na dlabanie 
dreva a ich použitie 

 Vedel základné 
charakteristiky 

 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Sústruhy, rozdelenie 
a použitie 

 Základné 
charakteristiky 

 Nástroje 

  OBHP 

2 
 Poznať sústruhy a ich 

použitie 
 Vedieť základné 

charakteristiky 
 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal sústruhy a ich 
použitie 

 Vedel základné 
charakteristiky 

 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Brúsky, rozdelenie 
a použitie 

 Základné 
charakteristiky 

 Nástroje 

 OBHP 

2 
 Poznať brúsky a ich 

použitie 
 Vedieť základné 

charakteristiky 
 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal brúsky a ich 
použitie 

 Vedel základné 
charakteristiky 

 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Lúpačky, krájačky, 
rozdelenie a použitie 

 Základné 
charakteristiky 

 Nástroje 

 OBHP 

2 
 Poznať lúpačky, krájačky 

a ich použitie 
 Vedieť základné 

charakteristiky 
 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal lúpačky 
a krájačky, ich použitie 

 Vedel základné 
charakteristiky 

 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Ostatné stroje na 
strojné opracovanie 
dreva 

 Stroje na PÚ  

 Použitie   

 OBHP 

2 
 Vymenovať ostatné 

stroje 
 Vedieť ich použitie 
 Poznať OBHP 

 Vymenoval ostatné 
stroje 

 Vedel ich použiť 
 Poznal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Opakovanie 2 
 Opakovanie tematického 

celku 
  

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

Strojové spracovanie 
4  
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materiálov - všeobecne Ži ak má: Žiak: 

 Hlavné a pomocné 
práce pri strojovom 
opracovaní 

 Technologický postup - 
všeobecne 

2 Odborný výcvik 

Exkurzia 

Video 

 Vysvetliť pojem hlavnej 
a pomocnej práce  

 Vedieť  čo obsahuje 
technologický postup 

 Vedieť čo obsahuje  
pracovný postup 

 Vedieť  čo obsahuje 
pracovný predpis 

 Poznať OBHP 

 Vysvetlil pojem hlavnej 
a pomocnej práce 

 Vedel čo obsahuje 
technologický postup 

 Vedel čo obsahuje 
pracovný postup 

 Vedel čo obsahuje 
pracovný predpis 

 Poznal OBHP 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Opracovanie dreva 

 PÚ dielcov 

 Hodnotenie kvality 

 Meranie a meradlá + 
kalibre 

 OBHP 

2  Vysvetliť pojem 
opracovania dreva a účel 

 Vedieť spôsoby 
opracovania a účel 

 Vedieť o PÚ dielcov  
 Poznať základné stroje 
 Poznať hodnotenie 

kvality a meranie 
 Vedieť základné 

požiadavky OBHP 

 Vysvetlil správne pojem 
opracovania dreva a účel 

 Vedel popísať spôsoby 
opracovania a účel 

 Vedel o PÚ  dielcov 
 Poznal základné stroje 
 Poznal hodnotenie 

kvality a meranie 
 Dodržal základné 

požiadavky OBHP 

Ústne frontálne  
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Strojové spracovanie 
materiálov 

30  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Rezanie rovinné 2 
 

Odborný výcvik 

Video  

Exkurzia v závode 
 

 Poznať strojné 
zariadenie 

 Vedieť technológiu  
 Dodržať OBHP 

 Poznal strojné zariadenie 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne  skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Rezanie tvarové 1 
 Poznať strojné 

zariadenie 
 Vedieť technológiu 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal strojné zariadenie 
 Vedel technológiu 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 Frézovanie rovinné 2 
 Poznať strojné 

zariadenia 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal strojné zariadenie 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 
 Frézovanie tvarové 2 

 Poznať strojné 
zariadenie 

 Vedieť technológiu 
 Poznať OBHP 

 Poznal strojné zariadenie 
 Vedel technológiu 
 Poznal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Frézovanie špeciálne 

 

2 
 Vedieť popísať stroje na 

špeciálne frézovanie 
a poznať účel 

 Vedieť základnú 
technológiu  

 Dodržať OBHP 

 Vedel popísať stroje na 
špeciálne frézovanie 
a poznal účel 

 Vedel základnú 
technológiu 

 Dodržal OBHP 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  
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 Čapovanie 2 
 Poznať strojné 

zariadenie 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal strojné zariadenie 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Ozubovanie 

 

2 
 Poznať strojné 

zariadenie 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal strojné zariadenie 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Vŕtanie + oprava 2 
 Poznať stroje na vŕtanie 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje na vŕtanie 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Dlabanie  2 
 Poznať stroje na 

dlabanie 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje na dlabanie 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Sústruženie 2 
 Poznať stroje 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Brúsenie 2 
 Poznať stroje 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Leštenie 1 
 Poznať stroje 
 Vedieť technológiu 
 Dodržal OBHP 

 Poznal stroje 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Výroba dyh 2 
 Poznať stroje 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBHP 

 Poznal stroje 
 Vedel technológiu 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Beztrieskové opracovanie 2 
 Poznať operácie  
 Poznať nástroje 
 Dodržať OBHP 

 Poznal operácie 
 Poznal nástroje 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Exkurzia  2 
    

Písomné 
skúšanie 

Písomná odpoveď 

Opakovanie tematického 
celku 

2 
    

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Ostatné materiály 
8  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Lepidlá 1  

Odborný výcvik 
Video 
Exkurzia 

 Uviesť rozdelenie 
a význam lepidiel 

 Charakterizovať vybrané 
druhy lepidiel 

 Vedieť skladovanie 
lepidiel 

 Vedieť OBHP 

 Uviedol rozdelenie 
a význam  lepidiel 

 Charakterizoval  vybrané 
druhy lepidiel 

 Vedieť skladovanie 
lepidiel 

 Vedieť OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  
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 Materiály na povrchovú 
úpravu 

1 
 Poznať základné 

materiály na povrchovú 
úpravu 

 Vedieť ich použiť 
 Vedieť spôsoby 

nanášania 
 Poznať OBHP 

 Poznal základné 
materiály na povrchovú 
úpravu 

 Vedel ich použiť 
 Vedel spôsoby 

nanášania 
 Poznal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Vytvrdzovanie NH 1 
 Poznať spôsoby 

vytvrdzovania 
 Vedieť základy 

technológie 
vytvrdzovania 

 Dodržať OBHP 

 Poznal spôsoby 
vytvrdzovania 

 Vedel základy 
technológie 
vytvrdzovania 

 Dodržať OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Moridlá 1 
 Poznať najnovšie druhy 

moridiel 
 Vedieť účel moridiel 
 Poznať OBHP 

 Poznal najnovšie druhy 
moridiel 

 Vedel účel moridiel 
 Poznal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Tmely a plniče pórov 1 
 Poznať a vedieť čo sú  

tmela a plniče pórov  
 Vedieť použitie 

 Poznal a vedel čo sú 
tmely a plniče pórov 

 Vedel použitie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Impregnačné látky 1 
 Poznať impregnačné 

látky 
 Vedieť ich použitie 

 Poznal impregnačné 
látky 

 Vedel ich použitie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Mastivá  1 
 Poznať rozdelenie 

mastív 
 Vedieť použitie 

 Poznal rozdelenie mastív 
 Vedel Použitie Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Plasty 1 
 Poznať základné druhy 

plastov  
 Vedieť ich použitie  a 

OBHP 

 Poznať základné druhy 
plastov 

 Vedieť ich použitie a 
OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Skladovanie  
4  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zásady skladovania  
ostatných materiálov 

2 Technológia  
 

 Poznať základné 
podmienky skladovania 

 Vedieť spôsoby 
skladovania 

 Dodržať OBHP 

 Poznal základné 
podmienky skladovania 

 Vedel spôsoby 
 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Balenie  

 Skladovanie 

 Expedícia 

2 
 Poznať rôzne spôsoby  
 Vedieť uplatniť 

technológiu 
a manipulovať 

 Dodržať OBHP 

 Poznal rôzne spôsoby 
 Vedel uplatniť 

technológiu 
a manipulovať 

 Dodržal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 
v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, 
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 
tematických listov. 

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

 

 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu  
Cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik je osvojenie si praktických zručností a návykov 

umožňujúcich úspešné vykonávanie činností zodpovedajúcich odboru. Sú to predovšetkým zručnosti 
a návyky v pomocných činnostiach pri opracovaní dreva, pri manipulácii s drevnými materiálmi, 
polovýrobkami a výrobkami, v pomocných prácach na výrobkoch. 

V úvodnom tematickom celku 1.ročníka majster odbornej výchovy oboznámi žiakov so základnými 
ustanoveniami právnych noriem o bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci a s protipožiarnou ochranou. 
V ďalších tematických celkoch si žiaci osvoja zručnosti a návyky spojené s manipuláciou s materiálmi, 
s prípravou materiálov, ručným opracovaním materiálov a práce s nástrojmi a náradiami ručného 
opracovania a spájania materiálov. 

V  2.ročníku si žiaci osvoja pomocné pracovné zručnosti a návyky spojené so strojovým 
opracovaním dreva a drevných materiálov. Z hľadiska svojho budúceho povolania a kvalifikačného 
zadelenia si žiaci osvojujú predovšetkým nevyhnutné návyky a zručnosti spojené s jednoduchými 
pomocnými prácami pri výrobe nábytkových dielcov, konštrukčných dosák a preglejok a v tematickom 
celku skladovanie, balenie a expedícii. 

Pri témach, kde nemožno naučiť žiakov niektoré činnosti požadované učebnými osnovami 
v školských dielňach, môže sa odborný výcvik zabezpečovať na pracoviskách organizácií, kde sú 
vytvorené vhodné podmienky. 

Počas osvojovania každého tematického celku a pri nácviku a upevňovaní zručnosti a návykov sa 
musí vždy začleniť oboznámenie s bezpečnostnými predpismi a nariadeniami. Pri každej novej téme a pri 
prechode na nové pracovisko je majster povinný vykonať inštruktáž o bezpečnosti práce a overiť získané 
vedomosti žiakov ich preskúšaním. 

 

 

Učebné zdroje: učebný odbor spracúvanie dreva 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

1.  Úvod   
-12 hodín 

Predpisy o BOZP, predpisy 
o požiarnej ochrane, vnútorný 
dielenský poriadok školy 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
  

Ochranné 
pomôcky 
(rukavice, 
zástera) 

Internet  
 

2.   Manipulácia 
s materiálmi a ochrana 
materiálov 
- 240 hodín 

Predpisy o BOZP s ručným 
náradím, 
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študiné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
Ondrejkovič A. : Materiály pre 
I ročník SOU učebný odbor 
stolár. Proxima press 
Bratislava 2005 
Obchodné a propagačné 
materiály na náterové hmoty 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Hoblica, ručné 
stolárske náradie. 
 

CD, internet 

Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 24 hodín týždenne, spolu 720 vyučovacích hodín 

Ročník   prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 3383 F spracúvanie dreva   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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3. Technologická 
príprava materiálov 
-216 hodín 

Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študiné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
  

Sklad reziva 
a materiálov – 
v dielňach 
Spojenej Školy, 
mikrovlná 
sušiareň 

CD, internet 

 4. Náradie a nástroje 
na ručné opracovanie 
materiálu - 72 hodín 
 
 
 

Predpisy o BOZP s ručným 
náradím, 
Ondrejkovič A. : Materiály pre 
I ročník SOU učebný odbor 
stolár. Proxima press 
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

 

Hoblica, ručné 
stolárske náradie. 
Brúsne materiály 
na brúsenie 
ručného náradia 
rôzne stolárske 
sťahováky  
technické výkresy 
konštrukčných 
spojov 

CD, internet 

 
5. Základné práce pri 
ručnom opracovaní 
dreva - 80 hodín 
 
 
 

Predpisy o BOZP  s ručným 
náradím, 
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študiné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
Ondrejkovič A. : Materiály pre 
I ročník SOU učebný odbor 
stolár. Proxima press 
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
 

Hoblica, ručné 
stolárske náradie. 
Brúsne materiály 
na brúsenie 
ručného náradia 
rôzne stolárske 
sťahováky  
technické výkresy 
konštrukčných 
spojov 

CD, internet 

6. Spájanie materiálov 
-  100  hodín 
 
 
 
 
 

Predpisy o BOZP s ručným 
náradím, 
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študiné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
Ondrejkovič A. : Materiály pre 
I ročník SOU učebný odbor 
stolár. Proxima press 
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

Hoblica, ručné 
stolárske náradie. 
Brúsne materiály 
na brúsenie 
ručného náradia 
rôzne stolárske 
sťahováky  
technické výkresy 
konštrukčných 
spojov 

CD, internet 
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9.2.1 ROČNÍK : PRVÝ 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:                     ODBORNÝ VÝCVIK 
Spracovanie dreva  3383 F                         1.ročník             

24 hodín týždenne,     spolu 720 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.  Úvod 12   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné ustanovenia 
právnych noriem a 
BOZP 

6  

 

 

Žiak má poznať svoje 
pracovisko, pracovné 
prostredie a udržiavať 
poriadok na pracovisku 

Žiak pozná svoje pracovisko 
a udržiava ho v čistote a 
poriadku 

sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka a 
overovanie 

Oboznámenie 
s pracoviskom 
a zdroje úrazov 

6  

 

 

Žiak má poznať predpisy 
o BOZP, právne normy, 
zákonník práce, vnútorný 
dielenský poriadok 

Žiak pozná predpisy o BOZP, 
právne normy, zákonník 
práce, vnútorný poriadok 
školy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

2.  Manipulácia 
s materiálmi a ochrana 
materiálov 

240  

 

 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Manipulácia s 
guľatinou 

 

6  

 

Žiak má vedieť správny 
postup pri práci 
a manipuláciou s guľatinou 

Žiak ovláda správny postup 
pri práci s guľatinou, ovláda 
prepisy BOZP a PO 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Manipulácia s 
guľatinou 

 

6  

 

 

Žiak má vedieť správny 
postup pri práci 
a manipuláciou s guľatinou 

Žiak ovláda správny postup 
pri práci s guľatinou, ovláda 
prepisy BOZP a PO 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Manipulácia s 
guľatinou 

 

6  

 

 

Žiak má vedieť správny 
postup pri práci 
a manipuláciou s guľatinou 

Žiak ovláda správny postup 
pri práci s guľatinou, ovláda 
prepisy BOZP a PO 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Manipulácia s 
guľatinou 

 

6  

 

Žiak má vedieť správny 
postup pri práci 
a manipuláciou s guľatinou 

Žiak ovláda správny postup 
pri práci s guľatinou, ovláda 
prepisy BOZP a PO 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 
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Manipulácia s 
guľatinou 

 

 

6  

 

Žiak má vedieť správny 
postup pri práci 
a manipuláciou s guľatinou 

Žiak ovláda správny postup 
pri práci s guľatinou, ovláda 
prepisy BOZP a PO 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Nakladanie guľatiny 6  

 
 

Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci  
s guľatinou a ovládať BOZP 
 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Skladanie guľatiny 6  
Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovládať BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Sústavné 
hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Nakladanie guľatiny 

 

6  
Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovládať BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Sústavné 
hodnotenie 

Praktické 
overovanie 

Nakladanie guľatiny 

 

6  
Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovládať BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Sústavné 
hodnotenie 

Praktické 
overovanie 

Nakladanie guľatiny 

 

6  
Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovládať BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Sústavné 
hodnotenie 

Praktické 
overovanie 

Skladanie guľatiny 6  
Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovládať BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Sústavné 
hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Skladanie guľatiny 6  
Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovládať BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Sústavné 
hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Skladanie guľatiny 6  
Žiak má vedieť správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovládať BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri práci 
s guľatinou a ovláda predpisy 
BOZP 

Sústavné 
hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 
Prekladanie guľatiny 

 
6 
 
 

 
 
Žiak má poznať pracovné 
postupy pri prekladaní 
guľatiny 

 
Žiak ovláda pracovný postup 
pri prekladaní guľatiny 

 

Sústavné 
hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 
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Prekladanie guľatiny 

 
6 
 
 

 
 
Žiak má poznať pracovné 
postupy pri prekladaní 
guľatiny 

 
Žiak ovláda pracovný postup 
pri prekladaní guľatiny 

 

Sústavné 
hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 
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Prekladanie guľatiny 

 
6 
 
 

 
 
Žiak má poznať pracovné 
postupy pri prekladaní 
guľatiny 

 
Žiak ovláda pracovný 
postup pri prekladaní 
guľatiny 

 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 

Prekladanie guľatiny 6 
 
 

 
Žiak má poznať pracovné 
postupy pri prekladaní 
guľatiny 

Žiak ovláda pracovný 
postup pri prekladaní 
guľatiny 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 

 
Prekladanie guľatiny 

 
6 
 

 
 
Žiak má poznať pracovné 
postupy pri prekladaní 
guľatiny 

 
Žiak ovláda pracovný 
postup pri prekladaní 
guľatiny 
 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 
Navaľovanie guľatiny na 
dopravník 
 
 

 
      6 

 
 
Žiak má vedieť rozpoznať 
druhy guľatiny 

Žiak vie rozpoznať druhy 
guľatiny 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

 
Navaľovanie guľatiny na 
dopravník 

 
      6 

 
Žiak má vedieť rozpoznať 
druhy guľatiny 

Žiak vie rozpoznať druhy 
guľatiny 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

Prevaľovanie guľatiny 
 
 
 

 
6 
 

 
Žiak má vedieť prevaľovať 
guľatinu na sklade 
guľatiny ovládať BOZP pri 
práci 

Žiak ovláda manipuláciu 
s guľatinou na sklade 
guľatiny 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

Prevaľovanie výrezov  
z guľatiny 
 
 

 
6 

 
Žiak má vedieť prevaľovať 
výrezy z guľatiny na 
sklade 

Žiak ovláda manipuláciu 
s výrezmi guľatiny 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Prevaľovanie výrezov  
z guľatiny 
 
 

 
6 

 
Žiak má vedieť prevaľovať 
výrezy z guľatiny na 
sklade 

Žiak ovláda manipuláciu 
s výrezmi guľatiny 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Prevaľovanie výrezov  
z guľatiny 
 
 

 
6 

 
Žiak má vedieť prevaľovať 
výrezy z guľatiny na 
sklade 

Žiak ovláda manipuláciu 
s výrezmi guľatiny 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ústne skúšanie, 

 

Ústne odpovede, 
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Prevaľovanie stĺpov 6 Žiak má ovládať prácu pri 
manipulácii 
s prevaľovaním stĺpov 

Žiak ovláda prácu  
pozorovanie Praktické 

overovanie  

Prevaľovanie 
polovýrobkov z guľatiny 

 
6 

 
 

 

 
Žiak má vedieť ovládať 
prácu pri manipulácii s 
polovýrobkami 

Žiak ovláda prácu pri 
manipulácii s 
polovýrobkami 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

 
 
Prevaľovanie 
polovýrobkov z guľatiny  
 

 
 

6 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Žiak má vedieť ovládať 
prácu pri manipulácii s 
polovýrobkami 
 

 
 
Žiak ovláda prácu pri 
manipulácii s 
polovýrobkami 
 

 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

 

 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Skladovanie drevených 
materiálov 

 
6 
 

 
Žiak má ovládať prácu v 
sklade 
 

Žiak ovláda prácu v 
sklade 
 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Ukladanie a triedenie 
reziva  
 

 
6 
 
 
 

 
Žiak má poznať sklad 
reziva a prácu pri triedení 
reziva 
 

Žiak pozná sklad reziva 
a triedenie materiálu 
 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Ukladanie a triedenie 
reziva 
 
 
 

 
6 
 

 
Žiak má poznať sklad 
reziva a prácu pri triedení 
reziva 
 

Žiak pozná sklad reziva 
a triedenie materiálu 
 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Ochrana materiálu pred 
poveternostnými 
vplyvmi 

 
6 

 
Žiak má poznať význam 
ochrany materiálu pred 
poveternostnými vplyvmi 
 

Žiak ovláda ochranu 
materiálu pred 
poveternostnými 
vplyvmi 
 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Ukladanie reziva do 
klietok 
 

 
     6       

 
Žiak má poznať význam 
a spôsob ukladania reziva 
do klietok 

Žiak ovláda ukladanie 
materiálu do klietok 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 
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Ukladanie reziva do 
klietok 

 
6 

 
Žiak má poznať význam 
a spôsob ukladania reziva 
do klietok 

Žiak ovláda ukladanie 
reziva do klietok 

Individuálne hodnotenie Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Ukladanie reziva do 
klietok 
 

      6  
      

 Žiak má poznať význam 
a spôsob ukladania reziva 
do klietok 

Žiak ovláda ukladanie 
reziva do klietok 

Individuálne hodnotenie Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Ukladanie reziva do 
klietok 

      
     6 

 Žiak má poznať význam 
a spôsob ukladania reziva 
do klietok 

Žiak ovláda ukladanie 
reziva do klietok 

Individuálne hodnotenie Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Značenie klietok        
       6 

 Žiak musí ovládať význam 
značenia klietok 

Žiak ovláda význam 
značenia klietok 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

Značenie klietok  
      6 

 Žiak musí ovládať význam 
značenia klietok 

Žiak ovláda význam 
značenia klietok 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

3. Technologická 
príprava materiálov 

   216   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Organizácia práce       6  Žiak musí ovládať režim 
organizácie práce 

Žiak ovláda režim 
organizácie práce 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

Organizácia práce na 
pracovisku 

 
     6 
 

 Žiak musí ovládať 
organizáciu práce na 
pracovisku 

Žiak vie organizovať 
prácu na pracovisku 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

Pracovné postupy 
 
 

 
     6 

 Žiak má ovládať pracovné 
postupy 

Žiak ovláda pracovné 
postupy 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Technologické postupy 
pri príprave výroby 
 
 

 
     6 

 Žiak má ovládať 
technologické postupy pri 
príprave výroby 

Žiak ovláda 
technologické postupy 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Rozoberanie klietok 
 
 
 
 
 

      
     6 
       

 
Žiak má poznať pracovný 
postup pri rozoberaní 
klietok 

Žiak ovláda prácu pri 
rozoberaní klietok 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Rozoberanie klietok 
 
 
 

 
6 

 
Žiak má poznať pracovný 
postup pri rozoberaní 
klietok 

Žiak ovláda prácu pri 
rozoberaní klietok  

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 
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Sušenie dreva, dyhy 
 
 
 

 
     6 

 Žiak má ovládať 
technologický postup pri 
sušení dyhy 

Žiak vie správny postup 
pri sušení dyhy 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Sušenie dreva, dyhy 
 
 
 

 
     6 

 Žiak má ovládať 
technologický postup pri 
sušení dyhy 

Žiak vie správny postup 
pri sušení dyhy 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Sušenie dreva, dyhy 
 
 
 

 
     6 

 Žiak má ovládať 
technologický postup pri 
sušení dyhy 

Žiak vie správny postup 
pri sušení dyhy 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Sušenie dreva, dyhy 
 
 
 

 
     6 
 
      

 Žiak má ovládať 
technologický postup pri 
sušení dyhy 
 

Žiak vie správny postup 
pri sušení dýhy 
 
 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Sušenie reziva      6 
 

 Žiak má ovládať režim 
sušenia reziva 

Žiak ovláda režim 
sušenia reziva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Sušenie reziva  
     6 

 Žiak má ovládať režim 
sušenia reziva 

Žiak ovláda režim 
sušenia reziva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Sušenie reziva  
     6 

 Žiak má ovládať režim 
sušenia reziva 

Žiak ovláda režim 
sušenia reziva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Hydrotermická úprava 
dreva 

 
     6 

 Žiak má ovládať význam 
hydrotermickej úpravy 
dreva 

Žiak ovláda význam 
hydrotermickej úpravy 
dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Hydrotermická úprava 
dreva 

 
     6 

 Žiak má ovládať význam 
hydrotermickej úpravy 
dreva 

Žiak ovláda význam 
hydrotermickej úpravy 
dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Hydrotermická úprava 
dreva 

 
     6 

 Žiak má ovládať význam 
hydrotermickej úpravy 
dreva 

Žiak ovláda význam 
hydrotermickej úpravy 
dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Ochrana dreva  
     6 

 Žiak musí poznať význam 
ochrany dreva 

Žiak vie aký význam má 
ochrana dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Ochrana dreva 
 
 

     6  Žiak musí poznať význam 
ochrany dreva 

Žiak vie aký význam má 
ochrana dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 
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Ochrana dreva 
 
 

     6  Žiak musí poznať význam 
ochrany dreva 

Žiak vie aký význam má 
ochrana dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Ochrana dreva 
 
 

     6  Žiak musí poznať význam 
ochrany dreva 

Žiak vie aký význam má 
ochrana dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Ochrana dreva 
 
 

     6  Žiak musí poznať význam 
ochrany dreva 

Žiak vie aký význam má 
ochrana dreva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Skracovanie guľatiny 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť význam 
skracovania guľatiny 

Žiak vie význam 
skracovania guľatiny 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Skracovanie guľatiny 
 
 

 
      6 

  
Žiak má vedieť význam 
skracovania guľatiny 

 
Žiak vie význam 
skracovania guľatiny 

 

Sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Skracovanie guľatiny 
 
 

 
      6 

  
Žiak má vedieť význam 
skracovania guľatiny 

 
Žiak vie význam 
skracovania guľatiny 

 

Sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Skracovanie guľatiny 
 
 

 
      6 

  
Žiak má vedieť význam 
skracovania guľatiny 

 
Žiak vie význam 
skracovania guľatiny 

 

Sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Skracovanie guľatiny 
 
 

 
      6 

  
Žiak má vedieť význam 
skracovania guľatiny 

 
Žiak vie význam 
skracovania guľatiny 

 

Sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Skracovanie guľatiny 
 
 

 
      6 

  
Žiak má vedieť význam 
skracovania guľatiny 

 
Žiak vie význam 
skracovania guľatiny 

 

Sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Skracovanie reziva  
     6 

 Žiak musí poznať význam 
skracovania reziva 

Žiak vie význam 
skracovania reziva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Skracovanie reziva 
 
 

 
     6 

 Žiak musí poznať význam 
skracovania reziva 

Žiak vie význam 
skracovania reziva 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 
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Triedenie materiálov 
 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť význam 
triedenia materiálov 

Žiak ovláda triedenie 
materiálov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Triedenie materiálov 
 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť význam 
triedenia materiálov 

Žiak ovláda triedenie 
materiálov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Triedenie materiálov 
 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť význam 
triedenia materiálov 

Žiak ovláda triedenie 
materiálov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Triedenie materiálov 
 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť význam 
triedenia materiálov 

Žiak ovláda triedenie 
materiálov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Triedenie materiálov 
 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť význam 
triedenia materiálov 

Žiak ovláda triedenie 
materiálov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

 
Triedenie materiálov 
 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť význam 
triedenia materiálov 

Žiak ovláda triedenie 
materiálov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Rysovanie 
preglejovaných 
a masívnych prírezov 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť správne 
rysovanie prírezov   

Žiak ovláda správne 
rysovanie prírezov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Rysovanie 
preglejovaných 
a masívnych prírezov 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť správne 
rysovanie prírezov   

Žiak ovláda správne 
rysovanie prírezov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

Rysovanie 
preglejovaných 
a masívnych prírezov 
 

 
     6 

 Žiak má vedieť správne 
rysovanie prírezov   

Žiak ovláda správne 
rysovanie prírezov 

Sústavné hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

4. Náradie a nástroje 
na ručné opracovanie 
materiálu 

 
    72 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Pracovisko ručného 
opracovania dreva – 
ručná dielňa 

 
      6 

 Žiak musí poznať 
priestory na ručné 
opracovanie dreva 

Žiak pozná priestory 
ručného opracovania 
dreva 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 

 
     6 

 Žiak má vedieť základné 
BOZP pri práci na 
pracovisku 

Žiak pozná význam 
BOZP na pracovisku 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Stolárska hoblica - 
popis 

 
      6 

 Žiaka treba oboznámiť 
s jednotlivými časťami 
hoblice - pomenovanie 

Žiak pozná význam 
a pomenovanie hoblice 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Pomenovanie ručného 
stolárskeho náradia 

 
      6 

 Žiak musí poznať ručné 
náradie a pomenovať 

Žiak vie pomenovať 
ručné stolárske náradie 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede 

Význam a použitie 
ručného stolárskeho 
náradia 

  
      6 

 Žiak má vedieť význam 
a použitie ručného 
stolárskeho náradia 

Žiak ovláda význam 
a použitie stolárskeho 
náradia 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede 

Nadstavovanie, 
rozoberanie a skladanie 
hoblíkov 

 
6 

 

 Žiakom predvedieme 
rozoberanie, skladanie 
a nadstavovanie hoblíkov 

Žiak ovláda 
rozoberanie, skladanie 
a nadstavovanie 
hoblíkov 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede 

Brúsenie hoblíkových 
nožov - ručné 

 
6 

 Žiak má vedieť správny 
postup pri brúsení 
hoblíkových nožov 

Žiak vie správny postup 
pri brúsení hoblíkových 
nožov 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Pomenovanie dlát a ich 
použitie, správne 
brúsenie 

 
6 

 Žiak má vedieť správne 
pomenovať druhy dlát 
a ich použitie 

Žiak vie pomenovať 
dláta a význam ich 
použitia 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Pomenovanie pílok 
a ich použitie 

 
6 

 Žiaka oboznámime 
s rôznymi druhmi 
stolárskych pílok a ich 
použitie 

Žiak ovláda 
pomenovanie pílok 
a ich význam pri použití 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Rozdelenie pílok podľa 
významu ostrenia 
pílových listov 

 
6 

 Žiak má ovládať 
rozdelenie pílok, ostrenie 
pílových listov 

Žiak vie správne 
rozdelenie pílok podľa 
použitia a ostrenie 
pílových listov 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Výber náradia a 
nástrojov 

 
6 

 Žiak má vedieť vybrať 
náradie a nástroje 

Žiak vie vybrať správne 
náradie a nástroje 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovane 
činnosti 
a praktické 
overovanie 
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Príprava náradia a 
nástrojov 

 
6 

 Žiak má vedieť pripraviť 
náradie a nástroje  

Žiak vie pripraviť 
správne náradie a 
nástroje 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

5. Základné práce pri 
ručnom opracovaní 
dreva 

 

80 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

Výber materiálu  
2 

 Žiak má vedieť vybrať 
správny materiál 

Žiak vie vybrať správny 
materiál 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Príprava materiálu  
6 

 Žiak má vedieť pripraviť 
materiál 

Žiak vie pripraviť 
správny materiál 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovane 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

BOZP a PO  
6 

 Žiak má poznať predpisy 
BOZP a PO, právne 
normy, vnút. dielenský 
poriadok, zásady prvej 
pomoci  

Žiak pozná predpisy 
BOZP a PO, právne 
normy, vnút. dielenský 
poriadok, zásady prvej 
pomoci 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Rozdelenie 
opracovania dreva na 
trieskové 

 
6 

 Žiak má vedieť rozdeliť 
opracované drevo na 
trieskové 

Žiak vie rozdeliť 
opracované drevo na 
trieskové 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Rozdelenie 
opracovania dreva na 
bez trieskové 

 
6 

 Žiak má vedieť rozdeliť 
opracované drevo na bez 
trieskové 

Žiak vie rozdeliť 
opracované drevo na 
bez trieskové 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Hrubé narezávanie – 
pozdĺžne, BOZP 

 
6 

 Žiak má vedieť pozdĺžne 
narezávať materiál, BOZP 

Žiak vie pozdĺžne 
narezávať materiál, 
BOZP 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Použitie pílok s jemným 
ozubením 

 
6 

 Žiak má vedieť použiť 
pílku s jemným ozubením 

Žiak vie použiť pílku 
s jemným ozubením 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Hobľovanie, BOZP  
6 

 Žiak má vedieť hobľovať 
a poznať zásady BOZP 

Žiak ovláda hobľovanie 
a pozná zásady BOZP 

Ústne skúšanie, 
pozorovanie 

Ústne 
odpovede, 
praktické 
overovanie 
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Roztriedenie hoblíkov 
podľa významu 

 
6 

 Žiak má vedieť roztriediť 
hoblíky podľa významu 

Žiak vie roztriediť 
hoblíky podľa významu 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Brúsenie hoblíkových 
nožov 

 
6 

 Žiak má vedieť správne 
nabrúsiť nôž do hoblíkov 

Žiak ovláda brúsenie 
nožov do hoblíkov 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Nastavenie a skúšobné 
hobľovanie 

 
6 

 Žiak má vedieť správne 
nastaviť hoblík 

Žiak vie správne 
nastaviť hoblík 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Vŕtanie a dlabanie, 
BOZP 

 
6 

 Žiak má poznať zásady 
bezpečnosti pri vŕtaní a 
dlabaní 

Žiak ovláda zásady 
bezpečnosti pri vŕtaní a 
dlabaní 

Ústne skúšanie, 
pozorovanie 

Ústne 
odpovede, 
praktické 
overovanie 

Rozdelenie dlát podľa 
spôsobu použitia – 
význam a použitie, 
BOZP 

 
6 

 Žiak má vedieť význam 
a použitie dlabania, BOZP 

Žiak vie význam 
a použitie dlabania, 
BOZP 

Ústne skúšanie, 
pozorovanie 

Ústne 
odpovede, 
praktické 
overovanie 

 
Spájanie materiálov 

 
100 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Jednoduché 
konštrukčné spoje 

 
4 

 Žiak má poznať 
jednoduché konštrukčné 
spoje 

Žiak ovláda jednoduché 
konštrukčné spoje 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Jednoduchý čap a dlab  
6 

 Žiak má poznať 
jednoduchý čap a dlab 

Žiak ovláda jednoduchý 
čap a dlab 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Jednoduchý čap a 
rozčap 

 
6 

 Žiak má vedieť 
jednoduchý čap a rozčap 

Žiak ovláda jednoduchý 
čap a rozčap 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Rohový spoj 
preplatovaním 
jednostranne do 
pokosu, rohový spoj 
preplatovaním 

 
6 

 Žiak má vedieť zhotoviť 
rohový spoj 
preplatovaním 
jednostranne do pokosu 

Žiak vie zhotoviť 
rohový spoj 
preplatovaním 
jednostranne do 
pokosu 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 
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Rohový spoj 
obojstranne do pokosu 

 
6 

 Žiak má vedieť zhotoviť 
rohový spoj obojstranne 
do pokosu 

Žiak vie zhotoviť 
rohový spoj 
obojstranne do pokosu 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Stredové preplatovanie, 
stredové preplatovanie 
krížové 

 
6 

 Žiak má vedieť zhotoviť 
stredové preplatovanie 

Žiak vie zhotoviť 
stredové preplatovanie 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Zásady pri spájaní 
lepením 

 
6 

 Žiak má poznať zásady pri 
spájaní lepením  

Žiak pozná zásady pri 
spájaní lepením  

Ústne skúšanie, 
pozorovanie 

Ústne 
odpovede, 
praktické 
overovanie 

Rovné plochy lepením, 
suchý materiál - 
význam 

 
6 

 Žiak má vedieť rovné 
plochy lepením 

Žiak vie zhotoviť rovné 
plochy lepením 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Dodržiavanie zásad 
lepenia,  použitie 
lepidiel a ich význam 

 
6 

 Žiak má dodržiavať zásady 
lepenia 

Žiak dodržiava zásady 
lepenia 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Druhy lepidiel,  
rozdelenie podľa 
použitia 

 
6 

 Žiak má ovládať všetky 
druhy lepidiel 

Žiak ovláda všetky 
druhy lepidiel 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Spájanie materiálu 
kovovými prvkami,  
spájanie klincovaním 

 
6 

 Žiak má vedieť spojiť 
materiál kovovými 
prvkami 

Žiak ovláda spájanie 
materiálu kovovými 
prvkami 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Spájanie skrutkami  
6 

 Žiak má ovládať spájanie 
skrutkami 

Žiak ovláda spájanie 
skrutkami 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Rohové spoje 
uholníkmi 

 
6 

 Žiak má vedieť zhotoviť 
rohové spoje uholníkmi 

Žiak vie zhotoviť 
rohové spoje uholníkmi 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Rohový spoj na 
vložené pero, rohový 
spoj lamelovaním 

 
6 

 Žiak má ovládať rohový 
spoj na vložené pero 

Žiak ovláda rohový spoj 
na vložené pero 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
každého žiaka 

Rohový spoj na kolíky, 
rohový spoj na cudzie 
pero 

 
6 

 Žiak má vedieť zhotoviť 
rohový spoj na kolíky  

Žiak vie zhotoviť 
rohový spoj na kolíky 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

Jednoduchá montáž 
skrutkovaním 

 
6 

 Žiak má poznať 
jednoduchú montáž 
skrutkovaním 

Žiak pozná jednoduchú 
montáž skrutkovaním 

Praktické cvičenie Vyhodnotenie 
praktického 
cvičenia 
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Montáž rohová 
uholníkmi 

 
6 

 Žiak má vedieť montáž 
rohovú uholníkmi 

Žiak vie montáž rohovú 
uholníkmi 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

1.  Úvod   
-18hodín 

Predpisy o OBP, predpisy 
o požiarnej ochrane, 
vnútorný dielenský poriadok 
školy 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
  

Ochranné 
pomôcky 
(rukavice, 
zástera) 

Internet  
 

2. Príprava materiálu pri 
strojovom opracúvaní 
- 78  hodín 

Predpisy o OBP pri 
manipulácii 
a sušení reziva  
Panáčková: Technológia 
I pre učebné a študijné 
odbory zamerané na 
spracúvanie dreva a výrobu 
hudobných nástrojov. 
Bratislava 2004 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Sklad reziva 
a materiálov – 
v dielňach 
Spojenej Školy, 
mikrovlná 
sušiareň 

CD, internet 

3. Pomocné práce v 
drevárskej a nábytkárskej 
výrobe 
- 126 hodín 

Panáčková: Technológia 
I pre učebné a študijné 
odbory zamerané na 
spracúvanie dreva a výrobu 
hudobných nástrojov. 
Bratislava 2004 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
  

Hoblica, ručné 
stolárske 
náradie. 
Brúsne 
materiály na 
brúsenie 
ručného náradia 
rôzne stolárske 
sťahováky  
technické 
výkresy 
konštrukčných 
spojov 

CD, internet 

4. Dokončovacie práce a 
povrchová úprava 
- 48 hodín 
 
 
 
 

M.Králiková-
J.Masarovič:Technológia pre 1-3 
ročník OU 
V.Novotný-
Z.Klingora:Technollógia 
Lakovníckych prác 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

 

Vzorky 
materiálov, 
náterových 
hmôt 

CD, internet 

 
5. Ostatná výroba a 
montážne práce 
- 72 hodín 
 

Panáčková: Technológia 
I pre učebné a študijné 
odbory zamerané na 
spracúvanie dreva a výrobu 
hudobných nástrojov. 
Bratislava 2004 
O.Ružička: Výroba  
konštrukčných dosák pre 2-3 
ročník 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

Vzorky 
materiálov, 
vzorky 
konštrukčných 
spojov 

CD, internet 

6. Skladovanie, balenie, 
expedícia výrobkov 
- 48 hodín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panáčková: Technológia 
II, pre učebné a študijné 
odbory zamerané na 
spracúvanie dreva a výrobu 
hudobných nástrojov. 
Bratislava 2004 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

Vzorky 
materiálov 

CD, internet, 
obchodné 
materiály pre 
firmy 
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9.2.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:                     ODBORNÝ VÝCVIK 

Spracovanie dreva  3383 F 

24 hodín týždenne, spolu 744 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

1.  Úvod       18  
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
 Oboznámenie sa 
s pracoviskom 

6  

 

 

 

Žiak má poznať 
pracovisko kde sa bude 
pohybovať a pracovať 
 

Žiak pozná svoje 
pracovisko a udržuje ho 
v čistote 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede, 
diskusia k danej 
téme, 
sledovanie 
činnosti na 
pracovisku 

BOZP a PO na 
pracovisku - vstupné 
školenie 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žiak má poznať predpisy 
o BOZP a PO, právne 
normy, Zákonník práce, 
vnútorný dielenský 
poriadok, zásady prvej 
pomoci, prostredie 
v ktorom bude pracovať 
 

 
Žiak pozná predpisy 
o BOZP a PO, právne 
normy, Zákonník práce, 
vnútorný poriadok 
školy, na pracoviskách  
a strojných zariadeniach 
na ktorých bude 
pracovať 

Ústne preskúšanie 

 

 

 

 

Vyhodnotenie 
testov, ústne 
odpovede 
žiakov 

 

 

 
Vytvorenie skupín, 
úprava pracoviska 
 
 
 
 

6 

 

 

 

 

 

 
Žiak má poznať svoje 
pracovisko a udržiavať 
poriadok 

 
Žiak pozná svoje 
pracovisko, udržiava ho 
v čistote 
 

 

Sústavné 
hodnotenie 

Denné 
vyhodnocovanie 

 

2. Príprava materiálu pri 
strojovom opracúvaní 

78 

 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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BOZP pri manipulácii s 
materiálom na 
jednotlivom strojnom 
zariadení 

6  
Žiak má vedieť ako 
správne manipulovať s 
materiálom pri strojnom 
opracovaní 

Žiak vie správne 
manipulovať s 
materiálom a dodržiavať 
pracovný postup, BOZP 

Pozorovanie Praktické 
preverovanie 
činnosti žiakov 

Ukladanie materiálu na 
kovové palety 

6 
 Žiak má vedieť správne 

poukladať opracovaný 
materiál, správne 
prekladať jednotlivé 
vrstvy 

Žiak vie správne 
odoberať opracovaný 
materiál a správne ho 
ukladať na palety 

Pozorovanie Praktické 
preverovanie 
činnosti žiakov 

 
Ukladanie materiálu na 
manipulačné vozíky 
 

 
6 

 Žiak má vedieť správne 
poukladať materiál na 
manipulačné vozíky 

Žiak vie správne 
poukladať materiál na 
manipulačné vozíky 

Individuálne 
hodnotenie žiakov, 
pozorovanie 

Sledovanie 
činnosti žiaka 

 
Ukladanie prírezov 
(skráteného reziva) 
 
 

 
6 

 Žiak má vedieť správne 
rozložiť rôzne dĺžky reziva  

Žiak vie bezpečne 
poukladať skracované 
rezivo  

Pozorovanie Praktické 
overovanie 

 
Ukladanie rozmietaného 
reziva 
 
 

 
6 

 Žiak má vedieť ukladať 
prírezy a manipulovať s 
ním, dodržiavať BOZP 

Žiak vie uložiť prírezy , 
dodržiavať BOZP 

Pozorovanie Praktické 
preverovanie 
činnosti žiakov 

 
 
Ukladanie odrezkov,  
krajnicových dosák, 
krajníc 
 

 
6 

 Žiak má vedieť ukladať 
odrezky a krajnice, 
roztriediť ich podľa 
kvality 

Žiak vie uložiť odrezky a 
krajnice, roztriediť ich 
podľa kvality, dodržiava 
BOZP 

Individuálne 
hodnotenie žiakov 

Praktické 
overovanie 

 
 
Ukladanie 
veľkoplošných 
materiálov do paliet a 
stojanov ( DTD, 
preglejky, latovky ) 
 

 
 

6 

 Žiak má vedieť 
manipulovať s 
veľkoplošným materiálom 
na pracovisku 

 
Žiak vie bezpečne uložiť 
veľkoplošný materiál na 
plochu a hranu 

 

 

Pozorovanie 

 

Praktické 
overovanie 
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Ukladanie 
veľkoplošných 
materiálov DVD, hobra, 
tenkých preglejok 

 
6 

 Žiak má vedieť správne 
manipulovať s ohybným 
veľkoplošnými materiálmi 

Žiak vie správne 
manipulovať s tenkými 
veľkoplošnými 
materiálmi 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Manipulácia s dýhou, 
ukladanie, triedenie, 
prevoz 

6 
 Žiak má vedieť rozoznať 

jednotlivé druhy dýh, 
triediť ich podľa kvality a  
manipulovať s dýhou  

Žiak pozná základné 
druhy dýh, vie s ňou 
bezpečne manipulovať 

Pozorovanie 

 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
Ústne 
odpovede, 
skúšanie žiaka 

Manipulácia s 
materiálom pri 
skracovaní 

6 
 Žiak má poznať postup 

pri ukladaní skrátených 
dielcov 

Žiak vie správne uložiť 
skracovaný materiál 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

 
Rozmietanie - 
manipulácia s 
materiálom pri strojnom 
opracovaní 

 
6 

 Žiak má vedieť pracovné 
postupy pri  rozmietaní a 
omietaní reziva, správnu 
manipuláciu , dodržiavať 
BOZP  

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri omietaní a 
rozmietaní reziva, 
dodržiava BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 

ústne odpovede 
skúšanie žiaka  

Manipulácia s 
materiálom pri 
zrovnávaní a značenie 
materiálu 

 
6 

 Žiak má vedieť 
manipulovať s materiálom 
pri zrovnávaní, a označiť 
materiál na ďalšie 
opracovanie 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri zrovnávaní 
materiálu, ovláda BOZP  

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
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3. Pomocné práce v 
drevárskej a nábytkárskej 
výrobe 

 
126 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

BOZP vo výrobných 
zariadeniach a 
organizácia práce 

6 
 Žiak má vedieť sa 

bezpečne pohybovať a 
pracovať vo výrobných 
zariadeniach na 
opracovanie materiálu, 
ovládať BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri opracovaní 
materiálu, BOZP 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
Ústne 
odpovede, 
skúšanie žiaka 

Ukladanie dýhy do 
súborov - výroba 
preglejky 

6 
 Žiak má poznať postup 

výroby preglejky 
Žiak ovláda pracovný 
postup pri výrobe 
preglejky, BOZP 

Individuálne a ústne 
hodnotenie, 

pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 

Spájanie zosadeniek 6 
 Žiak má poznať spôsoby 

zosadzovania dýhy 
Žiak vie čo je zosadenka 
a ako sa spája 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
ústne odpovede 

 
Lisovanie 

 
6 

 Žiak má vedieť pracovať 
na lisoch 

Žiak pozná postup pri 
lisovaní, BOZP 

Individuálne a ústne 
hodnotenie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 

BOZP pri výrobe dební 
a paliet 
 
 
 

 
6 

 Žiak  má vedieť postup pri 
výrobe dební a paliet 

Žiak pozná postup pri 
vyhotovení paliet a 
dební 

Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie  

Ústne 
odpovede, 
skúšanie žiaka 

 
Príprava a narezávanie 
materiálu 
 
 

 
6 

 Žiak  má vedieť vybrať a 
manipulovať s materiálom 

Žiak vie pripraviť 
materiál k montáži 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 

 
Zbíjanie dielcov 
 
 
 
 

 
6 

 Žiak má vedieť uložiť a 
pospájať jednotlivé časti 
dební  a paliet 

Žiak vie použiť základné 
spojovacie materiály pri 
spájaní dební 

Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
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Spájanie dielcov s 
sponkami a ostatnými 
spojovacími materiálmi 

 
6 

 Žiak má vedieť použiť aj 
iné spojovacie materiály 

Žiak vie použiť sponky a 
skrutky na spájanie 
materiálov 

 Ústne skúšanie, 

individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

 
Kompletovanie debien a 
paliet 

 
6 

 Žiak má vedieť zhotoviť  
jednoduchú debnu a 
paletu 

Žiak vie pospájať dielce 
do celku 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie, 
odpovede žiaka 

 
Narezávanie a montáž 
lepenky, BOZP 

 
6 

 Žiak má vedieť použiť 
hydroizolačný materiál 

Žiak vie správne 
namontovať 
hydroizolačnú výplň 
dební 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

 
BOZP  a organizácia 
práce v nábytkárskej 
výrobe 

 
6 

 Žiak má vedieť pracovať v 
nábytkárskej výrobe 

Žiak vie bezpečne 
pracovať v nábytkárskej 
výrobe, ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie, 
odpovede žiaka  

 
Montáž jednoduchých  
celkov (korpusov) 

 
6 

 Žiak má vedieť zhotoviť 
jednoduché celky  

Žiak ovláda postup pri 
zhotovení jednoduchých 
celkov (korpusov) 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 

 
Balenie hotových 
výrobkov v 
nábytkárskej výrobe 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť zabaliť 
výrobky do kartónov, fólií 
a iných baliacich 
materiálov 

 
Žiak vie zabaliť výrobky, 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
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Ukladanie hotových 
výrobkov do skladov a 
manipulácia 

 
6 

 Žiak má vedieť 
manipulovať s hotovými 
výrobkami 

Žiak vie manipulovať s 
hotovým výrobkom  

 Individuálne a ústne 
skúšanie sústavné 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

BOZP a organizácia 
práce v stavebno -
stolárskej výrobe 

 
6 

 Žiak má vedieť bezpečne 
pracovať a pohybovať sa 
v stolárskej dielni 

Žiak  vie bezpečne 
pracovať a pohybovať 
sa v priestoroch na 
opracovanie dreva 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Vyhotovenie  latkových 
dverí 

6 
 Žiak má vedieť vyhotoviť 

jednoduché latkové dvere 
Žiak vie vyhotoviť 
jednoduché latkové 
dvere 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Montáž jednoduchých 
rámových konštrukcií 

6 
 Žiak má vedieť vyhotoviť 

a zmontovať jednoduchý 
rám 

Žiak vie vyhotoviť a 
zmontovať jednoduchý 
rám  

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie 

Rozoberanie priečok 6 
 Žiak má vedieť pracovný 

postup pri demontáži 
drevenej priečky 

Žiak vie demontovať 
drevenú priečku ovláda 
BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  
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Montáž drevených 
priečok 

6 
 

Žiak má vedieť osadiť 
jednoduchú drevenú 
priečku 

Žiak vie osadiť 
jednoduchú drevenú 
priečku, ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Montáž podkladových 
lát na drevené obklady 

6 
 

Žiak má vedieť pripraviť 
podklad pre drevený 
obklad 

Žiak vie pripraviť 
podklad pre montáž 
drevených obkladov 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Montáž obkladov 6 
 Žiak má vedieť 

namontovať  jednoduché 
drevené obklady 

Žiak vie namontovať 
jednoduché drevené 
obklady 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

4. Dokončovacie  práce a 
povrchová úprava 

48 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

   

 
BOZP a pracovné 
postupy 
 
 
 
 

 
6 

 Žiak má vedieť a poznať 
pracovné postupy  pri 
povrchovej úprave 
výrobkov 

Žiak  vie pracovné 
postupy  pri povrchovej 
úprave výrobkov , BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
Vyspravovanie vád a 
tmelenie podkladu pod 
náter 
 

     6  Žiak má vedieť vyspraviť 
a pripraviť podklad pod 
náter  

Žiak vie pripraviť 
podklad pre povrchovú 
úpravu 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Odmasťovanie a 
brúsenie dielcov 
 

     6  Žiak má vedieť pripraviť a 
odmastiť podklad pod 
náter 

Žiak vie odmastiť a 
očistiť podklad pod 
náter 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  
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Úprava podkladu - 
ochrana proti škodcom 
a hnilobe  
 
 
 
 

 
 6 

 
Žiak má vedieť pracovať s 
náterovými  hmotami na 
ochranu dreva  

Žiak vie pracovať s 
náterovými hmotami , 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Povrchová úprava so 
základnými náterovými 
hmotami 

6 
 

Žiak má vedieť navrhnúť 
a  použiť základnú 
náterovú hmotu 

Žiak vie navrhnúť  a 
použiť náterové hmoty , 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Náter dreveného 
oplotenia 

6 
 

Žiak má vedieť použiť 
náterovú hmotu na 
drevené oplotenie 

Žiak vie používať 
náterové hmoty , ovláda 
pracovný postup pri 
nátere oplotenia 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Náter kovového 
oplotenia 

6 
 

Žiak má vedieť pracovný 
postup pri nátere 
kovového oplotenia,  
správne použiť náterové 
hmoty  

Žiak vie správny 
pracovný postup , vie 
správne použiť náterové 
hmoty na kovové 
oplotenie 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Povrchová úprava 
striekaním 

6 
 

Žiak má vedieť pracovný 
postup pri povrchovej 
úprave striekaním, ovláda 
BOZP a PO 

Žiak vie správny 
pracovný postup pri 
povrchovej úprave 
striekaním, ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

5.Ostatná výroba a 
montážne práce 

72 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

BOZP a pracovné 
postupy pri montážnych 
prácach 

6 
 

 Žiak má vedieť 
jednoduché pracovné 
postupy pri montážnych 
prácach 

Žiak  vie jednoduché 
pracovné postupy  pri 
montážnych prácach, 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  
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Montáž jednoduchých 
rámov 

6 
 

Žiak má vedieť 
jednoduché pracovné 
postupy pri montáži 
rámov 

Žiak vie vyhotoviť 
jednoduché rámy  

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Montáž jednoduchých 
korpusov 

6 
 

Žiak má vedieť pracovný 
postup pri vyhotovení 
jednoduchého korpusu 

Žiak vie vyhotoviť 
jednoduchý korpus, 
ovláda  BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Montáž zásuviek 6 
 

Žiak má vedieť vyhotoviť 
zásuvku stola 

Žiak vie vyhotoviť 
zásuvku stola, ovláda 
BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Montáž regálovej 
zostavy 

6 
 

Žiak má vedieť pracovný 
postup pri vyhotovení 
jednoduchého regálu 

Žiak vie vyhotoviť 
jednoduchý regál , 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Výrobné zariadenia na 
výrobu laťovkových 
stredov 

6 
 

Žiak má poznať postup 
výroby laťovkových 
stredov 

Žiak pozná postup pri 
výrobe laťovkových 
stredov 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Práce pri narezávaní 
dielcov na laťovkové 
stredy 

6 
 

Žiak má poznať strojné 
zariadenia pri narezávaní 
dielcov na laťovkové 
stredy 

Žiak pozná zariadenia na 
výrobu laťovkových 
stredov, obsluhu, ovláda 
BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Lepenie laťovkových 
stredov 

6 
 

Žiak  má poznať  práce pri 
lepení  laťovkových  
stredov 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri lepení 
laťovkových stredov 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  
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Profilovanie 
laťovkových stredov a 
formátovanie   

 
6 
 
 

 
 
Žiak má vedieť pracovať 
so strojným zariadením 
na opracovaní 
laťovkových stredov 

 
Žiak vie pracovať so 
zariadením pri 
opracovaní laťovkových 
stredov, ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Vyspravovanie vád na 
laťovkových stredov 

6 
 

 
 
Žiak má vedieť vyspraviť 
vady dreva 

 
Žiak vie vyspraviť vady 
dreva , ovláda pracovné 
postupy pri práci, BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Manipulácia s 
materiálom pri výrobe 
laťovkových stredov 
 
 

 
      6 

 
Žiak má vedieť 
manipulovať s 
materiálom, ovládať 
BOZP 

Žiak vie manipulovať s 
materiálom, ovláda 
BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Ukladanie  do paliet, 
páskovanie , presun 
materiálu medzi 
jednotlivými 
pracovnými operáciami 
 

6 
 

 
Žiak má vedieť bezpečne 
pracovať s materiálom  
pri presune medzi 
jednotlivými operáciami 

Žiak vie manipulovať s 
materiálom, ovláda 
BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

6. Balenie, skladovanie, 
expedícia výrobkov 

48 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

BOZP pracovné 
postupy pri skladovaní  
a expedícii výrobkov 

6 
 

Žiak má vedieť bezpečné 
pracovné postupy pri 
skladovaní a expedícii 
výrobkov 

Žiak ovláda bezpečné 
pracovné postupy pri 
manipulácii v skladoch 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
Manipulácia s dýhami a 
viazanie do zväzkov 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť správne 
manipulovať s dýhou  

 
Žiak vie správne 
manipulovať s dýhou , 
ukladať ju do zväzkov, 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
Ukladanie prírezov do 
paliet, páskovanie 

 
6 

 
Žiak má vedieť správne 
manipulovať s materiálom 
, ukladať ho na palety, 
páskovať 

Žiak vie správne ukladať 
materiál do paliet, 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  
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Balenie hotových 
výrobkov do kartónov 
 

 
6 
 
 
 

 
 
Žiak má vedieť správne 
zabaliť výrobky do 
kartónov 

 
Žiak vie správne zabaliť 
výrobky do kartónov, 
ovláda BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
Balenie výrobkov do 
fólii 

 
6 
 

 
 
Žiak má vedieť správne 
zabaliť výrobky do fólii 

 
Žiak vie správne zabaliť 
výrobky do fólii 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
Manipulácia s paletami 
a prepravkami 

 
     6 

 
 
Žiak má vedieť presúvať  
palety a prepravky 

 
Žiak vie bezpečne 
používať  manipulačné 
vozíky pri preprave 
paliet a rôznych 
prepraviek 

 Individuálne a ústne 
skúšanie, 
pozorovanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
Nakladanie paliet na 
dopravné prostriedky 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť nakladať 
palety a rôzny materiál na 
dopravný prostriedok 

 
Žiak vie správne 
pracovné postupy pri 
nakladaní výrobkov 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Manipulácia  a 
skladovanie náterových 
hmôt 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť uskladniť 
a manipulovať  s 
náterovým  hmotami 

 
Žiak vie manipulovať s 
náterovými hmotami 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
7. Odborný rozvoj 
 
 

 
354 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Odborná prax v 
prvovýrobe 
 

 
177 

 
  

  

Odborná prax v 
drevárskej a nábytkárskej 
výrobe 
 

 
177 
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10 ÚČELOVÉ KURZY/UČIVO 

 
Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov odborného vzdelávania a prípravy sú účelové kurzy, 

ktoré predstavujú integrujúcu zložku vedomosti, zručnosti a postojov. V nadväznosti na získane 
poznatky v oblasti teoretického a praktického vzdelávania účelové učivo poskytuje žiakom doplňujúce, 
rozširujúce, upevňovacie a overovacie vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebne na zvládnutie 
situácií a aktivít, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností. 

Prehľad účelových kurzov: 
 
1)  Ochrana života a zdravia 
2)  Telovýchovno-výcvikový kurz 
 

10.1 CHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Účelový kurz Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho 
zameranie musí byť štruktúrované tak, aby sa nim rozšírili vedomosti žiakov, precvičili požadovane 
zručnosti a prehĺbili osvojene postoje a návyky. Obsah kurzu nadväzuje na účelové praktické cvičenia 
a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a 
praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov je slovne. Navrhované obsahové 
zameranie kurzu je zhodne pre všetky tri formy jeho realizácie – denne dochádzka, internátna forma 
alebo kombinácia predchádzajúcich foriem. Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie výstupných 
vedomostí žiakov v poskytovaní zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu ohrozenia 
materiálnych hodnôt a prírody. Účelové praktické cvičenia pre dvojročný učebný odbor – spracúvanie 
dreva je jedenkrát za rok v 1. aj 2. ročníku v rozsahu 6 hodín v teréne. Účelové praktické cvičenia sa 
vykonávajú po triedach, výnimočne po ročníkoch. Presný termín urči riaditeľ školy. Účasť žiakov je na 
praktické cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerane úlohy podľa 
lekárskeho nálezu. Plán praktické cvičenia určuje ciele a obsah praktické cvičenia, priestory na 
činnosť, zaradenie učiteľov školy do výkonových funkcii. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu 
žiakov, materiálno, hygienicko-zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so 
spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Program praktického cvičenia sa 
realizuje spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa nezapočíta do času 
praktického cvičenia, ak nie je jeho súčasťou. Účasť učiteľov na účelových praktických cvičeniach je 
započítaná do ich vyučovacej povinnosti. Vyhodnotenie praktického cvičenia vykoná riaditeľ školy na 
najbližšej pedagogickej porade. 

Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v druhom ročníku v trvaní 3 dni po 6 hodín 
výcviku, internátnou formou 5 dní. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ školy určí vedúceho, 
termíny, spôsob realizácie a miesto konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy 
učiteľov a účastníkov kurzu, materiálne, finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. Účasť 
žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze zúčastňujú len so súhlasom lekára 
a plnia úlohy primerane zdravotnému stavu. Kurz sa organizuje v spolupráci s Radou školy, 
zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami, s orgánmi štátnej správy 
(miestnou vojenskou správou, policajným zborom, útvarmi civilnej ochrany apod.). Realizuje sa 
internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na zamestnanie. Odporúča sa podľa 
možnosti využívať internátny spôsob pobytu na kurze. Kurz organizovaný dennou dochádzkou sa 
uskutočňuje v teréne mimo priestorov školy. Podľa podmienok je možne uvedené spôsoby realizácie 
kurzu aj kombinovať. 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti 
musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardmi. 
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Prehľad výkonových štandardov 
Absolvent má: 

 popísať právne normy upravujúce povinnosti prípravy občanov Slovenskej republiky na 
ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti, 

 mať prehľad o orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej a 
humanitárnej výchove občanov, 

 mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, 

 mať základné schopnosti pri riešení mimoriadnych situácií alebo udalosti, 

 chrániť prírodu a životné prostredie, 

 mať záujem o športové aktivity podporujúce jeho telesný a zdravotný rozvoj. 
 
Prehľad obsahových štandardov 

 Teoretická príprava 

 Praktický výcvik 

 Mimovyučovacie aktivity 
 
Popis obsahových štandardov 
Teoretická príprava 
 

Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v účelových 
praktických cvičeniach. Žiaci sa oboznamujú s právnymi normami, ktoré upravujú povinnosti občanov 
na ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti ako aj o organizáciách podieľajúcich sa na 
brannej, ekologickej a humanitárnej výchove. Získajú poznatky o dôležitých medzinárodných 
dohodách, o poslaní a funkcii ozbrojených síl, armády a civilnej ochrany v SR, o najnovších 
poznatkoch z dopravnej výchovy, zdravovedy a ekológie, o technických športoch, sebaobrane, o 
právnych podmienkach vlastnenia a používania zbrane a iných prostriedkov sebaobrany. Teoretická 
príprava trvá 3 hodiny. 

 
Praktický výcvik 
Prakticky výcvik sa zameriava na komplex týchto tematických celkov: 
 

 Zdravotnícka príprava (5 hodín) dopĺňa učivo účelového praktického cvičenia. Žiaci sa 
zdokonaľujú v poskytovaní prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach hadom, popáleninách a 
priestreloch. Vedia zhotoviť improvizovane nosidla a určiť poradie naliehavosti ošetrenia 
zranených osôb ako je umele dýchanie, kriesenie, stabilizovaná poloha, poleptania chemickými 
látkami, otravy a omrzliny. 

 

 Mimoriadne udalosti – civilná ochrana (5 hodín) môže byť modelovaný na používanie signálov v 
priebehu činnosti. Žiaci sa naučia správne reagovať na požiar, výbuch plynu, zával alebo zosuv 
pôdy, letecké nešťastie, radiačnú haváriu, otravu potravinami a vodou. 

 

 Pobyt v prírode (5 hodín) obsahuje komplex činnosti spojených s vybudovaním stanového tábora. 
Žiaci sa naučia pripravovať stravu v improvizovaných podmienkach a na provizórnych 
prostriedkoch, vybudovať a označiť trať pre orientačný beh, zrealizovať preteky podľa pravidiel. Sú 
vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, 
liečivých a chránených rastlín. 

 

 Technické činnosti a športy (3 hodiny) sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do 
športových zariadení, kde majú možnosť sledovať ukážky športovej streľby, rádioamatérskej a 
spojovacej činnosti, športového potápania a vodáctva, modelárstva, leteckých športov a 
parašutizmu, horolezectva a týmto sa motivovať k aktívnejšej športovej činnosti. Zároveň 
získavajú prehľad o náročnosti športových výkonov, výkonovej obtiažnosti, pravidlách a zásadách 
športovej činnosti. 
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Mimovyučovacie aktivity 
 

Teoretická príprava a praktický výcvik sa odporúčajú spojiť s mimovyučovacimi aktivitami. 
Odporúča sa organizovať podľa podmienok aj zdokonaľovací plavecký výcvik, rôzne športové súťaže 
podľa osobitných predpisov. 

 
 

10.2 KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
Kurz pohybových aktivít sa organizuje v prvom a druhom ročníku štúdia v rozsahu 5 dni , 

najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.. Môže sa organizovať ako plavecký výcvik a lyžiarsky 
výcvik. Kurz nadväzuje na výučbu plávania a lyžovania základnej školy. Žiaci si osvojujú športové a 
úžitkové spôsoby plávania a lyžovania, zvyšuje sa úroveň ich pohybových schopností, upevňuje sa ich 
zdravie, zvyšuje telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. Názorné a praktické metódy prevládajú nad 
verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné. Presný termín určí riaditeľ školy. 

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

Prehľad výkonových štandardov 
Absolvent má: 

 zvládnuť techniku plaveckých spôsobov – kraul, znak, prsia, ľubovoľný spôsob, skoky do 
vody, 

 zvládnuť základy lyžiarskej techniky, 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc pri záchrane topiaceho sa a pri úrazoch na lyžiarskych 
svahoch. 

 
Prehľad obsahových štandardov 
 
1. Plávanie 
2. Lyžovanie 
 
Popis obsahových štandardov 
Plávanie 
 

Plávanie zvyšuje úroveň pohybových schopností žiakov, najmä vytrvalosti. Žiaci si osvojujú 
základné poznatky z teórie plávania, jeho špecifika z hľadiska biomechaniky a fyziológie. Pôsobenie 
plávania na organizmus človeka je mimoriadne významné. Žiaci takto získavajú poznatky aj o využití 
svojho voľného času, informácie o kondičných praktických cvičeniach, rehabilitačného a rekreačného 
plávania. Osvojujú si tiež pravidlá plávania a správneho dýchania. Hodnotia sa technika plávania, 
uzlové body v technike a zručnosti pri záchrane topiaceho sa. 

 
Lyžovanie 
 

Lyžovanie ma nezastupiteľne miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého 
jednotlivca. Prispieva k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, 
pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným žiakom, prispieva k psychickému, sociálnemu 
a morálnemu vývinu mládeže. Žiaci by mali zvládnuť bezpečné ovládanie lyži v primeranom 
lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou. Výcvik by sa mal zamerať na zvládnutie znožného 
oblúka prestúpením v širšej stope, vyvážený dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo svahom, 
správne rozloženie hmotnosti, postavenie a vytočenie trupu, prenášanie 

váhy z jednej lyže na druhú, pre pokročilých lyžiarov sa odporúča zvládnuť striedavý beh 
dvojkročnej a súpažnej techniky. Kurz poskytuje aj informácie o lyžiarskom výstroji a 
nebezpečenstvách zimného pobytu v horách. 
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10.3 OBSAHOVÉ ZAMERANIE ÚČELOVÝCH CVIČENÍ  

Náplň účelových cvičení je tvorená z obsahu tematických celkov, ktorú vzhľadom na 
rôznorodosť školských vzdelávacích programov na našej škole nie je možné jednoznačne vymedziť. 
Preto plánuje ich obsah riaditeľom školy poverený učiteľ a jeho plán sa po schválení stáva 
dokumentom realizácie účelových cvičení.  

Obsah tvoria vhodne zostavené tematické celky v nasledujúcich blokoch:  

-  Aktuálne problémy ľudstva a ich riešenie  

-  Zdravotná príprava  

-  Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana  

-  Pohyb a pobyt v prírode  

-  Technické činnosti a športy  

 

Tematický celok  

 

Zdravotná príprava  
 

Obsah: Kvalita poskytnutia prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy 
zdravia súvisí s úrovňou vedomostí a zručností osoby, ktorá ju poskytuje. Od nej závisí často aj miera 
utrpenia postihnutého a trvanie liečby. Preto je obsah zdravotnej prípravy žiakov stredných škôl 
zameraný najmä na prehĺbenie vedomostí a zdokonalenie zručností v jej poskytovaní. Jedná sa o 
všeobecné zásady prvej pomoci, prístup k zranenému, poradie naliehavosti ošetrenia pri skupinových 
nešťastiach, stavy náhlych porúch dýchania, zásady a spôsoby umelého dýchania, ošetrenie 
poranených končatín, masáž srdca a proti šokové opatrenia. V tomto tematickom celku sa preberá aj 
problematika poskytovania prvej pomoci pri otravách hubami, alkoholom a drogami. Žiaci získavajú 
poznatky aj o odsune zranených osôb a technike použitia zdravotníckych prostriedkov prenášania 
zranených.  

 

Obsahový štandard  

 

 Zdravotná príprava (prvé cvičenie)  

 

 všeobecné zásady prvej pomoci (prístup k zranenému, poradie naliehavosti ošetrenia) a zásada 3T (ticho, 

teplo, transport),  

 druhy a použitie zdravotníckeho materiálu,  

 zásady ošetrenia rany,  

 poruchy dýchania, dusenie (prvá pomoc, zásady a spôsob umelého dýchania, nácvik s využitím resuscitačnej 

bábky),  

 masáž srdca – technika nepriamej masáže srdca,  

 prvá pomoc pri rôznych druhoch krvácania,  

 stabilizovaná poloha na boku.  

 

 Zdravotná príprava (druhé cvičenie)  

 

 šok a proti šokové opatrenia,  

 základná obväzová technika,  

 prvá pomoc pri poranení hlavy ,  

 prvá pomoc pri poranení hrudníka,  

 prvá pomoc pri poranení brucha .  

 

 Zdravotná príprava (tretie cvičenie)  

 

 prvá pomoc pri poruchách pohybovej sústavy (pomliaždeniny, vyvrtnutia, vytknutia, zlomeniny), použitie 

nafukovacej dlahy,  

 znehybnenie zlomenín dolnej a hornej končatiny, použitie trojrohej šatky.  

 

 Zdravotná príprava (štvrté cvičenie)  
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 ochrana proti besnote, príznaky zvierat s nákazlivými chorobami, likvidácia hlodavcov,  

 rozlišovanie húb, prvá pomoc pri otrave hubami,  

 prvá pomoc pri otravách alkoholom a pri použití drog,  

 rozlišovanie zlomenín rebier a ich ošetrenie,  

 pomoc pri poranení chrbtice a panvy,  

 odsun jednotlivcov a skupín zranených osôb, použitie zdravotníckych popruhov a zdravotníckych nosidiel, 

improvizované zdravotnícke prostriedky.  

 

Výkonový štandard  

 

1. Všeobecné zásady prvej pomoci  

 

a) vedomosti  

1.1  Popísať, ako organizujeme poskytnutie prvej pomoci pri poranení viacerých osôb.  

1.2  Ako rozdeľujeme prvú pomoc a aké zásady treba dodržiavať pri jej poskytovaní?  

 

2. Bezvedomie, porucha a zastavenie dýchania a zastavenie srdcovej činnosti  

 

a) vedomosti  

2.1  Ako poznáme stav, kedy človek nedýcha?  

2.2   Popísať postup prvej pomoci osobám ktoré nedýchajú.  

2.3  Ako poskytujeme prvú pomoc osobám v bezvedomí, ktoré dostatočne dýchajú?  

 

b) zručnosti  

2.4  Ukázať, ako ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy.  

2.5  Vykonať správne umelé dýchanie a nepriamu masáž srdca  

 

3. Krvácanie a šok  

 

a) vedomosti  

3.1  Ako najrýchlejšie zastaviť krvácanie z veľkých tepien?  

3.2  Aké sú príznaky vnútorného krvácania?  

3.3  Popísať hlavné príčiny šoku.  

 

b) zručnosti  

3.4  Ošetriť „zranenú” tepnu tlakovým obväzom.  

3.5  Vykonať autotransfúziu zraneného.  

 

4. Prvá pomoc pri poruchách pohybovej sústavy    

 

a) vedomosti  

4.1  Popísať postup pri ošetrení podvrtnutia.  

4.2  Ako poskytujeme prvú pomoc pri otvorených zlomeninách?  

4.3  Čo je improvizácia pri znehybnení?  

 

b) zručnosti  

4.4   Vykonať správne znehybnenie končatiny pomocou Kramerovej dlahy.  

4.5 Vykonať správne znehybnenie hornej končatiny veľkým závesom pomocou trojrohej šatky.  

 

5. Ochrana pred nákazlivými chorobami, prvá pomoc pri otravách  

 

a) vedomosti  

5.1  Vymenovať elementárne infekčné ochorenia.  

5.2  Ako sa prejavuje ochorenie na besnotu a na tetanus?  

5.3  Aké sú zásady ochrany ľudí pred nákazami?  

5.4  Ako sa poskytuje prvá pomoc pri otravách?  

5.5  Ako postupujeme pri podozrení na otravu alkoholom, drogami a žieravinami?  

5.6  Aké sú príznaky otravy bojovými otravnými látkami a ako poskytujeme prvú pomoc pri ich  

       užití?  
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6. Transport zranených  

 

a) vedomosti  

6.1  Aké platia zásady transportu zranených na nosidlách?  

       Uviesť príklady improvizovaných nosidiel.  

 

b) zručnosti  

6.2  Ukázať, aká je správna poloha zranenej osoby na hrudníku a v bezvedomí pri transporte.  

6.3  Ukázať polohu pri poranení brucha a pri šoku počas transportu. 

 

Tematický celok  

 

Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana  
 

Obsah:  
Opatrenia školy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.  

 

Obsahový štandard  
1. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (prvé cvičenie)  

 vymedzené časti opatrení školy v civilnej ochrane podľa metodických smerníc platných pre CO,  

 organizácia CO na škole,  

 výdaj PIO,  

 spôsoby spúšťania varovných signálov a vyhlasovanie doplnkových slovných informácií, činnosť po 

varovaní (systém monitorovania v SR),  

 prostriedky individuálnej ochrany (ochranná maska, ochranný odev, ochranné rúško, čistenie a nosenie 

ochrannej masky),  

 typy úkrytov pre kolektívnu ochranu obyvateľstva.  

 

2. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (druhé cvičenie)  

 história civilnej ochrany, história, vznik a vývoj medzinárodného humanitného práva, súčasné postavenie 

CO v spoločnosti, právna úprava CO,  

 možné zdroje ohrozenia v mieste sídla školy – výpis z analýzy územia, v ktorom sa škola nachádza,  

 definícia, delenie a charakteristika mimoriadnych udalostí, príčiny vzniku mimoriadnych udalostí,  

 kompletizácia ochrannej masky, jej ošetrovanie a skladovanie,  

 čiastočná a úplná očista.  

 

3. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (tretie cvičenie)  

 riešenie následkov mimoriadnych udalostí v škole, v obci a okrese,  

 záťažové situácie,  

 identifikácia zápalných prostriedkov a látok,  

 technické prostriedky požiarnej ochrany v sídle školy,  

 spôsoby hasenia požiarov v lokalite (škola, príroda),  

 záchrana osôb pri požiari a prvá pomoc.  

 

4. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (štvrté cvičenie)  

 ochrana obyvateľstva v okolí jadrovo-energetických zariadení,  

 ochrana obyvateľstva v okolí vodohospodárskych diel,  

 ochrana pred biologickými a chemickými zbraňami,  

 záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.  

 

Výkonový štandard  

 

1. Opatrenia školy v prípade mimoriadnych situácií  

 

a) vedomosti  

1.1  Vysvetliť pojmy mimoriadna situácia a mimoriadna udalosť.  

1.2  Objasniť pojmy civilnej ochrany ukrytie a evakuácia.  

1.3  Uviesť, akým spôsobom sa žiaci dozvedia o evakuácii.  

1.4  Ktoré sú nevyhnutné opatrenia pri úniku nebezpečných látok?  
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1.5  Vymenovať varovné signály všeobecné ohrozenie a vzdušný poplach.  

1.6  Aký signál znamená ukončenie ohrozenia?  

 

2. Požiarna ochrana  

 

a) vedomosti  

2.1  Ktoré zápalné bojové prostriedky poznáme?  

2.2  Aký je postup pri hasení požiarov týmito prostriedkami?  

2.3  Čo sú to požiarne poplachové smernice a aký majú obsah na vašej škole?  

2.4  Vymenovať improvizované hasiace prostriedky a uviesť príklady ručných hasiacich  

       prístrojov.  

 

3. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia  

 

a) vedomosti  

3.1  Vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia.  

3.2  Aké sú druhy jadrových zbraní a ako sa určuje ich kaliber?  

3.3  Ako sa chránime pred účinkami prenikavej radiácie a svetelným žiarením?  

3.4  Ako delíme otravné látky podľa škodlivých účinkov?  

3.5  Ako sa chránime pred účinkami otravných látok?  

 

Tematický celok  

 

Pohyb a pobyt v prírode  
 

Obsahový štandard  

 

1. Pohyb a pobyt v prírode (prvé cvičenie)  

 určovanie svetových strán podľa prírodných javov v teréne,  

 orientácia v teréne podľa mapy (usmernenie mapy),  

 orientácia v teréne podľa buzoly,  

 overovanie a rozširovanie poznávania topografických značiek,  

 orientácia mapy podľa buzoly,  

 určovanie azimutu na terénny bod,  

 zisťovanie vlastného stanovišťa na mape.  

 

2. Pohyb a pobyt v prírode (druhé cvičenie)  

 precvičenie odhadu vzdialeností (odhad, šírková a výšková metóda),  

 meranie azimutov na mape a ich prenášanie do terénu,  

 určovanie stanovišťa na mape pomocou buzoly (spätné prenášanie azimutov),  

 kreslenie pochodovej osi (náčrt podľa mapy s doplnením potrebných údajov).  

 

3. Pohyb a pobyt v prírode (tretie cvičenie)  

 kótovanie vo vrstevniciach, doplnkové vrstevnice, zobrazenie terénnych tvarov vrstevnicami,  

 určovanie nadmorskej výšky orientačného bodu v teréne na mape.  

 

4. Pohyb a pobyt v prírode (štvrté cvičenie)  

 zhotovenie topografického náčrtu,  

 príprava a výber priestoru (stanovíšť) pre orientačný (beh podľa azimutu).  

 

Výkonový štandard  

 

1. Pohyb v prírode – topografia  

 

a) vedomosti  

1.1  Zistiť pomocou vrstevnice na mape nadmorskú výšku určeného stanovišťa.  

1.2  Odmerať vzdialenosť medzi dvoma danými bodmi na mape.  

1.3  Čo je azimut a ako ho meriame?  
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b) zručnosti  

1.4  Orientovať mapu pomocou buzoly.  

1.5  Určiť stanovište svojej školy na mape.  

1.6  Určiť hlavné a vedľajšie svetové strany pomocou buzoly.  

1.7  Urobiť jednoduchý náčrt z okolia školy.  

 

2. Pobyt v prírode  

2.1  Aké podmienky musíme rešpektovať pri výbere miesta pre stanový tábor?  

2.2  Ktoré podmienky musia byť dodržané pri budovaní ohniska v prírode ?  

 

Hodnotenie vedomostí a zručností  
Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov z učiva nie je unifikované a nie je predpísaná ani ich 

klasifikácia. Zjednotenie požiadaviek na výkony žiakov preto predstavujú vzdelávacie štandardy. 
Štandardy pre stredné školy patria k základným pedagogickým dokumentom, ktoré sa spolu s 
ostatnými dokumentmi učiva ochrany života a zdravia používajú na riadenie pedagogického procesu. 
Nadväzujú na učebné osnovy v ktorých je vymedzený obsah základného učiva v tematických celkoch, 
ktoré tvorí obsahový štandard. Výkonový štandard, ktorý konkretizuje požiadavky na žiakov je 
súčasťou štandardov predmetov štátneho programu vzdelávania a tematických celkov tohto 
dokumentu. Štandard ŠVP, ochrana života a zdravia má slúžiť učiteľom, ale aj vedeniu školy, 
inšpekčným orgánom prípadne rodičom na monitorovanie vedomostí a zručností z predpísaného 
učiva a ako východiskový materiál na zisťovanie rozsahu a hĺbky osvojenia základného učiva. Z 
funkcie štandardov teda vyplýva, že do okruhu ich užívateľov budú patriť najmä tvorcovia didaktických 
testov, riadiaci a vedúci pracovníci, kontrolné orgány a samotní učitelia. Dostupné musia byť aj 
rodičom, žiakom a širokej verejnosti. V zmysle kvantitatívnom sa jedná o minimum vedomostí a 
zručností. Ich hodnotenie je v kategóriách splnil – nesplnil. Za splnený štandard pre určitú skupinu 
žiakov (triedu záverečného ročníka) sa považuje výsledok splnenia požiadaviek u 75 % žiakov v 
danom tematickom celku. Uvedené štandardy prezentujú spôsob použitia, a možno ich využívať aj 
alternatívne podľa prebratého učiva. Ich overovanie by sa malo realizovať najmä na záver štvrtého 
účelového cvičenia a pred ukončením kurzu na ochranu života a zdravia.  

 

Bezpečnostné opatrenia pri účelových cvičeniach školy a pri kurze na ochranu života a zdravia 
(ďalej KOŽAZ)  
1. Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní účelového cvičenia a KOŽAZ zodpovedá vedúci 

účelového cvičenia, ktorý je povinný:  

- zabezpečiť označenie priestoru cvičenia a poriadkovú službu v nebezpečných miestach, označenie a 

ohraničenie nebezpečných prechodov a miest,  

- označiť miesta imitácie činností a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií,  

- udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov,  

- spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych podmienok, aby sa nimi 

oboznámili všetci účastníci cvičenia,  

- kontrolovať osobne a prostredníctvom poverených zástupcov a pomocníkov dodržiavanie bezpečnostných 

opatrení počas cvičenia.  

 

2. Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia a KOŽAZ sú zodpovední vedúci na 

jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní:  

- oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami,  

- oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich,  

- kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej činnosti.  

 

3. Počas účelového cvičenia a KOŽAZ je zakázané:  

- prevážať imitačné prostriedky spoločne s osobami,  

- používať nesprávnu alebo poškodenú techniku a dopravné prostriedky,  

- pohybovať sa a zdržiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky,  

- používať rádiostanice bližšie ako 100 m od vedenia vysokého napätia, pracovať s nimi bez uzemnenia,  

- používať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky alebo ich improvizáciu,  

- rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie,  

- používať zápalné a dymové prostriedky bližšie ako 50 m od osôb a ľahko zápalných látok (materiálov), 

dymové prostriedky nepoužívať menej ako 200 m od obydlia a komunikácií,  

- uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách,  

- zbierať nepoužité – nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich,  
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- vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia inou osobou,  

- dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez preverenia ich odpojenia od 

elektrickej energie,  

- pohybovať sa v nebezpečných miestach,  

- vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov,  

- rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru,  

- piť vodu z nepreverených vodných zdrojov.  

 

4. Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia  

- dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte (mieste),  

- pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu,  

- zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí a technologických zariadení výrobného procesu,  

- uskutočniť prieskum predpokladaných miest cvičenia,  

- priestory činnosti označiť stanovenými značkami (tabuľkami),  

- nedovoliť prekročenie pobytu a práce v ochranných maskách a iných ochranných prostriedkoch. 

 

5. Pri činnosti v lesných priestoroch  

- uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta,  

- zaistiť dodržiavanie všetkých protipožiarnych opatrení,  

- zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri možnom úraze, proti uštipnutiu hadom, otravám a pod.  

 
Poznámka: 

V detašovanom pracovisku tohto odboru (ÚVTOS Sučany) sa z dôvodu špecifických podmienok výchovno-

vzdelávacieho procesu organizujú účelové cvičenia v priestoroch športového areálu ÚVTOS, KOŽAZ sa plní 

výlučne formou dennej dochádzky, takisto v priestoroch športového areálu ÚVTOS Sučany. 
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11 PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVANIA V ŠTUDIJNOM 
ODBORE 

11.1 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie ako i praktické vyučovanie je realizované v budove školy na Ul. 
Československej armády 24, Martin. Praktické vyučovanie vo vyšších ročníkoch je v našej škole 
zabezpečované, v záujme lepšej prípravy absolventov pre prax, vo vybraných firmách regionu.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelária pre zástupcov riaditeľa školy teoretického vyučovania,  
kancelária pre zástupcu riaditeľa školy praktického vyučovania, 
kancelárie hlavných majstrov odbornej výchovy, 
kancelárie pre sekretariát, 
kabinet pre výchovné poradkyne. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovne pre učiteľov a majstrov odbormej výchovy,  
kabinety  pre učiteľov, 
6 multimediálnych učební, 
10 odborných učební. 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie pre ekonómov , správcu, energetika, správcu počítačovej siete,  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa stolárska, zámočnícka, 
kotolňa, 
vzduchotechnika, 
archív. 

Ďalšie priestory: 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
sklady učebných pomôcok , sklad učebníc, knižnica, 
sklady náradia, nástrojov, 
sklady materiálov, surovín a polotovarov, 
spoločenská miestnosť. 

 
Makrointeriéry: 

Budova teoretického vyučovania 

Dielne praktického vyučovania 
 

 Kancelária prípravára výroby 

 Kancelária technika pre OBZP, PO a CO 

 Odborné cvičné učebne 

 Kotolňa 

 Dielňa  

 Sklady pre stroje, nástroje, náradia, materiál 

 Hygienické zariadenia (WC, sprchy) 

 Školský dvor - fontána  
Školská výdajná jedáleň  
Kinosála s kapacitou 400 miest 
 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie  
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2. Odborná učebňa fyziky 
3. Odborná učebňa etickej výchovy 
4. 4 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
5. Odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
6. Telocvičňa - športová hala, gymnastická telocvičňa, posilňovňa, sauna 

Vyučovacie exteriéry 
Školské  futbalové ihrisko s atletickou dráhou 
Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom 
Hádzanárske ihrisko 
 
Zmluvné pracoviská 
 
KIA  Motors Slovakia, a.s., 
Volkswagen Slovakia, a.s., 
Viena Internacional, s.r.o., 
autoservisy v regione, 
Lombardiny Slovakia, s.r.o., 
a ďalšie firmy a úrady.  
 

11.2 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 
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.  

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých 
vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so 
štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odbornej výchovy, ktorí realizujú školský 
vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov 
potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi 
platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích 
a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, upratovačky 
a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   
predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po 
dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.  

Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej 
starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu 
usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu 
a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha 
kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 
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poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, školský poriadok, vnútorný mzdový 
predpis a pod.).  

 

11.3 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového učebného 
plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských 
vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty 
hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týždni. Teoretické vyučovanie začína 
o 7.30 hod., predmet odborný výcvik o 7,00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho programu 
vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-vzdelávací proces sa 
riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský zákon).  

 Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v školských 
zariadeniach: dielne a učebne odborného výcviku, ako aj v kmeňových a zmluvných pracoviskách  
odborného výcviku. Výučba prebieha pod vedením inštruktorov poverených zamestnávateľov 
a MOV. Všetky pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na 
teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch, spravidla každý druhý týždeň.  Ak to 
vyžaduje charakter nácviku, odborný výcvik možno spájať aj do viacdňových celkov  
s rešpektovaním podmienok odboru aj čase prázdnin, cez soboty a nedele. Delenie skupín stanovuje 
platná legislatíva.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom  a praktickom 
vyučovaní a príprave. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka 
a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je 
zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi 
vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojími povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú 
kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to k vytvoreniu veľmi priaznivej 
atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. Tiež stretnutia s rodičmi prvákov 
sú plánované v prvom mesiaci na začiatku školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, kolektívom 
v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania a odborného výcviku, 
metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi 
odborného výcviku na kmeňových a zmluvných pracoviskách. Sú oboznámení s ich povinnosťami, 
právami a postupmi. Zároveň majú možnosť prezrieť si celú školu.   

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou školského 
vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná 
spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania 
záverečných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Maturitná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická skúška trvá 1 poprípade 2 
pracovné dni. Úspešní absolventi školy získajú výučný list v učebných odboroch Strednej odbornej 
škole strojníckej, maturitné vysvedčenie v Strednej odbornej škole podnikania alebo výučný list 
a maturitné vysvedčenie v študijných odboroch Strednej odbornej škole strojníckej.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci školského roka. Kurz na ochranu života 
a zdravia sa organizuje  priebežne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových celkoch v 3. 
ročníku. Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  školy   organizovať s náplňou  
lyžiarsky   a plavecký kurz  skupinovou formou v 1. ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou 
praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných 
technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov 
a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku  maximálnepo dva dni (12 – 14 hodín) 
s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  
vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. 
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Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom 
vyučovaní. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovných 
poradcov, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných 
predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami rodičov. Sú to 
pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú 
zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch 
a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie 
spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou. 

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa organizujú 
v priebehu školského roku. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia, formu prác a ich 
prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach  
a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni. 
 

11.4 PODMIENKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, 
noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, žiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré 
žiaci dostávajú bezplatne. Ich používanie sa dôsledne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v Dennom poriadku praktického 
vyučovania, žiaci ju musia poznať a rešpektovať. Denný poriadok je verejne prístupný vo všetkých 
triedach, pracoviskách.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy, miesta, na ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia 
vyhlášky o evidencii úrazoch detí, žiakov a študentov, traumatologického plánu, nariadenie vlády 
o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a používaní strojov, Zákonníka 
práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, 
inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov a pod.  

Na odbornom výcviku sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov 
a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  
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12 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI  POTREBAMI V UČEBNOM ODBORE   
3383 F SPRACÚVANIE DREVA 

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

Názov školského vzdelávacieho programu Spracovanie dreva 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 
 

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 so sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti) . Špecifickou 
skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní.  

Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo na systematické poskytovanie primeranej 
odbornej starostlivosti uplatňovanej vo výchovno-vzdelávacom procese. Riaditeľ strednej školy musí 
preto zodpovedne zvážiť, či má vo svojej škole vytvorené podmienky pre poskytovanie špeciálno-
pedagogickej starostlivosti všetkým žiakom, ktorí ju potrebujú a ktorých prijíma, aby  im integrácia bola 
prospešná. Pri formulovaní požiadaviek na štúdium takýchto žiakov sme vychádzali z analýzy 
podmienok školy a z doterajších skúseností z práce s týmito žiakmi. Integrácia žiakov so zdravotným 
postihnutím sa realizuje aj na strednej škole, preto je na nás, aké podmienky pre plnohodnotnú 
výchovu  a vzdelávanie týmto žiakom vytvoríme a ako ich pripravíme na výkon budúceho povolania.  

Do učebného odboru 3383 F spracúvanie dreva môžu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár na 
prihláške na strednú školu. Uchádzači nesmú mať poruchy pohybového ústrojenstva, ochorenia 
dýchacích ciest, srdca, ciev, alergické ochorenia, poruchy zraku a sluchu, nesmú trpieť nervovými 
a psychickými poruchami. Študijný a učebný odbor je vhodný aj pre študentov so zníženou pracovnou 
schopnosťou, je však potrebné odporúčanie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia. Pri výkone 
povolania a pri používaní predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov nie je 
predpoklad vzniku choroby z povolania.  

Vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia  

Naša škola vychádza v ústrety žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Ide o 
žiakov ohrozených školskou neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku sociálno-patologických javov, 
nakoľko toto postihnutie je skryté. 

V mesiaci september výchovný poradca monitoruje týchto žiakov v 1.ročníku. Po rozhovore 
a dohode s rodičmi žiak odchádza na pedagogicko-psychologické vyšetrenie do KPPP v Žiline alebo 
do OPPP  v mieste bydliska, nakoľko máme žiakov z viacerých okresov. Následne postupujeme podľa 
odporúčaní KPPP alebo OPPP a metodických pokynov a usmernení k realizácii školskej integrácie. 
Za žiaka s vývinovými poruchami učenia sa považuje žiak, ktorému na základe psychologického 
a pedagogického vyšetrenia bola diagnostikovaná niektorá z vývinových porúch učenia: dyslexia 
(narušená schopnosť čítania), dysgrafia (narušená schopnosť písania), dysortografia (narušená 
schopnosť  ovládania pravopisu), dyskalkúlia (narušená matematická schopnosť), dyspraxia 
(narušená schopnosť vykonávania zložitých manuálnych výkonov) a iné. 

Žiak so špecifickými vývinovými poruchami učenia môže byť: 
 

1. žiak individuálne integrovaný  
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2     žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 
1.   Žiak individuálne integrovaný potrebuje: 

 žiadosť zákonných zástupcov o integráciu 

 správu zo psychologického a pedagogického vyšetrenia a vyjadrenie poradenského 
zariadenia k integrácii 

 rozhodnutie riaditeľa o prijatí žiaka so ŠVVP sa vydáva len v prípade novoprijatého žiaka, 
žiakovi ktorý požiada o integráciu v priebehu školskej dochádzky sa nové rozhodnutie 
nevydáva 

 vyplnenie tlačiva ŠEVT 492820 triednym učiteľom schváleného 1.3.2006 – Návrh     na prijatie 
žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do MŠ, do ZŠ a do SŠ 

 zápis v katalógu : „Žiak postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 
a je evidovaný ako integrovaný.“ 

 do doložky vysvedčenia sa píše: „Žiak v predmetoch ................postupoval podľa 
individuálneho vzdelávacieho plánu.“   

 
2.   Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebuje: 

 súhlas rodiča s úľavami v hodnotení a klasifikácii 

 správu zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia spolu                
s odporúčaniami a záverom vyšetrenia 

 do doložky vysvedčenia sa píše: „Žiak bol v predmetoch...............hodnotený podľa 
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.“ 

 
Telesné postihnutie  Pre výkon prác vo výrobných drevospracovateľských prevádzkach sa 

vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov s nenarušenou pohyblivosťou. 

V dôsledku zvýšeného rizika pri práci so strojmi sú potrebné dobré 

zmyslové orgány, neprípustné sú záchvatové stavy.  

Výroba hudobných nástrojov je náročnejšia na trpezlivosť, zmysel pre 

detail, jemnú motoriku a dobrý zrak.  

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a 

stupňa postihnutia a narušenia.  

 

Zrakové postihnutie  Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a 

stupňa postihnutia a narušenia.  

 

Sluchové postihnutie  Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a 

stupňa postihnutia a narušenia.  

 

Špecifické poruchy učenia  Záleží od individuálneho prípadu, nakoľko sú špecifické vývojové 

poruchy učenia kompenzované. Dôležité je posúdiť stupeň narušenia 

schopností žiaka pochopiť a aplikovať poznatky profilových technických 

predmetov do praxe (plošná a priestorová predstavivosť, čítanie 

technickej dokumentácie). Vážnou prekážkou výkonu povolaní je vážna 

vývojová porucha pohyblivosti rúk (dyspraxia), vzhľadom na manuálny 

charakter prác. Výkon manuálnych prác je vo všeobecnosti vhodný pre 

osoby s dyslexiou dysgrafiou a dyskalkúliou. 

 

Žiaci zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

(SZP)  

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú fyzicky a psychicky 

spôsobilí na výkon povolaní. Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, 

motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie 

pracovných návykov.  

V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno získať pre 

žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, 

stravovanie.  
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Školský vzdelávací program na našej škole počíta aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Sú to žiaci, ktorí spĺňajú nasledovné 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 je dlhodobo nezamestnaný  
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, ako jazyk, ktorým hovorí dieťa doma 

 
V našich podmienkach školy máme dosť žiakov, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi alebo sú dlhodobo nezamestnaní. Títo žiaci sú prevažne oslobodení od 
finančných poplatkov a pomáhame im pri vybavovaní si sociálneho štipendia. Žiakov pochádzajúcich 
zo sociálne znevýhodneného prostredia integrujeme do bežných tried všetkých študijných a učebných 
odborov.  

Pokiaľ budú na našu školu prichádzať aj žiaci z rómskeho etnika, budeme dbať o ich 
osobnostný, vzdelávací a profesionálny vývin. U rómskych žiakov často absentuje domáca príprava 
na vyučovanie, rodičia sa nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí. V tomto si budú plniť úlohy triedni 
profesori a výchovný poradca. 

Integrácia skupiny žiakov do študijného alebo učebného odboru je nasledovná: 

 vzdelávanie a príprava budú individuálne sledované, bude sa hľadať dostupná motivácia na 
zapojenie sa do vzdelávacieho procesu 

 eliminovať vznik sociálno-patologických javov (agresivita, kriminalita, drogové závislosti) 
zapojením sa do krúžkovej činnosti a rôznych projektov 

 zabezpečiť návštevy u výchovného poradcu, psychológa 

 na odbornom výcviku pestovať pozitívny vzťah k práci, povolaniu, rozvíjaniu profesijných 
záujmov 

 zabezpečiť intenzívnu spoluprácu s OPPP v Martine, s KPPP v Žiline a tiež so 
zamestnávateľmi v regióne 

 spolupracovať so sociálnymi kurátormi z odboru sociálnej starostlivosti 
 
Sme škola, ktorej nie sú ľahostajní ani žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Spoločnými 
silami sa budeme snažiť, aby získali odbornú kvalifikáciu, čo je predpokladom, aby sa začlenili do 
života a na trh práce.  
 
 
Vzdelávanie nadaných žiakov 
 

Výchova a vzdelávanie nadaných žiakov vychádza z ich osobitých špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb. Ich potreby odrážajú ich špecifické charakteristiky nielen v kognitívnej oblasti, 
ale aj v oblasti sociálno-emocionálnej. 

Nadaní tvoria pestrú skupinu nielen výškou intelektu, ale aj osobnostnými vlastnosťami, 
prejavmi. Je dôležitý individuálny prístup prispôsobením komunikácie, metód, aktivít. Osobitne 
v odbornom vzdelávaní a príprave je žiadúce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi 
pracovať. Nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných 
manuálne, remeselne, ktorí vynikajú svojimi zručnosťami, záujmom, výsledkami práce. Je veľmi 
dôležité zistiť v čom žiak vyniká, ale aj aké má nedostatky a problémy a prispôsobiť tomu svoju prácu 
s ním. 

Naša škola vytvára podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Vo všetkých odboroch skupiny 33 
Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov , ale aj v skupine 64 Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby je žiadúce podchytiť nadaných žiakov nasledovne: 

 žiaci nadaní manuálne, budú sledovaní svojimi majstrami odborného výcviku a zapájaní do 
súťaží zručnosti, umožní sa im väčší priestor pre realizáciu 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácií pripravíme pre intelektovo nadaných žiakov 
v učebných odboroch  vzdelávací program, ktorý by umožnil prestup do nadväzného 
študijného odboru   

 podľa potreby budú spolupracovať s výchovným poradcom 

 pre športovo nadaných žiakov (reprezentantov SR) sa vypracuje individuálny plán štúdia 
s konzultačnými hodinami 
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 škola sa  bude snažiť zapájať týchto žiakov do SOČ, olympiád a rôznych súťaží  

 títo žiaci budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na 
vlastných projektoch 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti 

 škola môže umožniť žiakom prostredníctvom výchovného poradcu aktívnu spoluprácu 
s vysokými školami a podporí účasť na odborných kurzoch a seminároch poriadaných 
vysokými školami 
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13 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 
UČEBNÉHO ODBORU 3383 F SPRACÚVANIE DREVA 

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

Názov školského vzdelávacieho programu Spracovanie dreva 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov 

Kód a názov študijného odboru 3383 F spracúvanie dreva 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 
 

Stredná odborná škola  v Turanoch považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za 
najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, 
prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Skúšanie 
Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má 

zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov 
vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – 
individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na 
konci školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). 
Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon 
žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon 
s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe 
jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho 
predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré 
považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby 
medzi učiteľom a žiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 
žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je 
tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré 
kritériá budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú 
hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie 
nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

 

13.1  PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými 
štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému vzdelávaciemu 
výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy 
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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 jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

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

 Žiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov 
a energie. 

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

 Žiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 
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- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekážky v práci. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

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

 Žiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

a. Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií žiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 1 x 
do roka ( 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia žiaka môže doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

1) vždy, celkom samostatne, občas s pomocou, 
2) väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 
3) takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou, 
4) niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 
5) potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne, 
6) zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu, 
7) zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

1) Učím sa sústredene a samostatne. 
2) Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 
3) Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 
4) Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 
5) Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 
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Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu Spracúvanie dreva a výroby hudobných nástrojov formou záverečnej skúšky. Cieľom 
záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími 
štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať 
nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. 
Vykonaním ZS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať 
pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na 
vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom 
rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

 
 Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

Postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa 
vykonáva 

v procese výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z. a zákonom 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov upravuje Metodický pokyn č.21/2011 na hodnotenie a 
klasifikáciu žiakov stredných škôl s účinnosťou od 1. mája 2011.  

 

Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia 
Hodnotenie a klasifikácia predmetu slovenský jazyk a literatúra  

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené tri 
zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú 
výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách 
a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna 
zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti 
a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah 
slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. 
V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti 
a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a 
literatúra klasifikujú: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, kultivovane, gramaticky 
správne v súlade s jazykovou normou, s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou 
situáciou v hovorenej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú 
analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, 
analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. 
Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými 
jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta 
s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať 
základné údaje. Umelecký a vecný text analyzuje, hodnotí a interpretuje.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, 
takmer vždy v súlade s jazykovou normou, s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou 
situáciou v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako 
sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, 
analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. 
Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými 
jazykovými štýlmi primerane uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta 
s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať 
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a vypísať základné údaje. Interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení 
umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať nadobudnuté poznatky.  

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane v súlade s jazykovou 
normou, s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou. Vo svojich prejavoch je 
s pomocou učiteľa schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza 
a syntéza, porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Pri 
samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými 
jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej 
funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta nesúvislo 
umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje. 
Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva poznatky z jednotlivých 
jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade 
s jazykovou normou, s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou. Má 
obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú 
terminológiu používa iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej a písomnej forme tvorí jednoduché 
druhy textov, pričom dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej 
funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak 
číta s prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou 
učiteľa. S pomocou učiteľa dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text a odpovedať 
na jednoduché otázky súvisiace s prečítaným textom.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má 
obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy textov 
v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa 
vyskytujú štylistické a gramatické chyby, neovláda a zmysluplne nevie použiť základnú odbornú 
terminológiu. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v umeleckých a vecných textoch sa 
orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký 
alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom. 

Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací systém : 
 100% - 89%   výborný  
  88% - 71%  chválitebný  
  70% - 50%  dobrý  
  49% - 28%  dostatočný  
  27% - 0%  nedostatočný 
 

Pri hodnotení diktátu (počet chýb): 
0 - 2 výborný 
3 – 4 chválitebný 
5 – 6 dobrý 
7 – 8 dostatočný 
9 a viac nedostatočný 

 
Klasifikácia didaktických testov: 
Didaktické testy slúžia na testovanie úrovne zvládnutia učiva v jednotlivých tematických celkoch. 
Hodnotia sa podľa úspešnosti: 
 
Známka  Od  Do  
   1   100%  89%  
   2   88%  71%  
   3   70%  50%  
   4   49%  28%  
   5   27%  0% 
 
Hodnotenie slohových prác:  
Pri kontrolných slohových prácach sa hodnotí: :  
 vonkajšia forma – 4 body 

(čitateľnosť, členenie odsekov, okraje, čistota textu, prepis z konceptu do čistopisu, dodržanie 
rozsahu ) 
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 vnútorná forma – 20 bodov  
o obsah (dodržanie témy, aktuálnosť, objektívnosť, subjektívnosť) - 4 body,  

 
o kompozícia ( uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu, dodržanie vnútornej a 

vonkajšej stavby textu, logická nadväznosť ) - 4 body,  
 

o jazyk (správne využitie jazykových prostriedkov, syntaktická a morfologická  správnosť) – 
4 body 

o  pravopis ( 4 chyby= 4 body, 5 - 8 chýb = 3 body, 9 - 12 chýb = 2 body, 13 - 16 chýb=1 
bod,17 a viac chýb=0 bodov) – 4 body   

o štýl ( pestrosť jazykových prostriedkov, tvorivé  využitie  lexiky a syntaxe ) -  4 body, 
 
 celkový dojem - 4 body ( celkové vyznenie práce, prítomnosť antihumánnych 

a protispoločenských postojov).  
 
Stupnica:  
28 - 26 bodov  = 1 (výborný)  
25 - 23 bodov   = 2 (chválitebný)  
22 - 17 bodov   = 3 (dobrý)  
16 - 10 bodov    = 4 (dostatočný)  
9 - 0 bodov      = 5 (nedostatočný) 

 
Hodnotenie zadaných prác: 
 
Hodnotia sa (prezentácie, referáty, eseje,) po stránke odbornej, grafickej, používania odbornej 
terminológie, schopnosť aplikácie a využitia literatúry. Práce sa hodnotia podľa stupnice uvedenej pri 
hodnotení písomných prác. 
 
Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 
 
obsahová úplnosť a primeranosť   - 20b 
používanie odbornej terminológie   - 20b 
zrozumiteľnosť a čitateľnosť    - 10b 
úroveň prezentácie – kreativita, originalita  - 30b 
dodržanie termínu odovzdania    - 20b 
Maximálny počet pridelených bodov je 100 bodov. 
 
 
Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť 
 

Hodnotenie a klasifikácia predmetov etická výchova / náboženská výchova 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch neklasifikujú. V katalógovom liste 
žiaka a na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“, alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ 

Absolvoval - ak je v činnostiach aktívny, využíva naplno svoje osobné predpoklady. Pri riešení 
teoretických a praktických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade 
potreby je schopný v plnej miere nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má 
záujem a snahu o rozvíjanie svojich kompetencií. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným 
záležitostiam a aktívne vyjadriť svoj vlastný názor. 

Neabsolvoval - sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý ignoruje výučbu, odmieta 
spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Odmieta zaujať postoj k požadovaným 
záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu občianska náuka 
Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové 
a motorické činnosti, 
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 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 
a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

 schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

 kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť a schopnosť 
spolupráce. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa nasledovných kritérií  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície 
a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 
a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho 
činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo 
zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, 
faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi nimi. Pri 
vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje nepresnosti, tie však vie 
s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších podnetov učiteľa aplikuje 
osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 
javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, 
len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné 
stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených poznatkov a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou 
učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický 
prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť 
vlastné stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne 
rozvinuté zručnosti práce v skupine. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených poznatkov a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. Jeho ústny a písomný prejav má vážne 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom 
prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky 
a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať 
postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. 
Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície 
a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných intelektuálnych 
a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli chýbajúcim 
vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. K požadovaným 
záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak nie je schopný 
uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine. 

Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu vyučovacieho predmetu dejepis a občianska náuka sú : 
                  a, známky z ústnych odpovedí 
-   pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný stupňom 1 až 5 podľa kritérií uvedených v ŠkVP 
                  b, známky z testov 
-   didaktické testy slúžia na testovanie úrovne zvládnutia učiva v jednotlivých tematických celkoch 
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-   pri hodnotení testov sa používa bodovací systém, s ktorým sú žiaci vopred oboznámení 
-   na základe bodového hodnotenia sa vypočítajú % z maximálneho počtu bodov a priradí sa známka 
                         

 100% - 85%   - 1 
                            84% - 70%    - 2 
                            69% - 50%    - 3 
                            49% - 30%    - 4 
                            29% -  0%     - 5 
 
                   c, známky z prezentácií a referátov 
-   hodnotí sa obsahová stránka a vlastné podanie prezentácie 
Stupňom 1 – sa klasifikuje žiak, ak je prezentácia, referát obsahovo úplný a výborne spracovaný, žiak 
je samostatný a pružne reaguje na otázky učiteľa 
Stupňom 2 – sa klasifikuje žiak, ak je prezentácia, referát v podstate obsahovo úplný, má však menšie 
nedostatky 
Stupňom 3 – sa klasifikuje žiak, ak má prezentácia, referát po obsahovej stránke menšie medzery, 
nepresnosti a chyby vie žiak za pomoci učiteľa korigovať 
Stupňom 4 – sa klasifikuje žiak, ak v odbornej stránke prezentácie, referátu sú závažné chyby, za 
pomoci učiteľa vie žiak chyby opraviť 
Stupňom 5 – sa klasifikuje žiak, ak sa v prezentácii, referáte vyskytujú chyby zásadného charakteru, 
žiak nedokáže používať správnu terminológiu a nedokáže spolupracovať s učiteľom 

Súhrnná známka sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom období, prihliada sa 
na dôležitosť a váhu jednotlivých známok. Súhrnná známka pozostáva z ústnych odpovedí, testov 
a prezentácií, referátov. 
Výsledná známka sa určí ako vážený aritmetický priemer z jednotlivých známok. Väčšia váha sa 
kladie na ústnu odpoveď a testy, prezentácie a referáty sú hodnotené nižšou váhou známky. 
 
Vážený aritmetický priemer  = 3z1 + 2z2 + z3 / n 
3z1 - ústna odpoveď 
2z2 – testy 
z3 -  prezentácie, referáty 
 n – počet známok 
 
Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu matematika 
Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

 schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie 
problémových úloh, príp. projektov, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológii, 

 schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 kvalita výsledkov činnosti, 

 schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

 pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa nasledovných kritérií  
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Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané 
úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, aktívne pristupuje 
k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, i mimo nich (projekty, predpríprava na 
skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva 
informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj 
k danej problematike zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, 
nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 
prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce 
prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na 
vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie 
vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje 
a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými podnetmi 
vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných 
skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť 
primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne pristupuje 
k činnostiam a problémovým 

úlohám na hodinách matematiky, menej aktívne mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem 
a zaoberá sa nimi, k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať 
(nie skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné 
stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú tému, myslí správne, 
v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, vlastné výsledky 
práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na 
estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie však so všetkými), 
vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie často, nie však vždy, 
osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje 
samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj problémové) vie riešiť 
pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky 
pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej 
aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať 
informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej 
problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje 
na danú tému, jeho myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením 
vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa 
gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na 
priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, vie 
vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si 
a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 
uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou známych postupov 
a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti, 
k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje 
podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo 
vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie 
ich však spracovať, len skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj 
zriedka, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika 
myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie 
prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná na 
podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie 
úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 
samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má v nich 
závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k činnostiam 
a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, na úlohách mimo 
vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie vyhľadať informácie 
z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, jeho logika myslenia je 
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na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností sú nedostatočné, 
vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, jeho ústny aj 
písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie 
úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 
samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia 
predmetu 

MATEMATIKA 
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Výsledné hodnotenie 
 
Podklady pre hodnotenie učiteľ získava priebežne diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním jeho 
výkonnosti, aktivity a sústavnej pripravenosti na vyučovanie. Základom pre výsledné hodnotenie je 
priebežná klasifikácia a vážený aritmetický priemer. 
 
Stupňom 1 
Výborný- žiak sa klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne 
a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 

legislatíva MŠVVaŠ SR: Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
SŠ  

preverovanie vedomostí 
v šiestich oblastiach 

a)  ústne (váha z1) 
b)  didaktické testy (váha z2) 
c)  projekty /prezentácie, referáty/ (váha z3) 
d)  účasť na súťažiach (váha z4) 
e)  aktivita na hodinách (váha z5) 
f)  vypracovanie domácich úloh  (váha z6) 

bodová stupnica 
 

1 2 3 4 5 

100% - 85% 84% - 70% 69% - 50% 49% - 30% 29% - 0% 

výsledné hodnotenie 
výsledná známka (1-5) 
vážený priemer 

z= (  3 z1+3 z2+2 z3+ 2 z4+ z5+ z6 ) / 6 

preverovanie vedomosti v šiestich oblastiach 

a)  ústne odpovede 
     (známka z1) 
 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, definície, pojmy a 
zákonitosti, ktoré vyžadujú výkonové, obsahové štandardy a učebné osnovy 
pre teoretické vzdelávanie. Myslí logicky, samostatne a tvorivo uplatňuje 
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh 
nerobí  chyby. 
Stupňom 2 - chválitebný stupňom sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, 
definície, pojmy a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové, obsahové štandardy a 
učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie. Myslí logicky a robí menšie chyby. 
Stupňom 3 - dobrý ak má žiak nepodstatné medzery v osvojení požadovaných 
poznatkov, nepresnosti vie za pomoci učiteľa korigovať a s jeho pomocou vie 
úlohy vyriešiť 
Stupňom 4 - dostatočný sa klasifikuje žiak, ktorý má závažné medzery 
v požadovaných vedomostiach, nemá logické myslenie, nevie požadované 
úlohy bez pomoci samostatne vyriešiť. 
Stupňom 5 - nedostatočný sa klasifikuje žiak, ktorý si neosvojil vedomosti 
požadované učebnými osnovami, ani za pomoci učiteľa nevie požadovanú 
úlohu vyriešiť 

b)  didaktické testy  
     (známka z2) 

na základe bodového hodnotenia úloh a výpočtu úspešnosti v % -ách sa body 
premenia na známky podľa kľúča: 

c)  projekty /prezentácie, 
     referáty/ (známka z3) 
 

hodnotí sa odborná, grafická úroveň, odborná terminológia, Inovatívnosť, 
kreatívnosť, presnosť a využité pramene v práci. Práce sa žiakom zadávajú v 
súvislosti s tematickým celkom, konkrétnym učivom. na základe bodového 
hodnotenia úloh a výpočtu úspešnosti v % -ách sa body premenia na známky 
podľa kľúča:. 

d)  účasť na súťažiach 
     (známka z4) 

hodnotí sa aktívna účasť na súťaži zn1.Pri dosiahnutí mimoriadnych výsledkov 
sa váha zn z4) znásobí 

e)  aktivita na hodinách 
     (známka z5) 
 

Každý aktívny, nezvyčajný zaujímavý, netradičný, nápaditý prístup žiaka sa 
hodnotí, vo VVP, celkovo sa sumarizuje počet dosiahnutých 1, a sa aktivita 
ohodnotí za polrok zn.(1-5)  

f)  vypracovanie domá- 
    cich úloh  (známka z6) 

na základe bodového hodnotenia úlohy a výpočtu úspešnosti v % -ách sa body 
premenia na známky podľa kľúča:. 
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správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je 
správny a presný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
 
Stupňom 2 
Chválitebný- žiak sa klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 
v podstate celistvo, presne a úplne. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa 
uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Myslí správne, 
v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny prejav máva menšie nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. 
 
Stupňom 3 
Dobrý- žiak sa klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitosti, nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti 
a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení 
teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa 
podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom prejave má 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie 
nedostatky. 
 
Stupňom 4 
Dostatočný- žiak sa klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov 
je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo 
tvorivé. Jeho ústny prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. 
 
Stupňom 5 
Nedostatočný- žiak sa klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí 
a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitosti nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje 
samostatnosť v myslení, vyskytujú sa časté logické nedostatky. V ústnom prejave má závažné 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. 
 
Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu telesná a športová výchova  
Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove a telesnej výchove 
sa považuje to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti 
a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa 
na nej so záujmom  a aktívne zúčastňoval.  

Za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú:  

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

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

 proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností 
a teoretických vedomostí 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových 
zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má 
stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Angažuje sa v aktivitách na vyučovacej 
hodine a v športových činnostiach v čase mimo vyučovania. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre 
pripravený na vyučovanie. 
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Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 
osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú 
výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a disciplinovaný. Na 
vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri 
osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje 
záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa samostatne do činností 
v rámci hodiny a nezapája sa do športových činností mimo vyučovania. Evidujú sa neodôvodnené 
absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích hodinách. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam ľahostajný a pri 
osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má individuálne predpoklady. 
Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí. Je neaktívny, veľmi 
slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť 
vyučovania. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, 
ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine. Jeho 
pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. 
Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene vynecháva vyučovanie.  

 

Hodnotenie 
 
VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ 
 
Žiak splnil štandard, ak v 1. ročníku strednej školy dosiahol nižšie uvedené požiadavky minimálneho 
štandardu. 
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v priebehu 
štúdia . 
Termíny kontroly a hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti: 
1. 1. ročník SŠ - začiatok školského roku (vstupné testovanie) 
2. 1. ročník SŠ - koniec školského roka 
3. 2. ročník SŠ - koniec školského roka 
4. 3. ročník SŠ - koniec školského roka 
5. 4. ročník SŠ - koniec školského roka 
 
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti chlapci 

Názov testu 
Hodnotenie/výkon 

Výborný Chválitebný dobrý dostatočný nedostatočný 

1. Step test 
(počet za 60 
sekúnd) 

70 60 50 40 30 

2. Skok do 
diaľky z miesta 
(cm) 

220 180 140 120 100 

3. Ľah – sed 
(počet za 60 s) 

50 45 40 35 30 

4.Beh za 12 
minút (m) 

2800 2400 2000 1600 1200 

5.Beh na 50 m 
(s)   

7, 0 7, 5 8, 5 9, 0 9, 5 

6.Hod 2 kg 
loptou (m) 

10 9 8 7 6 

 
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti dievčatá 

Názov testu 
Hodnotenie/výkon 

Výborný Chválitebný dobrý dostatočný nedostatočný 

1. Step test 
(počet za 60 

60 50 40 30 20 
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sekúnd) 

2. Skok do 
diaľky z miesta 
(cm) 

190 170 150 130 110 

3. Ľah – sed 
(počet za 60 s) 

40 35 30 25 20 

4.Beh za 12 
minút (m) 

2200 1800 1400 1200 1000 

5.Beh na 50 m 
(s)   

7, 5 8, 0 8, 5 9, 0 9, 5 

6.Hod 2 kg 
loptou (m) 

7 6 5 4 3 

 
 
POPIS TESTOV 
 
1. Step test 
Faktor: Všeobecná vytrvalosť 
Zariadenie: Telocvičná lavička, stopky 
Popis: Testovaná osoba (TO) zo stoja striedavonožne vystupuje a zostupuje na lavičku v časovom 
limite 60 sekúnd.  
Hodnotenie: Započítava sa počet vystúpení na lavičku v jednom pokuse. 
 
2. Skok do diaľky z miesta 
Faktor: Výbušná sila dolných končatín. 
Zariadenie: Nešmykľavá podlaha, krieda, meracie pásmo. 
Popis: Testovaná osoba (TO) zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel sú za odrazovou čiarou) 
zapaží a odrazom znožmo za súčasného švihu paží vpred skočí čo najďalej. Meria sa vzdialenosť od 
čiary k bližšej stope chodidla.  
Hodnotenie: Započítava sa lepší z troch pokusov. 
 
3. Ľah – sed 
Faktor: Dynamická sila brušného a bedrovo-stehenného svalstva. 
Zariadenie: Mäkká a rovná podložka, stopky, pomocník. 
Popis: Základná poloha je ľah na chrbte, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá vo vzdialenosti 30 
cm na zemi, paže pokrčené vzpažmo, ruky spojené za hlavou. Testovaná osoba opakovane vykonáva 
sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 60 sekúnd (s obidvoma lakťami sa dotýka kolien. 
Hodnotenie: Zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov (cvikov) za 60 s. 
 
4. Beh za 12 minút 
Faktor: Bežecká vytrvalostná schopnosť. 
Zariadenie: Atletická dráha, štartové čísla, stopky, pásmo. 
Popis: Beží sa na atletickej dráhe z vysokého štartu s cieľom prebehnúť za 12 minút čo najväčšiu 
vzdialenosť, beh možno striedať s chôdzou. Zaznamenať u každého počet ubehnutých kôl, vymedziť 
úseky po 50 m, priebežne hlásiť čas behu, po ukončení behu zostanú všetci testovaní stáť na mieste. 
Hodnotenie: Meria sa dĺžka ubehnutej vzdialenosti s presnosťou na 50 m. 
 
5. Beh na 50 metrov 
Faktor: Rýchlosť 
Zariadenie: Bežecká dráha, stopky 
Popis: Beží sa na atletickej dráhe z polovysokého štartu na zrakový signál (pohyb paže) s cieľom 
prebehnúť 50 m dráhu v čo najkratšom čase. Test sa opakuje dvakrát. Medzi pokusmi musí byť 
minimálna pauza 15 minút. 
Hodnotenie: Započítava sa lepší z dvoch pokusov. 
 
6. Hod 2 kg loptou 
Faktor: Výbušná sila horných končatín. 
Zariadenie: Ihrisko, 2 kg plná lopta, meracie pásmo. 
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Popis: Testovaná osoba  zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel sú za  čiarou), lopta je 
v držaní obojručne nad hlavou. Testovaná osoba prevedie záklon, mierne pokrčí nohy v kolenách. 
Pohybom trupu a paží vpred hádže plnú loptu čo najďalej pred seba. Nevyskakuje.       
Hodnotenie: Započítava sa lepší z troch pokusov. 
 
KONDIČNÉ CVIČENIA 
 
Hlavným cieľom vyučovania kondičných cvičení v školskej telesnej výchove je rozvoj všestrannej 
telesnej a pohybovej zdatnosti mládeže. Z tohto dôvodu je rozvoj telesnej a pohybovej zdatnosti 
(kondície) nezastupiteľnou súčasťou v školskej telesnej výchove. 
Kondičné cvičenia sa uplatňujú vo všetkých ročníkoch . Najúčinnejšou formou v ich uplatňovaní sú 
pohybové batérie – pohybové programy. Podľa zamerania a obsahu môžu byt súčasťou hlavnej časti 
vyučovacej jednotky alebo ako „kondičná vložka“ v trvaní 6 – 10 min. v závere hlavnej časti. Na 
splnenie cieľov (fyziologického, psychického, pohybového, telesného) je potrebné dodržiavať zásady v 
uplatňovaní kondičných cvičení, ktorými sú: 

 primerané zaťaženie žiakov, primeranosť vybraných cvičení, 

 premyslená organizácia práce, správna príprava náradia a náčinia, 

 voľba poctu cvičení v batérii, poctu opakovania jednotlivého cvičenia ako aj batérie, 

 prestávky medzi jednotlivými cvičeniami a batériami, 

 vhodné metodické postupy, 

 správna technika vykonávaného cvičenia, 

 aktívna kompenzácia zaťaženia a uvoľnenia, 

 praktické osvojenie prípadnej pomoci a záchrany. 
 

Žiak splnil štandard, ak vie vykonať tieto cvičenia: 
1. Kľuky vo vzpore ležmo vpredu - chlapci 10 opakovaní. 
2. Kľuky vo vzpore kľačmo - dievčatá 10 opakovaní. 
Technika vykonania: Pri pohybe smerom dolu skrčiť paže v lakťoch, asi 10 cm od zeme (výška päste, 
rovný trup sa pohybuje smerom dolu, hlava v predlžení trupu, neprehýbať sa, nevysadzovať). 
Žiak nesplnil štandard, ak nevykonal predpísaný počet kľukov správnou technikou. 
3. Preskoky znožmo cez švihadlo, súvisle v trvaní 60 s. 
Žiak (žiacka) splnil(a) štandard, ak švihadlo držal(a) v rukách za konce, pohybom v zápästí 
krúžil(a) švihadlom po obvode kruhu a znožmo ho preskakoval(a) súvisle po dobu 60 s. 
Žiak (žiacka) nesplnil(a) štandard, ak nevykonal(a) preskoky znožmo po dobu 60 s. 
 
BASKETBAL 
 
1. Vedenie lopty so zmenami smeru okolo mét (5 za sebou postavených mét) tam aj späť. 
Hodnotenie: Žiak štandard splnil, ak plynulo, primeranou rýchlosťou vzdialenejšou rukou driblingom 
obchádza méty. 
Žiak štandard nesplnil, ak mu robí problémy koordinácia pohybov, dribluje pomaly, okolo méty dribluje 
vnútornou rukou (nekryje si loptu a stráca ju spod kontroly, odskakuje mu). 
2. Streľba spod koša po dvojtakte 

Hodnotenie: Žiak splnil štandard, ak po plynulom vedení lopty bez porušenia pravidiel o krokoch urobí 
dvojtakt a vystrelí úspešne na kôš (dosiahnutie koša nie je podmienkou). 
Žiak nesplnil štandard, ak porušuje pravidlo o krokoch, má koordinačné problémy splniť túto činnosť, 
pohyb nie je plynulý, technika streľby na kôš nevytvára predpoklady pre jej úspešnosť. 
3. Technika nahrávok obojruč trčením v dvojici vo vzdialenosti 4 – 5 m 
Hodnotenie: Žiaci splnili štandard, ak si plynulo, dostatočne rýchlo, prudko a presne prihrávajú, lopta 
im nevypadáva z rúk (len náhodne). 
Žiaci nesplnili štandard, ak lopta im vypadáva z rúk, prihrávky nie sú dostatočne presné, plynulé a 
prudké (prihrávajú oblúkom). 
4. Útočná kombinácie „Hod a bež“ založená na individuálnej schopnosti uvolniť sa  
Hodnotenie: Žiak splnil štandard, ak dostatočne presne prihrá, urobí klamný pohyb do opačnej strany, 
dostatočne rýchlo vyštartuje do želaného smeru k lopte a košu, prijme prihrávku a bez driblingu alebo 
s driblingom zakončí činnosť streľbou po dvojtakte. Celú útočnú kombináciu vykoná bez porušenia 
pravidiel o krokoch. 
Žiak nesplnil štandard, ak evidentne porušuje pravidlá basketbalu, má problémy so zvládnutím 
techniky herných činností jednotlivca a s ich pospájaním do celku, ktorý predstavuje uvedená 
kombinácia. 
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5. Hodnotenie uplatnenia sa žiakov v hre 5 : 5 na dva koše (subjektívne hodnotenie učiteľa podľa 
pripojených požiadaviek) 
Hodnotenie: Žiak splnil štandard, ak sa aktívne zapája do hry, snaží sa uvoľňovať bez lopty, vie podľa 
potreby striedať herné činnosti jednotlivca v útoku (dribling, prihrávka, streľba), neporušuje pravidelne 
pravidlá o krokoch, po strate lopty si hľadá hráča, ktorého má brániť (na základnej škole odporúčame 
hrať osobnú obranu), nefauluje. 
Žiak nesplnil štandard, ak je v hre pasívny, nevie uplatniť herné činnosti jednotlivca, je dezorientovaný 
– nevie striedať zapojenie sa do hry v útoku a obrane, často porušuje pravidlá o krokoch, pri snahe 
aktívne sa zapojiť do hry fauluje. 
 
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 
 
Kotúľ letmo 
Žiak splnil štandard, ak  v letovej fáze paže smerujú čo najďalej dopredu. Musí sa dbať na to, aby  
dĺžka letovej fázy bola úmerná výške letovej fázy. Potom nastáva prechod na šiju a krčenie nôh ako 
pri kotúle. 
Žiak nesplnil štandard, ak: 

 bol kotúľ bez letovej fázy, 

 pri letovej fáze boli pokrčené kolená hneď po odraze nohami. 
 
Stojka na hlave 
Žiak splnil štandard, ak pri jej vykonaní pohyb začína zo vzporu drepmo tak, že väčšiu časť hmotnosti 
tela udržiava na rukách, postupne sa telo vyrovnáva a ťažisko sa posúva bližšie k hlave. Plochu opory 
tvorí rovnoramenný trojuholník oporných bodov hlavy a rúk. Prsty na rukách smerujú dopredu. V 
stojke na hlave je telo vystreté, brucho je vtiahnuté a sedacie svalstvo napnuté, dolné končatiny sú 
spolu a vystreté. 
Žiak nesplnil štandard, ak: 

 telo je veľmi prehnuté a veľmi šikmé k podložke, 

 hlava je veľmi sklonená alebo zaklonená, 

 nedokáže vytiahnuť stojku ani z drepu a so skrčenými nohami, 

 v stojke stojí s roznoženými a skrčenými nohami. 
 
Stojka na rukách 
Žiak splnil štandard, ak stojku vykoná zo stoja výkročného odrazom jednej a švihom druhej nohy. V 
stojke na rukách môže byt telo mierne prehnuté, hlava v miernom záklone (pozeráme sa medzi ruky ), 
paže sú vystreté, dolné končatiny sú spolu. 
Žiak nesplnil štandard, ak:   

 pri prechode do stojky a v stojke nespája nohy, 

 má uvoľnené sedacie svaly a pokrčené dolné končatiny, 

 má vysadené telo o viac ako 30 stupňov, 

 uhol medzi pažami a trupom je väčší ako 30 stupňov. 
 
 
Premet bokom  
Žiak splnil štandard, ak premet bokom vykonal z miesta, z predskoku, z postavenia celom do smeru 
pohybu. Premet bokom začína zo stoja spojného predpažením hore a prednožením poniže. Potom 
nasleduje rýchly predklon tak, aby sa uhol medzi pažami a trupom nemenil. 
Dohmat ľavej ruky pri premete vľavo, prstami von so súčasným švihom pravej nohy je asi 80 - 100 cm 
od chodidla odrazovej nohy. Dohmat druhej, pravej ruky, je časovo neskorší. Pri prechode cez stojku 
je telo vyrovnané a nohy maximálne roznožené. Pravou nohou došľapne na podložku tak, aby prsty 
na nohe smerovali k položenej ruke. Smer pohybu tvorí priamku. 
Žiak nesplnil štandard, ak: 

 neprešiel stojkou čelne na rukách, 
má pokrčené alebo málo roznožené nohy pri prechode cez stojku, 

 položenie švihovej nohy na zem nie je kolmo na smer pohybu a doskok do drepu. 
 
Roznožka cez kozu  
Žiak splnil štandard, ak vykoná roznožku tak, že po rovnomerne zrýchlenom rozbehu sa odráža z 
mostíka z prednej časti chodidiel a súčasne švihá pažami zo zapaženia do predpaženia hore. 
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Roznožku môže vykonávať aj bez zášvihu - to znamená, že chodidlá nemusia vystúpať do vodorovnej 
polohy tela alebo nad úroveň náradia. Potom nasleduje odraz z rúk súčasne s roznožením nôh. V 
priebehu druhej letovej fázy paže sú vo vzpažení hore a žiak sa pripravuje na doskok, ktorý realizuje 
cez prednú časť chodidiel stlmením do podrepu, paže vo vzpažení von. 
Žiak nesplnil štandard, ak nepreskočil náradie (zastavil sa na môstiku, dosadol na náradie) 
 
RYTMICKÁ GYMNASTIKA 
 
Žiacka splnila štandard, keď vytvoria pohybovú zostavu bez náčinia v trvaní 30 sekúnd (32 taktov). V 
zostave musia byt zaradené minimálne 4 povinné cviky z nižšie uvedených skupín cvičení. Povinné 
cvičenia v jednotlivých druhoch  bez náčinia: 
Zostava bez náčinia: 

- tanečné kroky (prísunný, premenný, poskočný, polkový, valčíkový...), 
- pohyby vlnou (pažami, hrudníkom, celým telom), 
- cvičenia rovnováhy (postoje, sedy, kľaky, váha predklonmo s výdržou 3 sekundy). 

 
HÁDZANÁ 
 
1. Prihrávky o stenu  
Zariadenie: Na stene sa vyznačí kriedou alebo lepiacou páskou vodorovná čiara vo výške l,5 m od 
zeme. Vo vzdialenosti 2 m od steny je rovnobežne s ňou na zemi nakreslená čiara. 
Vykonanie: Žiak stojí za čiarou celom k stene, v ruke drží loptu. Na povel učiteľa opakovane hádže 
prihrávku od pleca zhora na stenu jednou rukou tak, aby odrazenú loptu chytal dvomi rukami zhora. 
Pri stoji na zemi čiaru ani po hode neprešľapuje. 
Hodnotenie: Žiak splnil štandard, ak bez prerušenia technicky správne vykoná 10 prihrávok o stenu. 
Žiak nesplnil štandard, ak pri prihrávaní o stenu spadne lopta na zem, loptu nechytá držaním zhora a 
pod. 
 
2. Reťazec herných činností jednotlivca  

Zariadenie: Hádzanárske ihrisko, lopty na hádzanú, tri méty (stoličky). 
Vykonanie: Žiak stojí na čiare bránkoviska. Za čiarou voľného hodu (10 m od bránkovej čiary) je 
položená lopta. Tri méty (napr. stoličky) sú položené vo vzdialenosti 15, 20, 25 m od bránkovej čiary. 
Žiak štartuje z vysokého štartu, beží smerom k čiare voľného hodu – dotkne sa jej jednou nohou – 
beží zadom na čiaru bránkoviska – dotkne sa jej jednou nohou a znova beží smerom k položenej lopte 
vo vzdialenosti 10 m – zdvihne ju a dribluje medzi métami po vyznačenej dráhe (dribluje vždy rukou 
vzdialenejšou od méty) a strieľa po trojtakte na bránku skokom do bránkoviska. 
Hodnotenie: Žiak splnil štandard, ak všetky herné činnosti vykonal bez prerušenia plynulo za sebou 
podľa vyššie uvedených pokynov. 
Žiak nesplnil štandard, ak stále dribluje jednou rukou, t. j. pri obchádzaní jednotlivých mét aj vnútornou 
rukou, nevykoná plynulo streľbu na bránku skokom do bránkoviska po trojtakte. 
 
3. Výkon žiaka v zápase 
Žiak splnil štandard, ak po ukončení útočnej fázy čo najskôr zaujme správne miesto v obrane. 
Spolupracuje v obrane so spoluhráčmi; ovláda preberanie. V útoku sa snaží použiť nacvičené herné 
činnosti, úspešne strieľa, občas vytvára strelecké situácie spolužiakom. V hre nekazí. Ovláda 
základné pravidlá hádzanej. 
Žiak nesplnil štandard, ak neovláda základné pravidlá. Je v hre pasívny, zapája sa do hry len vtedy, 
keď je donútený spoluhráčmi. V obrane a v útoku hrá živelne. Technicky neovláda základné herné 
činnosti. 
 
VEDOMOSTNÝ TEST 
 
Stručná charakteristika 
Vedomostný test je širšie koncipovaný, obsahuje otázky zo všetkých tematických celkov vo 
vzdelávacích štandardoch: všeobecné poznatky, atletika, gymnastika, športové hry, lyžovanie, 
plávanie, cvičenia v prírode, úpoly. Obsahuje spolu 40 tematických okruhov (otázok), v ktorých je 
spolu 172 otázok. 
Vedomostný test je určený pre žiakov všetkých ročníkov  a je objektívne skórovateľný. Uplatňujeme 
tzv. binárne skórovanie, to znamená, že žiak za každú správnu odpoveď získa 1 bod a 0 bodov za 
nesprávnu a vynechanú odpoveď. Hodnotenie úrovne vedomostí môže učiteľ vykonať: 
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a)  v celom vedomostnom teste, 
b)  v jednotlivých tematických okruhoch. 

Žiak splnil štandard, ak vo vedomostnom teste (alebo jeho častiach) získal: 
a)  minimálny (základný) štandard - 50 % možných bodov 
b)  priemerný štandard - 60 % možných bodov 
c)  nadpriemerný štandard - 70 % možných bodov 
 

ATLETIKA 
 
V školských podmienkach telesnej výchovy sú na atletiku kladené úlohy hlbšieho osvojenia si nových 
zložitejších pohybov a zdokonaľovanie prvkov získaných na  ZŠ. Štandard je zvládnutý, ak žiak vie 
(dokáže) ukázať a primerane uplatniť racionálne jadro techniky v uzlových fázach na úrovni 
pohybových predpokladov žiaka, s cieľom dosiahnuť jemu primeranej výkonnosti. 
 
Behy - Nízky štart  

Štandard je splnený: Ak žiak vie zakľaknúť do štartových blokov a zaujať optimálny pracovný uhol 
medzi stehnom a predkolením prednej dolnej končatiny v uhle 90 až 100 stupňov a pracovný uhol 
zadnej dolnej končatiny od 120 do 150 stupňov. Vie rýchlo zareagovať na štartový signál. Po štarte vie 
nakloniť os tela dopredu a tá je v predlžení smeru vystretej oporovej dolnej končatiny. Žiak dokáže 
plynulo predlžovať dĺžku bežeckého kroku až do doby vzpriamovania trupu tela. Má koordinované 
pohyby paží s dolnými končatinami. 
Štandard je nesplnený: Ak žiak nevie zaujať štartové postavenie (zakľaknúť do blokov). Nevie rýchlo 
zareagovať na zvukový alebo optický signál. Predčasne vzpriamuje hlavu a trup a beh je v záklone. Ak 
dochádza k značným výkyvom ťažiska vo vertikálnej a horizontálnej osi. Ak má nekoordinované 
pohyby nôh a rúk. Behu chýba dynamika. 
 
Štafetový beh – štafetová odovzdávka (spodným oblúkom)  
Štandard je splnený: Ak žiak dokáže realizovať štafetovú odovzdávku po formálnej a obsahovej 
stránke, t. j. vie odovzdať štafetový kolík v plnej rýchlosti, dokáže štafetovú odovzdávku realizovať 
krížom, vie v optimálnej vzdialenosti dať signál preberajúcemu bežcovi na prevzatie štafetového 
kolíka. Ak dokáže preberajúci žiak vyvinúť maximálnu rýchlosť tak, aby v druhej polovici 
odovzdávajúceho územia prebral štafetový kolík bez toho, aby sa pozeral na odovzdávajúceho žiaka. 
Uvedené činnosti vie zrealizovať plynulo vo dvojici a v štvorčlennom kolektíve aj v súťažných 
podmienkach. 
Štandard je nesplnený: Ak žiak spomaľuje rýchlosť pri odovzdávke, ak nevie odhadnúť vizuálnu 
kontrolu pri odovzdaní zvukového signálu preberajúcemu žiakovi. Ak preberajúci bežec nedokáže 
vystupňovať rýchlosť a výbeh je oneskorený, ak žiak po odovzdávke vybehne z dráhy. 
 
Skok do diaľky (kročným spôsobom)  
Štandard je splnený: Ak žiak vie priamočiaro vystupňovať rýchlosť do vzdialenosti 10 až 15 bežeckých 
krokov a jeho rýchlosť vrcholí v uzlovej fáze (v odraze). Vie položiť odrazovú nohu na odrazovú dosku 
celým chodidlom hrabavým spôsobom, nie cez pätu. Vie vykonať odraz aktívne s využitím švihu 
ostrého kolena a striedavej práce paží. Po odraze vie dvíhať ťažisko a po kulminácii letu vie prinožiť 
odrazovú nohu k švihovej s vystretím predkolenia. 
Štandard je nesplnený: Ak žiak preukazuje nedostatky nielen po formálnej stránke štruktúry pohybu, 
ale aj po obsahovej. Rozbeh je prerušovaný, odraz realizuje v záklone cez pätu. Posledný krok na 
odrazovú dosku je natiahnutý. Nevie prednožiť dolné končatiny pred dopadom do doskočiska. 
 
Skok do výšky flopom  
Štandard je splnený: Ak žiak vie po formálnej aj obsahovej stránke zrealizovať štruktúru danej 
disciplíny, t. j. vie vystupňovať rýchlosť rozbehu s vyústením v impulznom oblúku, ktorý realizuje pod 
uhlom 30 až 40 stupňov. Vie zapojiť v uzlovej fáze (v odraze) prácu ostrého švihového kolena a 
súpažnú prácu paží. Dokáže vytvoriť predpoklady pre rotačný pohyb vhodnou polohou jednotlivých 
častí tela (naklonenie do stredu kruhu, položenie odrazovej nohy na celé chodidlo v smere rozbehu), 
vie znížiť ťažisko tela pred odrazom a udržuje ramená v rovnakej výške s miernym odklonom od latky. 
Dokáže počas letu otočiť sa chrbtom k latke a vie prejsť latku prehnuto v tvare mostíka, vie dopadnúť 
do doskočiska na lopatkovú časť a nie na zadok. 
Štandard je nesplnený: Ak žiak nevie vystupňovať rozbeh, nevie využiť švihové koleno a súpažnú 
prácu paží. Nevie vystupňovať odraz a odráža sa do latky. Po odraze prechádza cez latku vysadene a 
let po odraze je bokom. Miesto odrazu a dopadu do doskočiska je príliš vzdialené. 
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Hod granátom 
Štandard je splnený: Ak žiak vie ukázať pohybovú štruktúru po formálnej aj obsahovej stránke, t. j. vie 
správne uchopiť náčinie a realizovať vystupňovaný priamočiary rozbeh. Vie plynulo po rozbehu prejsť 
do odhodového postavenia tzv. krížnym krokom s intenzívnym preskokom. Vie zaujať dvojoporové 
postavenie v odhode, vie realizovať odhod medzi ramenom a hlavou švihovým spôsobom z 
prakovitého postavenia. Odhod vykonáva z nesúhlasnej nohy. 
Štandard je nesplnený: Ak žiak kŕčovito realizuje rozbeh a rozbeh nie je priamočiaro vystupňovaný. 
Nevie plynulo rytmicky prejsť do odhodového postavenia. Hod je uskutočnený z jednej nohy alebo 
výskoku. Žiak do hodu nevie zapojiť dolné končatiny a trup a odhod je z miesta iba pažou. Odhod je 
realizovaný bokom. 
 
LYŽOVANIE 
 
Zjazd 
Žiak splnil štandard, ak prešiel stanovenú zjazdovú trať  a počas 
jazdy splnil stanovené úlohy: 

 zjazd priamo, 

 zjazd šikmo, 

 oblúky v obojstrannom prívrate (v pluhu), 

 zastavenie jazdy, 

 korčuľovanie a výstupy. 
 

PORADOVÉ CVICENIA 
 
Poradové cvičenia - základné postoje: pozor, pohov 
Povel „POZOR!“ 
Žiak splnil štandard, ak pri zaujatí základného postoja sa postaví rovno, nie strnulo, s pätami pri sebe 
a špičkami na rovnakej úrovni, vzdialenými od seba na šírku chodidla. Telo má vzpriamené a mierne 
nachýlené dopredu tak, aby hmotnosť tela spočívala na prednej časti chodidiel. Nohy má v kolenách 
vystreté, hruď vypnutú, brucho mierne vtiahnuté, neohýba sa v páse, plecia má vyrovnané a stiahnuté 
mierne dozadu a dolu. Ruky má voľne spustené tak, aby obrátené dlaňami dovnútra priliehali na 
stranách do stredu stehien, s prstami prirodzene zovretými do päste, narovnaným palcom 
pritiahnutým k ukazováku. Hlavu má vztýčenú bez toho, aby vysúval bradu a hladí priamo pred seba. 
Po zaujatí základného postoja sa žiak nehýbe. 
Žiak nesplnil štandard, ak nevie zaujať správnu polohu.  
Povel „POHOV!“ 
Žiak splnil štandard, ak urobí ľavou nohou rázny úkrok (40 cm) a zároveň rázne skríži ruky za telom 
vzadu tak, že chrbát ľavej ruky vloží do dlane pravej ruky a voľne zovrie prsty oboch rúk. Váhu tela 
prenesie na celú plochu chodidiel. Pri tomto postoji žiak mierne spustí plecia, brucho drží vtiahnuté, 
ruky má voľne spustené a predlaktia tlačí k telu. Hlavu drží vzpriamene. Cvik sa vykonáva na jednu 
dobu. 
Žiak nesplnil štandard, ak nevie zaujať správnu polohu. 
 
Hodiny telesnej výchovy budú zamerané aj na nasledovné pohybové aktivity: 

 základná gymnastika 

 cvičenia na správne držanie tela 

 tanečné kroky a skoky 

 strečing 

 jogging 

 chôdza s behom 

 cvičenie v prírode 

 pohybové hry 

 didaktické hry 

 hody na cieľ 

 prekážkové dráhy 
 
Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti Odborné vzdelávanie 

Klasifikácia  odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania 
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Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa 
v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov 
stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

 kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické 
činnosti, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 
úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,  

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 
činnostiach, 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 dodržiavanie stanovených termínov, 

 presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického 
prejavu, 

 kvalita výsledkov činnosti, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického 
vyučovania sa klasifikujú podľa týchto kritérií: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 
ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 
motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, 
zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 
presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný 
samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 
ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 
v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 
činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. 
Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez 
podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné 
texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované 
intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za 
pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických 
a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. 
Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je 
schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 
a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí 
a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní 
vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné 
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nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci 
učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými 
osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť 
vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. 
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti 
uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté 
logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne 
študovať. 

 

Spracovanie dreva 
 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č.21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu je systematické 
hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností  podľa 
platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 
 
 
I.  Pri klasifikácii výsledkov  v týchto predmetoch sa v súlade s požiadavkami učebných osnov 
    a vzdelávacích štandardov hodnotí : 
 

 schopnosť žiaka posudzovať a uplatňovať  poznatky a zručnosti  pri riešení teoretických , 
laboratórnych a grafických úloh . 

 schopnosť vykonávať požadované intelektuálne  a praktické činnosti pri realizácii projektov 
a laboratórnych cvičení. 

 využívať referáty  ako formu získavania podkladov na vyvodenie teoretických poznatkov, 
vedieť navrhnúť postup riešenia úloh. 

 kvalita myslenia , predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť. 

 schopnosť vyhľadávať  informácie  z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú 
prezentáciu , v prípade potreby aj prostriedkami, informačných a komunikačných technológii. 

 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine, verbálne ale aj 
písomne. 

 vedieť vyjadriť funkčné závislosti graficky ,tabuľkou, schémou, obrázkom, náčrtom 
a v elektronickej forme. 

 
II.  Výsledná klasifikácia odborných predmetov zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania 
     požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 
 

A. Písomné - testy, previerky, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení, domáce úlohy. 
B. Praktické - laboratórne a praktické cvičenia, ekonomické analýzy, návrhy inovačných riešení. 
C. Ústne - ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na 

kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou 
v praktických súvislostiach. 

 
III.  Vo výslednej klasifikácii odborných predmetov sa odzrkadľuje: 
 

A. Súhrnné hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom 
a výkonovom štandarde, výsledná klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia. 

B. Formatívne (priebežné) hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne o jeden 
stupeň  preveruje aj schopnosť žiaka  využívať medzipredmetové vzťahy u prírodných 
a odborných predmetoch  a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri 
riešení konkrétnych úloh. 

C. Účasť v odborných súťažiach v rámci daného predmetu, tieto aktivity žiaka v predmete môžu 
výslednú klasifikáciu zlepšiť. 

D. Schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení problémových úloh v skupine. 
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IV.  Pri laboratórnych cvičeniach sa hodnotí: 
 

A. Samostatná práca s textom 
B. Realizácia laboratórneho cvičenia 
C. Schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky, zovšeobecniť získané 

empírie 
D. Vedieť zdôvodniť výsledok experimentu 
E. Vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni 

 
 
V.  Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe  čiastkového hodnotenia  
      a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia. 
 
Hodnotí sa: 
 

 tematická previerka alebo didaktický test 

 ústna odpoveď 

 menšie previerky z aktuálneho učiva, ktorými sa sleduje individuálny pokrok študenta v danom 
predmete 

 aktivita na hodinách 

 ročníkové tematické projekty 

 aktivita na laboratórnych cvičeniach, kompletné laboratórne protokoly 
 
 
Preverovanie vedomostí v šiestich oblastiach: 
 

a) ústne odpovede (váha z1) 
b) povinné písomné práce a didaktické testy (váha z2) 
c) projekty/prezentácie ,referáty (váha z3) 
d) účasť na súťažiach (váha z4) 
e) aktivita na hodinách ( váha z5) 
f) vypracovanie domácich úloh (váha z6) 

 
 
Bodová stupnica: 
  
100%- 85%  výborný (1) 
  84%- 70%  chválitebný (2) 
  69%- 50%  dobrý (3) 
  49%- 30%  dostatočný (4) 
  29%- 0%  nedostatočný (5) 
 
Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako vážený priemer známok podľa vzorca: 

z= (3 z1 +3 z2+2 z3+z4+ z5+ z6) /6 
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria 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. 
Kritéria hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 
absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktiký test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 
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dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú  sa za dobu štúdia žiaka. 
 

Klasifikácia  odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania 
Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa 
vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, odborná alebo umelecká prax, praktické 
cvičenie. Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického 
zamerania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných 
osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

 vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 

 osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 

 schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 

 využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 

 aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent, 

 kvalita výsledkov činností, 

 organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

 dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom 
a starostlivosť o životné prostredie, 

 dodržiavanie stanovených termínov, 

 hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci, 

 obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia 
a meradiel. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci praktického vyučovania 
sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v nasledovných odsekoch: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva získané teoretické 
poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, 
obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú prípravu. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, 
samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, 
dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne si 
organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. 
Hospodárne využíva suroviny, materiál, energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje výrobné alebo 
laboratórne pomôcky, nástroje, náradie a meradlá. Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva 
získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva samostatne, 
v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby a v umeleckej praxi nedostatok 
umeleckých schopností. Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú 
prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri 
práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. Pri hospodárnom využívaní surovín, 
materiálu a energie robí malé chyby. Výrobné alebo laboratórne zariadenia obsluhuje a udržuje 
s drobnými nedostatkami. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam 
a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje získané 
teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch 
a spôsoboch práce a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, potrebuje občasnú 
pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udržuje 
pracovisko v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred 
požiarom a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane životného prostredia. S pomocou učiteľa je 
schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a energiu. Pri obsluhe a údržbe výrobných 



Školský vzdelávací program                                                                                Spracovanie dreva 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin                                                                     3383 F spracúvanie 

dreva 

160  

laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel ho musí častejšie usmerňovať 
učiteľ. Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej činnosti využiť len 
za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších 
chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, 
sústavne potrebuje pomoc učiteľa. Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie 
organizovať za sústavnej pomoci učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska, dodržiavanie predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a taktiež o životné prostredie. 
Porušuje zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu a energie. V obsluhe a údržbe 
výrobných a laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa 
závažných nedostatkov. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah 
k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani s pomocou 
učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, 
zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Pracovný postup nezvládne ani 
s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú 
hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok 
pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom 
a nedbá na ochranu životného prostredia. Nevyužíva hospodárne suroviny, materiál a energiu. 
V obsluhe a údržbe výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, náradia 
a meradiel má vážne nedostatky 

 

Hodnotenie a klasifikácia praktických  výkonov na praktickom vyučovaní – predmetu odborný 
výcvik pre: 
 
Študijný odbor -  operátor drevárskej a nábytkárskej  výroby /3341 K / 
Učebný odbor  -  stolár / 3355 H / 
                         - spracúvanie dreva / 3383 F / 
 
 

Hodnotenie praktických výkonov Úspešnosť v % 

 Zvládnutie úlohy v požadovanej kvalite 70 

 Dodržiavanie technologického postupu 5 

 Výber a spôsob použitia vhodného  náradia 5 

 Dodržiavanie bezpečnosti práce 5 

 Dodržanie časového limitu 5 

 Samostatnosť pri výkone činnosti 5 

 Udržiavanie poriadku na pracovisku 5 

 
 
 
Tab. Hodnotenie a klasifikácia praktických  výkonov na odbornom výcviku, odbornej praxi 
a praktickom vyučovaní  
 

Výsledná známka Celkové hodnotenie Úspešnosť v % 

1 výborný 91 - 100  

2 chválitebný 81 - 90  

3 dobrý 65 - 80  

4 dostatočný 51 - 64  

5 nedostatočný 0 - 50  
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 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. 

 

Celkový prospech 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Žiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 30% celkovej dochádzky 
(riaditeľ školy môže odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie). Žiak je neklasifikovaný aj v prípade, 
ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti musí byť 
informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
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, napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, , 
pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. 
Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

 Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

13.2 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA 

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po 
prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie 
ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených 
pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole 
a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa 
v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.  

Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledovných kritérií: 

Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších 
vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania 
v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.  

Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského 
poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami 
spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo 
sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. 

Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči 
školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa 
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klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám 
spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších 
osôb. 

Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami 
školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými 
normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov 
alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných 
žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.  

Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným predpisom 
neklasifikuje zo správania. 

 

Spôsob a podmienky ukončovania vzdelávania 

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 

V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme. 

Jednotlivé časti ZS musia vychádzať z cieľových požiadaviek schváleného školského vzdelávacieho 
programu, pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií 
hodnotenia.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových požiadaviek školského vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh 
komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich z školského vzdelávacieho 
programu  s aplikáciou na konkrétny učebný odbor.  

Ďalšie podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

 
Záverečná skúška 
 
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného 
vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení 
používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. 
 

 Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu 
      príslušného učebného odboru. 
 

 Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická časť 
záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú 
časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne najmä z dôvodu sezónnych prác. 

 

 Záverečná skúška sa koná 
a)  v riadnom skúšobnom období od 16. júna do 30. júna , 
b)  v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského 
roka. 

 

 Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni 
nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku. 
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Skúšobná komisia 
 

 Záverečná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. 
 

 Skúšobná komisia má stálych členov a ďalších členov. Stálymi členmi sú predseda, podpredseda 
a triedny učiteľ. Stálym členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku je aj zástupca stavovskej 
organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania. 
 

 Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú pre záverečnú skúšku v strednej odbornej škole majster 
odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov, v príslušných odboroch vzdelávania strednej 
odbornej školy učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných predmetov. 

 

 Riaditeľ školy môže na záverečnú skúšku so súhlasom predsedu skúšobnej komisie prizvať 
odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie dávať 
žiakovi otázky; odborník z praxe žiaka nehodnotí. 

 

 Predsedov skúšobných komisií vymenúva príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 
15. apríla. 

 

 Predsedom skúšobnej komisie môže byť pedagogický zamestnanec spĺňajúci kvalifikačné 
predpoklady a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe. Predsedu skúšobnej komisie 
nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, na ktorej sa skúška koná. 

 

 Na opravných skúškach v mimoriadnom skúšobnom období a na ústnych skúškach v 
mimoriadnom 
skúšobnom období je predsedom skúšobnej komisie riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca. 

 

 Podpredsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických 
zamestnancov školy. Za podpredsedu skúšobnej komisie možno vymenovať len pedagogického 
zamestnanca školy, ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe. 

 

 Predseda skúšobnej komisie riadi prácu komisie, kontroluje pripravenosť skúšok a hodnotí úroveň 
a klasifikáciu skúšok. 

 

 Ak predseda skúšobnej komisie nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, funkciu predsedu 
vykonáva podpredseda. Podpredseda môže vykonávať funkciu predsedu skúšobnej komisie 
počas 
praktickej časti skúšky z odborných predmetov, najmä ak povaha príslušného odboru vzdelávania 
vyžaduje časovo oddeliť túto časť skúšky od ústnych skúšok. 

 

 Predseda skúšobnej komisie po skončení skúšok zvolá záverečnú poradu skúšobnej komisie, na 
ktorej zhodnotí priebeh a celkovú úroveň skúšok. 

 
 
Organizácia záverečnej skúšky 
 
Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak 
používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy. 
 
Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v 
spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri 
odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov. 
 
a)  Písomná časť záverečnej skúšky – v písomnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka 
vo vyžrebovanej téme. Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí 1 téma až 10 tém. Písomná časť 
záverečnej skúšky trvá od 45 minút do 120 minút. Písomná časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, 
aby ju žiak ukončil v jednom dni. 
 
b)  Praktická časť záverečnej skúšky - v praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a 
schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti 



Školský vzdelávací program                                                                                Spracovanie dreva 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin                                                                     3383 F spracúvanie 

dreva 

164  

a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci 
pripravujú. Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. 
Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať 
pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu 
hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút. 
 
c)  Ústna časť záverečnej skúšky – v ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo 
vyžrebovanej téme. Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém. Ústna časť 
záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo 
učebného odboru 15 minút až 30 minút. Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak 
ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov. 
 
Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti. Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným 
znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť. 
 
 
Hodnotenie a klasifikácia záverečnej skúšky 
 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške sú v ŠkVP stanovené nasledovné 
všeobecné kritériá: 
 

 Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu. 

 Klasifikáciu žiaka na záverečnej skúške schvaľuje na návrh skúšajúceho učiteľa alebo majstra 
odbornej výchovy skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 
komisie. 

 Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie jej písomnej, praktickej a 
ústnej 
časti. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane hodnotenia z jednotlivých častí skúšky 
žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil. Toto 
hodnotenie je konečné. 

 
Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške klasifikuje žiaka takto: 
 
a)  prospel s vyznamenaním 
     ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný 
a na 
     písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5 
 
b)  prospel veľmi dobre 
     ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na 
písomnej  
     časti skúšky a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný 
 
c)  prospel 
     ak nemá na záverečnej skúške z písomnej, praktickej a ústnej časti skúšky stupeň prospechu 
     nedostatočný, 
 
d)  neprospel 
     ak má na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný. 
 
 
Opravná skúška 
 
Ak bol žiak na záverečnej skúške z jednej časti skúšky klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný, 
skúšobná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z tejto časti skúšky. 
 
Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného 
ročníka strednej školy. 
 
Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný z viac ako jednej časti 
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skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný na niektorej opravnej skúške, môže 
skúšobná komisia povoliť opakovať celú záverečnú skúšku. 
 
Záverečnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, 
najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. 
 
 
 Všeobecné ustanovenia o záverečnej skúške 
 

 Záverečnú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný 
ročník strednej školy. 

 Žiak, ktorý sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody, nezúčastní na záverečnej skúške je 
povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak 
ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o 
konanie skúšky v náhradnom termíne. 

 Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie 
nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium 
zanechal. 

 Ak sa žiak správa na záverečnej skúške nevhodným spôsobom, predseda skúšobnej komisie 
alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. 

 Ak skúšku preruší predseda skúšobnej komisie, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť 
v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Ak skúšku preruší pedagogický 
zamestnanec, ktorý vykonáva dozor a predseda skúšobnej komisie nedovolí žiakovi v skúške 
pokračovať, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne nasledujúceho 
školského roka. 

 Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o záverečnej skúške 
najneskôr do piatich dní od konania záverečnej porady skúšobnej komisie. 

 Žiakovi strednej odbornej školy sa po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky vydá okrem 
vysvedčenia o záverečnej skúške aj výučný list. 

 Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, prestáva byť žiakom 
školy. 

 Ak žiak strednej odbornej školy nevykonal v určenom termíne záverečnú skúšku a bola mu 
povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a 
povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť. 

 
 
Doklady o vzdelaní 
 

 Vysvedčenie o záverečnej skúške - vydáva sa žiakovi po úspešnom ukončení záverečnej skúšky. 
Sériové čísla vysvedčení žiakov musia byť zaevidované v Evidencii tlačív. 

 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške – bez vysvedčenia o záverečnej skúške je dodatok 
neplatný. Sériové číslo dodatku musí byť zaevidované v Evidencii tlačív. 

 Protokol o záverečnej skúške –sú v ňom uvedené vyžrebované témy jednotlivých častí záverečnej 
skúšky, zhodnotenie jednotlivých častí záverečnej skúšky, čas trvania písomnej a praktickej časti 
záverečnej skúšky, prospech z jednotlivých častí záverečnej skúšky a celkové hodnotenie. Slúži k 
vyhotoveniu odpisu vysvedčenia. 

 Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov) - Do protokolu žiak podpíše prevzatie 
vysvedčenia o záverečnej skúške, prevzatie výučného listu prípadne ich odpisov. K protokolu sa 
prikladá tlačivo vysvedčenia o záverečnej skúške, výučného listu – vzory na vyhotovenie odpisov, 
učebný plán učebného odboru, témy z písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky. 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  
Materiálne a priestorové podmienky sú v jednotlivých učebných odboroch rozdielne, preto je potrebné 
ich konkretizovať a spresniť pre každý učebný odbor osobitne. 

1. náradie, nástroje a prístroje, 
2. stroje a zariadenia, 
3. suroviny, materiály a polotovary, 
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4. modely, 

Priestory 

1. odborné učebne, 
2. strediská  odborného výcviku (podľa  učebného odboru), 
3. dielne odborného výcviku. 

Povolené pomôcky 

1. počítač, 
2. kalkulačka, 

vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia komisie). 

 

Organizácia prijímacieho konania 
 
Na základe stanoveného plánu výkonov pre daný školský rok prijímame žiakov do učebných 
a študijných odborov. V zmysle ustanovení § 65 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a 
rozsah podľa vzdelávacích štandardov ŠVP v základných školách. Určí kritériá na úspešné vykonanie 
skúšky a podmienky prijatia na štúdium. Určí tiež kritérium na prijatie uchádzačov bez prijímacej 
skúšky. Podmienky prijatia pre daný školský rok sa zverejňujú na webovej stránke školy, vo vestibule 
školy, a na stránke ŠVS v zákonom stanovenom termíne. 

 


