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1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola, 

Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Elektrotechnika 

Kód a názov ŠVP 26 elektrotechnika 

Kód a názov študijného odboru 2675 M elektrotechnika 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. august 2013 

Miesto vydania  SPŠ, Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Platnosť ŠkVP 01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 
 

Titul, meno, 

priezvisko 

Pracovná 

pozícia 

Telefón Fax e-mail Iné 

Mgr. Vladimír 

Jacenko 

riaditeľ  054/4722450 054/4722450 skola@spsbj.svcmi.sk  www.spsbj.edu.sk 

Mobil: 

0903848537  

Ing. Jozef Prexta zástupca 

riaditeľa  

pre TEČ 

054/4722450 054/4722450 skola@spsbj.svcmi.sk  

Ing. Helena 

Labancová 

zástupca 

riaditeľa  

054/4722450 054/4722450 skola@spsbj.svcmi.sk  

Ing. Jaroslav Bujda výchovný 

poradca 

054/4722450 054/4722450 skola@spsbj.svcmi.sk  

 

Zriaďovateľ:  

Prešovský samosprávny kraj 

Odbor školstva a telesnej kultúry 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

Tel.: 051/7460455 

e-mail: skolstvo@vucpo.sk 

 

 

 

Bardejov, 30.08.2013              Mgr. Vladimír Jacenko 

             riaditeľ školy  

                                 (podpis a pečiatka školy) 

mailto:skola@spsbj.svcmi.sk
http://www.spsbj.edu.sk/
mailto:skola@spsbj.svcmi.sk
mailto:skola@spsbj.svcmi.sk
mailto:skola@spsbj.svcmi.sk
mailto:skolstvo@vucpo.sk


 3 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2013   

 
01.09.2015 

Ak žiak nemal na ZŠ ANJ, tak dva cudzie 

jazyky na SŠ sú jazykmi zo ZŠ 

 
01.09.2016 

DODATOK č. 1 k ŠVP pre gymnáziá, stredné 

odborné školy a konzervatóriá 
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so školským zákonom:  

a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a 

písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v 

štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a 

kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne 

kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,  

b) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať s výnimkou pre nižšie stredné 

odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie,  

c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť,  

d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na 

trhu práce,  

e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 

vlastnej kultúre,  

f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,  

g) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami náboženskej tolerancie,  

h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v 

skupine a preberať na seba zodpovednosť,  

i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 

zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,  

j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.  

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe 

vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a Štátnom vzdelávacom programe. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy. 

Pre vzdelávanie v súlade s týmto ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné podmienky. 

Podkladom na ich stanovenie sú základné požiadavky všeobecne záväzných právnych 

predpisov, normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia škôl 

vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v danom odbore vzdelávania. Iba ucelený, 

vzájomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek umožní vytvoriť optimálne vzdelávacie 

prostredie. 

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných odborných školách sú kurzy, ktoré sú 

uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu, exkurzie (uvedené 

v tematických plánoch) a školské výlety (uvedené v pláne práce triedneho učiteľa). 

Vzhľadom na požadované vedomosti a zručnosti absolventov efektívne využívať možnosti 

výpočtovej techniky, môže škola realizovať pre žiakov v študijných odboroch poskytujúcich 

úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, vzdelávacie aktivity 

zamerané na získanie niektorého medzinárodne uznávaného certifikátu potvrdzujúceho 

úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností v oblasti počítačovej gramotnosti. Vzdelávacie 

aktivity je možné organizovať vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach alebo v inom 

vzdelávacom zariadení, ktoré určí škola. 
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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, prosocionálneho 

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 voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných 

a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 

vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, enviromentálnej 

výchove, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 

záujmovej činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom 

čase, 

 Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

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

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového 

a programového vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie dvoch cudzích jazykov a kvalifikovaných učiteľov 

pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečiť možnosti pre výučbu cudzieho jazyka 

v zahraničí, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením 

najnovšieho softwarového vybavenia, podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov v 

oblasti informačných technológií, 

 zabezpečiť kvalitnú prevádzkovú prax pre žiakov daného študijného odboru, 

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

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   

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

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom 

– rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 

z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy, založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu, s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti 

žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si 

takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu 

sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre 

celoživotné vzdelávanie sa, 

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

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami 

na princípe partnerstva s cieľom: 

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania 

a voľnočasových aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho 

programu, 

 aktívne zapájať príslušné stavovské a profesijné organizácie, prípadne 

zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového 

vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania 

a prípravy a politiky zamestnanosti v  našom regióne, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúseností a poznatky, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými 

útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov. 

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

 zlepšiť prostredie v triedach, šatniach a spoločných priestoroch školy, 

 pomocou vlastných zdrojov a zdrojov európskych fondov dobudovať prístavbu, 

ktorá bude slúžiť ako dielne pre praktickú výuku žiakov, 

 dobudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 zrekonštruovať hygienické priestory školy, 

 zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, 

 zrekonštruovať kuchyňu v školskej jedálni, 
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 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 

Stredná priemyselná škola v Bardejove je štátnou štvorročnou školou technického zamerania 

s bohatou tradíciou výchovy stredného manažmentu. V roku 2010 oslávila 60. výročie svojho 

vzniku. 

SPŠ bola zriadená 01.09.1950, ako samostatný právny subjekt, existuje od 01.01.1991. 

Zriaďovateľom SPŠ je Prešovský samosprávny kraj. 

SPŠ je jedinou strednou priemyselnou školou v okrese. Pripravuje študentov formou denného 

štúdia v štvorročných študijných odboroch pre prax a ďalšie štúdium na vysokých školách. 

Počas svojej existencie vychovala škola pre región odborníkov pre odbor  pozemné stavby, 

strojárstvo, výroba obuvi a galantérneho tovaru, technické a informatické služby a poslednom 

období aj pre odbor technické lýceum, techniku a prevádzku dopravy  a elektrotechniku. 

Výchovno-vzdelávací proces na škole zabezpečujú odborne a pedagogicky kvalifikovaní  

učitelia. Ostatní pracovníci školy zabezpečujú chod a každodennú údržbu zariadenia. 

Významným prvkom v práci školy je pôsobenie výchovného poradcu, správcu ASC agendy, 

koordinátora školy podporujúcej zdravie a boja proti obezite, koordinátora prevencie drog a 

sociálne patologických javov, koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátora 

SČK, koordinátora enviromentálnej výchovy a koordinátora výchovy k ľudským právam. 

V rámci mimoškolskej činnosti je na škole široká škála krúžkov, ktoré pracujú pod vedením 

ich vedúcich z radov pedagogických zamestnancov školy. 

V školskom internáte výchovu zabezpečujú 4 vychovávatelia. Každodennú prevádzku 

zabezpečuje ďalších nepedagogickí zamestnanci. 

Všetky administratívne činnosti zabezpečujú pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou. 

Priestory ŠI v súčasnosti slúžia nielen pre potreby školy, ale sú využívané pre podnikateľskú 

činnosť, z ktorej finančné prostriedky využívame na modernizáciu priestorov ŠI. Školský 

areál spolu so školským internátom patrí medzi najkrajšie areály škôl v rámci Prešovského 

kraja. 

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. 

Naša škola bude pokračovať vo vytváraní širokokoncipovaných študijných odborov. Cieľom 

odborného vzdelávania a prípravy je dosiahnuť takú pružnosť vzdelávacej sústavy, aby čo 

najviac vyhovovala meniacim sa požiadavkám trhu práce. Vychádzajúc z našej SWOT 

analýzy:  

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

 záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov), 

 komplexnosť školy a jej poloha - škola, stravovacie zariadenie, školský internát, 

telocvičňa, posilňovňa, viacúčelové plážové ihrisko, športový areál, 

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

 stabilizovaný pedagogický kolektív, 
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 dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú 

využívané v čase mimo vyučovania pre občanov regiónu), 

 zabezpečenie praktického vyučovania vo výrobných a obchodných jednotkách 

v meste a regióne, 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

 úspešnosť absolventov školy v štúdiu na vysokých školách, 

 nízke % nezamestnanosti našich absolventov, 

 záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom, nemeckom 

a ruskom jazyku (záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov v čase 

mimo vyučovania). Partnerská spolupráca so školami v Poľsku a Českej republike je 

založená aj na výmennom pobyte našich žiakov, 

 úspešnosť školy pri tvorbe a realizácii projektových zámerov. 

 Slabou stránkou školy je:  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební, 

 chýbajúce učebnice,  

 škola je napojená na centrálny zdroj vykurovania, 

 majetkovo-právne nevysporiadanie pozemkov v areáli školy. 

 Príležitostí školy signalizujú: 

 bezproblémové uplatnenie absolventov školy v praxi, 

 dobré uplatnenie našich absolventov na vysokých školách, 

 otvorenie nových študijných odborov, 

 možnosti rekvalifikačných kurzov, 

 možnosti pomaturitného štúdia,  

 získanie vodičského oprávnenia na škole počas štúdia, 

 fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí, 

 veľmi 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.  

 Ohrozenia v rozvoji školy sú: 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

 závislosť od centrálneho zdroja tepla, 

 nízka priemerná mzda v regióne. 

3.1  Charakteristika školy 

Škola je zložená z niekoľkých blokov. Jej kapacita je 16 tried pre cca 480 žiakov. Súčasťou 

školy je školský internát s kapacitou 120 miest a jedálňou pre ubytovanie a stravovanie žiakov 

všetkých stredných škôl v okrese Bardejov. Škola má 4 učebne výpočtovej techniky, 3 

jazykové učebne, odborná učebňa fyziky, laboratórium elektrotechniky, elektrotechnickú 

dielňu, odbornú učebňu stavebných predmetov, odbornú učebňu dopravných predmetov, 

odbornú učebňu praktického vyučovania, aulu, polyfunkčnú učebňu pre výpočtovú techniku a 

techniku administratívy, odbornú učebňu prírodovedných predmetov, telocvičňu, posilňovňu 

a športový areál, knižnicu a školský bufet. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje 

priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Škola disponuje šiestimi  

multimediálnymi učebňami, ktoré sa využívajú na výuku všeobecnovzdelávacích a odborných 

predmetov.  Škola má pomerne dobre vybavenú učiteľskú a žiacku knižnicu, ktorá slúži ako 
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informačné centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, 

rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Súčasťou školy sú sklady a dve dielne pre potreby 

údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia a šatňové skrinky sú na každom poschodí, 

telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy. 

V najbližšom čase plánujeme dobudovať dielne praktického vyučovania a športový areál.  

Školský internát je súčasťou školy. Je to trojposchodová budova. Na každom poschodí sú 

sprchy. Pre vychovávateľov sú vyhradené osobitné priestory (kancelárie, kabinety a spoločná 

miestnosť na oddych). ŠI má vlastnú spoločenskú miestnosť. Žiaci majú zabezpečenú 

celodennú stravu v jedálni školy. ŠI zároveň poskytuje ubytovacie a stravovacie služby pre 

verejnosť. 

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Spolupracuje 

pri organizácií celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiacka školská rada žiakov zastupuje 

záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú 

komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi. V rámci rozpočtu školy majú žiaci 

pridelených 5% z celkového rozpočtu rady rodičovského združenia a môžu slobodne 

rozhodovať o využívaní tejto finančnej čiastky.  

 

Plánované aktivity školy 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 

vzdelávania. Škola sa bude snažiť v najbližšom období vytvoriť a zabezpečiť všetky 

podmienky pre skvalitnenie života na škole: 

 Záujmové aktivity 

 Súťaže  

 Športovo-turistické akcie 

 Exkurzie 

 Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Mediálna propagácia 

 Prezentácia školy v partnerských školách 

 Príspevky do médií  

 Schránka dôvery 

 Aktualizácia www stránky 

 Ročenka 

 Facebook 

 Besedy a pracovné stretnutia 

 Projektové aktivity 

Všetky aktivity sa budú realizovať podľa plánu práce na príslušný školský rok 

s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi, rodičmi a sociálnymi partnermi. Aktivity sú 

určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti.  

3.2  Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor je stabilizovaný a tvorí ho takmer 40  učiteľov a vychovávateľov, z ktorých 

niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok a dohodu o vykonaní práce. Priemerný vek 
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pedagógov je viac ako 40 rokov. Vedenie školy  má okrem odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.  

Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj 

rodičia a aktivisti mesta Bardejov (príslušníci policajného zboru, vojaci, zástupcovia 

zamestnávateľov, a pod.). 

3.3  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy je v Pláne kontinuálneho vzdelávania, 

ktorý je súčasťou Plánu práce školy.  Manažment školy považuje za prioritnú úlohu 

zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich odborných 

kompetencií,  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 a 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, tvorba 

pedagogickej dokumentácie, atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej  a riadiacej 

praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

3.4  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 

procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby 

hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality 

výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém 

kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na 

škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov 

predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným 

materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny 

s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na 

uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú 

činnosť výchovného  poradcu, triednych učiteľov a pod. Hodnotenie pedagogických  

zamestnancov školy sa uskutočňuje v zmysle školského zákona a pritom sú využité tieto 

metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 
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 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň 

školy a pod). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

 Prezentácia práce s využitím najnovších didaktických pomôcok. 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

3.5  Dlhodobé projekty 

Škola bola zapojená do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho 

vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných 

školách“, ktorých cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia 

sumatívneho hodnotenia žiakov. Škola sa zapája do výziev OP Vzdelávanie Opatrenie 1.1 

Premena tradičnej školy na modernú. 

Škola bude reagovať aj na ďalšie výzvy MŠ SR a ďalších organizácií za účelom získať 

finančné prostriedky na modernizáciu vyučovania.  

3.6  Medzinárodná spolupráca 

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Nemecku, Slovinsku, Poľsku, Českej 

republike. Všetky školy zúčastnené v projekte prejavili záujem pokračovať v spoločných 

projektoch i v budúcnosti. 

Cieľom tejto spolupráce je: 

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

a skúseností. 

 Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú). 

 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. 

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi, mestom, zriaďovateľom, 

sponzormi, štátnymi a neštátnymi inštitúciami a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na 

pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú členmi RRZ a traja z nich sú aj členmi Rady školy. Všetci sú informovaní 

o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi. Majú 

možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia 

informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www 

stránok školy alebo priamo e-mailom. Majú k dispozícii aj portfólio žiaka. Cieľom školy je 

zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom 

zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce 
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s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Vynasnažíme sa, aby sa rodičia v čo najväčšej 

miere zúčastňovali triednych a celoškolských akcií.  

 

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami, s 

príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciámi. Spolupráca je zameraná hlavne na 

tvorbu ŠkVP, umožnenie odbornej praxe, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych 

zaujímavých exkurzií a výstav a ukončovanie štúdia podľa platných predpisov. 

Zamestnávatelia sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. 

Značná časť zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. 

Mestský úrad 

Chceme naďalej prehlbovať spoluprácu s mestským úradom pri príprave rôznych kultúrnych, 

športových, spoločenských podujatí. Naši žiaci budú mať možnosť zúčastňovať sa na rôznych 

podujatiach, ktoré organizuje Mesto Bardejov. 

Iní partneri 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo 

vyučovania s ďalšími partnermi: s policajným zborom pri organizovaní besied, prednášok 

a vedení krúžkov, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, MŠ SR, OÚ – odbor školstva, 

ŠPÚ, ŠIOV, ÚIPŠ, MPC, CPPPaP, ŠVSMI, ŠŠI, SČK, OUVZ, HZ, ObÚ a ďalšími 

organizáciami a sponzormi. 
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU  

4.1  Popis školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom programe zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie 

a prípravu.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 

a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí prospech 

na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. 

Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené 

každoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 

kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. 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 v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 

spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú 

nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na tie oblasti, 

ktoré sú dôležité pre daný študijný odbor. V rámci praxe žiaci získavajú teoretické a praktické 

zručnosti vo zvolenom študijnom odbore. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na 

formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti 

a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné 

učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa 

metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré 

naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. 

Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. 

Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať 

zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného 

vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak 

poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré 

im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie 

metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 

vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – 

zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktných situácií, 

verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na 

úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne 

vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy. Praktická príprava prebieha 

u zmluvných partnerov. 
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Kľúčové a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude 

rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 

rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 

riešiť problémy a správať sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, 

prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. 

V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych 

učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie 

špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ 

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 

aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné 

vedomosti a zručnosti môžu prezentovať na mnohých aktivitách potencionálnych 

zamestnávateľov. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov 

vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov 

bude ocenená tak zo strany školy, ako aj zo strany zamestnávateľov. Veľké množstvo 

záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) ponúka našim žiakom možnosť efektívne 

využívať svoj voľný čas.  

Hodnotenie a klasifikácia prebieha podľa príslušného metodického pokynu na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov SŠ a vnútornej smernice – Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov SPŠ 

v Bardejove.  

4.2  Základné údaje o štúdiu 
 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 

predpis o prijímacom konaní na stredné školy. 

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška. 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní:  

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške  

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Výkon činností technika konštrukčného, technologického, 

montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie 

funkcie v odborných útvaroch v súlade so svojim zameraním 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo 

druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie 

vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej 

zmenu alebo zvýšenie. 
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4.3  Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie 

a prípravu.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy.  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 v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú 

s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského 

správania a protokolu.. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na tie oblasti, ktoré sú 

nevyhnutné pre výkon povolania. V rámci praktického vyučovania žiaci získavajú teoretické a 

praktické zručnosti pre výkon svojho povolania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 

žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej 

orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované v škole a na pracoviskách zamestnávateľov. Dôvodom 

takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie 

a javy, ktoré im zvyšujú šancu uplatniť sa na trhu práce.  Praktické vyučovanie prebieha pod 

dozorom učiteľov, prípadne odborníkov z praxe. Časť praktického vyučovania máme 

zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami.  

Študijný odbor integruje teoretické a praktické vyučovanie.  

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 

plánu.  

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Prijatie uchádzača do zvoleného odboru ŠVP pre skupinu študijných odborov 26 

Elektrotechnika je podmienené kladným posúdením zdravotného stavu všeobecným lekárom 

na prihláške na štúdium pre zvolený odbor.  

Prijatiu uchádzača do elektrotechnických odborov z hľadiska zdravotného stavu prekážajú 

najmä zrakové postihnutie (farbocitlivosť), ťažké poruchy sluchu, poruchy nosného a 

pohybového systému, ktoré obmedzujú dobrú pohybovú funkciu a prácu vo výškach.  

Ďalej sú to postihnutia dolných a horných končatín obmedzujúce manuálnu spôsobilosť, 

srdcové chyby, choroby nervového systému, onemocnenia sprevádzané poruchami 

pohybových funkcií a koordinácií a záchvatové stavy.  

V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je treba odporúčanie všeobecného lekára.  

Prístupnosť jednotlivých elektrotechnických odborov pri výkone povolania z hľadiska veku je 

daná špecifickými pracovnými podmienkami jednotlivých odborov a ich pracovnou náplňou. 

U zamestnancov v odvetví elektrotechniky okrem odborných skúšok (vyhláška MPSVaR SR 

č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 

technických zariadení), sú potrebné vstupné a preventívne prehliadky u lekára zamerané na 

overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania s apeláciou hlavne na porúch 

pohybového systému (práca vo výškach), poruchy horných a dolných končatín (manuálna 

spôsobilosť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom), poruchy sluchu a najmä zraku 

(rozlíšenie farieb - farbocitlivosť). Najčastejšie choroby a ohrozenia zdravia v dôsledku 
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výkonu povolaní v odboroch 26 elektrotechnika vznikajú pri nedodržaní bezpečnosti práce, 

hlavne pri zariadeniach vysokého napätia a pri prácach na zariadeniach pod napätím. Medzi 

hlavné faktory vzniku ohrozenia zdravia môžeme zaradiť neodbornú manipuláciu, 

nedodržanie bezpečných vzdialeností od živých častí, nedostatočné zabezpečenie pracoviska 

pri práci na vn a vvn zariadeniach, svojvoľné a neodborné porušenie, zábran a krytov 

elektrických zariadení, používanie poškodeného pracovného naradia a pod.  

Pri priamom alebo sprostredkovanom vodivom dotyku so živou časťou elektrického 

zariadenia v závislosti od spôsobu dotyku, môže nastať úraz elektrickým prúdom, ktorého 

priamy následok je daný veľkosťou a časovou dĺžkou prechádzajúceho prúdu postihnutou 

časťou ľudského organizmu.  

Dôsledky úrazu elektrickým prúdom možno zjednodušene charakterizovať v rozsahu od 

popálenín, srdečnej zástavy až po úrazy s následkom smrti. Tieto úrazy sú výnimočné a sú 

priamym dôsledkom nepozornosti a nedodržania základných pravidiel bezpečnosti práce. 

Preto nie je potrebné charakterizovať povolania tejto skupiny elektrotechnických odborov ako 

„nebezpečnejšie“ než iné povolania. Ďalšie choroby vznikajúce priamym výkonom týchto 

povolaní nie sú pre skupinu týchto odborov charakteristické viac, ako pre iné druhy povolaní. 

Na prijatie do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.  

4.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 

konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia 

doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 

a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred 

pôsobením týchto zdrojov rizík. 

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 

Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne 

dozoru nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí 

zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 

v prípade porušenia BOZP, 
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 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 

pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská 

obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený príslušný vedúci zamestnanec v závislosti 

od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby. Žiaci na hodinách praktického 

vyučovania používajú pracovné plášte, prípadne pracovný odev. 
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5   PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2675 M 

ELEKTROTECHNIKA 

5.1   Charakteristika  absolventa  

Absolvent študijného odboru 26 Elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný 

samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj 

v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických Pre kvalifikované 

vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil 

s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením 

a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. 

Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo 

svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce 

technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi 

predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami 

spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je 

pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového 

charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším 

štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. 

Absolventi sú pripravení na výkon povolania technika konštrukčného, technologického, 

montážneho a prevádzkového charakteru. Absolventi sú schopní vykonávať technickú činnosť 

pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických 

zariadení. Môžu vykonávať povolania v oblasti telekomunikačnej techniky, počítačových 

systémov, priemyselnej informatiky, elektroenergetiky. Často vykonávajú funkciu riadiaceho 

pracovníka u zamestnávateľa  alebo u súkromného podnikateľa.  

Práca v priemyselnej výrobe je spojená so sťaženými pracovnými podmienkami (hlučnosť, 

nečistota), zvýšené nároky na fyzické predpoklady a zdravotný stav zamestnancov, prísne 

dodržiavanie predpisov BOZP, zvýšené riziko pri práci s elektrotechnickými zariadeniami 

(zvýšené nároky na sluch a zrak, neprípustné sú záchvatové ochorenia), zvýšené požiadavky 

sú na manuálnu zručnosť, vyžadujú sa technické predpoklady, chápanie mechanických 

vzťahov, plošná a priestorová predstavivosť, orientácia v technickej dokumentácii. Zdravotný 

stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre deti a dorast. 

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získajú absolventi štúdiom široký odborný 

profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné 

odbory, logicky mysliaci, schopní aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a 

návyky pri riešení konkrétnych problémov, schopní samostatnej práce i práce v tíme, 

sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom 

odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Sú schopní 

využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, 

rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami 

vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolventi získajú také schopnosti a vedomosti 

a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a 

v rámci Európskej únie. 
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Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné 

vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu 

absolventov jednotlivých odborov. 

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu žiak získa úplné stredné odborné 

vzdelanie: ak úspešne ukončil posledný ročník štvorročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou Cieľom 

maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva 

určeného katalógom cieľových požiadaviek, ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi tohto 

štátneho vzdelávacieho programu. Maturitná skúška sa skladá z internej a externej časti. 

Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa 

koná formou písomnou, ústnou, praktickou, predvedením komplexnej úlohy, obhajoby 

komplexnej odbornej práce alebo projektu, popr. úspešnej súťažnej práce, realizácie a 

obhajoby experimentu alebo kombináciou rôznych foriem. Odborná zložka maturitnej skúšky 

sa člení na teoretickú a praktickú časť. Maturitná skúška sa koná v riadnom alebo 

mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Maturitnú skúšku žiak koná pred predmetovou maturitnou komisiou. Klasifikácia žiaka na 

maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti. Žiak úspešne 

zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo všetkých predmetov maturitnej 

skúšky. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o 

maturitnej skúške. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami: 

5.2   Kľúčové kompetencie  

Vzdelávanie v ŠkVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania 

smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. 

Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej 

orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné 

uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby 

mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho 

života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia 

buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 

vzdelávanie ŠkVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  

 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné 

riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si 

potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, 

práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, 

robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko 

späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 

Absolvent má: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 

zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
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- 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, 

- definovať svoje ciele a prognózy, 

- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 

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

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  

 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 

sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a 

učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 

jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje 

efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a 

matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 

Absolvent má: 

- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- kriticky hodnotiť získané informácie, 

- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, 

- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

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, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

- 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, 
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- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať 

druhých, 

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

- analyzovať hranice problému, 

- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho 

riešenia, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, 

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

5.3  Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a 

ochrany životného prostredia, 

- ovládať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, 

- poznať spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení, 

- ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj 

spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení, 

- poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, 

- poznať riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie a prevádzku 

elektrických zariadení a systémov, 

- mať základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti 

elektrotechniky, 

- poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania, 

- poznať základné pojmy a princípy automatizačnej techniky, 

- poznať bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred zásahom elektrickým 

prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie, 

- poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenie 

podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a 

predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti, 

- poznať funkciu základných súčastí PC, 

- poznať funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov, 

- poznať spôsoby výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie, 

- poznať základné princípy elektrických rozvodov a ďalších zariadení v oblasti 

elektrického tepla a svetla 

- poznať základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC, 
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- poznať základné funkcie a konštrukcie oznamovacích telekomunikačných a 

rádiokomunikačných zariadení, 

- poznať princíp, konštrukciu a činnosti jednotlivých častí ako aj celého systému 

elektronických PC vrátane periférnych zariadení, 

- poznať zásady práce v oblasti informačných zdrojov a uplatnenia výpočtovej techniky 

v tejto oblasti, 

- poznať informovanie a informatické služby v modernej spoločnosti od komunikácií až 

po multimediálne dokumenty, 

- poznať princíp činnosti zariadení pre spracovanie televízneho signálu, 

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, 

- rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, 

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v 

praxi. 

- ovládať problematiku namáhania súčiastok z hľadiska statiky, pružnosti a pevnosti, 

- zhotovovať technické výkresy a dokumentáciu,  

- vedieť obsluhovať elektrické zariadenia, 

- vedieť aplikovať zásady využitia elektrickej energie, 

- poznať problematiku elektrického tepla a svetla so znalosťami v oblasti svetelnej 

techniky a tepelných zariadení,  

- poznať zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácie obytných objektov,  

- pracovať s normami, elektrotechnickými tabuľkami a katalógmi.  

- navrhovať, konštruovať, skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia,  

- účelne a hospodárne prevádzkovať elektrické stroje a zariadenia,  

- dimenzovať výkonové polovodičové súčiastky,  

- poznať zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácie elektrických zariadení budov  

- ovládať základy práce s operačnými systémami a základy programovania vo vyššom 

programovacom jazyku,  

- inštalovať operačné systémy a aplikačné programy, 

- konfigurovať a inštalovať jednotlivé súčasti PC, 

- poznať základné elektronické zariadenia na úpravu obrazu a zvuku, 

- poznať hlavné a špeciálne materiály používané v technológii polovodičových a 

elektrovákuových výrobkov, 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie:  

- riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu, 

- obsluhovať na primeranej úrovni IT, 

- využívať aplikačné programy na spracovanie textu, tabuľkového procesora, tvorbu 

prezentácie, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a 

príbuzných odboroch, 

- orientovať sa v globálnych informačných sieťach. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

Absolvent sa vyznačuje: 

 dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 

  samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,   

  manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

  kreatívnym myslením, 
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  schopnosťou integrácie a adaptability 

  organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 

  prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 

  vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 

  sebadisciplínou a mobilitou, 

  potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 
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6 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2675 M 

ELEKTROTECHNIKA 
 

 

 

Vzdelávacia oblasť Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích 

hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 

 Všeobecnovzdelávacie predmety 21 20 14 13 68 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12 

anglický jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12 

nemecký/ruský jazyk a), b), e)  3 3 3 3 12 

Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova a), c), e) 1 1 - - 2 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis e) 1 1 - - 2 

občianska náuka e) 1 1 1 - 3 

Človek a príroda fyzika e) 2 1 - - 3 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika a), e) 3 3 2 2 10 

informatika a), e) 2 2 - - 4 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova a), d) 2 2 2 2 8 

 Odborné predmety 12 13 19 20 64 

Odborné 

vzdelávanie 

technické kreslenie a), e) 3 - - - 3 

strojníctvo a), e) 2 1 - - 3 

elektrotechnika a), e) 4 4 - - 8 

prax a), e), f), h) 3 3 3 - 9 

elektrotechnológia e) - 2 - - 2 

elektronika e) - 3 2 - 5 

elektrické stroje a prístroje e) - - 2 - 2 

elektroenergetika e) - - 2 - 2 

automatizácia a), e) - - 2 - 2 

spotrebná elektronika e) - - 2 - 2 

aplikovaná informatika a), e) - - 2 2 4 

elektrotechnické merania a), e) - - 2 3 5 

administratíva a korešpondencia a), e) - - 2 2 4 

elektrotechnická spôsobilosť e) - - - 2 2 

obrazová a zvuková technika e) - - - 2 2 

ekonomika a), e) - - - 3 3 

vybrané state z odboru e) - - - 2 2 

právna náuka e) - - - 2 2 

úvod do podnikania e) - - - 2 2 

 Spolu 33 33 33 33 132 

 Účelové kurzy      

Kurz pohybových aktivít v prírode g)      

Kurz na ochranu života a zdravia g)      
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Prehľad využitia týždňov 

Činnosť 1. 2. 3. 4. 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Kurz pohybových aktivít v prírode g) 1 1 - - 

Kurz na ochranu života a zdravia g) - - 1 - 

Odborná prax  h) - 2 2 - 

Maturitná skúška i) - - - 1 

Časová rezerva (opakovanie učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie akcie a pod.) 

6 4 4 6 

Spolu 40 40 40 37 

 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4 – ročné študijné odbory s praxou: 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy, 

prípadne podľa všeobecne záväzných platných predpisov. 

b) Vyučujú sa dva cudzie jazyky: ako povinný jazyk anglický, ako voliteľný jeden z 

jazykov nemecký alebo ruský.   

c) Predmety etická výchova alebo náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 

v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v 

katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

d) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a 

spájať do maximálne dvojhodinových celkov.    

e) Predmet možno spájať do viachodinových celkov. 

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

realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 

praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, 

odborných učebniach, a pod.) a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej 

praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných platných 

predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými  právnymi 

predpismi.  

g) 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 3. ročníku štúdia a trvá 3 dní po 6 hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou 

formou. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 

rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.  Kurz pohybových aktivít v 

prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 

vyučovacích hodín. Organizuje sa v 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) 

a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). 

h) Súčasťou učebného plánu je povinná odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia 

v 2. a 3. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní, 6 hodín denne. 

i)    Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej legislatívy. 
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7 UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2675 M 

ELEKTROTECHNIKA 
 

 

 

  

Prioritná os:  1.Reforma systému vzdelávania a  odbornej 

prípravy  

Opatrenie:  1.1Premena tradičnej školy na modernú  

Prijímateľ:  SPŠ Bardejov, Komenského 5,  085 42Bardejov  

Názov projektu:  Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo  

Kód ITMS projektu:  261 1013 0107 

Aktivita 3.1 Zavádzanie prierezových tém a  nových foriem 

vyučovania, teoretická a  praktická výučba  

 

V období od 10/2009 do 04/2013 bola SPŠ Bardejov  zapojená v rámci OP Vzdelávanie, 

Opatrenie : 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, do projektu pod názvom„ Vzdelávame 

moderne, aktívne, tvorivo .“  

Projekt pozostával z 3 celkov: 

Kľúčovou bola aktivita 1.1 Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy. Jej 

výsledkom boli inovované učebné plány, učebné osnovy a modernizované učebné pomôcky 

a nástroje ako nutný predpoklad úspešnej realizácie nadväzujúcich aktivít. 

Dotknutou cieľovou skupinou boli všetci žiaci školy postupne vchádzajúci do reformy 

vzdelávania na Slovensku (1., 2., 3. ročník a pri tvorbe ŠkVP aj 4. ročník v závere aktivity). 

Nepriamou cieľovou skupinou sú žiaci, ktorí podľa tohto ŠkVP, ktorí budú môcť tiež využiť 

obstarané moderné učebné pomôcky a zariadenia pre inovatívne metódy vzdelávania. 

Aby tento program reflektoval skutočné potreby žiakov, požiadavky rodičov a zástupcov 

regionálnych zamestnávateľov bola táto aktivita prepojená s aktivitou 1.2 Monitoring potrieb 

vzdelávania.  

Druhý blok aktivít 2.1 a 2.2 sa venoval vzdelávaniu pedagogických zamestnancov školy pre 

získanie znalostí, skúseností a nových kompetencií potrebných pre prácu s obstaranými 

didaktickými nástrojmi a vytvoril priestor na tvorbu príprav a overovanie moderných metód 

vzdelávania.  

Aktivita 3.1 Zavádzanie prierezových tém a nových foriem vyučovania, teoretická a 

praktická výučba. S ohľadom na zameranie študijných odborov  školy (technika a prevádzka 

dopravy, technické lýceum, technické a informatické služby, stavebníctvo, strojárstvo), bolo  

stanovenie prierezovej témy  nasledovné : Vplyv pracovných činností na prostredie a zdravie, 

bezpečnosť a hygiena práce. 

Výber tejto prierezovej témy bol ovplyvnený tým , že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

zahŕňa podmienky pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu a právnu ochranu.  Právo 

na ochranu života a zdravia patrí do kategórie sociálnych práv a je zabezpečené 

organizovanou starostlivosťou o bezpečnosť pri práci. Práve mladá generácia musí byť 

vzdelávaná v tejto oblasti. 

 

Táto prierezová téma platí aj pre tento ŠkVP a v jej rámci sa budú naďalej realizovať najmä 

nasledujúce činnosti: 
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- tvorba učebných osnov prierezovej témy a aktivizujúcich foriem vzdelávania, návrhy na 

zmeny a doplnky ŠkVP,  

- organizovanie pedagogických zamestnancov pri zosúlaďovaní a prepájaní učiva 

jednotlivých dotknutých predmetov prierezovou témou,  

- výber a obstaranie vhodnej didaktickej techniky/zariadení, IKT a SW nástrojov pre nové 

formy vzdelávania, 

- tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, či ich obstaranie z externých zdrojov, 

- zhodnotenie úspešnosti a účinnosti realizácie prierezovej témy a zavádzania aktivizujúcich 

foriem vyučovania na podporu rozvoja osobnosti a tvorivosti žiakov. 

 

 V rámci študijného odboru 2675 M elektrotechnika boli do projektu zapojené  nasledovné 

predmety : 

  

aktivita 1.1         Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy   

 

 Elektrotechnika 
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Prierezové témy (PT) 

 

PT: Finančná gramotnosť  
 

Predmet: ekonomika 
 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti.  

Finančná gramotnosť  je v súčasnosti aktuálnou témou. Mládež by mala vedieť zvládať 

jednoduché úkony spojené s financiami, najmä s orientáciou sa v ich používaní. Každé dieťa 

vyrastá individuálne a každý rodič ma v tejto otázke iný prístup a rozdielnu dôležitosť 

pripisujú aj vreckovému a jeho utrácaniu. Preto sa stále väčší tlak vyvíja na školské 

zariadenia, aby finančnú gramotnosť vzdelávali v rámci svojich osnov.  

 

 

Cieľ:   

- identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov, 

- vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať,  

- oprávnenia žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti, 

- opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako ich zvládnuť, 

- mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov,  

- nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, 

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, 

- naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, 

- stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, 

- rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, 

- efektívne používať finančné služby, 

- plniť svoje finančné záväzky, 

- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a  

ostatné finančné inštitúcie). 

 

Obsah :  

Fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti. 

Čo znamená žiť hospodárne. 

Náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  

Účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia žiadateľa o úver v súvislosti s 

informáciami o úverovej schopnosti. 

Spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť. 

Základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov. 

 

Predmet: matematika  
 

Cieľ:   

- nadobudnutie finančnej gramotnosti,  

- porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí, 
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- samostatne určiť približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe 

toho prijímať nákupné rozhodnutia, 

- schopnosť kriticky a analyticky pristupovať k produktom finančných inštitúcií, 

- nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

- použiť finančnú alebo internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov na dosiahnutie 

strednodobého cieľa, 

- graficky zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia, 

- schopnosť zodpovedne pristupovať k súčasným a budúcim príjmom,  

- orientovať sa v druhoch príjmov, či investícií, 

- prevencia voči nezodpovednému využívaniu jednoducho dostupných finančných 

produktov, 

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

- naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

- stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

- rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

- definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu, 

- efektívne používať finančné služby.  

 

 

Obsah :  
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie  životných potrieb - príjem a práca. 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. 

Jednoduché a zložené úrokovanie. 

Daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu. 

Úver a dlh. 

Sporenie a investovanie. 

Riadenie rizika a poistenie. 

Cena práce, hrubá mzda, čistá mzda. 

Vreckové a ako ho využiť. 
 

PT: Vplyv pracovných činností na prostredie a zdravie, 

bezpečnosť a hygiena práce. 
 

Predmety: Aplikovaná informatika, elektrické  stroje a prístroje, 

elektroenergetika, elektronika, elektrotechnická spôsobilosť, 

elektrotechnické merania,elektrotechnika, elektrotechnológia, obrazová 

a zvuková technika, prax, spotrebná elektronika, vybrané state z odboru 
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Výber tejto prierezovej témy bol ovplyvnený tým , že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

zahŕňa podmienky pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu a právnu ochranu.  Právo 

na ochranu života a zdravia patrí do kategórie sociálnych práv a je zabezpečené 

organizovanou starostlivosťou o bezpečnosť pri práci. Práve mladá generácia musí byť 

vzdelávaná v tejto oblasti. 

 

Cieľ:   

- vymenovať a vysvetliť body dielenského a laboratórneho poriadku, 

- vysvetliť princíp úrazu elektrickým prúdom, 

- poznať bezpečné hodnoty prúdov a napätí, 

- aplikovať protipožiarne predpisy do praxe, 

- rozlišovať a charakterizovať hasiace prístroje z hľadiska ich použitia, 

- osvojiť si a dodržiavať zásady hygieny a fyziológie práce, 

- popísať postup prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom, 

- dodržiavať bezpečnostné zásady pri práci - pri rezaní, vŕtaní a pri spájkovaní, pri práci 

s UV osvitkou, žehličkou, leptacím roztokom a vývojkou, ... 

- uviesť základné pravidlo ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, 

- vymenovať všeobecné požiadavky na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, 

- poznať zásady bezpečnosti práce s elektrotechnickým materiálom 

- poznať zásady bezpečnosti práce s počítačmi a inými elektrickými zariadeniami 

- uvedomiť si požiadavky kladené na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu 

elektrických zariadení 

- uvedomiť si škodlivosť elektromagnetického vlnenia v blízkosti vysielacích 

a prijímacích antén 

 

Obsah :  
Organizácia práce v elektrotechnickej dielni a elektrotechnickom laboratóriu 

Dielenský a laboratórny poriadok 

Základné bezpečnostné predpisy 

Protipožiarna ochrana 

Hygiena a fyziológia práce 

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom 

Bezpečnosť elektrických zariadení 

Bezpečnosť práce pri obsluhe spotrebnej elektroniky, elektrických svetelných a tepelných 

zdrojov 

Vznik a vlastnosti elektromagnetického vlnenia 

 

Predmet: administratíva a korešpondencia(3. ročník) 

Cieľ: 

- osvojenie návykov z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci s PC, 

- získanie komplexných vedomostí a rešpektovanie zásad bezpečnosti a hygieny práce, 

ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, 
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- dbať na estetickú úroveň učebne, 

- ovládanie bežnej údržby pracovných prostriedkov, ktoré na hodine ADK sa používajú 

- pracovať na PC na užívateľskej úrovni. 

 

Obsah: 

Zvládnutie odbornej terminológie v oblasti informačných technológií 

Etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania pri práci s PC 

Príprava pracovných prostriedkov a predmetov a starostlivosť o ne 

Hospodárne narábanie so zverenými predmetmi, aby absolvent nakladal s energiou a s iným 

materiálom ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie 
 

Predmety: Informatika, aplikovaná informatika  
 

Výber tejto prierezovej témy bol ovplyvnený tým, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

zahŕňa podmienky pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu a právnu ochranu.  Právo 

na ochranu života a zdravia patrí do kategórie sociálnych práv a je zabezpečené 

organizovanou starostlivosťou o bezpečnosť pri práci. Práve mladá generácia musí byť 

vzdelávaná v tejto oblasti.     

Cieľ:   

- poznať  a dodržiavať prevádzkový poriadok odbornej učebne s výpočtovou technikou, 

- poznať a vedieť vymenovať základy netikety, 

- osvojiť si a dodržiavať zásady hygieny a fyziológie práce s výpočtovou technikou, 

- osvojiť si a dodržiavať zásady psychohygieny práce s výpočtovou technikou, 

- osvojiť si a dodržiavať zásady ergonómie práce, 

- poznať zásady bezpečnosti práce s počítačmi a inými elektrickými zariadeniami, 

- dodržiavať bezpečnostné zásady pri práci s prostriedkami IKT, 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom, 

- poznať všeobecné požiadavky na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. 

 

Obsah :  
Organizácia práce v odbornej učebni s výpočtovou technikou 

Prevádzkový poriadok odbornej učebne s výpočtovou technikou 

Základné bezpečnostné predpisy 

Netiketa 

Hygiena a fyziológia práce 

Psychohygiena práce 

Ergonómia práce 

Bezpečnosť prostriedkov IKT 

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom  

 

PT: Multikultúrna výchova 

Predmet: Dejepis 

Do obsahu vzdelávania všeobecno-vzdelávacích predmetov ako je dejepis je automaticky 

zaradená aj multikultúrna výchova, pretože dejiny sa preberajú v geneticko – chronologickom 
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slede a kultúra jednotlivých národov, národností a etnických skupín je priamo predmetom 

vzdelávania. Nemožno opomenúť ani vplyv jednotlivých kultúr na vývoj spoločnosti a nášho 

národa.  

Cieľ:  

Cieľom multikultúrnej výchovy v dejepise je poznať, vážiť si a tolerovať aj iné kultúry, ich 

tradície, zvyky a obyčaje a poznať ich vplyv na vývoj spoločnosti. 

Obsah:  

Multikultúrna výchova začína v staroveku, kde sa porovnávajú jednotlivé kultúry, ich vplyv 

a dopad na spoločnosť, s dôrazom na prínos v hospodárstve, vede a v kultúre. Plynule 

pokračuje v stredoveku, keď sa formovala Európa, v novoveku, aj so spoznávaním osobností, 

ktoré prispeli k rozvoju vedy a kultúry až po dnešok. 

Predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 

Multikultúrna výchova je dôležitým nástrojom na vytvorenie pluralitnej spoločnosti, je 

zameraná na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj tolerancie voči iným kultúram 

a medziľudskú toleranciu. Medziľudské vzťahy v škole, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú 

nedeliteľnou súčasťou multikultúrnej výchovy. Severovýchodné Slovensko bolo vždy 

multikultúrnym prostredím. Aj v súčasnosti je to región, v ktorom sa prelínajú rôzne kultúrne 

vplyvy.  

Cieľ: 

- rozšíriť poznatky  žiakov o ľudovej architektúre, 

- získavať toleranciu k iným, 

- osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách v našom regióne, 

- poukazovať na medziľudské vzťahy v škole, medzi spolužiakmi, učiteľom a žiakom, 

medzi školou a rodinou, 

- rozvíjať chápanie iných kultúr ako aj akceptáciu iných kultúr. 

Obsah:  

Drevené kostolíky v okolí Bardejova 

Židia v Bardejove 

Andy Warhol 

Náboženské pomery v Bardejove  

Leonard Stockel 

Tradičná ľudová kultúra nášho regiónu 

 

Predmet :  občianska náuka 
 

Cieľ:   

- viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti,  

- rozvíjať sebareflexiu, ktorá povedie k uvedomeniu si koreňov, 

- podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, 

- rozvíjať schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a odlišný životný štýl, 

- rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si a zachovávaní 

vlastnej kultúrnej identity, 

- rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu prísť do styku, 



 34 

- poskytovať podnety pre tvorbu vyargumentovaných postojov k odlišným kultúram,  

- podporovať samostatné kritické myslenie, 

- konečným cieľom je rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných    

  kultúr v bezpečnom prostredí tolerancie a vzájomnej úcty.  

 

Obsah :  

Kultúrne kompetencie žiakov, osobné, sociálne a komunikačné kompetencie  

Spoznávať kultúrne tradície národnostných menšín 

Kultúrna identita 

Vnímanie svoje rôzne identity, ich rozporuplnosť vnútri seba samých 

Hodnoty individuálneho ľudského života,  

Hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu voči individuálnym 

potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi 

Sociálna stratifikácia 

Hodnota človeka, hodnota skupiny 

 

PT: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Predmet:  slovenský jazyk a literatúra 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 

 

Cieľ:   

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 

ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, 

overiť ju a pod. 

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad dokážu: 

 vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať 

kontakt, 

 zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a 

vedia ju aplikovať, 

 vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 

 pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT, 

 identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

 navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 

 získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 

 na základe získaných informácií formulovať jednoduché závery, 

 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 

 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

 prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
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 poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného 

postoja, 

 využívať rôzne typy prezentácií, 

 aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 

 proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie 

a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 

 chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

Obsah :  

- učenie sa – plánovanie svojej práce 

- žánre administratívneho štýlu 

- odborný štýl – výklad a úvaha 

- projekt SOČ 

- interpretácia umeleckého i vecného textu 

- verbalizácia čitateľského zážitku 

- prezentácia vlastného hodnotenia  

- diskusný príspevok – prezentácia vlastného názoru, argumentácia, polemika 

- rečnícky štýl – výhody hovoreného prejavu 

 

PT: Prvá pomoc  
 
Predmet: 3. ročník - telesná a športová výchova 

  

Prvá pomoc znamená poskytnutie okamžitej pomoci alebo ošetrenia osobe, ktorá sa zranila 

alebo náhle ochorela. Pretože úrazy sa najčastejšie stavajú práve na hodinách telesnej a 

športovej výchovy nás viedlo k zavedeniu tejto prierezovej témy a naučiť žiakov poskytovať 

prvú pomoc. 

 

Ciele: 

- poznať všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci, dbať na vlastnú bezpečnosť, 

poznať tiesňové volania,  

- poznať postup a zvládnuť teoreticky aj prakticky nepriamu srdcovú masáž a umelé 

dýchanie, pri dusení ovládať techniky odstránenia cudzieho telesa z dýchacích ciest - 

Heimlichov manéver, zvládnuť techniku stabilizovanej polohy,   

- vedieť zastaviť krvácanie a ošetriť rany, vyprostiť postihnutého z dosahu elektriny 

a vedieť poskytnúť prvú pomoc, dokázať ošetriť popáleniny, podchladenie a omrzliny, 

- poznať príčiny a príznaky šoku, ovládať protišokové opatrenia, vedieť 

ošetriť poranenia hrudnej a brušnej dutiny, charakterizovať zlomeniny kostí a vedieť 

ich ošetriť, dokázať ošetriť vytknutie a vykĺbenie. 
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Obsah :  
Základy poskytovania prvej pomoci (nevyhnutnosť poskytnutia prvej pomoci, všeobecné 

zásady poskytovania prvej pomoci, vlastná bezpečnosť, tiesňové volania).  

Prvá pomoc pri náhlom zastavení krvného obehu (nepriama srdcová masáž), prvá pomoc pri 

náhlych poruchách a zastavení dýchania (dusenie – odstránenie cudzieho telesa z dýchacích 

ciest - Heimlichov manéver, umelé dýchanie), spojenie nepriamej srdcovej masáže a umelého 

dýchania, prvá pomoc pri bezvedomí (stabilizovaná poloha) + praktická časť. 

Prvá pomoc pri poranení, úraze elektrickým prúdom a elektrickým výbojom, prvá pomoc pri 

ďalších udalostiach (popáleniny, podchladenie, omrzliny). 

Šok (príčiny a príznaky šoku), protišokové opatrenia, vnútorné poranenia (poranenia hrudnej 

a brušnej dutiny) a ich ošetrenie, zlomeniny kostí (typy zlomenín) a ich ošetrenie, poranenia 

kĺbov (vytknutie, vykĺbenie) a ich ošetrenie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy  sú prílohou tohto ŠkVP 
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8. PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE  

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 

podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych 

noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijných 

odboroch. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu 

školského vzdelávacieho programu. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa 

potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. 

Optimálne podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program, 

sú nasledovné: 

8.1  Materiálne podmienky 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 

kancelária riaditeľa školy,   

kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy I.,  

kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy II., 

kancelária pre sekretariát, 

kabinet pre výchovného poradcu, 

príručný sklad s odkladacím priestorom, 

sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  

kabinety  pre učiteľov, 

sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

kancelária pre hospodárku,  

príručný sklad s odkladacím priestorom,  

dielne, 

šatňa pre upratovačky, 

vrátnica, 

výmenník tepla, 

archív. 

Ďalšie priestory: 

hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 

sklad učebníc 

sklady náradia, strojov a zariadení 

knižnica 

klubovňa 

návštevná miestnosť 

šatne (TV) 

 

Makrointeriéry: 

školská budova 

školský dvor 
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školský internát (súčasť školy) 

 120 ubytovacích miest pre žiakov 

 45 miest pre hostí 

 2 kancelárie 

 kabinet 

 zborovňa 

 spoločenská miestnosť 

 2 byty 

 študovňa 

 školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) 

 

Vyučovacie interiéry 

 klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie  

 6 multimediálnych učební pre predmetové komisie, 

 odborná učebňa fyziky 

 odborná učebňa stavebných predmetov 

 odborná učebňa dopravných predmetov 

 odborná učebňa prírodovedných predmetov 

 aula 

 3 jazykové učebne 

 4 učebne výpočtovej techniky 

 laboratórium elektrotechniky 

 polyfunkčná učebňa pre výpočtovú techniku a techniku administratívy  

 elektrotechnická dielňa 

 telocvičňa  

 posilňovňa 

 odborná učebňa praktického vyučovania 

 

Vyučovacie exteriéry 

 športový areál 

Zmluvné pracoviská 

 podľa uzavretých zmlúv 

8.2  Personálne podmienky 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je 

v súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými 

predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činností podľa 

platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov 

všeobecnovzdelávacích a 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 
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a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 

pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii 

školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva 

a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu 

ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný 

poradca je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej 

psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým 

zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické 

a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne 

záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej 

činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 

poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, vnútorný poriadok 

školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

8.3  Organizačné podmienky 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej 

legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové 

rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo 

ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto 

programe dodržané a sú preukázateľné.  

 Vyučovanie začína o 7.45 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 

pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon).  

 Vzdelávanie sa riadi podľa školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 

výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov v škole. 

Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. 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 sa žiaci prvého ročníka oboznamujú s vedením 

školy, s triednymi učiteľmi, spolužiakmi, svojimi povinnosťami, areálom školy a 

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 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 na zmluvných pracoviskách. Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami 

a postupmi. Zároveň majú možnosť prezrieť si celú školu, školský internát. 

 Hodnotenie a klasifikácia prebieha podľa príslušného metodického pokynu na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ a vnútornej smernice – Zásady hodnotenia a 

klasifikácie žiakov SPŠ v Bardejove. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných 

opatreniach a podmienkach vykonania maturitných a opravných skúšok sú žiaci 

a rodičia vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 

predpisom. Úspešní absolventi získajú maturitné vysvedčenie . 
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 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. Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického 

vyučovania a sú zamerané na  poznávanie nových výrobných technológií, nových 

materiálov, stavieb, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov a technológií. 

Exkurzie sa konajú v každom ročníku podľa učebných osnov s pedagogickým 

dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  

vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch 

práce školy.  

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  

výchovného poradcu, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich 

všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, osobnou komunikáciou. Sú to 

pravidelné,  plánované zasadnutia rodičovskej rady, triedne zasadnutia rodičov  

a zasadnutia rady školy, v ktorých sú zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom 

týchto zasadnutí sú informácie o výchovnovzdelávacích výsledkoch, o plánoch 

a dosiahnutých výsledkoch školy, riešenie problémových výchovných situácií, 

príprava spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií. organizovaných 

školou. 

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni 

sa organizuje formou ročníkových prác. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritériá 

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. Výsledky žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách 

a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

8.4  Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého 

vyučovacieho procesu. 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, žiaci a rodičia so podrobne s týmito 

rizikami oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými 

ochrannými prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa 

školy. Ich používanie sa dôsledne kontroluje.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 

osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi 

podrobne oboznámení a poučení vždy na úvodných hodinách jednotlivých predmetov. 

Obsahom školenia sú predpisy a normy používané v príslušnom študijnom odbore, miesta, na 

ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii 

úrazov 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.  
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9 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

V ŠTUDIJNOM ODBORE  

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania 

a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri 

formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy 

potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácií so 

zamestnancami pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára.  

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej len „ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne 

oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými 

poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického 

alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(rómske etnikum, imigranti). Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne 

nadaní. 

Štúdium v študijnom odbore nemôže byť poskytnuté pre žiakov s mentálnym postihnutím, 

s autistickým syndrómom. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí 

dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho 

zabezpečenia. Praktickú časť vzdelávania a odbornej prípravy žiakov so zdravotným 

postihnutím škola prispôsobí individuálnym potrebám a možnostiam žiaka s využitím 

vhodných učebných a kompenzačných pomôcok.  

Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo 

vzdelávaní žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia, o individuálnych 

predpokladoch a potrebách konkrétnych žiakov. Škola bude voliť vhodné metódy a formy 

vyučovania a hodnotenia výsledkov (individuálne tempo, nahradenie písania dlhých textov 

testami, špeciálne formy skúšania) a v niektorých prípadoch aj kompenzačné pomôcky 

(počítače – využitie korektúry textu, farebné čítanie, grafické počítačové programy).  

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú 

to žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je 

najviac vo výške životného minima, 

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

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

ukončené základné vzdelanie, 

4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 

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

Integrácia tejto skupiny žiakov musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

 žiaci budú ubytovaní v školskom internáte (pokiaľ sa nevyskytnú výnimky). Budú mať 

zabezpečenú celodennú stravu zo sociálnych príspevkov regionálneho samosprávneho 

kraja. Zlepší sa tým hygiena detí, ich stravovací režim, absencia a fluktuácia, eliminuje sa 

vznik sociálno-patologických javov, budú zapojení do krúžkovej činnosti a pod., 
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 budú integrovaní do bežných tried s ich vzdelávanie a príprava budú individuálne 

sledované. Využijú sa všetky dostupné motivačné prostriedky na ich zapojenie sa do 

vzdelávacieho procesu, bude im poskytované nevyhnutné doučovanie a individuálna 

konzultácia, 

 pravidelne budú navštevovať výchovného poradcu a v mimoriadnych prípadoch budú 

navštevovať aj špecializované odborné pracoviská, 

 škola bude v prípade žiakov zo sociálne slabších rodín, azylantov a pod.,  intenzívne 

spolupracovať aj s občianskym združením pre rómsku komunitu, odborom sociálnej 

starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori), zamestnávateľmi v regióne 

a Bardejove, 

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať mesačné 

stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovného  poradcu, žiakov, rodičov 

a (prípadne) zamestnávateľov počas ktorého budú žiaci prezentovať svoje názory 

a požiadavky, aby sa mohli operatívne riešiť, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 

 všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský a internátny poriadok.   

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola vytvára v súlade so svojím profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. 

Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi 

efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z 

hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne 

aj v našom odbore je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. 

Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov 

nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, 

kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-psychologickú 

starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne nadaných žiakov sme 

pripravili tieto úpravy: 

 žiaci budú integrovaní do bežných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, 

nepokladáme to za dobrý výchovný moment), 

 ak si to žiaci budú vyžadovať, budú umiestnení do domova mládeže so súhlasom 

zákonného zástupca, 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácií pripravíme individuálne učebné plány 

a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť študijný odbor aj 

skrátenom čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 umožní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov, ako aj ďalších cudzích 

jazykov, 

 podľa potreby budú navštevovať výchovného poradcu a v mimoriadnych prípadoch budú 

navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálií 

v ich správaní), 

 škola môže do tohto odboru štúdia prijať aj žiaka, ktorý úspešne ukončil základnú školu aj 

v nižšom ako 9. ročníku. Pre týchto žiakov bude vypracovaný individuálny plán 

vzdelávania a prípravy, 

 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia 

s vymedzením konzultačných hodín, 

 vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, 

budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na 

vlastných projektoch, vo výnimočných prípadoch môže byť poskytnuté štúdium formou 

on-line, 
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 v individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne 

kombinácia viacerých obsahov predmetov,  

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať mesačné 

(neformálne) stretnutia učiteľov vrátane výchovného poradcu, žiakov, rodičov a prípadne 

zamestnávateľov počas ktorých budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa 

mohli operatívne riešiť, 

 škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre 

týchto žiakov bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 

 všetci žiaci bez výnimky budú dodržiavať školský a internátny poriadok.  

 

Osobitosti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

 

Telesné postihnutie 

Pre väčšinu elektrotechnických odborov sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov s 

nenarušenou pohyblivosťou, vzhľadom na zvýšené riziko pri práci. Niektoré práce možno 

vykonávať posediačky v dielňach, kanceláriách (napr. práca s výpočtovou technikou), tieto 

môžu vykonávať aj osoby s narušenou pohyblivosťou dolných končatín, musia byť však 

manuálne zručné. Študijné odbory 26 Elektrotechnika sa vo všeobecnosti neodporúčajú 

žiakom s telesným postihnutím. Špecifické prípady posudzuje dorastový lekár. 

Mentálne postihnutie 

Skupina študijných odborov 26 nie je vhodná pre žiakov s mentálnym postihnutím.  

Zrakové postihnutie 

V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v priemyselnej výrobe, vo výrobných prevádzkach nie 

sú študijné odbory 26 vhodné pre uchádzačov s vážnymi poruchami zraku, slabšie poruchy 

zraku korigované okuliarmi sú prípustné, osobitne mimo výrobných podnikov. 

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 

V dôsledku zvýšeného rizika pri práci s elektrotechnickými, energetickými zariadeniami nie 

sú odbory 26 vhodné pre uchádzačov s vážnym sluchovým postihnutím. Menej závažné 

poruchy korigované kompenzačnými pomôckami sa pripúšťajú osobitne pri výkone prác 

mimo výrobných podnikov, v malých dielňach, v kancelárskych priestoroch (napr. práca s 

výpočtovou technikou). 

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 individividuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom 

na vysoké nároky študijných odborov 26 na študijné predpoklady žiaka (chápanie 

mechanických vzťahov, technická predstavivosť, matematická zručnosť, čítanie a príprava 

technickej dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a 

dyskalkúliou. 

Študijné odbory 26 nie sú vhodné pre dyspraktikov, vzhľadom na vysoké požiadavky 

povolaní na manuálnu zručnosť pracovníkov, tiež v záujme BOZP. 

Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia treba 

konzultovať so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi. 
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Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

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

príslušných povolaní. Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie 

pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvoj profesijných 

záujmov. 

V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno získať pre žiakov príspevok na 

školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, stravovanie. 

Mimoriadne nadaní žiaci 

Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto študijné odbory uchádzajú technicky nadaní žiaci so 

záujmom o prácu v oblasti priemyselnej výroby, priemyselnej informatiky, elektrotechniky, 

elektroenergetiky, telekomunikačnej techniky, počítačových systémov. Výučba sa u nich 

môže organizovať formou individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú 

podľa reálnej situácie (možnosť absolvovania odboru v skrátenom čase, príprava na ďalšie 

vzdelávanie v nadväznom študijnom odbore, prípadne príprava na podnikanie). 
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10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ŽIAKOV  
 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha podľa príslušného metodického pokynu na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov SŠ a vnútornej smernice – Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov SPŠ v 

Bardejove. SPŠ v Bardejove 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 súhrnne 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 hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, 

ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 

hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré 

kritériá budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú 

hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie 

nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

Škola bude prostredníctvom internetovej žiackej knižky informovať rodičov o priebežných 

výsledkoch žiakov.  

 

Pravidlá hodnotenia žiakov 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 

výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu.     
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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 činností 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, zákonitosti, 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 
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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. 

- 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 vedomosti, skúsenosti, činnosti 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. 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú 

formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského 

vzdelávacieho programu formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie 

komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté 

kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná 

skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 

Vykonaním MS 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 potvrdzuje v plnom rozsahu 

ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z platných predpisov a z kompetencií 

schváleného školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, 

aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  
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Témy maturitnej skúšky 

Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 

o maturitnej skúške. Pri MS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové 

vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu 

a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na 

základe kriteriálneho hodnotenia výkonov.      

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa príslušného 

študijného odboru,    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 

príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 

(komplexnosť obsahu vzdelávania), 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, 

písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 

získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný 

v téme MS, 

 dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby 

náročnosť, vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a 

zvládnuteľné na danom stupni vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od 

riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo 

situácie, ktoré sa majú v téme MS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a 

dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích 

predmetov daného študijného odboru získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 

prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém 

vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj 

organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia 

a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací 

program.  

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 

kritériá: 

 

Stupeň 

hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 

 

Výborný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 

Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
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Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 

Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 

Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 

Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 

Slovná zásoba bola postačujúca. 

Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 

Dĺžka prejavu bola primeraná. 

Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný  Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

Rečníkovi bolo zle rozumieť. 

Prejav nebol presvedčivý. 

Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 

Príklady boli nefunkčné. 

Slovná zásoba bola malá. 

Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 

Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  Chýbal kontakt s poslucháčmi. 

Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 

Prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý. 

Chýbala hlavná myšlienka. 

Chýbali príklady. 

Slovná zásoba bola veľmi malá. 

Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola 

správna. 

Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné 

všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 

hodnotenia 
Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 

hodnotenia  

Porozumenie 

téme 

Porozumel 

téme dobre 

V podstate 

porozumel 

Porozumel s 

nedostatkami 

Porozumel so 

závažnými 

nedostatkami 

Neporozumel 

téme 

Používanie 

odbornej 

terminológie 

Používal 

samostatne  

Používal 

s malou 

pomocou 

Vyžadoval si 

pomoc 

Robil zásadné 

chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 

správnosť 

a komplexnosť 

Bol 

samostatný, 

tvorivý, 

Bol celkom 

samostatný, 

tvorivý 

Bol menej 

samostatný, 

nekomplexný 

Bol 

nesamostatný, 

často 

Bol 

nesamostatný, 

ťažkopádny, 
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odpovede pohotový, 

pochopil 

súvislosti 

a pohotový a málo 

pohotový 

vykazoval 

chyby, 

nechápal 

súvislosti 

vykazoval 

zásadné chyby 

Samostatnosť 

prejavu 

Vyjadroval sa 

výstižne, 

súvisle a 

správne 

Vyjadroval sa 

celkom 

výstižne a 

súvisle 

Vyjadroval sa 

nepresne, 

niekedy 

nesúvisle, s 

chybami 

Vyjadroval sa 

s problémami, 

nesúvisle, s 

chybami 

Nedokázal sa 

vyjadriť ani 

s pomocou 

skúšajúceho 

Schopnosť 

praktickej 

aplikácie 

teoretických 

poznatkov 

Správne 

a samostatne 

aplikoval 

Celkom 

správne 

a samostatne 

aplikoval 

Aplikoval 

nepresne,  

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

Aplikoval 

veľmi 

nepresne, 

s problémami 

a zásadnými 

chybami 

Nedokázal 

aplikovať 

Pochopenie 

praktickej 

úlohy 

Porozumel 

úlohe dobre 

V podstate 

porozumel 

Porozumel s 

nedostatkami 

Porozumel so 

závažnými 

nedostatkami 

Neporozumel 

úlohe 

Voľba 

postupu  

Zvolil správny 

a efektívny 

postup 

V podstate 

zvolil správny 

postup 

Zvolil postup s 

problémami 

Zvolil postup 

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

Nezvolil 

správny postup 

ani s pomocou 

skúšajúceho 
Výber prístrojov, 

strojov, zariadení, 

náradia, 

materiálov, 

surovín 

Zvolil správny 

výber 

V podstate zvolil 

správny výber 

Zvolil výber s 

problémami 

Zvolil výber 

s problémami a s 

pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 

výber  ani 

s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia práce 

na pracovisku 

Zvolil veľmi 

správnu 

organizáciu 

V podstate zvolil 

dobrú organizáciu 

Zvolil organizáciu s 

problémami 

Zvolil organizáciu 

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

Nezvládol 

organizáciu   

Kvalita výsledku 

práce 

Pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 

produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 

s nízkou kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 

s veľmi nízkou 

kvalitou 

Pripravil nepodarok 

Dodržiavanie 

BOZP a hygieny 

pri práci 

Dodržal presne 
všetky predpisy 

V podstate dodržal 
všetky predpisy 

Dodržal predpisy 
s veľkými 

problémami 

Dodržal iba veľmi 
málo predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitné skúšky. Budú v súlade so 

štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného 

odboru.  

 

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov 

žiaka.  Klasifikácia sa uskutočňuje podľa platných predpisov. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s platnými  predpismi.    

Výchovné opatrenia 

Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa platných predpisov. 

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

Vyučujúci rešpektujú odporučenia 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.  
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