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2. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe   vychádzajú  z cieľov 
stanovených v Zákone č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v Štátnom vzdelávacom programe pre dané skupiny odborov.        

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich ţiakov na povolanie a získanie 
prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodrţiavaniu 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 ţiaka, 
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 celoţivotného vzdelávania sú 
zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  
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 umoţniť všetkým ţiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 
aktivitám, najmä ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-
patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, 

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

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania ţiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k ţivotnému prostrediu 

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

 poskytovať čo najväčšie mnoţstvo príleţitostí, podnetov a moţností v oblasti záujmovej činnosti, 

 poskytovať pre ţiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích sluţieb 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, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka  

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

 zohľadniť potreby a individuálne moţnosti ţiakov pri dosahovaní cieľov v študijných 
a učebných  odboroch, 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy ţiakov, 

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

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení ţiakov realizáciou priebeţnej diagnostiky.    

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 - ţiakom – rodičom, 

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

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

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

 viesť ţiakov 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 ţiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na 
Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoţivotné vzdelávanie sa, 

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

 presadzovať zdravý ţivotný 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: 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu, 

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

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

 spolupracovať sa podnikmi podnikajúcimi v oblastiach pôsobenia školy 

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

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

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 
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 zrekonštruovať priestory školy, 

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

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

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

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy 
 
 
 
 

3. Vlastné zameranie školy 

 
    Mesto Rimavská Sobota leţí v centre historického Gemera, v romantickom údolí rieky Rimavy. Mesto má 
bohatú a zaujímavú históriu . Územie Rimavskej Soboty bolo osídlené uţ v praveku. Prvá písomná zmienka 
pochádza z roku 1270. Najstaršia škola sa nachádzala na historickom námestí  a o jej absolventoch sa 
môţeme dočítať v nejednej kronike na Slovensku a Maďarsku.  
     Spojená škola vzmikla 1. septembra 2011 spojením dvoch stredných škôl mesta Rimavská Sobota 
Strednej odbornej školy – Szakközépiskola a Strednej odbornej školy technickej – Műszaki Szakközépiskola 
vznikla Spojená škola s dvoma organizačnými zloţkami, ktorá od 1. 9. 2014 zmenila svoju organizačnú 
štruktúru a vznikla Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakközépiskola. 
 
     Obidve tieto školy majú za sebou dlhoročnú tradíciu, vychovali veľa študentov uplatniteľných v praxi 
a v pri ďalšom vzdelávaní. 
 
 

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

 komplexnosť školy  (teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, stravovacie zariadenie, 
školský internát, športový areál, bufet), 

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

 veľmi dobrá vybavenosť školy po rekonštrukcii vonkajších priestorov 

 zabezpečenie praktického vyučovania vo vlastných  zariadeniach školy a v priestoroch 
zmluvných partnerov 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijných a učebných odborov, 

 vlastná autoškola, ktorá umoţňuje získanie vodičského preukazu skupiny B,C,T, D, E 

 moţnosti ďalšieho vzdelávania ţiakov v nadstavbovom odbore, pokračovanie v štúdiu na 
vysokých školách 

 kvalifikovaní učitelia, ochotní spolupracovať a ďalej sa vzdelávať, ponuka záujmových krúţkov,        
účasť na súťaţiach  

Slabými stránkami školy sú                                                                                                                                                                                   

 nevýhodná poloha školy /škola je ďaleko od centra, autobusovej a vlakovej stanice/, 

 niţšia úroveň vedomostí ţiakov, ktorí sa hlásia na školu 

 vysoká absencia ţiakov, čo sa odzrkadľuje v dosiahnutých výsledkoch 

Príleţitostí školy signalizujú 

 inovácia študijných a učebných odborov a zameraní s ohľadom na uplatnenie absolventov 
v praxi 

 nové formy a metódy práce so ţiakmi 

 fungujúce partnerstvo s podobnými školami  v zahraničí  - v Maďarskej republike, Poľskej 
republike 

 dobrá a funkčná spolupráca so zriaďovateľom, ŠIOV ako predpokladu dobrých koncepčných 
a poradenských sluţieb, 

 realizácia projektov 

 vytvorenie pracovných príleţitostí v regióne 

 nadväzovanie partnerstiev a spolupráce so školami, sponzormi, praxou 
Prekáţky v rozvoji školy sú 

 zniţujúca sa  vedomostná úroveň prichádzajúcich ţiakov zo základných škôl, 

 slabá spolupráca s rodičmi.  

 málo priaznivý demografický vývoj  
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 nezamestnanosť v regióne, málo pracovných príleţitostí 

 fluktuácia mladých ľudí z regiónu do hospodársky vyspelejších oblastí 

 zlá sociálna situácia niektorých rodín našich ţiakov 

 
 
                                                                                                                                                                                           

3.1. Charakteristika školy 

Škola pozostáva z komplexu 5 budov – teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, školský internát, 
stravovací pavilón a telocvičňa. Počet tried v školskom roku sa pohybuje v rozmedzí 10 - 20. Škola je 
vybavená odbornými učebňami na vyučovanie humanitných prírodovedných predmetov, odborných 
predmetov ekonomických, technických, potravinárskych aj výpočtovej techniky. Vybavenosť IKT technikou je 
na veľmi dobrej úrovni, triedy sú vybavené i interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi. Ţiakom slúţi 
i odborná učebňa pre motorové vozidlá, chemické laboratórium. Pre rozvoj športu slúţi telocvičňa 
gymnastická hala, posilňovňa, viacúčelové ihrisko.  Pre praktickú prípravu máme zriadené odborné 
dielenské priestory technické dielne, počítačové učebne, potravinárske a poľnohospodárske pracoviská. 
Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, bufet.  

Manaţment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia vyuţívajú svoje kabinety a zborovňu. 
Škola má pomerne dobre vybavenú kniţnicu. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so 
ţiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú ţiacke šatne, dielňa pre potreby 
údrţby a opráv na škole. Hygienické zariadenia sú na kaţdom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické 
priestory a sprchy.  Škola má vlastnú kotolňu.   

Školský internát je súčasťou školy. Poskytuje ubytovanie pre 50 ţiakov. Izby sú štandardne vybavené 
s vlastným hygienickým kútikom (WC, umývadlo, sprchy). Pre vychovávateľky sú vyhradené osobitné 
priestory (kancelárie a spoločná miestnosť na oddych). Má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre 
prijímanie návštev a miestnosť pre fitnes a posilňovňu. Ţiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni 
školy.  

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu 
celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Ţiacka školská rada zastupuje záujmy ţiakov na našej škole, 
organizuje ţiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a ţiakmi. 

Vznikom Spojenej školy sa ku škole pričlenili priestory autoopravárenských dielní na Košickej ceste 
v Rimavskej Sobote. 

 

 

3.1.1. Plánované aktivity školy 

Dosahovanie poţadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola 
vytvára a zabezpečuje všetky podmienky pre skvalitnenie ţivota na škole: 

Záujmové vzdelávanie – podľa výberu ţiaka sa zameriava na záujmové krúţky: 

športového, internetového, jazykového, enviromentálneho, ekonomického, technického, historického 
zamerania. 
 
Súťaţe – naši ţiaci prezentujú seba aj školu v rôznych oblastných, okresných, celoškolských 
súťaţiach: 
jazykové olympiády, olympiáda ľudských práv, športové súťaţe, recitačné súťaţe, súťaţe v rámci odborného 
zamerania, matematické a prírodovedné súťaţe a pod. 
 
Športovo- turistické akcie organizované školou sú: 
vstupné testy ţiakov 1.ročníkov, Cvičenia OŢAZ, Medzitriedny futbalový turnaj, turnaj v nohejbale, lyţiarsky 
výcvik pre ţiakov 1. ročníka, turnaj stredných škôl vo floorbale, turnaj v stolnom tenise, v bedmintone, kurz 
OŢAZ pre 1. a 2. ročníky. 
 
Exkurzie rozširujú odborné znalosti a vedomosti ţiakov a preto ich organizujeme pre ţiakov 
rozličných študijných a učebných odborov: 
Napr. Autosalón Bratislava, Nitra, KIA Ţilina, exkurzie zamerané na ekológiu, vianočné trhy a potravinárske 
výstavy, literárne a dejepisné exkurziie, závody zamerané na výrobu počítačových komponentov a výstavy 
v oblasti výpočtovej techniky, návštevy divadelných predstavení v materinskom a cudzom jazyku. 
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Mediálna propagácia: 
Prezentujeme sa v partnerských školách, na súťaţiach, v médiách a na webovej stránke školy. 

Všetky aktivity sú realizované s pedagogickými zamestnancami školy, ţiakmi a sociálnymi partnermi. Aktivity 
sú určené predovšetkým ţiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti.  

 

 

 

3.2 Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický kolektív školy pozostáva pribliţne z 45 pedagogických zamestnancov – učiteľov, 
dielenských učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov. Vyznačuje sa vysokou kvalifikovanosťou, 
aktívnym prístupom k práci, ochotou vzdelávať sa, pracovať na projektoch, čo vedie k uplatneniu nových 
foriem a metód práce pri vyučovaní ţiakov. Výchovná poradkyňa školy, riaditeľ a zástupca riaditeľa majú 
okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti výchovného 
poradenstva a školského manaţmentu.  

    

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

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

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich odborných a pedagogických 
kompetencií  

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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 vyuţívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne 
a sumatívne. Formatívne hodnotenie pouţijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne 
hodnotenie pouţijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly sa zameriava hlavne na celkový priebeh 
výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, skvalitňovanie činnosti učiteľa vo VVP, monitorovanie úrovne 
vzdelávacích výsledkov, vyuţívanie dostupných učebníc, učebných textov, didaktickej techniky, na tvorbu 
školských vzdelávacích programov, na dodrţiavanie plnenia plánov predmetových komisií. 

Ďalšie zameranie na hodnotenie ţiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia ţiaka, na 
vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť 
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učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údrţbára. Na 
hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy pouţijem tieto metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

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

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

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy. 

 Hodnotenie učiteľov ţiakmi. 

 

 

3.5 Dlhodobé projekty 

Operačný program Vzdelávanie – projekt Moderná škola  

Regionálny operačný program Infraštruktúra vzdelávania – Obnova areálu Strednej odbornej školy 
v Rimavskej Sobote 

 

3.6 Medzinárodná spolupráca 

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školou podobného zamerania najmä v Maďarskej republike. 
Podieľame sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností. 

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

 Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu ţiakov (transfer inovácií). 

 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

 Spoznávať inú kultúru, históriu a ţivotný štýl. 

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu. 

 
3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi 
 

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

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania ţiakov na triednych schôdzkach 
a konzultáciami s vyučujúcimi. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných 
akciách prostredníctvom web-stránky školy. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne 
otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy 
bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Priamy kontakt medzi rodičmi 
a učiteľmi sa zabezpečuje prostredníctvom rodičovských zdruţení, ktoré sa konajú minimálne 2-krát ročne, 
individuálnymi konzultáciami s rodičmi. Spolupráca sa uskutočňuje aj prostredníctvom Rady rodičov.. 

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je 
zameraná hlavne na tematické prednášky, besedy a súťaţe, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií 
a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, a aktívne 
pôsobia v rámci odborného výcviku . Poskytujú škole neoceniteľní písomné informácie – študijné texty, ktoré 
suplujú nedostatok učebníc v oblasti obsluhy.  

Iní partneri 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími 
partnermi: s  policajným zborom v Rimavskej Sobote pri organizovaní besied, prednášok, s Mestskou 
kniţnicou Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote pri organizovaní besied, prednášok,  zriaďovateľom pri 
napĺňaní vízie školy, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami 
v rámci preventívnych opatrení, a pod.     
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4. Profil absolventa učebného odboru :  2955 H mäsiar, lahôdkar 
 
4.1 Charakteristika absolventa 
 

     Absolvent učebného odboru je pripravený na uplatnenie v zodpovedajúcich pracovných 
profesiách. Vzdelanie upevňuje jeho mravné a charakterové vlastnosti, rozvíja a rozširuje všeobecné 
schopnosti, vrátane schopnosti adaptácie na meniace sa podmienky trhu práce, prehlbuje vzťah k práci 
a zdokonaľuje komunikačné schopnosti. Vzdelanie poskytuje absolventovi aj potrebné vedomosti o prírode, 
človeku a spoločnosti a umoţňuje mu chápať vnútorné súvislosti medzi javmi, rozumieť všeobecným 
zákonom a zákonitostiam, oceňovať kultúrne hodnoty a vyuţívať ich. 

Absolvent má utvorené základné predstavy o historicko-spoločenských javoch a súvislostiach. 
Chápe úlohu demokratického štátu pri utváraní humánnej a sociálnej spravodlivej spoločnosti fungujúcej 
z ekonomického hľadiska na princípoch trhového mechanizmu. Uvedomuje si vzájomnú podmienenosť 
osobných, skupinových a spoločenských záujmov a všeľudských hodnôt. Uplatňuje slobodu a tolerantnosť 
pri prejavovaní svetonázoru a rozličných filozofických smerovaní.  

Má vedomosti o zákonoch, ktorými vyjadrujeme prírodné a spoločenské javy v rozsahu a štruktúre 
primeranej jeho duševnej vyspelosti. Dokáţe vyuţívať vedomosti, pracovné metódy, zručnosti a techniku 
matematických, prírodovedných, spoločenských vied  a informatiky pri štúdiu a riešení odborných, osobných 
a spoločenských problémov. 

Absolvent ovláda základné odborné učivo, špeciálne odborné učivo a má zručnosti, ktoré sú 
potrebné pre výkon povolania. 

Má vedomosti o podstate javov, princípov a vzťahov, o spoločenských, ekologických a 
hygienických, technologických, prevádzkových a  ekonomických súvislostiach a taktieţ  základné zručnosti 
potrebné pri riešení praktických úloh. 

Absolvent chápe význam práce a ďalšieho vzdelávania pre svoj rozvoj a rozvoj celej spoločnosti. 
Uvedomuje si rastúce nároky na kvalifikovanú pracovnú činnosť. Pracuje  disciplinovane, svedomite, 
zodpovedne, je schopný samostatne myslieť, pohotovo rozhodovať, cieľavedome konať. Vie aplikovať 
získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, 
pracovať v kolektíve a tieţ samostatne podnikať, vyuţívať vedecko-technické informácie  a ďalej sa 
vzdelávať. 

 

 
 
 
4.2 Kompetencie absolventa 
 
4.2.1 Kľúčové kompetencie 

a/ Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- rozumieť beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne, 
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa 

potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- dodrţiavať jazykové a štylistické normy,    
- pouţívať odbornú terminológiu a symboliku, 
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- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- vyuţívať svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať, 
- ovládať uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 
- rozvíjať svoju tvorivosť, 
- vyuţívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 

b/ Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho konania 
a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a ţivotných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany 

iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou vyuţívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného 

cieľa v pracovnom kolektíve, 
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si 

vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
- 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.  

c/  Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- vyuţívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu, 

navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť 
zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 
operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromaţďovať  a vyuţívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvaţovať výhody a nevýhody navrhovaných 
riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d/  Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

 vyuţívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho 

učenia zo strany iných ľudí, 
 poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
 mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
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 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 
zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami 
a reálnymi predpokladmi, 

 vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príleţitostiach,  
 vyuţívať poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj v oblasti 

vzdelávania, 
 primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
 vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
 poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku druhých, 
 poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
 poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
 identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
 robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania 

 

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
 pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  
 pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre 

výkon povolania, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného programu, 
- učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby vyuţiť v praktickom 

ţivote, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 

informáciám a byť mediálne gramotný. 
-  

f/  Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 

Absolvent má: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo 

verejnom záujme, 
- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať 

k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou 

k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam ţivotného prostredia pre človeka a konať v duchu udrţateľného rozvoja, 
- uznávať hodnotu ţivota, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný ţivot a spoluzodpovednosť  

pri ochrane ţivota a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom 

a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený 

pozitívny vzťah, 



 13 

- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových 
a náboţenských konfliktov, terorizmu, 

- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom 
kontexte. 

 
 
 

4.3. Odborné kompetencie 

a)Poţadované vedomosti 

Absolvent má: 

-     ovládať a pouţívať základnú odbornú terminológiu svojho odboru,  
- vysvetliť biologickú a chemickú podstatu procesov, 
- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce , základy systému HACCP,    
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku,   
- mať poznatky o základných a  pomocných surovinách v mäsiarskej a lahôdkarskej výrobe 
- mať poznatky zo základov jatočníctva  
- poznať energetické zdroje pouţívané vo výrobe,  
- poznať základné druhy mäsiarskych výrobkov 
- ovládať technologické postupy vo svojom odbore s vyuţívaním poznatkov o technologických normách 

platných vo výrobe a kontrole mäsiarskych výrobkov 
- poznať princípy a prevádzku mäsiarskych poloautomatických i automatických strojov a zariadení,  
- mať poznatky o kvalite výrobkov, ich chybách a o spôsobe ich odstránenia, 
- mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 

potravinového kódexu, 
- poznať základné typy a metódy kontroly a zabezpečovanie kvality v celom výrobnom procese 
- vedieť pouţívať techniku,  poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie prevádzok,  
- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného,  ţivnostenského, občianskeho a 
- pracovného práva 
- vysvetliť podstatu ekonomického prístupu a konania vo výrobnej a nevýrobnej sfére  svojho odboru, 
- definovať ekonomické zákonitostí a zásady podnikania,  
- mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa 
- mať vedomosti zo psychológiu trhu a kultúry predaja, 
- poznať zásady predaja mäsa a mäsových výrobkov, aranţovania a propagácie výrobkov, 
- poznať zásady tvorby a ochrany ţivotného prostredia vo vzťahu k odboru činnosti 
- definovať a určiť moţné zdroje  znečisťovania ţivotného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou, 
- načrtnúť moţnosti eliminácie  zdrojov znečistenia ţivotného prostredia.   
- vedieť vyuţívať zásady spoločenskej komunikácie. 

.   

b)Poţadované zručnosti 

Absolvent vie:  

 preukázať schopnosť uplatňovať  osvojené vedomosti  v praktických úlohách,  
 aplikovať zásady, princípy a postupy v technológiách vedieť vykonať poţadovanú prácu so surovinami 

v sklade, pri príprave výroby,    
 vyrobiť príslušné výrobky podľa receptúry, 
 pripraviť suroviny na výsek a výrob 
 u rôznych druhov mäsových výrobkov 
 vyrobiť určené mäsové výrobky, 
 nastavovať, priebeţne udrţiavať a čiastočne opravovať príslušné strojné zariadenia, 
 posúdiť vhodnosť jednotlivých surovín, 
 operatívne upravovať technologický reţim, prípadne receptúru, 
 upraviť mäso na predaj, 
 aplikovať základné techniky balenia, 
 zásady správneho skladovania 
 uplatniť základné hygienické návyky pri výrobe a predaji, 
 uplatňovať moderné trendy technologických postupov vo výrobe, 
 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, 
 aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, 
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 uplatňovať estetiku práce a  prostredia s dodrţaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti  
pri práce, 

 voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky  
 správne pracovať s receptúrami, dodrţiavať postupnosť krokov vo výrobe, 
 zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
 preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
 udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, 
 dodrţiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
 vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, 
 aplikovať a dodrţiavať HACCP,   
 vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku, 
 sa orientovať v nových technológiách a výrobkoch, 
 vyuţívať počítačové programy pri riešení odborných úloh, 
 pracovať s registračnou pokladňou a robiť vyúčtovanie 
 postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany ţivotného prostredia, 
 postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 

 
 

c)Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

 Absolvent sa vyznačuje: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach mäsiarskeho a lahôdkarského odboru,  adaptabilitou, 
kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 
schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme,  
budovaním imidţu firmy, samostatnou prácou, dodrţovaním predpisov o ochrane 
spotrebiteľa, dodrţiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, 
zodpovednosťou za zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- poţadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb 
a farebných odtieňov, 

- rozlišovaním chuti, čuchových podnetov, 
- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania,  
- odolnosťou voči senzorickej záťaţi, 
- praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti. 

 
 
 
 
5. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 
 
5.1  Popis školského vzdelávacieho programu 
 

Príprava v školskom vzdelávacom programe 29 Potravinárstvo v učebnom odbore 2955 H mäsiar, 
lahôdkar zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované 
v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku  v priestoroch firmy 
Tauris a.s.Rimavská Sobota. Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie 
základnej školy a zdravotné poţiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tieţ 
prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. 
Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené kaţdoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj kľúčových kompetencií. 
Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka 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 beţných situáciách spoločenského a pracovného styku aj v cudzom jazyku. 
Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť cukrárskej 
technológie, cukrárskych surovín a strojov. V rámci odborného výcviku ţiaci získavajú teoretické a praktické 
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zručnosti. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, 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 ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi ľuďmi. 
Výučba je orientovaná na samostatné učenie a  riešenie problémových úloh, tímovej práci a spolupráci.  
Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov 
k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských 
vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie.  

 Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie 
ţiakov, tzn. vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, 
súťaţí, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov 
a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy Okruţná 61, Rimavská Sobota. Praktická 
príprava prebieha v priestoroch firmy Tauris a.s., Rimavská Sobota. 

 Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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. 

 Školský vzdelávací program 29 Potravinárstvo v učebnom odbore 2955 H mäsiar, lahôdkar je určený 
pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na 
individuálne potreby ţiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti školy..  

 Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 
aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti.. V rámci pomoci a ochrany ţivotného 
prostredia sa ţiaci zapoja do akcií organizovaných  v rámci projektu Lesoochranárska škola. Ţiaci sa aktívne 
zapájajú do aktivít Červeného kríţa – predaj narcisov, slnečníc, nezábudiek, bielej ceruzky..., výnosy ktorých 
idú na podporu liečby chorých .  Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú 
našim ţiakom efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  

 Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú 
sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami 
hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu 
a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so ţiakom, jeho rodičmi, ale aj 
s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktáţou zo strany svojho 
zamestnávateľa. Pri hodnotení sa vyuţívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Ţiaci sú 
s hodnotením oboznámení.     

 

5.2 Základné údaje o štúdiu 

 
 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – 

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskola,  

Okruţná 61, 979 01 Rimavská Sobota 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Potravinárstvo 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov študijného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na štúdium: úspešné ukončenie 9.ročníka základnej školy, 
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zdravotná spôsobilosť uchádzača 

Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o záverečnej skúške 

výučný list 

Moţnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti 
v príslušnom odbore 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie): 

absolvent sa môţe uchádzať o štúdium v študijnom 
odbore pre absolventov trojročných učebných odborov 
v skupine odborov 29, nadväzujúcich na 
predchádzajúcu prípravu v SOU a získať úplné stredné 
odborné vzdelanie 

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 31.8.2015 

Miesto vydania  Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – 
Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskola,  
Okruţná 61, Rimavská Sobota 

Platnosť ŠkVP od 1. 9. 2015 

 
 
5.3 Organizácia výučby 
 

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Okruţnej 61, Rimavská Sobota.  
Všeobecná zloţka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 
V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu v slovenskom 
jazyku, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku,  na vyjadrovanie sa v beţných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej 
spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je 
príprava zameraná na oblasť mäsiarskych a lahôdkarských technológií , strojov a surovín. V rámci 
odborného výcviku ţiaci získavajú praktické zručnosti v príprave mäsiarskych a lahôdkarských výrobkov.  

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Praktické vyučovanie prebieha formou odborného výcviku 
vo firme Tauris a.s. Praktická príprava vo všetkých troch ročníkoch prebieha v priestoroch firmy Tauris a.s. 
Rimavská Sobota, Potrvinárska 6. Praktické vyučovanie zabezpečujú majstri odborného výcviku, ktorí 
zabezpečujú osvojenie si odborných zručnosti ţiakov. 
V 1.ročníku v odbore 2955 H mäsiar, lahôdkar integruje teoretické a praktické vyučovanie, odborný výcvik je 
zameraný na 5O% na osvojenie si praktického vyučovania. V 2.ročníku je odborný výcvik osvojovaním si 
praktických zručnosti na 8O%.Odborný výcvik v 3.ročníku je zameraný na 1OO% na osvojenie praktických 
zručnosti a ţiaci pracujú samostatne pod dozorom majstrov OV. Zúčastňujú sa rôznych súťaţí. Záverečnú 
skúšku konajú v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR. Ďalšie 
organizačné podrobnosti týkajúce sa praktických cvičení sú súčasťou učebného plánu. 

     
 
5.4 Zdravotné poţiadavky na ţiaka 

Na prijatie do učebného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar môţu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným 
stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 
motoriky). 

 prognosticky závaţným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, 
ploché nohy, vybočenie kolien). 

 prognosticky závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 prognosticky závaţným ochorením koţe horných končatín. 

 prognosticky závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 
a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obsluţnej práci. 
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 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby. 

 prognosticky závaţnými ochoreniami oka, a sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami a imunodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný zdravotný 
preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 
pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

 
 
 
 
 
5.5 Poţiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu 
prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení 
vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto poţiadavky sa musia 
vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto poţiadavky sa musia 
doplniť informáciami o rizikách moţného ohrozenia, ktorým sú ţiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní 
vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká 
a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – 
teplotná záťaţ organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených v zdravotníckych 
predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, 
pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s poţiadavkami, 
ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môţu 
mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, protipoţiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym predpisom, 

 rešpektovať príkazy a zákazy uvedené na výstraţných tabuľkách 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne 

 ţiaci musia pri práci pouţívať predpísané pracovné odevy, pracovať len s bezchybnými a vhodnými 
pracovnými nástrojmi a zariadeniami 

  
 
Pri nástupe ţiaka na štúdium sa vyţaduje: pracovné oblečenie a ochranné pracovné prostriedky pre 
ţiakov počas odborného výcviku vo fa Tauris, a.s. zabezpečuje firma 
 

     Pracovné oblečenie: biele tričko / blúza / 
                                       biele nohavice 
                                       biela čiapka / šatka / 
                                       zdravotné topánky 
                                       utierka 



6. Učebný plán učebného odboru :  2955 H mäsiar, lahôdkar 
 

Škola ( názov, adresa ) 

Stredná odborná škola technická 
a agropotravinárska – Műszaki, 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskola,  
Okruţná 61, 979 01 Rimavská Sobota 

Názov ŠkVP Potravinárstvo 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov študijného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecné vzdelávanie 10 8 5,5 23,5 

Jazyk a komunikácia 4,5 4 4 12,5 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 1,5 1,5/0,5d 1 4 

Cudzí jazyk 3 3 3/1d 9 

Človek a hodnoty 1 0 0 1 

Etická výchova/Náboţenská výchova 1 - - 1 

Človek a spoločnosť 1 0 0 1 

Občianska náuka 1 - - 1 

Človek a príroda 1 0,5 0 1,5 

Chémia 1 0,5/0,5d - 1,5 

Matematika a práca s informáciami 1 2 0 3 

Matematika 1 1 - 2 

Informatika - 1 - 1 

Zdravie a pohyb 1,5 1,5 1,5 4,5 

Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5 

Disponibilné hodiny 0 1 1 2 

Odborné vzdelávanie  23 24,5 26,5 75,5 

Teoretické vzdelávanie  8 10 10 28 

Ekonomika - - 2 2 

Úvod do sveta práce - - 1/1d 1 

Mikrobiológia  1 1/1d - 2 

Biológia a anatómia  2/2d 1/1d - 3 

Technológia 2 3 4 9 

Lahôdkárska výroba 1 1,5 2/0,5d 4,5 

Obchodná prevádzka 1 1,5 - 2,5 

Potraviny a výţiva 1/1d 1/1d - 2 

Stroje a zariadenia - 1/1d 1/1d 2 

Praktická príprava k), p) 15 15 17,5 47,5 

Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5 

Disponibilné hodiny 3 4 2,5 9,5 

Spolu a) 33 33 33  99 

Účelové kurzy s), t)         
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Kurz pohybových aktivít v prírode 1 - - 2 

Kurz na ochranu ţivota a zdravia - 1   1 

Účelové cvičenia 6h 6h 6h - 

 
 
Prehľad vyuţitia týţdňov   

    

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 2 

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

7 7 5 

Účasť na odborných akciách       

Spolu týţdňov 40 40 37 

 
 

Poznámky k učebnému plánu: 
 
a) Učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním (teoretickým a 
praktickým). Počty vyučovacích hodín sú určené podľa potrieb odboru a zámerov školy s vyuţitím 
disponibilných hodín. 
b) Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú 
individuálnym osobitostiam ţiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho 
konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania ţiakov so zdravotným 
znevýhodnením (dĺţka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na 
výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ap.) stanovuje 
vzdelávací program vypracovaný podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 
c) Počet týţdenných vyučovacích hodín v ŠkVP je  33 hodín, za celé štúdium minimálne 99 hodín. 
Výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 33 týţdňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 
týţdňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týţdňov. Časová rezerva sa vyuţije na 
opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu ţivota a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. 
a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky. 
d) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
f) Výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou v rozsahu 
1,5 vyučovacích hodín v 1 ročníku, v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 2. a 3. ročníku. 
g)  Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský. Výučba prvého cudzieho jazyka sa realizuje 
v rozsahu 3 týţdenných vyučovacích hodín v 1., 2. a v 3. ročníku.  
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboţenská výchova 
v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/ náboţenská výchova sa 
vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách najviac 20 ţiakov. 
j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka s dotáciou hodín 1. 
ročníku. 
k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ je predmet chémia, ktorý sa vyučujú v počte 1 hodina v 1. 
ročníku a 1 hodina v 2. ročníku. 
m) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a informatika, 
ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa v učebných odboroch 
realizuje s dotáciou 1 hodina v 1. a 2. a 3.  ročníku týţdenne za celé štúdium. 
n) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová 
výchova. Predmet telesná a športová výchova moţno vyučovať aj v popoludňajších 
hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov. 
o) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré 
predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy moţno spájať do viachodinových celkov. 
p) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu minimálne 
1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania 
je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie poţadovaných praktických zručností a činností formou 
praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného 
výcviku. Na praktických cvičeniach a odbornom výcviku sa ţiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na 
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bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické poţiadavky podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
q) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a 
súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na škole. O ich vyuţití rozhoduje vedenie školy na 
základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v 
pedagogickej rade. Disponibilné hodiny sa vyuţili na posilnenie hodinovej dotácie vo 
všeobecnovzdelávacích predmetoch: 1 hodina na cudzí jazyk v 3. ročníku, 1,5 hodiny v 1. a 2. ročniku na 
predmet chémia. V odborných predmetoch sa disponibilné hodiny vyuţili na posilnenie hodinovej dotácie: 
úvod do sveta práce v 3. ročníku 1 hodina, 1 hodina na mikrobiológiu v 2. ročníku a 2 hodiny v 1.ročníku a  1 
hodina v 2.ročníku na biológiu a anatómiu , po 1 hodine na potraviny a výţivu v 1. a 2. ročníku, po 1 hodine 
na na stroje a zariadenia v 2. a 3.. ročníku. 
r) Účelové kurzy sa môţu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci praktickej 
prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik. 
s) Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je kurz na ochranu ţivota a zdravia a kurz ohybových aktivít v 
prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. 
Kurz na ochranu ţivota a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych 
udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a 
športy. Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii 
internátnou formou. 
Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana ţivota a zdravia. Uskutočňuje sa jedno v kaţdom 
ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích 
dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1. ročníku 
štúdia.
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6.1 Vzťah kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra      ☺           ☺      ☺ 

Maďarský jazyk a literatúra             ☺      ☺ 

Cudzí jazyk             ☺      ☺ 

Človek a hodnoty 

Etická výchova/Náboţenská výchova      ☺        ☺ 

Človek a spoločnosť 

Občianska náuka      ☺           ☺      ☺ 

Človek a príroda 

Chémia             ☺      ☺ 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika      ☺           ☺      ☺ 

Informatika      ☺           ☺      ☺ 

Zdravie a pohyb 

Telesná  a športová výchova          ☺ 

Odborné predmety    

Teoretické vzdelávanie 

Ekonomika      ☺           ☺      ☺ 

Úvod do sveta práce                                                 ☺           ☺      ☺ 

Mikrobiológia              ☺      ☺ 

Biológia a anatómia       ☺           ☺      ☺ 

Technológia      ☺           ☺      ☺ 

Lahôdkárska výroba      ☺           ☺      ☺ 

Obchodná prevádzka            ☺           ☺ 

Potraviny a výţiva            ☺           ☺ 

Stroje a zariadenia            ☺           ☺ 

Praktická príprava 

Odborný výcvik      ☺           ☺      ☺ 

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

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škola.   
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7. Učebné osnovy učebného odboru 
 
Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú v prílohe 

 
8. Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu v učebnom   
    odbore :  2964 H cukrár (vyuč. jazyk maďarský) 
 

8.1. Materiálno – technické a priestorové podmienky 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Okruţnej ulici 61, Rimavská Sobota. Normatív 
vybavenosti dielní, odborných učební a tried praktického vyučovania je v súlade s Normatívom 
základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre študijný odbor  2964 H cukrár. 

 

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
Kancelária riaditeľa školy,   
Kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
Kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy OV, 
Kancelária pre sekretariát, 
Ekonomický úsek školy so 4 kanceláriami, archívom a príručným skladom 
Sociálne zariadenia . 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov 
     
        
Ďalšie priestory: 

Šatne 
Kabinety učebných pomôcok 
Kniţnica 
Telocvičňa 
Školská jedáleň a kuchyňa s celodennou prevádzkou 

 
Makrointeriéry 

Školská budova pozostávajúca z piatich pavilónov, z ktorých 4 sú prepojené vestibulom 
Školský dvor 
Multifunkčné ihrisko 
 

Vyučovacie interiéry 
Odborné učebne:  Cudzích jazykov - 3 
    Slovenského jazyka 
    Humanitných predmetov - 2 
    Prírodovedných predmetov 
    Potravinárskych predmetov 
    Ekonomických predmetov – 2 
    Technických predmetov 
    Motorových vozidiel 
    Projektová učebňa 
    Chemické a mikrobiologické laboratórium 
    Výpočtovej techniky 
 
Praktické vyučovanie 
 
Zborovňa pre MOV  
Cukrárske dielne – 3 
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Sklad surovín 
Chladiaci box 
Šatne  
Sociálne zariadenia 
 
 

Školský internát  

 
Kapacita 50 miest – bunkový systém 
Kancelária pre vychovávateľov 
2 spoločenské miestnosti 
Študovňa 
Posilňovňa 
kuchynka 

  
8.2 Personálne podmienky 
 

1. Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré 
sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

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

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

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

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

6. Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný 

poradca je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej 

psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým 

zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické 

a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne 

záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej 

činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 
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poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, vnútorný poriadok 

školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

 

 
  

8.3 Organizačné podmienky 
 

1. 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 dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako štvorročné štúdium.  

2. Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava prebieha v dvojtýţdňových cykloch. Vyučovanie 
začínajú o 7,40 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných 
pokynov v danom školskom roku. 

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

4. Praktické vyučovanie sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva 
v školských zariadeniach: chemické laboratórium a učebne. Výučba prebieha pod vedením 
odborných učiteľov.  Všetky pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Praktické 
vyučovanie nadväzuje na teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6-hodinových celkoch v 1. a 2. 
ročníku a v 7-hodinových celkoch v 3.ročníku päť dní kaţdý druhý týţdeň.  Delenie skupín 
stanovuje platná legislatíva.  

5. Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa ţiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní a príprave ako aj na školskom internáte. Obsahuje tieţ práva 
a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je súčasťou Organizačného poriadku školy 
a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Ţiaci sa oboznamujú so školským 
poriadkom kaţdý 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.  

6. Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým pokynom MŠNNaŠ SR č. 21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu ţiakov stredných škôl, klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov 
a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach 
a podmienok vykonania záverečných a opravných skúšok sú ţiaci a rodičia vopred 
informovaní. 

7. Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 
predpisom. Záverečná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Úspešní absolventi 
získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.  

8. Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 7 týţdňov školského roka. Kurz 
pohybových aktivít v prírode a kurz na ochranu ţivota a zdravia sa organizuje v 1. a 2. 
ročníku.   Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania 
a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných technológií,  prezentácie  nových 
výrobkov. Exkurzie sa konajú v kaţdom ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým 
dozorom  a počtom ţiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva 
z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. 
Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom 
vyučovaní. 

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



 25 

10. Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického 
a praktického vyučovania na záver kaţdého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria 
hodnotenia, formu prác a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Ţiaci sa môţu 
zúčastňovať aj na súťaţiach  a prezentáciách vo svojom odbore . 

 
 
8.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 
 Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, poţiarnej ochrany a hygieny práce. Všeobecné zásady pre teoretické 
a praktické vyučovanie si ţiaci osvoja na začiatku školského roka poučením s písomným záznamom. 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa konkrétnych praktických cvičení si ţiaci 
osvoja pred začatím kaţdej témy, s nasledovným overením osvojenia poznatkov - preskúšaním. 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
vychádzať z platných právnych predpisov - zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok 
a noriem. 

 V priestoroch určených na vyučovanie ţiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov 
podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je poučiť ţiakov o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. 

 
 
9.  Podmienky vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami  
 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola technická 

a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakközépiskola,  
Okruţná 61, 979 01 Rimavská Sobota 

Názov školského vzdelávacieho programu Potravinárstvo 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov študijného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkár 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

Vzdelávanie ţiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy ţiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní poţiadaviek na ich 
štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a poţiadaviek trhu práce, analýzy 
povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami VUDPAP, pedagogicko – 
psychologických poradní a dorastového lekára.  

Platná legislatíva označuje názvom ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) ţiakov 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, tieţ ţiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou 
skupinou ţiakov so ŠVVP sú ţiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v študijnom odbore 2964 H cukrár vzhľadom k svojím špecifikám nemôţe byť poskytnuté pre 
ţiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj ţiaci s autistickým syndrómom, 
s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej 
a jemnej motoriky), 

 prognosticky závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 



 26 

 prognosticky závaţným ochorením koţe horných končatín, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, 

 prognosticky závaţnými ochoreniami oka 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 
zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, 
v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo 
výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka (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, neţ jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

Nakoľko pracovník potravinárskej výroby môţe  pracovať v rôznych prevádzkach gastronomických 
sluţieb dôleţitá je schopnosť jednať s ľuďmi, trpezlivosť, kultivovaný zjav a vystupovanie, schopnosť 
učiť sa cudzie jazyky a mať zdravotný preukaz. Je potrebné počítať s prácou na zmeny.  

V našich podmienkach školy ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. Nielen my, ale aj všetky ďalšie školy 
hľadajú metódy na zníţenie negatívneho dopadu dysfunkčných sociálnych podmienok na osobnostný, 
vzdelávací a profesionálny vývin rómskych detí a mládeţe, pokusy o zamedzenie ďalšieho 
prehlbovania sociálnej exklúzie tohto etnika s hrozivými následkami, a to so stupňovaním negatívneho 
stavu vo všetkých aspektoch ich ţivota (chudoba, nevzdelanosť, nezamestnanosť, sociálna patológia, 
zlý zdravotný stav).  

Častá neúspešnosť rómskych ţiakov v beţnom systéme vzdelávania je tieţ dôsledkom sociálne 
nerozvinutého/znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne stimuluje a nevytvára podmienky pre 
rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali k výkonu, pestovali záujem vzdelávať 
sa, pracovať a byť úspešní. U rómskych ţiakov absentuje domáca príprava na vyučovanie, rodičia sa 
nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí. Vo vyšších ročníkoch základnej školy vzniká priepastný rozdiel 
v školskej výkonnosti medzi nimi a nerómskymi ţiakmi, v dôsledku čoho sa rómski ţiaci radšej škole 
vyhýbajú, aby neboli priamo konfrontovaní so svojím zlyhaním. 

Problémy rómskych ţiakov súvisiace s ich školskou podvýkonnosťou, negatívnym postojom ku 
vzdelávaniu moţno zhrnúť: 

 nízka socio-kultúrna a vzdelanostná úroveň rodín rómskych ţiakov, málokedy majú rodičia 
vyššie vzdelanie ako základné, častá nezamestnanosť rodičov, sociálne dávky často ako jediný 
zdroj obţivy, chudoba, deti často nemajú uspokojené základné ţivotné potreby (strava, 
oblečenie), veľmi nízky hygienický štandard rodín, často chýba osvojenie základných 
hygienických návykov; 

 rozpor medzi hodnotovým systémom v rodinách a hodnotami prezentovanými školou, 
hodnotová nekompatibilita s majoritnou spoločnosťou – neschopnosť prispôsobiť sa školským 
poţiadavkám, nevzdelanosť rodičov a nezáujem o vzdelávanie / kvalifikáciu svojich detí, 
negatívny postoj ku vzdelávaniu ako vzor pre ich deti, nespolupracujú so školou, školská 
neúspešnosť rómskych ţiakov aţ zlyhanie, výchovná nezvládnuteľnosť rómskych ţiakov v škole 
(„ťaţkovychovateľní“), záporný postoj ţiakov ku škole, ku vzdelávaniu, záškoláctvo, 
absentérstvo ako dôsledok; 

 v dôsledku hodnotovej špecifičnosti Rómov s dôrazom na aktuálne uspokojovanie svojich 
biologických potrieb, bez schopnosti plánovať, zvyčajne zostávajú nekvalifikovaní a veľmi ťaţko 
uplatniteľní na trhu práce; dochádza k medzigeneračnému transferu ich ţivotného štýlu 
spojeného s negatívnym postojom ku vzdelávaniu a k práci a k stupňovaniu ich sociálnej 
exklúzie. 
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V dôsledku uvedeného väčšina rómskych ţiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky končí 
svoje „celoţivotné“ vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú kvalifikáciu na 
výkon povolania, čo predstavuje vysoké riziko nenájsť uplatnenie na trhu práce. V dospelom veku sa 
z nich stávajú nekvalifikovaní pracovníci s moţnosťou vykonávať len pomocnú nekvalifikovanú a slabo 
platenú prácu, bez schopnosti ďalej sa vzdelávať, adaptovať sa na meniace / stupňujúce sa nároky 
trhu práce. Tvoria vlastne základ pre „tvrdé jadro“ dlhodobo nezamestnaných u nás. 

Integrácia Rómov do spoločnosti predstavuje váţny spoločenský problém v mnohých krajinách, nielen 
na Slovensku, riešenie sa hľadá uţ stáročia.  

Integrácia tejto skupiny ţiakov do učebného odboru 2964 H cukrár musí spĺňať nasledovné 
poţiadavky: 

1. budú integrovaní do beţných tried s ich vzdelávanie a príprava budú individuálne sledované. 
Vyuţijú sa všetky dostupné motivačné prostriedky na ich zapojenie sa do vzdelávacieho 
procesu, bude im poskytované nevyhnutné doučovanie a individuálna konzultácia 

 
2. škola bude intenzívne spolupracovať aj s občianskym zdruţením pre napr. rómsku komunitu, 

odborom sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori) v prípade ţiakov so 
sociálne slabších rodín, azylantov a pod., zamestnávateľmi v regióne a Skalici, 

3. škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, ţe bude organizovať  stretnutia 
(neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, ţiakov, rodičov , kde sa budú problémy 
operatívne riešiť.  

4. všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský a internátny poriadok.   

Integrácia a vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj  ţiakov so ŠVVP. Výchova a 
vzdelávanie týchto ţiakov patrí vo všeobecnosti  ţiaduce, a to  zo spoločenského, individuálneho 
ľudského hľadiska. Osobitne aj v odbore potravinárska výroba je ţiaduce podchytiť týchto ţiakov 
a systematicky s nimi pracovať. Pripravili sme tieto úpravy: 

1. ţiaci budú integrovaní do beţných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

2. ak si to ţiaci budú vyţadovať, budú umiestnení do domova mládeţe so súhlasom zákonného 
zástupca, 

3. pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil 
ukončiť študijný odbor  

4. podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 
navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii 
v ich správaní), 

5. vo výučbe týchto ţiakov budeme vyuţívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy 
vyučovania, umoţní sa im práca s kompenzačnými pomôckami, v jednotlivých predmetoch 
budú akceptované odporúčania špeciálnych pedagógov a psychológov, týkajúce sa 
k vývinovým poruchám správania a učenia daného ţiaka. 

6. škola bude intenzíve spolupracovať najmä s rodičmi tak, ţe bude organizovať pravidelné 
stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, ţiakov, rodičov  počas ktorých 
môţu prezentovať svoje , problémy, názory a poţiadavky, aby sa mohli operatívne riešiť, 

7. všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský a internátny poriadok.   
 

 
10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov učebného odboru  
 

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Stredná odborná škola, Okruţná 61 v Rimavskej Sobote povaţuje vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia ţiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať 
ţiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, 
ako dokáţe zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. 
Hodnotenie ţiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho 
výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo 
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rada, ako má ţiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu 
budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie ţiakov.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak 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 vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 
skupinovo, priebeţne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, 
ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi 
ostatných ţiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho 
prechádzajúcim výkonom). Pri kaţdom skúšaní budeme preverovať výkon ţiaka na základe jeho 
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu 
ako vzdelávací výstup. Dôleţitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za 
významnú súčasť motivácie ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom 
a ţiakom. 

Hodnotenie 
Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa zisťujú a 
posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie: 
• diagnostickú, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov ţiakov a ich 
nedostatkov, 
• prognostickú, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, moţnosti a potreby 
ďalšieho vývoja ţiakov, 
• motivačnú, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu ţiakov, 
• výchovnú, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje ţiakov, 
• informačnú, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 
• rozvíjajúcu, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie ţiak 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 
ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je 
tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  
 

10.1 Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 
učebný odbor 2955 H mäsiar, lahôdkár. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických 
postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 I.Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 

výkonovými štandardmi v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu. Ku kaţdému 
vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové 
vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu 
a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich 
aplikáciu.    

 
 Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania ţiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
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6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 
a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

 
Formy hodnotenia 
 

 V rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu vyuţívame  nasledovné formy hodnotenia: 
1) podľa výkonu ţiaka 
a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon ţiaka porovnáva s výkonom iných 
ţiakov, 
b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon ţiaka meria na základe 
stanoveného kritéria (norma, štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy 
priamo na vyučovacej hodine a po ukončení vzdelávacieho programu 
maturitné témy, zadania a úlohy na záverečnej, maturitnej a absolventskej 
skúške, 
c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon ţiaka 
s jeho predchádzajúcim výkonom. 
2) podľa cieľa vzdelávania 
a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia 
(záverečná, maturitná a absolventská skúška), 
b) formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi ţiakom a učiteľom. 
Hodnotí sa ústne a vyuţíva sa najmä pri hodnotení kľúčových kompetencií. 
3) podľa času 
a) priebeţné hodnotenie, kde sa ţiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia na vyučovacej 
hodine, 
b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa ţiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia 
(štvrťročne, polročne, ročne). 
4) podľa informovanosti 
a) formálne hodnotenie, kedy je ţiak dopredu informovaný o hodnotení 
a môţe sa naň pripraviť (testy, písomné práce, ap.), 
b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje beţná činnosť ţiaka vo vyučovacom procese. 
5) podľa činnosti 
a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod., 
b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod. 
6) podľa prostredia 
a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi, 
b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe, 
inšpektor a pod. 
 
Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 
 

1. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiaka získavame  
najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 
o sústavným sledovaním výkonov ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 
o rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické 

testy), 

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným 
poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, 
psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, 

 rozhovormi so ţiakom. 
2. O kaţdom hodnotení ţiaka  vedieme evidenciu v klasifikačnom zázname.  
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3. Ţiaka  z predmetu skúšame ústne, písomne alebo prakticky. Ţiak bude v priebehu polroka 
z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týţdenne vyskúšaný 
minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina 
týţdenne bude  ţiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

4. Učiteľ oznámi ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom 
vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, 
prác aj praktických činností oznámi ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

5. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 
nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 
minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni 
môţu ţiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

 
 
Kritériá hodnotenia 
 

Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry a vyučovacieho jazyka a literatúry 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené tri zloţky 
predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú 
výsledky, ktoré ţiak dosiahol v súlade s poţiadavkami stanovenými v učebných osnovách 
a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zloţiek predmetu: jazyková, slohová a literárna 
zloţka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, pouţívať a prezentovať vedomosti, zručnosti 
a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah 
slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. 
V písomnom aj ústnom prejave má ţiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti 
a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov. 

Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstiţne, kultivovane, 
gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu 
a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch vyuţíva logicko-
myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, 
klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáţe vecne a presvedčivo argumentovať, 
obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Pouţíva a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri 
samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými 
jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule 
s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáţe zaznamenať a vypísať 
základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a 
interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáţe 
vyuţívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstiţne, kultivovane, 
takmer vţdy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového 
prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch vyuţíva 
logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, 
klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje 
svoj názor a kriticky hodnotí. Pouţíva a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe 
rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi primerane 
uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, 
pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vţdy dokáţe zaznamenať a vypísať 
základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami 
a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vţdy 
dokáţe vyuţívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín 
literatúry. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne gramaticky 
správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou 
situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou učiteľa je schopný 
čiastočne vyuţívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, porovnávanie. S 
pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne pouţíva odbornú jazykovú 
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terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade 
s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti 
a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Ţiak číta 
nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje. 
Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne vyuţíva poznatky z jednotlivých 
jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade 
s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to 
v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často pouţíva nesprávne jazykové 
prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu pouţíva iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej 
a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k čiastočnému porušeniu logickej 
nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie mnoţstvo 
štylistických a gramatických chýb. Ţiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých 
a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáţe jednoducho 
interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky 
súvisiace s prečítaným textom.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má 
obmedzenú slovnú zásobu a často pouţíva nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy textov 
v ústnej i písomnej forme dokáţe tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa 
vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Ţiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v umeleckých 
a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáţe jednoducho iba s pomocou učiteľa 
interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace 
s prečítaným textom. 

 
Klasifikácia vyučovacieho predmetu cudzí jazyk 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň ţiaka 
v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 
a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo vyuţívaní základných komunikačných zručností: 
čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, 
plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede. 
 
Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom pri pomalšej rýchlosti reči. Rozumie kaţdodenným 
výrazom, otázkam a pokynom. Pri písomnom prejave si vie vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej. 
Pri čítaní rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota. 
K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Pouţíva správne jazykové prostriedky a téme primeranú 
slovnú zásobu. Výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Výpoveď je takmer 
gramaticky správna. 

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka dokáţe komunikovať jednoduchým a pomalším spôsobom. Takmer vţdy rozumie 
kaţdodenným výrazom. V písomnom prejave dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety. Vie 
si vyţiadať informácie a podať ich ďalej. Reaguje na podnet a takmer správne interpretuje zadanú 
úlohu. Pri čítaní rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám. Pouţíva 
takmer vţdy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové prostriedky. Svoj prejav prerušuje kratšími 
prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka 
na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý. Pouţíva zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky 
v pouţívaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. Zrozumiteľnosť prejavu sťaţujú častejšie 
krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, ţiak je schopný pomalšie reagovať na otázky 
a impulzy učiteľa. Ţiak potrebuje pri čítaní, písaní a jednoduchej komunikácii miestami pomoc učiteľa. 
Slovná zásoba je zväčša primeraná, ţiak pouţíva aj nesprávne výrazy. Vplyv materinského jazyka 
čiastočne sťaţuje zrozumiteľnosť prejavu. 
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Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak sa vyjadruje len čiastočne gramaticky správne a to 
v hovorenej i písanej forme. Zámer zadanej úlohy pochopí často len po zopakovaní, ţiak reaguje len 
krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Má obmedzenú základnú slovnú zásobu a často pouţíva 
nesprávne jazykové prostriedky. Prejav je veľmi krátky s častými gramatickými chybami. V písomnej 
forme tvorí veľmi jednoduché druhy textov len s pomocou učiteľa. Ţiak číta pomaly, nesúvislo 
a s prestávkami. Zrozumiteľnosť prejavu je ovplyvnená chybnou výslovnosťou a intonáciou. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie 
je schopný reagovať na podnet. Ţiak číta veľmi pomaly a nesúvislo, nerozumie základným slovným 
spojeniam ani slovám. Pri písomnom prejave znemoţňuje porozumenie mnoţstvo gramatických chýb. 
Výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, ţiak nedokáţe vôbec odpovedať na otázky ani s pomocou 
učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia úplne narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. 

Klasifikácia predmetov dejepis, geografia, občianska náuka  

Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia poţadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať poţadované 
rozumové a motorické činnosti, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 
a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v kaţdodennom ţivote, 

c) schopnosť vyuţívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

e) výstiţnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

g) kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť 
a schopnosť spolupráce. 

Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak ovláda poţadované poznatky, fakty, pojmy, definície 
a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva poţadované 
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 
a písomný prejav je správny, presný a výstiţný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho 
činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K poţadovaným záleţitostiam vie jasne a pohotovo 
zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Ţiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti poţadovaných poznatkov, 
faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi nimi. Pri 
vykonávaní poţadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje nepresnosti, tie však vie 
s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších podnetov učiteľa aplikuje 
osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 
javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstiţnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, 
len s menšími nepresnosťami. K poţadovaným záleţitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné 
stanovisko. Ţiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia poţadovaných 
poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní poţadovaných 
intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených poznatkov a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Závaţnejšie nepresnosti a chyby dokáţe s pomocou 
učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. 
V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický 
prejav je menej estetický. K poţadovaným záleţitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť 
vlastné stanovisko. Ţiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne 
rozvinuté zručnosti práce v skupine. 

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia poţadovaných 
poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závaţné medzery. Pri vykonávaní poţadovaných 
intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených poznatkov a zručností pri riešení 
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teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závaţných chýb. Jeho ústny a písomný prejav má váţne 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom 
prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závaţné nedostatky 
a chyby dokáţe ţiak s pomocou učiteľa opraviť. K poţadovaným záleţitostiam nevie pohotovo zaujať 
postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má ţiak váţne problémy. 
Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak si poţadované poznatky, fakty, definície a zákonitosti 
neosvojil. Trvale má závaţné nedostatky vo vykonávaní poţadovaných intelektuálnych a motorických 
činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli chýbajúcim vedomostiam 
a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. K poţadovaným záleţitostiam nevie 
zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. Ţiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani 
pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine 

 

Klasifikácia predmetov fyzika, chémia 

Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať poţadované intelektuálne a praktické 
činnosti pri realizácii experimentov, 

c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 
prípadne teórií, 

d)    schopnosť vyuţívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 
činnostiach pri experimentoch,  

e)   celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia poţadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

g) presnosť, výstiţnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva poţadované intelektuálne a praktické 
činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, 
zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť 
a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstiţný. Výsledky jeho činnosti sú 
kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o 
správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať 
na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva poţadované intelektuálne 
a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení 
sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predloţené problémy a samostatne navrhnúť primeraný 
postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne 
s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vţdy správne a tvorivosť sa 
prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita 
výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak pri vykonávaní poţadovaných intelektuálnych 
a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na niţšej 
úrovni a myslenie nie je tvorivé.  
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Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti poţadované vzdelávacími 
štandardmi si neosvojil, má v nich závaţné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou 
vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

Klasifikácia predmetu matematika 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si poţadovaných vedomostí a zručností, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä 
praktických, 

c) schopnosť vyuţívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach 
na riešenie problémových úloh, príp. projektov, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

e) schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológii, 

f) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

g) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

j) pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

k) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané 
úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, aktívne pristupuje 
k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, i mimo nich (projekty, predpríprava na 
skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva 
informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj 
k danej problematike zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, 
nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 
prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce 
prezentuje výstiţne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na 
vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie 
vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vţdy, účinne si osvojuje 
a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými podnetmi 
vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných 
skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť 
primeraný postup na ich riešenie (vyuţitím známych postupov a metód), aktívne pristupuje 
k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, menej aktívne mimo nich (projekty), 
prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych 
zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie 
zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú 
tému, myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, 
vlastné výsledky práce prezentuje výstiţne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia 
je spracovaná na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie 
však so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie často, 
nie však vţdy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje 
samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj problémové) vie riešiť 
pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky 
pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spoluţiakov, menej 
aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať 
informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej 
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problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje 
na danú tému, jeho myslenie je takmer vţdy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením 
vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa 
gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na 
priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, vie 
vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si 
a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 
uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou známych postupov 
a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti, 
k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje 
podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spoluţiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo 
vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie 
ich však spracovať, len skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj 
zriedka, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika 
myslenia je na niţšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie 
prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná na 
podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie 
úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťaţkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 
samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má v nich 
závaţné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k činnostiam 
a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, na úlohách mimo 
vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie vyhľadať informácie 
z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, jeho logika myslenia je 
na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností sú nedostatočné, 
vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo spoluţiakov, jeho ústny aj 
písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie 
úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťaţkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 
samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Klasifikácia predmetu informatika 

Pri klasifikácii výsledkov v  informatike sa v súlade s poţiadavkami vzdelávacích štandardov hodnotí:  

a) schopnosť ţiaka posudzovať správnosť pouţitých postupov a v prípade potreby aj 
nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť 
argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, 

b) schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, 
zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti 
riešenia, nachádzaním a opravou chýb, 

c) schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

d) schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať 
pouţitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, 
prezentovať informácie a poznatky, 

e) porozumenie poţadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, 
ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou 
zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií, schopnosť riešiť 
úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine ţiakov. 

V predmete informatika učiteľ nehodnotí postoje ţiaka, ale úroveň jeho znalostí. Postoje u ţiaka je 
dôleţité formovať, je dôleţité o nich slobodne diskutovať a preto sa nemôţu premietnuť do celkovej 
klasifikácie. 

V predmete informatika treba u ţiakov rozvíjať aj ich schopnosti kooperácie a komunikácie. Ţiaci sa 
majú pri riešení zadania naučiť spolupracovať v skupine, majú zostaviť plán práce, špecifikovať 
rozdelenie úlohy na menšie problémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu ţiakovi, 
riešiť menšie problémy, zhromaţdiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou 
o ňom referovať a pod.  
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Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a 
samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami 
informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 
riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh. Dokáţe 
posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne 
a dokáţe jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je  pohotový 
s bohatou slovnou zásobou. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je 
spravidla estetický a zrozumiteľný. 

Stupeň 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy a 
samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami 
informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 
riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáţe 
analyzovať a syntetizovať nadobudnuté vedomosti. Dokáţe prevaţne samostatne vyhodnotiť 
informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne  a dokáţe  interpretovať nadobudnuté 
vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni. Grafický prejav je 
spravidla estetický a jasný. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak vie zadania riešiť pomocou známych postupov a metód. 
S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáţe, spracovať, 
upraviť a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáţe  s pomocou interpretovať nadobudnuté vedomosti. 
Jeho ústny aj písomný prejav je  správny a výstiţný s beţnou slovnou zásobou. Grafický prejav je 
 priemerne estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie 
prezentovať na priemernej úrovni. 

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak ţiak ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché 
zručnosti. Postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne. S pomocou učiteľa vie zistiť 
a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých zadaní. Vyjadruje sa jednoducho. 
Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstiţnosti nízku úroveň. Výsledky jeho 
činnosti a jeho grafický prejav sú podpriemerné. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať 
na podpriemernej úrovni. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak ţiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. 
V predmete informatika nemá ani základné zručnosti z práce s informačných a komunikačných 
technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Ţiak si osvojil len veľmi nízku úroveň 
štandardu. Nedokáţe samostatne získať a zaznamenať základné informácie. Dokáţe riešiť len 
najjednoduchšie úlohy. Osvojené vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich ţiak dokázal vyuţívať 
ani s pomocou učiteľa. 

Klasifikácia predmetov telesná a športová výchova  

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

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

b) rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností ţiaka, najmä rozvoj zdravotne 
orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 
predpoklady ţiaka, 

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

Hodnotenie vzťahu ţiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe dlhodobého 
sledovania prejavov ţiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a 
tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angaţovanosti v školskej i mimoškolskej záujmovej 
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telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzuje priebeţne 
v procese a môţe si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, 
telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa odporúča pouţívať batérie somatometrických 
a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov pouţíva učiteľ pomocné 
posudzovacie škály, vyuţíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridrţiava sa štandardov. 

 Ţiakovi, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť 
obsahu vyučovania za klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie „oslobodený/oslobodená“. 

Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových 
zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má 
stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Angaţuje sa v aktivitách na vyučovacej 
hodine a v športových činnostiach v čase mimo vyučovania. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre 
pripravený na vyučovanie. 

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri osvojovaní 
pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udrţuje si pohybovú výkonnosť 
a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a disciplinovaný. Na vyučovacie 
hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri 
osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje 
záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa samostatne do činností 
v rámci hodiny a nezapája sa do športových činností mimo vyučovania. V príprave na vyučovanie sa 
vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích 
hodinách. 

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam ľahostajný a pri 
osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, ţe má individuálne predpoklady. 
Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí. Je neaktívny, veľmi 
slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť 
vyučovania. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, 
ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine. Jeho 
pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. 
Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene vynecháva vyučovanie. 

 

Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania1) sa 
v súlade s poţiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov 
stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia poţadovaných poznatkov, 
faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

b) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať poţadované 
intelektuálne a motorické činnosti, 

c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí,  

d) schopnosť vyuţívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané 
pri praktických činnostiach, 

e) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť 
a tvorivosť, 

f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

g) dodrţiavanie stanovených termínov, 
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h) presnosť, výstiţnosť a odborná a jazyková správnosť 
ústneho, písomného a grafického prejavu, 

i) kvalita výsledkov činnosti, 

j) osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
poţadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva poţadované intelektuálne a 
motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, 
zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 
presný a výstiţný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný 
samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 
ktoré poţadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 
v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva poţadované intelektuálne a motorické 
činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. 
Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez 
podstatných nedostatkov. Ţiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné 
texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 
poţadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Poţadované 
intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vţdy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za 
pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických 
a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. 
Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vţdy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstiţnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je 
schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 
poţadovaných vedomostí závaţné medzery. Pri vykonávaní poţadovaných intelektuálnych 
a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí 
a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závaţné chyby. Pri vyuţívaní 
vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závaţné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závaţné 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Závaţné nedostatky a chyby vie ţiak za pomoci 
učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti poţadované učebnými 
osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závaţné a značné nedostatky. Jeho schopnosť 
vykonávať poţadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. 
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú veľmi závaţné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti 
uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté 
logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závaţné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstiţnosti. Závaţné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne 
študovať. 

 
Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania 

Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa 
vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, odborná  prax, praktické cvičenie. Pri klasifikácii 
výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade 
s poţiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených 
v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 
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a) vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 

b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 

c) schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 

d) vyuţitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 

e) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent, 

f) kvalita výsledkov činností, 

g) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udrţiavanie poriadku na pracovisku, 

h) dodrţiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred 
poţiarom a starostlivosť o ţivotné prostredie, 

i) dodrţiavanie stanovených termínov, 

j) hospodárne vyuţívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekáţok v práci, 

k) obsluha a údrţba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, 
náradia a meradiel. 

 

Stupňom 1 – výborný sa ţiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo vyuţíva získané teoretické 
poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré poţadujú výkonové štandardy, 
obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú prípravu. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, 
samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, 
dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závaţných nedostatkov. Účelne si 
organizuje vlastnú prácu, udrţuje pracovisko v poriadku. Vedome dodrţuje predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred poţiarom a aktívne sa stará o ţivotné prostredie. 
Hospodárne vyuţíva suroviny, materiál, energiu. Vzorne obsluhuje a udrţuje výrobné alebo 
laboratórne pomôcky, nástroje, náradie a meradlá. Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekáţky. 

Stupňom 2 – chválitebný sa ţiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam 
a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou vyuţíva získané 
teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva samostatne, v postupoch 
a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby a v umeleckej praxi nedostatok umeleckých 
schopností. Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú prácu, 
pracovisko udrţuje v poriadku. Vedome dodrţuje predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a 
ochrane pred poţiarom a stará sa o ţivotné prostredie. Pri hospodárnom vyuţívaní surovín, materiálu 
a energie robí malé chyby. Výrobné alebo laboratórne zariadenia obsluhuje a udrţuje s drobnými 
nedostatkami. Prekáţky v práci prekonáva s občasnou pomocou. 

Stupňom 3 – dobrý sa ţiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam 
a k pracovnému kolektívu prevaţne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje získané 
teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch 
a spôsoboch práce a v umeleckej praxi pri vyuţívaní umeleckých schopností, potrebuje občasnú 
pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udrţuje 
pracovisko v poriadku. Dodrţuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred 
poţiarom a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia. S pomocou učiteľa je 
schopný hospodárne vyuţívať suroviny, materiály a energiu. Pri obsluhe a údrţbe výrobných 
laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel ho musí častejšie usmerňovať 
učiteľ. Prekáţky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa ţiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej činnosti vyuţiť len 
za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších 
chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce a v umeleckej praxi pri vyuţívaní umeleckých schopností, 
sústavne potrebuje pomoc učiteľa. Vo výsledkoch práce má závaţné nedostatky. Prácu vie 
organizovať za sústavnej pomoci učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska, dodrţiavanie predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred poţiarom a taktieţ o ţivotné prostredie. 
Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívania surovín, materiálu a energie. V obsluhe a údrţbe 
výrobných a laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa 
závaţných nedostatkov. Prekáţky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa. 
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Stupňom 5 – nedostatočný sa ţiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah 
k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani s pomocou 
učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, 
zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Pracovný postup nezvládne ani 
s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú 
hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok 
pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred poţiarom 
a nedbá na ochranu ţivotného prostredia. Nevyuţíva hospodárne suroviny, materiál a energiu. 
V obsluhe a údrţbe výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, náradia 
a meradiel má váţne nedostatky. 

Spôsoby a postupy hodnotenia  
Vyuţívame nasledovné spôsoby hodnotenia: 
1/ podľa počtu skúšaných ţiakov 
• individuálne 
• skupinovo 
• frontálne 
2/ podľa časového zaradenia 
• priebeţné skúšanie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých 
vyučovacích hodín), 
• súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé 
klasifikačné obdobie), 
• záverečné skúšanie (záverečné, maturitné, absolventské alebo opravné 
skúšky). 
3/ podľa spôsobu vyjadrovania sa 
• ústne hodnotenie (otázka – odpoveď), 
• písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie 
(určenie niečoho), prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.), 
• praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.). 
4/ podľa vzdelávacích výstupov  

 kognitívne (rozumové) kompetencie napr. pamäťové  

  aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výrobok, proces, postup). 
  

Zásady vyuţívania spôsobov a postupov hodnotenia: 
 • praktické, ústne a písomné overovanie pouţívame vtedy, ak je moţné 
overiť kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase, 
• písomné overovanie pouţívame tam, kde sa dá predloţiť vopred 
pripravený písomný materiál, 
• portfólio by sa malo pouţiť vtedy, keď ide o priebeţné hodnotenie a nie je 
moţné hodnotiť kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase. 
 

Obdobie hodnotenia: 

o Denne. 
o Mesačne.  
o Štvrťročne.  
o Polročne. 
o Ročne. 
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11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 
školy   
 
 
Kontrolný systém školy 
 
Systém kontroly školy (objektívne prostriedky zisťovania výsledkov školy) vedie k detailnej analýze 
problémov školy, ku korekcii nedostatkov. 
- pre hodnotenie zamestnancov je vypracovaný systém kontroly a kritériá hodnotenia práce 
(pravidlá sú známe vopred všetkým a v praxi sa dodrţiavajú), 
- na hodnotení zamestnancov sa podieľajú aj metodické a poradné orgány, 
- z kontrolnej činnosti sa vyvodzujú opatrenia, realizuje sa následná kontrola ich plnenia, 
- úroveň analyticko - rozborovej činnosti riadiacich štruktúr školy, 
- prehľad o výchovno - vzdelávacej práci učiteľov. 
Jednou z dôleţitých zloţiek vnútornej školskej kontroly je kontrola a hodnotenie úrovne vyučovacieho 
procesu formou pedagogickej hospitácie. Aby hospitačná činnosť nebola formálna, nevyhnutnosťou sa 
stáva nutnosť spätnej väzby pri kontrole plnenia uloţených opatrení na skvalitnenie vyučovania a 
uplatňovanie zovšeobecňovania poznatkov z kontrolnej činnosti. 
Pri hospitačnej činnosti sa vyuţíva metóda pozorovania. Sústreďuje sa pozornosť na didaktické 
ukazovatele kvality vyučovacieho procesu: 
- na kvalitu vyučovania učiteľom (efektivita činností učiteľa) 
- na kvalitu učenia sa ţiakov (efektivita činností ţiakov, úroveň vedomostí, zručností a 
schopností, vzdelávacie výsledky). 
Neoddeliteľnou súčasťou hospitačnej činnosti je aktívna práca s učebnými osnovami a schválenými 
vzdelávacími štandardmi z hľadiska prípravy na hospitáciu na základe poznania výchovných a 
vzdelávacích cieľov, obsahu a poţiadaviek na vedomosti a zručnosti (pred hospitáciou). 
Jednou z taktík je osobný kontakt hospitujúceho s učiteľom pred hospitáciou a po nej. 
V školskej vnútornej kontrole moţno okrem hospitácie uplatňovať aj metódu autoevalvácie na rôznych 
úrovniach (smerom k učiteľom, ţiakom, rodičom). Pozitívom je rýchle získanie mnoţstva informácií, 
moţnosť vyjadriť názor a poskytnutie spätnej väzby. 
Predpokladom autoevalvačnej metódy je hodnotiaca zloţka, ktorá vedie zainteresovaných k tomu, aby 
dané javy hodnotili. To umoţňuje okrem iného porovnať získané informácie s údajmi získanými inými 
mechanizmami. 
 

11.1 Hodnotenie pedagogických pracovníkov 
 
Hodnotenie je činnosť, obsahom ktorej je posúdenie výsledkov a kvalít činnosti pedagogického 
zamestnanca (PZ). V súlade s § 52 zákona č.317/2009 Z. z. sa hodnotia  na našej škole 4 oblasti: 

1. výsledky pedagogickej činnosti PZ, 
2. kvalita pedagogickej činnosti PZ 
3. náročnosť výkonu pedagogickej činnosti PZ 
4. miera osvojenia si a vyuţívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov.  

 
Jednotlivé kompetencie PZ sú definované cez tieto činnosti, majú svoje indikátory (ukazovatele 
kvality) . 
 

a) Výsledky pedagogickej činnosti PZ 

 Vedieť motivovať ţiakov k učeniu 

 Vedieť vytvárať podmienky na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích 

 výsledkov ţiakov 

 Vedieť rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov, napr. vyššej úrovne poznávania ţiakov, 
logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti 

 Vedieť rozvíjať personálne zručností ţiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, 

 sebahodnotenie, sebaúctu 

 Vedieť rozvíjať sociálne zručnosti ţiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a 

 spravodlivosť 

 Byť prínosom pre zamestnávateľa- propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, 
spolupracovať s rodičmi, inými organizáciami 
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 Vedieť organizovať mimoškolské aktivity 
 

Indikátory: 
 Výsledky pozorovania na vyučovacích hodinách – hospitačné záznamy, záznamy o kontrolnej 

činnosti 
 Kritériá hodnotenia – hodnotiaci výstup, výchovno-vyučovacie výsledky ţiakov 
 Aktivity, súťaţe, olympiády, záujmové krúţky 
 Dotazníky 
 Záznam z pedagogického pozorovania 
 Nábor zo ZŠ, aktualizovanie web - stránky(články a fotogaléria), kronika školy, výstupná 

správa, článok do novín; spolupráca s rodičmi – formou rodičovských zdruţení, pohovorov, 
triednych a školských akcií; spolupráca s organizáciami – napr. SOPK 

 Diplom, výsledná listina 

 
b) Kvalita vykonávania pedagogickej činnosti PZ 

 Rešpektovať danosti a potenciál ţiaka, rozvíjať silné stránky ţiakovej osobnosti  

 Individuálne pristupovať k ţiakom s rešpektovaním ich schopností a moţností, nadania 
a zdravotného stavu 

 Pracovať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými 
predpismi 

 Dodrţiavať a vyuţívať pracovný čas 

 Plniť pracovné povinnosti súvisiace s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve  

 Dodrţiavať základné povinnosti zamestnanca stanovené právnymi predpismi 

 Rešpektovať hodnotový rámec školy, prispôsobiť sa poslaniu školy 

 Vedieť viesť pedagogickú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu, podľa stanovenej pracovnej 
náplne 

 
Indikátory: 

 Výsledky práce ţiaka – na vyučovaní a v mimoškolských aktivitách 
 ZR zrealizuje osobné pohovory s učiteľmi, triednymi učiteľmi, ţiakmi a rodičmi 
 Platné normy 
 Platné časové harmonogramy 
 Výsledky kontroly dodrţiavania  pracovného poriadku a pracovnej náplne 
 Dohodnutý hodnotový systém školy, etický kódex 
 Na základe pedagogickej spôsobilosti pedagogická dokumentácia vedená v zmysle platnej 

legislatívy 

 
c) Náročnosť výkonu pedagogickej činnosti PZ 

Vedieť vyuţívať IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce 
Spolupracovať na tvorbe školských vzdelávacích programov      
Zapájať sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia  
Vedieť vykonávať špecializované činnosti 
Vedieť vzdelávať  ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii  
Iniciovať a podieľať sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu 
Vedieť zvládať riešenia konfliktov a záťaţových situácií 

 
Indikátory: 

 Vyuţitie IKT na vyučovacích hodinách, v pedagogickej dokumentácii a pri prezentácii školy, 
zručnosť s aSc - agendou 

 Poznať obsah jednotlivých školských vzdelávacích programov pre študijné a učebné odbory 
, vedieť ich aktualizovať a inovovať 

 Schválený projekt, úspešnosť a realizácia projektu 
 Dosahované výsledky v špecializovaných činnostiach podľa pracovnej náplne 
 Výsledky, ako realizuje učiteľ vzdelávanie ţiakov so ŠVVP podľa ŠkVP 
 Výsledky samostatnej činnosti učiteľa v súvislosti so zavádzaním inovácií a zmien v škole 
 Výsledky sociálno – psychologických zručností PZ 
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d) Miera osvojenia si a vyuţívanie profesijných kompetencií PZ  

 Vedieť rozpoznať individuálne  výchovno-vzdelávacie potreby ţiakov 

 Vedieť stanoviť edukačné ciele orientované na ţiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu 
vzdelávania   

 Vedieť tvoriť  učebné materiály, didaktické testy a učebné pomôcky  

 Absolvovať jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania školy  

 Vedieť uplatňovať nové získané vedomosti a zručnosti pri výkone svojej činnosti 

 Zvyšovať si svoje právne vedomie v oblasti výchovy a vzdelávania 
 
 
Indikátory: 

 Pozorovanie, rozhovor 
 Kvalita formulovaných edukačných cieľov 
 Výsledky pozorovania na vyučovacej hodine, riadiaci rozhovor 
 Prihlásenie sa do kontinuálneho vzdelávania , nové osvedčenia, certifikáty 
 Preukázateľné aktivity 
 Výsledky analýzy dodrţiavania platnej školskej legislatívy 

 
 
 
Hodnotenie vykonáva: 

1. Priebeţne a na konci adaptačného obdobia hodnotí uvádzajúci pedagogický zamestnanec 
začínajúceho pedagogického zamestnanca,  

2. Jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka , t.j. do 31.8. kalendárneho roka, hodnotí  
priamy nadriadený podriadeného.    

3. O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam. Záznam sa vyhotovuje v troch 
exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa zaloţí do 
osobného spisu zamestnanca. 

 

Hodnotenie je podkladom na: 
 

 Rozhodnutie riaditeľa školy o ukončení adaptačného vzdelávania 

 Vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania 

 Odmeňovanie 

 Stanovenie individuálnych úloh smerujúcich k osobnostnému rastu zamestnanca 
a k rozvoju školy 

 

 

 
 
12. Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

 
Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude nielen zapája svojich  
pedagogických zamestnancov, ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom vypracováva 
ročné plány kontinuálneho vzdelávania. Legislatívnymi východiskami ročného plánu kontinuálneho 
vzdelávania sú predovšetkým:  
-zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov,  
-zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov,  
-zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  
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-zákon č. 568/2009 o celoţivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
-vyhláška MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov,  
-ďalšie súvisiace aktuálne predpisy.  
 
Ciele kontinuálneho vzdelávania  
Hlavný cieľ 
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoţivotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a 
odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom 
udrţiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na  
výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na 
modernú. Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 
procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je 
súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.  
Čiastkové ciele  
Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania  
 
1. Adaptačné vzdelávanie umoţní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 
samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré 
nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v poţadovanom študijnom 
odbore poskytujúcom ţiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a 
odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia.  
Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  
 
2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udrţanie s 
profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie.  
Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  
 
3. Inovačné vzdelávanie umoţní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie 
potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti.  
Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa 
kredity nezískavajú 
.  
4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získa profesijné kompetencie potrebné na výkon 
špecializovaných činností. Pedagogickým zamestnancom– špecialistom je triedny učiteľ,  
výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci  
predmetovej komisie, vedúci metodického zdruţenia alebo vedúci študijného odboru,  
koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené  
riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných  
technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný 
pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom –  
špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci  
špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, 
kariérový poradca.  
Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  
 
5. Funkčné vzdelávanie umoţní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich  
činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Vedúcim pedagogickým  
zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný  
majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší pedagogický  
zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu.  
Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  
 
6. Kvalifikačné vzdelávanie umoţní získať profesijné kompetencie poţadované na doplnenie  
kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu.  
Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  
 
Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie 
absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako poţadovanom  
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študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný  
predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním  
vzdelania v oblasti:  

1. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného  
výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,  

2. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného  
výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má vykonávať 
pedagogickú činnosť v  triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím 
programom pre deti alebo ţiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,  

3. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.  
Škola poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umoţní mu prezentovať inovačné postupy svojej  
práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných 
pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických  
materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe 
alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-
preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre.  
Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity. 
 
 
Očakávaný proces:  
Poţiadavky na ďalšie vzdelávanie v nastávajúcich školských rokoch budú  
predkladané zo strany pedagógov v osobných plánoch profesijného rastu. Pedagogický kolektív má 
permanentný záujem o rôzne formy ďalšieho vzdelávania. Svoj záujem o rôzne formy vzdelávania 
prejavuje väčšina  pedagogických zamestnancov školy, predovšetkým formou priebeţného a 
aktualizačného vzdelávania. Zamestnanci deklarujú záujem sa zúčastňovať vzdelávacích aktivít aj 
mimo kontinuálneho vzdelávania, predovšetkým účasťou na ďalších vzdelávacích podujatiach 
organizovaných Metodicko – pedagogickým centrom. U členov pedagogického kolektívu je prítomný 
potenciál na samovzdelávanie, predovšetkým v oblasti inovačných metód vo vyučovaní a zlepšenia 
zručností vo vyuţívaní IKT. Zaradenie ďalších pedagogických zamestnancov na vzdelávanie bude 
postupne realizované podľa ich záujmu a potrieb školy. Predpokladáme, ţe počet zamestnancov 
zúčastňujúcich sa kontinuálneho vzdelávania v jednotlivých školských rokoch bude pribliţne na 
rovnakej úrovni. Vzdelávanie budeme riadiť spôsobom, aby bolo zmysluplné pre školu aj 
pedagogického zamestnanca. Budeme vykonávať poradenskú činnosť pre pedagógov, aby vopred 
vedeli, ktoré školenia sú potrebné z pohľadu školy. 
 
Plánovanie kontinuálneho vzdelávania  
Plány kontinuálneho vzdelávania budú vychádzať z plánov predmetových komisií a osobných plánov 
profesijného rastu pedagogického a odborného zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie týchto 
plánov bude prebiehať trojstupňovým modelom.  

 Pedagogický zamestnanci vo svojich osobných plánoch profesijného rastu budú deklarovať 
svoj záujem o rôzne typy aktivít a formy vzdelávania.  

 Tieto osobné plány budú konzultované v rámci predmetových komisií, aby sa zosúladili s 
potrebami jednotlivých predmetov.  

 Osobné plány budú analyzované vedením školy z pohľadu zabezpečenia kvalitného 
vyučovania a aktuálnych potrieb školy. 

 
 
Systém merania a kontroly  
 
1.  Vedenie školy a vedúci predmetových komisií budú sledovať nasledovné ukazovatele:  

 umoţnenie kontinuálneho vzdelávanie proporčne medzi členmi PK a PK navzájom tak, aby 
vzdelávací proces učiteľov nenarušil vo významnej miere vzdelávací proces ţiakov,  

 aký je prínos vzdelávacieho procesu pre pedagogického zamestnanca,  

 aký je prínos vzdelávacieho procesu pre daný predmet a vyučovací proces,  

 aktívne uplatňovanie nadobudnutých poznatkov a zručností vo výchovno-vzdelávacom 
procese, 

 poskytnutie informácií zo školenia ostatným členom predmetovej komisie.  
 

2.  Sledovanie bodov podľa predchádzajúceho zoznamu bude vykonané nasledovným spôsobom:  



 46 

 autoevalvácia (správa o školení podaná na zasadnutí predmetovej komisie – vlastné 
zhodnotenie školenia, správa je súčasťou zápisnice z predmetovej komisie), 

 vyhodnotenie školení za školský rok z daného predmetu predsedom predmetovej komisie, 
toto vyhodnotenie je súčasťou hodnotiacej správy predmetovej komisie  

 
3.  Činnosti uvádzané v bodoch 1 a 2 sa budú realizovať z nasledovných dôvodov 

 zistiť prínos školení pre zamestnanca a vzdelávanie v škole,  

 zistiť vyuţitie nových informácií v procese vzdelávania,  

 podanie spätnej väzby inštitúciám, ktoré realizujú vzdelávanie. 
 


