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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre
učebný odbor 2464 H strojný mechanik vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove
a vzdelávaní (Školský zákon) a Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny trojročných
učebných odborov 2464 H strojný mechanik. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy
školy.
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na
povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich
k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov,
sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností,
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho
správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj
rozvoj a tvorivosť.
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného
vzdelávania sú zamerané na:


Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:
 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu
a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako
formy

prevencie

sociálno-patologických

javov

a

podchytenia

nadaných

a talentovaných jedincov,


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



podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,



formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu



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



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



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

 Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:
a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:
 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia,
realizáciou

medzipredmetovej

integrácie,

propagáciou

a

zavádzaním

projektového a programového vyučovania,


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



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



zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov,



zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,



rozvíjať špecifické záujmy žiakov,



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



zavádzať progresívne

zmeny v

hodnotení žiakov

realizáciou priebežnej diagnostiky,


zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.

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


rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,



podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,



rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.

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



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



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



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



odstraňovať

prejavy

šikanovania,

diskriminácie,

násilia,

xenofóbie,

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


viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,



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



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



presadzovať zdravý životný štýl,



vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,



vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami
na princípe partnerstva s cieľom:
 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového
vzdelávania a voľnočasových aktivít,


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



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



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



vytvárať spoluprácu so školami v meste Veľký Krtíš a ako v okrese,



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

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:
 vybudovať viacúčelové športové ihrisko,


zriadiť spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych
partnerov,



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



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



pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU
Kód a názov študijného odboru: 2464 H strojný mechanik

Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:

Nevyhnutné vstupné
požiadavky na štúdium:
Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o dosiahnutom
vzdelaní:
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Možnosti pracovného
uplatnenia absolventa:
Nadväzná odborná príprava
(ďalšie vzdelávanie):

3 roky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
- úspešné ukončenie prijímacieho konania
- zdravotná spôsobilosť uchádzača
záverečná skúška
výučný list
vysvedčenie o záverečnej skúške
- stredné odborné vzdelanie
- klasifikácia stupňov vzdelania podľa
- ISCED-353
absolvent je pripravený vykonávať
kvalifikované činnosti pri obsluhe a opravách
obrábacích strojov a zariadení
absolventi učebného odboru, ktorí úspešne
vykonali záverečnú skúšku sa môžu uchádzať
o nadstavbové štúdium a získať
úplné stredné odborné vzdelanie

4 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
Stredná odborná škola Veľký Krtíš sa nachádza na ulici Poľná 10 asi 0,5 km od centra
mesta Veľký Krtíš. V blízkosti školy sa nachádza autobusová stanica.
Vznik Strednej odbornej školy siaha do roku 1980, kedy vzniklo Stredné odborné
učilište strojárske vo Veľkom Krtíši. Pripravovalo kvalifikovanú mládež na robotnícke
povolania v strojárskych a elektrotechnických profesiách pre podniky LIAZ, TESLA, Baňa
Dolina a iné. V roku 1993 zriaďuje Krajský úrad Banská Bystrica v priestoroch Stredného
odborného učilišťa Strednú priemyselnú školu. Táto škola prispieva významnou mierou
k rozšíreniu štúdia pre žiakov regiónu v oblasti moderných technických vied akými sú
elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy a technicko-informatické služby
v elektrotechnike. Spojením týchto dvoch škôl v roku 2002 vzniká Združená stredná škola vo
Veľkom Krtíši. Od roku 2002 prebieha výučba v novopostavenej modernej budove. Je
najmladšou budovou školy v okrese a jej umiestnenie je situované do pokojnej oblasti neďaleko
centra mesta.
Od septembra 2008 škola nesie názov Stredná odborná škola. V súčasnosti sa škola
zameriava na aktuálne požiadavky trhu práce a pripravuje žiakov v elektrotechnických
profesiách so zameraním na slaboprúdovú elektrotechniku a počítačové siete. V strojárskych
profesiách sa zameriava na techniku a prevádzku dopravy a obrábanie kovov. V oblasti
počítačovej grafiky sa zameriava na tvorbu webových stránok. V ekonomických profesiách
ponúka učebný odbor technicko-administratívny pracovník.

Prioritou budúceho obdobia je udržiavať a rozširovať spoluprácu so zamestnávateľmi
v odbore strojárstva, elektrotechniky, automobilového priemyslu pôsobiacimi v okrese Veľký
Krtíš ako aj na celom území Slovenskej republiky a Európskej únie.
Na základe analýzy školy, SWOT analýzy, prieskumov trhu práce - ponúk a dopytu
a spolupráce s inými subjektmi sme stanovili podmienky a ciele, ktoré by škola mala zmeniť
a niektoré plniť a ďalej rozvíjať pre kvalitné zabezpečenie výučby a prípravu kvalifikovaných
absolventov.
Stredná odborná škola Veľký Krtíš spolupracuje s firmami v regióne, Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, so základnými školami v okrese Veľký Krtíš,
žiakmi a rodičmi. Základným školám sú poskytované informácie o možnostiach štúdia a
následne aj o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce ako aj ďalšieho štúdia na vysokých
školách.
Škola sa zúčastňuje organizovaných výstav a na burze informácií v okrese Veľký Krtíš,
Lučenec, Krupina a Banská Bystrica. Každoročne sa organizuje deň otvorených dverí, kde sú
prítomní zástupcovia zamestnávateľov v našom regióne.

4.1 SWOT analýza podmienok vzdelávania:
Silné stránky:
-

Kvalifikovaný pedagogický zbor

-

Študijné a učebné odbory žiadúce na trhu práce

-

Aktívne zapájanie sa do súťaží

-

Zapájanie sa do vyhlásených výziev a úspešnosť realizácie podávaných projektov

-

Vysoká technická vybavenosť odborných učební a dielní

-

Estetické reprezentačné priestory

-

Wi-Fi pokrytie priestorov školy

-

Športový areál školy

-

Zaujímavá architektúra a vzhľad školy

-

Dobrá spolupráca so zamestnávateľmi a odbornými inštitúciami

-

Záujem podnikateľských subjektov o absolventov

Slabé stránky
-

normatívne finančné krytie

-

chýbajúca telocvičňa

-

slabší záujem žiakov o učebné odbory

-

slabí záujem rodičov o záujmy školy a proces výchovy a vzdelávania

Čo sa týka ďalších koncepčných pohľadov do budúcna treba brať do úvahy aj možnosti,
ktoré by škole pomohli, ale na druhej strane sú tu aj určité ohrozenia až riziká pre školu:
Možnosti:
-

získanie finančných prostriedkov z projektov a grantov,

-

v budúcnosti rastúca krivka demografického vývoja,

-

ekonomické aktivity školy,

-

tvorba a vylepšovanie školských vzdelávacích programov,

-

podpora zo strany zriaďovateľa,

-

legislatívne zmeny vo vzdelávaní,

-

možnosť ponúknutia absolventom základných škôl zaujímavejšie študijné a učebné

odbory,
-

možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši

-

dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako

predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb.
Riziká:
-

okres s vysokou mierou nezamestnanosti

-

rast energií na prevádzku školy

-

nezáujem žiakov o strojárske odbory

-

dôchodkový vek kvalifikovaných pedagógov

-

nízke mzdy v regióne

-

znižovanie vedomostnej úrovne absolventov základných škôl

4.2 Analýza vonkajšieho prostredia – STEPE
Na posudzovanie faktorov z externého prostredia, ktoré samotná škola nemôže zmeniť (ale
mala by ich zvažovať pri tvorbe svojich cieľov) sa používa analýza STEPE.

S – sociálne faktory
T – technologické faktory
E - ekonomické faktory
P – politické faktory
E – ekologické faktory
STEPE analýza je analýza vonkajšieho prostredia. Pomenúva faktory, ktoré tlačia na zmenu
školy z vonkajšieho prostredia. Škola ich nemôže zmeniť, je však potrebné brať ich pri tvorbe
cieľov do úvahy. Na kvalitné vypracovanie STEPE analýzy je potrebné mať dobrý prehľad
o prognózach vývoja súčasnej spoločnosti.


Spoločenské (sociálne) faktory
o demografická krivka nielen v regióne má v najbližších rokoch klesajúcu úroveň
o zvyšujúca sa miera nezamestnanosti
o klesajúci záujem o štúdium na školách s technickým zameraním a o učebné
odbory ( tzv. „ učňovské školstvo“ )
o recesia priemyslu ( strojárskej výroby )
o záujem žiakov ZŠ o štúdium najmä na školách s ekonomickým zameraním
o absentujúci spoločenský status učiteľa



Technické (technicko-technologické) faktory
o zvyšujúce sa nároky na zručnosť v využívaní IKT vo všetkých oblastiach
o zručnosť pri tvorbe projektov
o potreba dištančného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
o ovládanie grafických systémov
o



nové informačné pramene

Ekonomické faktory
o problematika nezamestnanosti, málo voľných pracovných miest v regióne
evidovaných na ÚPSVaR
o rozpočet školy podmienený počtom žiakov školy bez ohľadu na špecifiká
prevádzkových nákladov podľa typu škôl
o zmenšená možnosť sponzoringu aj v dôsledku celosvetovej krízy
o možnosť využitia tvorby projektov na zlepšovanie vybavenia a podmienok školy
o



rastúce ceny energií a služieb

Politicko-právne faktory
o národný program výchovy a vzdelávania
o nový školský zákon

o štátny vzdelávací program
o možnosť tvorby školského vzdelávacieho programu

prispôsobenému

podmienkam školy a potrebám regiónu
o zákon o financovaní škôl


Ekologické faktory
o narábanie s odpadmi, potreba triedenia a recyklácie odpadov
o environmentálna výchova
Z uvedeného vyplýva, že vyššie uvedené faktory sa nedajú prehliadnuť, nakoľko každý

jeden z nich je dôležitý pre ďalšie budúce smerovanie školy.

4.3 Charakteristika školy
Budova školy je najmodernejšou budovou zo škôl v okrese Veľký Krtíš so zaujímavým
riešením vonkajších a vnútorných priestorov.
Na škole, ktorá je dvojpodlažná sa nachádzajú odborné učebne pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety a odborného výcviku, laboratóriá, dielne, oddychové
a športové zóny, ktoré žiaci využívajú počas prestávok. V areály školy sa nachádzajú
športoviská a oddychové zóny.
Aktivity školy
V rámci činnosti sa na škole realizujú aktivity zamerané na osobnostný rozvoj žiakov
a prezentáciu školy s prihliadnutím na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Medzi aktivity
patria:


záujmové krúžky v oblastiach rozširovania vedomostí, zručností a záľub
v oblasti kultúrno-spoločenských, odborných a športových aktivít



súťaže

realizované

v

oblastiach

všeobecno-vzdelávacích,

odborných

a športových


odborné exkurzie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom



spoločenské a kultúrne podujatia charakterizujúce kultúru školy



mediálna propagácia školy v rámci okresu Veľký Krtíš pri rôznych kultúrnospoločenských podujatiach



besedy a pracovné stretnutia zamerané na aktivity v oblastiach čitateľskej
a finančnej gramotnosti, inklúzie vzdelávania, cudzích jazykov, globálne
vzdelávanie a environmentálnu výchovu, mediálnu výchovu, zdravý životný
štýl, bezpečnosť a prevencia, digitálne technológie, podnikateľská zručnosť

4.4 Dlhodobé projekty
Projekčná činnosť na škole je súčasťou vzdelávacieho procesu. Prihlasovanie sa do
výziev k projektom ako aj ich samotná realizácia úspešných projektov je v rôznej časovej dĺžke
a v rôznych oblastiach s prihliadnutím na potreby zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu. Sumárny prehľad realizovaných projektov ako ich výstupy sú zaznamenané
v dokumente „Projektová činnosť školy“ a tento dokument je zverejnený a pravidelne
aktualizovaný aj na stránke školy – www.sos-vk.sk.

4.5 Medzinárodná spolupráca
V rámci medzinárodnej spolupráce škola spolupracuje so školami v Českej republike
a Maďarsku. Cieľom je predovšetkým:


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



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



Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).



Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.



Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl.



Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.

4.6 Spolupráca so sociálnymi partnermi
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou.
Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojími žiakmi, ich rodičmi a
zamestnávateľmi.
Spolupráca s rodičmi
Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na
triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné
študijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí
na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy alebo priamo
elektronickou poštou. Majú k dispozícii aj portfólium žiaka. Cieľom školy je zvýšiť
komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany
rodičovskej verejnosti.
Zamestnávatelia
Škola

aktívne

spolupracuje

s

kmeňovými

a

zmluvnými

zamestnaneckými

organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku,
materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky,
besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia

zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, aktívne pôsobia v rámci
odborného výcviku ako inštruktori, sprostredkúvajú aktuálne informácie o zmenách a vývoji
nových technológií. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva našich absolventov.
Iní partneri
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo
vyučovania s ďalšími partnermi: CPPPaP Veľký Krtíš, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Veľký Krtíš, Mestský úrad Veľký Krtíš, osvetové stredisko, Hasičský a záchranný zbor Modrý
Kameň, SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň, Novohradská knižnica
Veľký Krtíš, útvar civilnej obrany, Polícia SR, základné školy a obecné úrady v okrese Veľký
Krtíš.

4.7 Profil absolventa
Absolvent učebného odboru strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník, schopný
uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, na ktoré je potrebné stredné odborné
vzdelanie. Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné
princípynekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky.
Svojim tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity,
ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa
mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom
automatizácie. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom
ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry
a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje
absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti. Po ukončení prípravy v
učebnom odbore strojný mechanik a po úspešnom vykonaní ZS je absolvent pripravený na
výkon práce pri strojnom obrábaní materiálov a opravách strojov a zariadení .Nadobudnuté
poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade
s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie pri výkone
uvedených činností.

A

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:
Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠkVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni

ISCED 3C smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti
a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých
vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako
základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil

nasledovné kľúčové kompetencie:
a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

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

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

-

pozorne počúvať rozhovor a zapájať sa do jednoduchých diskusií,

-

jednoduchým spôsobom zdôvodňovať svoje názory, interpretovať prečítaný alebo
vypočutý text,

-

s pomocou učiteľa tvoriť jednoduché písomné prejavy, štylizovať jednoduché listy
(formálne, neformálne), krátke informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať bežné
formuláre (životopis, žiadosť),

-

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

-

ovládať jednoduchú počítačovú komunikáciu na úrovni spotrebiteľa,

-

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

-

navrhovať s pomocou učiteľa bežné jednoduché návody k činnostiam,

-

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

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života,

sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania
a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne
zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti,
sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť
sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie,
rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.
V tomto ŠkVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:
Absolvent má:
-

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

-

overovať a interpretovať získané jednoduché údaje,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

vytvárať dobré vzťahy v kolektíve,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy

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

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

-

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

-

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

-

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

d) Podnikateľské spôsobilosti

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

-

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

-

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

-

účelne a ekonomicky zaobchádzať s finančnými a materiálnymi prostriedkami,

-

chápať prácu ako sebarealizáciu, sebauspokojenie a prínos pre seba,

-

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

-

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

-

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

-

rozpoznávať vlastné chyby a rýchle ich uznať,

-

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

-

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

-

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

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné jednoduché zručnosti pri práci
s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom
a mimo pracovnom čase. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast,
vlastné učenie a výkonnosť v práci.
V tomto ŠkVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:
Absolvent má:
-

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

-

pochopiť základné a jednoduché informácie o fungovaní počítača,

-

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

-

oboznamovať sa s informáciami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s počítačom,

-

naučiť sa s pomocou učiteľa vyhľadávať jednoduché vhodné informačné zdroje a
získavať potrebné informácie v danom odbore štúdia,

-

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

-

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

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to spôsobilosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom
a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci
zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu
a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu
ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci spoločnosti založenej na vedomostiach,
prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému
hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu,
zachovaniu života na zemi a

rozvíjaniu vzájomného porozumenia si medzi osobami

a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, asertivita, súcit, tolerancia,
rešpektovanie práv a slobôd.
V tomto ŠkVP sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:
Absolvent má:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká,

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,
-

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

-

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

-

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

-

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

B

Všeobecné kompetencie

Absolvent má:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

ovládať základné schopnosti potrebné na sebapoznávanie a sebaovládanie,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

mať základné poznatky o číslach,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

C

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:
-

poznať základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu

-

poznať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve

-

poznať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve

-

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

-

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

-

poznať základné sposoby obrábania kovov

-

poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

poznať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej

-

ekonomickej štruktúre podniku,
poznať základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch,

-

prístrojoch, nástrojoch a prípravkoch,
vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany

-

životného prostredia,
definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou

-

výrobou alebo službou,
-

vymedziť základné ekonomické pojmy,

-

popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky,

-

orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich,
-

-

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

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:
-

ovládať základnú odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu
výrobu

-

čítať jednoduché technické výkresy podľa STN,

-

poznať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve

-

ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,

-

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

-

obsluhovať konvenčné obrábacie stroje

-

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

-

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

-

dodržiavať určený pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,

-

postupovať v zmysle zásad

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany

životného prostredia,
-

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

-

dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,

-

vykonávať základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,

-

dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
-

empatiou, toleranciou,

-

vytrvalosťou, flexibilitou,

-

komunikatívnosťou a schopnosťou počúvať,

-

predvídavosťou, schopnosťou kritického hodnotenia a vyvodzovania záverov,

-

spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou,

-

diskrétnosťou a zodpovednosťou,

-

iniciatívnosťou a adaptabilnosťou.

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 2464 H STROJNÝ
MECHANIK
5.1 Popis školského vzdelávacieho programu
Všeobecné vzdelávanie
Absolvent učebného odboru strojný mechanik má vedomosti, schopnosti a návyky zamerané
na:
- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave,
- znalosť slovenskej a významnej svetovej literatúry,
- znalosť základov stredoškolskej matematiky a fyziky,
- znalosť základov ekologických zákonností v prostredí a integrácie človeka a prostredia.
Odborné vzdelávanie
Absolvent učebného odboru:
- pozná vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve,
- vie čítať výkresy a nakresliť náčrty súčiastok,
- vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne podmienky pre
výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti,
- správne sa orientuje v príslušných normách a technických predpisoch,
- je oboznámený so základnými spôsobmi spracovania technických materiálov
prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov a zariadení,
- optimalizuje pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny,
- dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce,
- dokáže realizovať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie ale prispieval k
jeho tvorbe,
- je schopný podporovať podnikateľské aktivity smerujúce k trvalej prosperite
podnikateľského subjektu.

5.2 Zdravotné požiadavky na uchádzača
Do učebného odboru môžu by prijatí len uchádzači s dobrým zdravotným
stavom. Uchádzač , ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť , pripojí k prihláške
rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený
odbor.

5.3 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
Neoddeliteľnou

súčasťou

teoretického

a

praktického

vyučovania

je

problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej
ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z
požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR,
vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky
sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného
výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného
ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom
vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto
zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové
faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).
Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami požiadavkám
stanovených v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory,
prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a
pod.).

Nácvik

a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré

upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa
ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie.
Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:


dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi
predpismi a s technologickými postupmi,



používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a
protipožiarnym predpisom,



používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,



vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia
stupne dozoru nasledovne:



práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom,
ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí
zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť
v prípade porušenia BOZP. V prípade že osoba poverená vedením praktického
vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná
žiakov sústavne kontrolovať.



stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením
praktického vyučovania na ich pracovisku



priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením
praktického vyučovania na ich pracovisku
Všetky pracovné miesta musí osoba poverená priamym dozorom zrakovo

obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla po predchádzajúcej inštruktáži
bezprostredne zasiahnúť v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných
pokynov pri ohrození zdravia.
Stanovením príslušného dozoru je poverený vedúci dielne Strediska praktického
vyučovania .
Pri nástupe žiaka na OV sa vyžaduje :
Pracovné oblečenie:
Pracovná blúza modrá Pracovné
nohavice
Pracovná čiapka
Predpisová pevná obuv
Označenie pracovnej blúzy podľa ročníkov
Zakazuje sa nosiť retiazky, hodinky, pírsing , náramky. Odborný výcvik žiaci
vykonávajú v určených dielňach a tiež na určených pracoviskách, ktoré sú dojednané a
zmluvne podpísané .

5.4 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/
prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom v Zákonom o výchove a vzdelávaní,
ktoré stanovujú pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so ŠVVP.
Platná legislatíva označuje názvom žiaci so ŠVVP žiakov s mentálnym,

zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo chorých, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, s
autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti).
Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní.
V posledných rokoch sa výrazne zmenila filozofia výchovy a vzdelávania
takýchto žiakov, presadzuje sa ich integrácia do bežných škôl, spolu s utváraním
špecifických vzdelávacích podmienok zohľadňujúcich ich špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby. Žiaci so ŠVVP majú právo na to, aby im spoločnosť poskytovala rovnaké
príležitosti a podnety na ich vývin, ako poskytuje ich zdravým rovesníkom. Pri integrácii
žiaka so ŠVVP do učebných odborov 2464 H strojný mechanik treba brať do úvahy v
prvom rade prospech konkrétneho žiaka - druh a stupeň jeho postihnutia.
Cieľom integračných snáh je podpora socializácie týchto žiakov, ich lepšia
príprava pre bežný život – občiansky i profesionálny. Súčasne sa podporuje prístup
majoritnej spoločnosti k akceptácii ľudí so zdravotným postihnutím, či sociálnym
znevýhodnením.
Nevyhnutnou súčasťou integrácie žiakov so ŠVVP do SOŠ Veľký Krtíš je
efektívny výchovno-poradenský servis (špeciálno-pedagogické, psychologické, sociálne,
kariérové poradenstvo ako súčasť výchovného poradenstva v školy) pre žiakov a rodičov,
pre učiteľov.
V zmysle Európskej sociálnej charty sa vytvárajú podmienky pre uplatnenie
práva žiakov so ŠVVP na slobodnú voľbu povolania, ktorá zohľadňuje ich predpoklady,
zvyškový
potenciál, potreby trhu práce, v neposlednom rade aj aplikáciu predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania integrovaných žiakov so ŠVVP v
SOŠ Veľký Krtíš sa zabezpečuje vytváraním individuálnych študijných plánov pre
integrovaných žiakov, ich realizáciou, zabezpečením poradenského servisu pre žiakov,
príp. ich rodičov (špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, asistent),



SOŠ Veľký Krtíš spolupracuje so školskými poradenskými zariadeniami a so
základnými školami v regióne, využíva spoluprácu so sociálnymi partnermi
(zamestnávatelia v regióne, občianske združenia zdravotne postihnutých, úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny/,



v neposlednom rade treba venovať primeranú pozornosť príprave pedagógov SOŠ

V.Krtíš, bežným žiakom, príp. ich rodičom na spolužitie so žiakmi so zdravotným a
sociálnym znevýhodnením, osobitne ak ide o ťažké zdravotné postihnutie.
Vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím
V Deklarácii práv zdravotne postihnutých osôb vo vyhlásení Valného
zhromaždenia OSN je definovaná zdravotne postihnutá osoba ako ”osoba, ktorá nie je
schopná si zaistiť, úplne alebo čiastočne, potreby bežného spoločenského života v
dôsledku vrodeného či získaného nedostatku fyzických alebo duševných schopností”.
Zdravotne postihnuté osoby majú okrem iných práv právo na lekárske, psychologické a
funkčné ošetrenie, vrátane protetických a ortopedických pomôcok, na liečebnú a sociálnu
rehabilitáciu, vzdelanie, pracovnú rehabilitáciu, poradenstvo, pomoc pri pracovnom
umiestnení a ďalšie služby, ktoré im umožnia maximálne rozvinúť ich schopnosti a
zručnosti a urýchlia proces ich začlenenia alebo návratu do spoločnosti. Tieto práva sú
zakotvené aj v Ústave SR v Čl. 38 v ods. 2, ktorý hovorí: Mladiství a osoby zdravotne
postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri
príprave na povolanie.
Medzi žiakov so zdravotným postihnutím sú zaradení žiaci s mentálnym,
zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabení alebo chorí, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia alebo správania sa, s
autistickým syndrómom alebo žiaci s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu.
Špeciálne vzdelávanie a odborná príprava pre žiakov so zdravotným
postihnutím sa zabezpečuje formou individuálnej integrácie Podľa špecifických potrieb
žiaka a požiadaviek
odbornej prípravy je možné adaptovať štátny vzdelávací program, modifikovať obsah
vzdelávania, upraviť organizáciu vyučovania, špecifické potreby zapracovať do
individuálneho vzdelávacieho programu s využitím odbornej pomoci špeciálneho
pedagóga (tiež triedneho učiteľa, výchovného poradcu, odborného lekára, dorastového
lekára, psychológa ). Formu špeciálneho vzdelávania žiaka treba dôsledne zvážiť podľa
potrieb žiaka, druhu a stupňa jeho postihnutia, znevýhodnenia, charakteru vzdelávania a
možností vytvoriť v škole špeciálne podmienky na vzdelávanie žiakov so zdravotným
postihnutím.
Praktickú časť vzdelávania a odbornej prípravy žiakov so zdravotným
postihnutím treba prispôsobiť individuálnym potrebám a možnostiam žiaka s využitím

vhodných učebných a kompenzačných pomôcok.

V odôvodnených prípadoch, osobitne pri ťažkých zdravotných postihnutiach, možno
vzdelávací program žiaka so ŠVVP redukovať o niektorý vyučovací predmet.
Žiaci s telesným postihnutím
Pri zabezpečovaní podmienok na vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím
sa dostáva do popredia úprava prostredia školy – prístup k budove, vstup do budovy,
vyučovacie priestory v učebniach a dielňach, úprava hygienických zariadení,
zabezpečenie dopravy do školy. Realizovaná úprava prostredia musí viesť k maximálnej
samostatnosti žiakov za dodržania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
– V tejto skupine žiakov

s telesným postihnutím sú okrem žiakov s poruchami

motoriky rozmanitej etiológie a stupňa aj žiaci so záchvatovými stavmi (hlavne
epilepsiou), ktorých odborná príprava a následné umiestnenie na trhu práce je viac ako
problémové.
Žiakov s telesným postihnutím možno integrovať do triedy len na základe
písomného rozhodnutia, ktoré sa vystavuje na základe komplexnej psychologickej,
zdravotnej a špeciálno- pedagogickej diagnostiky.
Efektívna integrácia žiakov s telesným postihnutím do bežných tried
predpokladá primeraný špeciálno-pedagogický, zdravotný, psychologický a sociálnoporadenský

servis v škole (výchovný poradca, špeciálny pedagóg, psychológ).

Nevyhnutná je spolupráca školy so špecializovanými odbornými pracoviskami špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou.
Žiaci s mentálnym postihnutím

Žiaci s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa špeciálnych vzdelávacích
programov a individuálnych vzdelávacích plánov. Podmienkou efektívnej integrácie
takýchto žiakov do školy je primeraný špeciálno-pedagogický servis, odborná
príprava učiteľov a úprava organizácie vzdelávania a odbornej prípravy.
Žiaci s poruchami sluchu
Pri vytváraní podmienok vzdelávania žiakov s poruchami sluchu sa treba
zamerať na formu komunikácie s nimi. Žiaci majú právo zvoliť si komunikačný
prostriedok (posunková reč, kombinácia s hovorenou rečou, odpozeraním); veľkou

výhodou je zapájanie IKT, audiovizuálnej techniky do vyučovania žiakov s poruchami
sluchu (internet, grafické znázornenie učiva, využitie web-kamery, dištančná
komunikácia, chat, e-mail, mobil, televízia s teletextom, video kopírujúce aj skryté
titulky ap.). Formu komunikácie prispôsobovať podľa potrieb žiaka, stupňa jeho
sluchového postihnutia. Vo vyučovaní v škole nevyhnutné hovoriť smerom k triede,
používať názorné prostriedky – nákresy, grafy, komentovať neočakávané reakcie na
sluchové podnety, overovať pochopenie nových pojmov. Zabezpečiť odhlučnenie tried.
Zvýšenú pozornosť venovať písomným prejavom žiakov, hlavne ak slúžia na hodnotenie
výsledkov; treba sa vystríhať pred formálnymi chybami, pred skreslením preukaznosti
skutočných vedomostí žiakov.
Žiakov s poruchami sluchu možno integrovať individuálne.
Podmienkou efektívnej integrácie žiakov s poruchami sluchu do bežnej triedy
je primeraný špeciálno-pedagogický a psychologický servis (špeciálny pedagóg,
výchovný poradca, psychológ), odborná príprava učiteľov a úprava organizácie
vzdelávania a odbornej prípravy. V prípade potreby je možné zaradiť do učebného plánu
sluchovo postihnutým žiakom vyučovací predmet rozvoj komunikačných zručností.
Vyučovať ho musí špeciálny pedagóg - surdopéd.
Škola s integrovanými žiakmi so sluchovým postihnutím bude v prípade
potreby spolupracovať so špecializovanými odbornými pracoviskami - špeciálnopedagogická

poradňa,

pedagogicko-psychologická

poradňa,

pracoviskom

na

zabezpečenie tlmočenia do posunkovej reči, s občianskymi združeniami pre sluchovo
postihnutých, so zamestnávateľmi v regióne vytvárajúcimi pracovné príležitosti pre
sluchovo postihnutých.
Žiaci s poruchami zraku

Pre žiakov s poruchami zraku integrovaným v škole treba sprístupniť obsah
vzdelávania v jednotlivých predmetoch vhodnou formou za využitia primeraných
didaktických pomôcok, kompenzačných pomôcok (adaptácia učebných materiálov
pomocou Brailovho písma, využitie elektronických alebo zvukových nosičov, reliéfnej
podoby materiálov ap.). V písomnej komunikácii využívať čo najviac informačné a
komunikačné technológie, aj s hlasovým výstupom. Podmienky odborného vzdelávania
a prípravy čo najviac prispôsobiť podmienkam výkonu povolaní na trhu práce,
zakomponovať prípravu na využívanie kompenzačných pomôcok pri práci. Nevyhnutné
je upraviť organizáciu vzdelávania a odbornej prípravy žiakov s poruchami zraku v

bežných stredných školách (učebný plán, dĺžka vzdelávania, individuálny vzdelávací
plán, modifikácia vyučovacích metód, spôsobu hodnotenia žiaka ap.).
Žiakov s poruchami zraku možno integrovať do triedy individuálne na základe
písomného rozhodnutia o jeho zaradení, ktoré sa vystavuje na základe komplexnej
psychologickej, zdravotnej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky len na základe súhlasu
jeho zákonného zástupcu.
Podmienkou efektívnej integrácie žiakov s poruchami zraku do školy je
primeraný špeciálno-pedagogický a psychologický servis (špeciálny pedagóg, výchovný
poradca, psychológ), odborná príprava učiteľov a úprava organizácie vzdelávania a
odbornej prípravy žiakov s poruchami zraku.
Škola s integrovanými žiakmi so zrakovým postihnutím zabezpečí spoluprácu
so

špecializovanými

odbornými

pracoviskami

(špeciálno-pedagogická

poradňa,

pedagogicko- psychologická poradňa), tiež s občianskymi združeniami pre zrakovo
postihnutých, so zamestnávateľmi v regióne vytvárajúcimi pracovné príležitosti pre
zrakovo postihnutých.
Žiaci so špecifickými vývojovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia
ai.)

Ide o žiakov významne ohrozených školskou neúspešnosťou, nakoľko toto
postihnutie je skryté. Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o
možnostiach a prekážkach vo
poruchami

vzdelávaní

žiakov

so

špecifickými

vývojovými

učenia, o individuálnych predpokladoch a potrebách konkrétnych žiakov.

Potrebné je voliť vhodné metódy a formy vyučovania a hodnotenia výsledkov
(individuálne tempo, nahradenie písania
dlhých textov testami, špeciálne formy skúšania) a v niektorých prípadoch aj
kompenzačné pomôcky (počítače – využitie korektúry textu, farebné čítanie, grafické
počítačové programy).
Úspešná integrácia týchto žiakov v škole, získanie odbornej kvalifikácie, je
predpokladom a podmienkou ich úspešnej integrácie do života, na trhu práce. Je
výhodné, ak proces integrácie týchto žiakov medzi bežnú populáciu začne už v základnej
škole, na ktorej by sa mali žiaci naučiť systém nápravných postupov, kompenzačných
postupov a pomôcok; rešpektovanie týchto postupov, pravidiel, ich tvorivá aplikácia na
ďalšie úlohy, s ktorými sa žiak stretá mu napomôžu zvládnuť aj úlohy, odborné učivo na
strednej škole.

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určujeme pomocou záväznej
smernice MŠSR prostredníctvom aspoň troch merateľných ukazovateľov – podmienkou
je splniť minimálne tri z nasledujúcich kritérií súčasne:


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



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



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



neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny,



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

Súčasťou výchovy mimo vyučovania budú krúžky a kluby zamerané na rozvoj
osobnosti a sociálnych vzťahov.
Žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia je vhodné
integrovať do SOŠ V.Krtíš, pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon povolaní
nadväzujúcich na učebný odbor 2464 H strojný mechanik. Vzdelávacie programy žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia musia byť koncipované širšie – aj výchovne,
nakoľko musia zahŕňať aj hodnotovú reorientáciu, získavanie žiakov pre alternatívny
životný štýl, aktivizáciu žiakov, ich motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu ku
vzdelávaniu, k práci, povolaniu, rozvíjanie profesijných záujmov.
Osobitne u týchto žiakov treba zdôrazniť význam cielenej prevencie pred
vznikom sociálno-patologických javov (agresivita, kriminalita, drogové závislosti),
nakoľko žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú sociálnou patológiou zvýšene
ohrození.
Podmienkou efektívnej integrácie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia do školy je dostatočný špeciálno-pedagogický a psychologický servis
(špeciálny pedagóg, výchovný poradca, psychológ), doplňujúca odborná príprava
učiteľov školy a úprava organizácie vzdelávania a odbornej prípravy. Škola bude
spolupracovať so špecializovanými odbornými pracoviskami (špeciálno-pedagogická
poradňa, pedagogicko-psychologická poradňa), tiež s občianskymi združeniami (pre
rómsku komunitu, starostlivosť o azylantov ap.), so zamestnávateľmi v regióne.
Vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov

Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za
veľmi efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska,
ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných
prostriedkov. Osobitne v odbornom vzdelávaní a príprave je žiaduce podchytiť nadaných
žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne
intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne a prakticky, ktorí
vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a
zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho
špecifického nadania.
Bolo by spoločensky prospešné, ak by sa aj o učebný odbor 2464 H strojný
mechanik uchádzali nadaní žiaci o povolania v strojárstvo. Prichádzala by do úvahy ich
integrácia do školy a možnosť absolvovať učebný odbor v skrátenom čase.
Na druhej strane môžu mať mimoriadne nadaní žiaci množstvo problémov pri
zvládaní štúdia, či pri nadväzovaní sociálnych vzťahov. Zatiaľ čo v činnostiach, pre ktoré
majú mimoriadne nadanie alebo o ktoré majú vysoký záujem, dosahujú vynikajúce
výsledky, môžu dosahovať v iných oblastiach priemerné alebo slabé výsledky. Príčinou
môže byť napríklad skutočnosť, že sa nevedia efektívne učiť, podceňujú precvičovanie a
opakovanie učiva, preferujú vlastné tempo a spôsob učenia, zatiaľ čo spoločné tempo a
frontálny spôsob výučby ich spomaľuje a demotivuje. Mimoriadne nadaní žiaci sa často
prejavujú ako výrazné osobnosti, čo však môže mať svoje negatíva, hlavne v oblasti
sociálnej komunikácie. Môžu mať tiež problémy v sebahodnotení, v ponímaní seba
samého, sú často citliví na hodnotenie inými, ťažko nadväzujú kontakty s druhými ľuďmi.
Týto žiaci nebývajú často pozitívne prijímaní svojím okolím – a to tak
spolužiakmi, ako aj učiteľmi. Konflikty s učiteľmi môžu vznikať napríklad preto, že žiak
nepovažuje niektoré
predmety za dôležité, tiež preto, že svojimi vedomosťami a zručnosťami a neustálym
záujmom
o obsah výučby prevyšuje učiteľa alebo narúša vyučovanie. Problémy v komunikácii so
spolužiakmi môžu prerásť do šikanovania nadaného žiaka – alebo na druhej strane môže
dôjsť k prispôsobeniu sa skupinovým normám a k zníženiu výkonnosti a ďalšieho
rozvoja žiaka.
Preto je veľmi dôležité zistiť, v čom žiak vyniká, ale aj aké má nedostatky a
problémy a prispôsobiť tomu svoju prácu s ním. Rovnako je dôležité, aby škola poznala

vývoj žiaka už na základnej škole, doterajšiu pedagogicko-psychologickú prácu s ním,
jeho anamnézu, vrátane rodinnej anamnézy. Významná je spolupráca všetkých učiteľov,
ktorí mimoriadne nadaného žiaka učia, tiež spolupráca s rodičmi žiaka, so psychológom,
výchovným

poradcom,

špeciálnym

pedagógom,

prípadne

spolupráca

so

špecializovanými odbornými pracoviskami (poradňou, výskumným pracoviskom,
vysokou školou).
Vo výučbe týchto žiakov je vhodné využívať náročnejšie metódy a postupy,
problémové a projektové vyučovanie, dištančné e-vzdelávanie, samoštúdium, intenzívne
využívanie IKT. Aj mimoriadne nadaných žiakov treba vhodne zapájať do skupinovej
výučby, do tímovej spolupráce (buď v roli vedúceho, alebo radového člena), čím sa
rozvíja ich socializácia, tolerantnosť, adaptabilita, schopnosť kooperovať, včleňovať sa
do pracovného kolektívu.
Škola umožní mimoriadne nadaným žiakom výučbu niektorých špeciálnych
predmetov podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. V rámci individuálneho
vzdelávacieho plánu môže riaditeľ upraviť aj organizáciu vzdelávania a odbornej
prípravy mimoriadne nadaného žiaka napríklad skrátením jej dĺžky, prípadne
kombináciou obsahu vzdelávania viacerých odborov.

5.4 Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti
finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, že absolvent
strednej školy by mal byť schopný:
nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
poznať základné pravidlá riadenia financií,
rozoznávať riziká v riadení financií,
stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
efektívne používať finančné služby,
plniť svoje finančné záväzky,
zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok,
porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb
jednotlivca a rodiny, podniku,
hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach,

orientovať sa v oblasti finančného,
orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať,
ovládať práva, povinnosti, klady a riziká osoby fungujúcej ako podnikateľ,
zostaviť a prezentovať vlastný podnikateľský zámer, myslieť strategicky, analyzovať a riešiť
problémy.

ŠKVP: Strojný mechanik
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť sa v učebnom odbore strojný mechanik preberá v nasledovných predmetoch
v tematických celkoch:
PREDM ROČNÍ TÉMA
TÉMA NŠFG
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA
ET
K
MAT

1.

MAT

1.

MAT

2.

Čísla, premenné
počt. výkony s
číslami
Čísla, premenné
počt. výkony s
číslami
Mat. výrazy

MAT

2.

Mat. výrazy

MAT

3.

Slov. jazyk I.

Slov.jazyk

II.

3.Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

Popísať používanie rôznych metód platenia

4. Úver a dlh

Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov

3.Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov
4. Úver a dlh

Popísať používanie rôznych metód platenia
Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov

4. Úver a dlh
Kombinatorika,
pravdepodobno
sť, štatistika
Opis osoby
Finančná zodpovednosť
spotrebiteľov
Informácia
Úver a dlh
Rozprávanie

Riadenie rizika a poistenie

Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov
Zoradiť finančné ciele podľa dôležitosti,
zodpovedné rozhodovanie
Vysvetliť žiakom riziko požičiavania peňazí
a možného zadlženia sa.
Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad
zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie
a staroby.

Slov. jazyk III.

STR

2.

Strojárska
technológi
a
Strojárska
technológi
a
Strojárska
technológi
a
Strojárska
technológi
a
Technológi
a

1.

Technológi
a

3.

Rečnícky štýl
Balzac:Otec
Goriot
Životopis
Žiadosť

Sporenie a investovanie
Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov
Riadenie rizika a poistenia
Plánovanie, príjem a práca

Diskusný
príspevok
Izolácia
a ochrana
potrubia
Technické
materiály

Sporenie a investovanie
3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností
Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním
alternatív a dôsledkov.
Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť.
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného
prijimu.
Diskutovať o tom ,ako finančná gramotnosť
prispieva k finančnej prosperite.
3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom
rozhodovaní o nákupe

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

2.

Lejárstvo

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

2.

Tvárnenie
kovov

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

2.

Zváranie

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

2.

Základy
trieskového
obrábania
Mechanizmy,
druhy,
nastavenie,kontr
ola

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

Technológi
3.
a
MAT
2.

MAT

2.

MAT

2.

Základy
zvárania
Čísla, premenné
počt. výkony s
číslami
Čísla, premenné
počt. výkony s
číslami
Mat. výrazy

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov
3.Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe
Popísať používanie rôznych metód platenia

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov

Popísať používanie rôznych metód platenia

4. Úver a dlh

Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov
Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov
Popísať používanie rôznych metód platenia

MAT

2.

Mat. výrazy

4. Úver a dlh

MAT

3.

MAT

3.

3.Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov
4. Úver a dlh

OBN

2.

Mat. výrazy
a ich úpravy
Mat. výrazy
a ich úpravy
Rodina,
komunita

3. Rozhodovanie a
hospodárenie spotrebiteľov

1. Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské
potreby

OBN

2.

Životný štýl

5. Sporenie a investovanie

1.Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej
prosperite

OBN

2.

Ochrana
spotrebiteľa

1. Finančná zodpovednosť
spotrebiteľov
3. Rozhodovanie a
hospodárenie spotrebiteľov

2.Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu
spotrebiteľov
3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom
rozhodovaní o nákupe

EKO

3.

Vzťahy podniku 1. Finančná zodpovednosť
s okolím
spotrebiteľov

Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov

3. Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad
finančnými trhmi

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

EKO

3.

ANJ

2.

Personálna
činnosť podniku
Vzťahy podniku
s okolím
Personálna
činnosť podniku
Podnik a právne
formy
podnikania
Vzťahy podniku
s okolím
Ekonomická
stránka činnosti
podniku
Vzťahy podniku
s okolím
Vzťahy podniku
s okolím
Vzťahy podniku
s okolím
Vzťahy podniku
s okolím
Vzťahy podniku
s okolím
Personálna
činnosť podniku

2. Plánovanie, príjem a práca

1. Identifikovať zdroje osobných príjmov

2. Plánovanie, príjem a práca

3. Vysvetliť daňový a odvodový systém

2. Plánovanie, príjem a práca

3. Vysvetliť daňový a odvodový systém

2. Plánovanie, príjem a práca

4. Zhrnúť právne formy podnikania
a základné právne predpisy pre oblasť
podnikania
4. Popísať používanie rôznych metód platenia

3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov
3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov
4. Úver a dlh

3. Uplatňovať spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

5. Sporenie a investovanie

1. Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov
2. Mať základné informácie o jednotlivých
druhoch spotrebiteľských úverov
1. Vysvetliť ako sporenie prispieva
k finančnej prosperite
2. Zhodnotiť investičné alternatívy

6. Riadenie rizika a poistenie

1. Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie

6. Riadenie rizika a poistenie

2. Charakterizovať verejné poistenie
a vysvetliť rozdiel medzi verejným
a súkromným (komerčným) poistením
3. Charakterizovať komerčné poistenie

4. Úver a dlh
5. Sporenie a investovanie

Vzťahy podniku 6. Riadenie rizika a poistenie
s okolím
Cestovanie
1. Finančná zodpovednosť

2. Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu

ANJ

2.

ANJ

2.

spotrebiteľov
Dobrú chuť
3. Rozhodovanie a hospodárenie
spotrebiteľov
Všetko je
3. Rozhodovanie a hospodárenie
o životnom štýle spotrebiteľov

spotrebiteľov
4. Popísať používanie rôznych metód
platenia
3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe

6 UČEBNÉ OSNOVY

7 UČEBNÝ PLÁN

9 SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADOV
O ZÍSKANOM VZDELANÍ
Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú
formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského
vzdelávacieho programu Obrábač kovov formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej
skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať
nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa
pripravujú. Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom sumatívneho hodnotenia
našich absolventov. Vykonaním záverečnej skúšky získajú naši absolventi na jednej strane
odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na
druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni.
Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu
ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.
Záverečná skúška pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí:
písomná časť,
praktická časť,
ústna časť.
Jednotlivé časti záverečnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného
školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal
možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.
V písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka
vo vyžrebovanej téme.
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Cieľom písomnej časti záverečnej skúšky je overiť úroveň teoretických vedomostí
a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.
Cieľom praktickej časti záverečnej skúšky je overiť úroveň osvojených zručností a
spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri
riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.
Cieľom ústnej časti záverečnej skúšky je overiť úroveň teoretických vedomostí a
poznatkov.
Záverečná skúška pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor
2464 H strojný mechanik.
Podrobnosti o záverečnej skúške sú upravené platnými predpismi MŠ SR.

Témy záverečnej skúšky

Témy záverečnej skúšky pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude
riadiť platnými predpismi o záverečnej skúške. Pri záverečnej skúške sledujeme nielen
schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke
vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky
správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho hodnotenia
výkonov.
Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a
aplikačnú časť.
Profilová časť témy záverečnej skúšky sa orientuje na stanovenie prioritných
výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov.
Aplikačná časť záverečnej skúšky uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré
dopĺňajú profilovú časť.
Každá profilová a aplikačná časť záverečnej skúšky má svoje podtémy, ktoré sú
koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť
témy a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy.
Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce
pravidlá:
Každá téma má :
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-

vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného
odboru 2464 H strojný mechanik

-

uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov
obsahovo príbuzných,

-

vychádzať z rozsiahlejších tematických celkov

viacerých

odborných

predmetov (komplexnosť obsahu vzdelávania),
-

umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky,
písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,

-

umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne
schopnosti získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému,
ktorý je daný v téme ZS,

-

dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby
náročnosť, vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a
zvládnuteľné na danom stupni vzdelania,

-

podtémy a ich formulácia musí byť jasná, jednoznačná, v logickom slede od
riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému
alebo situácie, ktoré sa majú v téme záverečnej skúšky riešiť. Podtémy sú
aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia
odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru získal.

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky budú
konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom,
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 2464 H
strojný mechanik.
Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia.
Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme.
Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov
hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu
posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš
školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone absolventa (nie
skupinový).
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Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú
formulované.

Pre hodnotenie ústneho prejavu na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné
všeobecné kritériá:
Stupeň
hodnotenia

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočn ý

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu)
-

Kontaktoval sa s poslucháčmi.
Rečníkovi bolo dobre rozumieť.
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety.
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.
Prejav bol výzvou k diskusii.
Kontaktoval sa s poslucháčmi.
Rečníkovi bolo dobre rozumieť.
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety.
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.
Prejav bol výzvou k diskusii.
čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi.
rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť.
prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku.
príklady boli uplatnenie iba niekedy.
slovná zásoba bola postačujúca.
vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety.
dĺžka prejavu bola primeraná.
prejav nebol výzvou k diskusii.
minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi.
rečníkovi bolo zle rozumieť.
prejav nebol presvedčivý.
ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná.
príklady boli nefunkčné.
slovná zásoba bola malá.
vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety.
dĺžka prejavu nezodpovedala téme.

-

chýbal kontakt s poslucháčmi.
rečníkovi nebolo vôbec rozumieť.
prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý.
chýbala hlavná myšlienka.
chýbali príklady.
slovná zásoba bola veľmi malá.
vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna.
dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný.
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Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné
všeobecné kritériá:
Stupeň
hodnotenia
Kritériá
hodnotenia
Porozumenie
téme
Používanie
odbornej
terminológie
Vecnosť,
správnosť a
komplexnos ť
odpovede

Samostatnos ť
prejavu

Schopnosť
praktickej
aplikácie
teoretických
poznatkov

Pochopenie
praktickej
úlohy

Voľba
postupu
Výber
prístrojov,
strojov,
zariadení,
náradia,
materiálov,
surovín
Organizácia
práce
na
pracovisku

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Porozumel
téme dobre

V
podstate
porozumel

Porozumel
s nedostatk
ami

Porozumel so
závažnými
nedostatkam
i

Neporozumel
téme

Používal
samostatne

Používal s
malou
pomocou
Bol
celkom
samostatný,
tvorivý
a pohotový

Vyžadoval
si pomoc

Robil
zásadné
chyby
Bol
nesamostatn
ý, často
vykazoval
chyby,
nechápal
súvislosti
Vyjadroval
sa
s problémam i,
nesúvisle, s
chybami

Neovládal

Bol
samostatný,
tvorivý,
pohotový,
pochopil
súvislosti

Bol
menej
samostatn
ý,
nekomplex
ný a málo
pohotový
Vyjadroval
sa
nepresne,
niekedy
nesúvisle,
s chybami
Aplikoval
nepresne, s
problém
ami a s
pomocou
skúšajúce
ho
Porozumel
s
nedostatk
ami

Vyjadroval sa
výstižne,
súvisle a
správne

Vyjadroval
sa celkom
výstižne a
súvisle

Správne
a samostatn e
aplikoval

Celkom
správne
a samostatn e
aplikoval

Porozumel
úlohe dobre

V
podstate
porozumel

Zvolil
správny
a efektívny
postup

V podstate
zvolil
správny
postup

Zvolil
postup s
probléma
mi

Zvolil
správny
výber

V podstate
zvolil
správny
výber

Zvolil výber
s probléma
mi

Zvolil
veľmi
správnu
organizáciu

V podstate
zvolil dobrú
organizáciu

Zvolil
organizáci
us
probléma
mi

Bol
nesamostatný,
ťažkopádny,
vykazoval
zásadné chyby
Nedokázal
sa vyjadriť
ani
s pomocou
skúšajúceho

Aplikoval
veľmi
nepresne,
s problémam i
a zásadnými
chybami

Nedokázal
aplikovať

Porozumel so
závažnými
nedostatkam
i

Neporozumel
úlohe

Zvolil postup
s problémam i
as
pomocou
skúšajúceho
Zvolil
výber
s problémam i
a
s
pomocou
skúšajúceho
Zvolil
organizáciu s
problémam i
a s pomocou
skúšajúceho

Nezvolil správny
postup ani
s pomocou
skúšajúceho
Nezvolil správny
výber
ani
s pomocou
skúšajúceho
Nezvládol
organizáciu
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Kvalita
výsledku
práce
Dodržiavanie
BOZP
a hygieny
pri práci

Pripravil
kvalitný
produkt/činn
osť
Dodržal
presne
všetky
predpisy

V
podstate
pripravil
kvalitný
produkt/činn
osť
V
podstate
dodržal
všetky
predpisy

Pripravil
produkt/
činnosť s
nízkou
kvalitou

Pripravil
produkt/činn
osť s veľmi
nízkou
kvalitou

Pripravil
nepodarok

Dodržal
predpisy s
veľkými
probléma
mi

Dodržal
iba veľmi
málo
predpisov

Nedodržiaval
predpisy

Kritériá budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú
v súlade so štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík
učebného odboru.
Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností
a návykov žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie
žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných
stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií.
Stupne prospechu a celkový prospech
Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito
stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami:
1 – veľmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto:
- Prospel s vyznamenaním
- Prospel veľmi dobre
- Prospel
- Neprospel
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Žiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 25%
celkovej dochádzky (riaditeľ školy môže odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie).
Žiak je neklasifikovaný aj v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na
uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je
žiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. O dodatočnej
klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. Záverečná skúška sa
môže opakovať v zmysle právnych predpisov.
Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia,
môže požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií
hodnotenia sa uskutoční preskúšanie žiaka do 14 dní od doručenia jeho žiadosti prípadne
v termíne po vzájomnej dohode medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky
prebiehajú v súlade s právnymi predpismi.
Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.

Výchovné opatrenia

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa,
pokarhanie riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia.
Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom
alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.
Neuvádza sa na vysvedčení.
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10 PODMIENKY NA REALIZÁCIU
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM
ODBORE
Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠkVP je nevyhnutné vytvárať vhodné
realizačné podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných
právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania
v učebnom odbore 2464 H strojný mechanik. V ŠkVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené
základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu obrábač kovov.
Podrobnejšie a konkrétne rozpracovanie vychádza z potrieb a požiadaviek učebného odboru,
aktuálnych cieľov a reálnych možností našej školy. Optimálne požiadavky a podmienky,
podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program sú nasledovné:

10.1 Materiálne podmienky
Teoretické i praktické vyučovanie je realizované v budove školy na Poľnej 10,
Veľký Krtíš. Normatív vybavenosti tried a odborných učební je v súlade s Normatívom
základného vybavenia pracovísk pre učebný odbor 2464 H strojný mechanik.
Kapacita školy:
Školský manažment:
kancelária riaditeľa školy
kancelárie zástupcu riaditeľa školy TV
kancelária pre sekretariát
kabinet pre výchovnú poradkyňu
sociálne zariadenie
Pedagogickí zamestnanci školy:
zborovňa
kabinety pre učiteľov
sociálne zariadenie
kuchynka
Nepedagogickí zamestnanci školy:
kancelárie pre ekonomické oddelenie
dielňa
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kotolňa
pokladňa - sklad
archív
miestnosť pre upratovačky
Ďalšie priestory:
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, priestory pre šatne
sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky
sklady náradia, elektromateriálu a športových potrieb
školský bufet so skladom
vestibul
knižnica
priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská
miestnosť
Makrointeriéry:
školská budova
školský dvor
Vyučovacie interiéry
1.

učebne pre teoretické vyučovanie

2. odborné učebne pre jazykové vzdelávanie
3. elektrotechnické laboratóriá
4. učebne výpočtovej techniky
5. multimediálna učebňa
6. autodielňa
7. odborné učebne pre strojársku prax
8. odborná učebňa pre techniku administratívy
9. fotoateliér
10. fotokomora
Vyučovacie exteriéry:
Multifunkčné ihrisko
Športovisko pre hod guľou
Športovisko pre skok do diaľky
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Zmluvné pracoviská
Mestská športová hala

10.2 Personálne podmienky
Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je
v súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných
predpisov.
Odborná

a

pedagogická

spôsobilosť

pedagogických

zamestnancov

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

ďalších

kvalifikačných

predpokladov

potrebných

pre

výkon

zložitejších,

zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi.
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností
s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich
pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov
Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník,
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je
v súlade s platnými predpismi. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú
zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov
Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný
poradca je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej
psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom
školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá.
Práca výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti
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výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).

10.3 Organizačné podmienky
Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej
legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové
rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP.
Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané
a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov sú organizované ako štvorročné štúdium.
Teoretické a praktické vzdelávanie sú realizované v jednotýždňovom rozvrhu hodín.
Vyučovanie a odborný výcvik začínajú o 7.50 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku.
Delenie tried na skupiny na vyučovaní sa riadi platnými predpismi.
Plnenie školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského
vzdelávacieho programu vo väzbe na teoretické vyučovanie i hodiny praktickej prípravy sú v
súlade. Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní .
Vzdelávanie a príprava sa riadi Školským poriadkom. Zabezpečuje jednotnosť v celom
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov na vyučovaní .
Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou Organizačného poriadku
školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa oboznamujú so Školským
poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine v prvý deň školského roka a podpisujú
v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná
aj v triednych knihách.
Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých
ročníkov so žiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojimi povinnosťami, ale aj
nadväzujú kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to k vytvoreniu
veľmi priaznivej atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. Stretnutia
s rodičmi prvákov sú plánované v druhej polovici septembra školského roka, kde sa zoznamujú
s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, organizácii
vyučovania , metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole
a osobitnými predpismi. Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi.
Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy, ktorý
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súčasťou školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích
predmetov a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných
opatreniach a podmienkach vykonania záverečných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia
vopred informovaní písomne i telefonicky, v budúcnosti elektronickou formou. / viď Zámery
školy/
Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym
predpisom. Maturitná skúška sa koná z písomnej, praktickej a ústnej časti. Úspešní absolventi
získajú maturitné vysvedčenie , ktoré je im slávnostne odovzdané na MsÚ.
Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú podľa Plánu práce školy v priebehu
školského roka. Kurz na ochranu človeka a prírody sa organizuje v mesiaci jún skupinovou
formou v spolupráci s inými organizáciami v tretích ročníkoch, účelové cvičenia v septembri
a júni v 1.a 2. ročníku v stanovenom počte hodín. Telovýchovný výcvikový kurz podľa záujmu
žiakov školy s náplňou lyžiarsky alebo plavecký kurz skupinovou formou, najlepšie v 2.
ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania. Zameriavajú
sa na poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, výrobných postupov, na
výstavy a prezentácie výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú s pedagogickým dozorom
a počtom žiakov v zmysle platných predpisov. Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu
učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v ročných plánoch práce školy.
Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,
výchovných poradcov, manažmentu školy a jednotlivých vyučujúcich všeobecnovzdelávacích
a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami
rodičov. Sú to pravidelné, plánované zasadnutia Rodičovskej rady a zasadnutia Rady školy,
v ktorých sú zastúpení rodičia a sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie
o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií,
organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných
školou.
Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore na školskej úrovni sa
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického
a praktického vyučovania na záver každého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria
hodnotenia, formu prác a ich prezentácie prípadne aj s prístupom verejnosti. Žiaci sa
zúčastňujú aj na súťažiach a prezentáciách vo svojom odbore na celoštátnej úrovni. Výrobky
žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách na miestnej, regionálnej,
národnej úrovni.
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10.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia
pri výchove a vzdelávaní
Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou
celého vyučovacieho procesu, osobitne praktickej prípravy. Postupuje sa podľa platných
predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem. Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické
vyučovanie zodpovedajú platným právnym predpisom, vyhláškam a technickým normám .
Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu rizík
spojených najmä s praktickou prípravou. Učitelia, žiaci a rodičia sú podrobne s týmito rizikami
oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými
prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú bezplatne na základe smernice riaditeľa školy. Ich
používanie sa dôsledne kontroluje.
Problematika bezpečnosti a hygieny práce na teoretickom vyučovaní je definovaná
vo vnútornom poriadku školy. Na hodinách praktickej prípravy v laboratórnom poriadku, ktorý
je prístupný v každej odbornej učebni. Osobitné ustanovenia sa týkajú bezpečnosti a ochrane
zdravia na hodinách telesnej výchovy. Žiaci ich musia poznať a rešpektovať.
Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného školenia bezpečnosti práce,
dodržiavania osobnej hygieny a protipožiarnej ochrany pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú
s predpismi podrobne oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých
dotknutých predmetoch. Učitelia vedú osobitné záznamy o preškolení , ktoré žiak potvrdí
svojim podpisom. Uskutočnenie školenia sa tiež uvedie zápisom v triednej knihe. Obsahom
školenia sú predpisy a normy používané v odbore elektrotechnika , vybrané ustanovenia
vyhlášky o evidencii úrazov žiakov , nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov
pri práci, o bezpečnej prevádzke a používaní elektrospotrebičov a strojov, Zákonníka práce,
o práci mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii,
inštruktáž používania prenosných hasiacich prístrojov a pod.
Na hodinách praktickej prípravy sú žiaci oboznámení s bezpečnostnými pravidlami
pri obsluhe strojov a prístrojov .
Prevencie a opatrenia proti drogovej závislosti, šikanovaniu, trestnej činnosti
mladistvých sú rozpracované v Pláne práce výchovného poradcu.
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11 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A
HODNOTENIA ŽIAKOV UČEBNÉHO ODBORU 2464 H
STROJNÝ MECHANIK
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj spätná kontrola žiakov. Spravidla sa
zabezpečuje v procese skúšania. Pri skúšaní na našej škole využívame širokú škálu rôznych
spôsobov a postupov.
Skúša sa:
Z hľadiska počtu žiakov:


Individuálne



Skupinovo



Frontálne

Z hľadiska časového:


Priebežné skúšanie



Súhrnné skúšanie



Záverečné skúšanie

Formy skúšania:


Ústne



Písomné
o

písomné úlohy

o

písomné cvičenia

o

didaktické testy



Projekty



Praktické práce

Počas skúšania sa preveruje výkon:


Relatívny - porovnanie s ostatnými účastníkmi procesu



Individuálny – porovnanie jeho súčasného výkonu s predchádzajúcim
Pri každom skúšaní sa preveruje výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu,
ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého predmetu.
Výstupom skúšania je hodnotenie, ktoré je dôležitou súčasťou spätnej väzby medzi

učiteľom, žiakom a tiež aj rodičom. Má podať obraz o tom, ako žiak danú problematiku
zvládol, v čom má nedostatky, kde má rezervy, tiež ho má motivovať k skvalitňovaniu jeho
práce.
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Hodnotenie žiakov sa na našej škole vykonáva v zásade dvoma spôsobmi:


Slovné hodnotenie



Hodnotenie známkou

Na odborných predmetoch sa spravidla preferuje aj forma vytvárania vlastného
portfólia žiaka a to nielen počas jedného ročníka, ale počas celého štúdia. Portfólio je
predkladané maturitnej komisii a je súčasťou hodnotenia pri hodnotení na maturitných
skúškach. Žiaci hneď na začiatku štúdia sú na tento spôsob hodnotenia upozornení a sú vedení
týmto faktom k systematickej a cieľavedomej práci a tiež aj k zodpovednosti za celý svoj výkon
počas štúdia.
Pre hodnotenie výkonov žiakov sú spracované tzv. hodnotiace štandardy, ktoré sú
súčasťou kapitoly „Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov ...“.Kritéria hodnotenia sú
rozpracované do dvoch častí:


všeobecne platné pre všetky predmety,



špecifické, rozpracované podľa špecifickosti predmetu.

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiakov je aj hodnotenie ich správania, prístupu
k výchovno-vzdelávaciemu procesu a tiež aj postojov. Majú možnosť zapájať sa do
hodnotiaceho procesu ako partneri učiteľov a to buď v postavení hodnotenia samých seba,
svojich spolužiakov alebo majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite práce samotných učiteľov.
Tým by sa mala zabezpečiť spätná väzba výchovno-vzdelávacieho procesu .

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú
formulované výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho
predmetu. Ku každému vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné
zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade
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s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým
zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.
Vytvorili sme si pravidlá, ktoré sú platné pre celé vzdelávacie obdobie žiaka
a sú v súlade so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:

1.

Vo voliteľných predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na
vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/-a“.

2.

V súlade s učebnými plánmi sa vyučovacie predmety etická výchova a náboženská
výchova neklasifikujú. V katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka sa uvedie
„absolvoval/-a“.

3. Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami podľa osobitného predpisu.
4. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne
5. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka
6. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku
alebo v druhom polroku, postupuje sa podľa osobitného predpisu.
7. Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou, percentuálnym alebo slovným hodnotením.
8. Slovné hodnotenie je spätná väzba učiteľa žiakovi o jeho aktuálnom výkone vzhľadom
na jeho osobné možnosti a porovnanie s predchádzajúcimi výkonmi. Učiteľ ocení klady
a vysvetlí žiakovi, v čom sa má zlepšiť.
9. Hodnotenie vyjadrené percentami sa používa pri priebežnom hodnotení žiaka a pri
klasifikácii a hodnotení prospechu žiaka na maturitnej skúške a záverečnej pomaturitnej
skúške.
10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu.
11. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo
12. Žiak má právo
a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,

b)dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
c)na objektívne hodnotenie.
13. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné brať tieto potreby dôsledne do úvahy a postupovať podľa osobitných
predpisov, ktoré upravujú uvedený postup.
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania.

Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných
poznatkov, kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky
a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení
spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika,
samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah
k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia.
Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá
hodnotenia:
- Preukázal schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti
a návyky v konkrétnych situáciách.
-

Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských
a prírodných javov.

-

Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne
a motorické činnosti.

-

Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť.

-

Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam.

-

Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav.

-

Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.

-

Si osvojil účinné metódy a formy štúdia.

-

V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka.

-

Schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosť

-

Schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine.

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania.

Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam,
-

osvojenie praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce,

-

využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita,
samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti,
organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie
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predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie,
hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie.
Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

- osvojil si praktické zručností a návyky a ich využitie.
- preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu,
samostatnosť a tvorivosť.
- preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.
- zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na
pracovisku poriadok.
- dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie.
- hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci.
- zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov a náradia,
prekonal prekážky v práci.
- schopnosť žiaka posudzovať a uplatňovať poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a
praktických úloh.
- využívať experiment ako formu získavania podkladov na vyvodenie teoretických poznatkov,
vedieť navrhnúť postup riešenia úlohy.
- schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú
prezentáciu, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií.

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť
svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie
budeme orientovať na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy
v danom vyučovacom predmete.
Sebahodnotenie kľúčových kompetencií

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií žiak vyplňuje po predchádzajúcej
konzultácii s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na
všetky oblasti kľúčových kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom
programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé
položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou
poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia žiaka môže doplniť učiteľ alebo rodič.
Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.
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V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia:


vždy, celkom samostatne, občas s pomocou,



väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou,



takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou,



niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc,



potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne,



zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu,



zatiaľ sa mi nedarí a pod.

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.:
Ako mi ide učenie?


Učím sa sústredene a samostatne.



Plánujem a organizujem si vlastné učenie.



Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu.



Vyhodnocujem výsledky svojej práce.



Hľadám rôzne možnosti riešenia problému.



Vyhodnocujem výsledky svojej práce.



Hľadám rôzne možnosti riešenia problému.

Ako viem komunikovať?


Dodržiavam dané pravidlá komunikácie.



Vie počúvať druhých ľudí.



Aktívne diskutujem a argumentujem.



Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie.

Ako spolupracujem s druhými?


Aktívne pracujem v skupine.



Pomáham, podporujem a ocením druhých.



Dokážem požiadať o pomoc.



Rešpektujem osobnosť druhého.



Viem ukončiť prácu v skupine.
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Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov

Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj
postojmi a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad, kde sa
dopustil chýb, aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže
s nimi naďalej pracovať. Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník
a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa budeme usilovať viesť žiakov k hodnoteniu
vlastného pokroku v danom predmete. Žiak touto formou vyjadruje, čo sa za určité
obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel zlepšiť. Hodnotenie sa
realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú
predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom.
Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je písomné
zhodnotenie vlastnej aktivity a práce žiakom. Žiaci budú používať techniku voľného
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri
vyhodnotení učiteľ použije primeraný komentár (dodržiava pedagogickú etiku) iba so
žiakom samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môže žiak
následne vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma.
Hodnotíme nasledovné:

-

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

-

Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia

-

Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia.

-

Práce žiakov: didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické
cvičenia, projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia,
prezentácie, súťaže, hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod.

-

Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku,
súťažiach, výstavách a pod.

Obdobie hodnotenia:

-

Denne.
Mesačne.
Štvrťročne.
Polročne.
Ročne.
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Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov
žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka
alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov
sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií.
Stupne prospechu a celkový prospech

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami:
1 – veľmi dobré
2 – uspokojivé
3 – menej uspokojivé
4 – neuspokojivé
Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto:
- Prospel s vyznamenaním
- Prospel veľmi dobre
- Prospel
- Neprospel
Žiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 25% celkovej
dochádzky (riaditeľ školy môže odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie. Žiak je
neklasifikovaný aj v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie
klasifikácie. O tejto skutočnosti musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak
neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. O dodatočnej
klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. Záverečná skúška sa
môže opakovať v zmysle právnych predpisov.
Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže
požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia
sa uskutoční preskúšanie žiaka do 14 dní od doručenia jeho žiadosti prípadne v termíne po
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vzájomnej dohode medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú
v súlade s právnymi predpismi.
Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.

Výchovné opatrenia

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa,
výstraha riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek
výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo
zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.
Neuvádza sa na vysvedčení.

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy.
Vyučujúci rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri
klasifikácii a hodnotení správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia
vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré
zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia
taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkony.
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12 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Je účinným

nástrojom

zabezpečenia

harmonickej

organizácie

celého

výchovno-

vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné
spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie
kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný
systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti
na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov,
predmetových

komisií,

materiálno-technickým

na

zabezpečenie

vybavením,

na

na

dodržiavanie

vyučovania didaktickou
hodnotenie

žiakov

plnenia

technikou

plánov

a ostatným

počas vyučovacej hodiny s

uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie
didaktických

zásad,

na mimoškolskú

činnosť učiteľov. Na hodnotenie pedagogických a

odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy:
Tabuľka hodnotenia zamestnancov:
AKTIVITY
Absolvovanie ďalšieho vzdelávania
Odovzdanie informácií z ďalšieho
vzdelávania kolegom, odborná a metodická
pomoc kolegom (prednášky, konzultácie...)
Otvorené hodiny pre kolegov (vopred
naplánované a oznámené v zborovni týždeň
dopredu)
Uvádzanie začínajúcich učiteľov
Vedenie PK
Mimo vyučovacie aktivity (nástenky, akcie,
konzultácie)
Reprezentácia školy, SOČ, olympiády, atď.
Projekty
Projektové vyučovanie
Tvorba učebných pomôcok
Edičná činnosť
Implementácia moderných vyučovacích
metód, inovácie vo VVP
Pravidelné činnosti (inventár, žiacka rada)
Kvalitná príprava a realizácia VH
Posun žiakov dopredu vo výchovnovzdelávacích výsledkoch (výsledky za
polrok a koniec školského roku)
Hodnotenie učiteľa žiakmi
Správne a pravidelné vedenie pedagogickej

INDIKÁTORY
Certifikát, plus konkrétne využitie na VH
Zápisnica, prezenčná listina
Hospitačný záznam o hodine od kolegov
Protokoly pre začínajúcich učiteľov
Zápisnice, prezenčné listiny
Odfotené nástenky, potvrdenia o akciách,
prezenčné listiny...
Potvrdenia o účasti, záznamy, prípravy,
práce
Vypracované projekty
Výstupy z projektového vyučovania
Hotová učebná pomôcka
Dielo
Prípravy, PWP
Zápisy o kontrole, zápisnice...
Hospitačné záznamy vedúcich
zamestnancov
Známky žiakov
Dotazník
Pedagogická dokumentácia (TK, katalógy,
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dokumentácie
Práca s integrovanými žiakmi

agenda)
Učebné osnovy predmetu, správa o činnosti
na polroku a konci školského roku,
hospitačný záznam od špeciálneho

Iné aktivity
Na začiatku každého roka sa vypracuje plán hospitácií – riaditeľ školy, zástupca riaditeľa
školy a vedúci predmetových komisií.
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