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1  Úvodné identifikačné údaje  

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola drevárska  
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  
Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. august 2013 

Miesto vydania  SOŠD Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

Platnosť ŠkVP 01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom 

 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 
 

Titul,  
meno, priezvisko 

Pracovná 
pozícia 

Telefón Fax e-mail Iné 

Ing.  
Igor Šesták 

Riaditeľ  
057 4423862 
0905 844 544 

057 4462755 skola@sosdvv.edu.sk 

 

Ing.  
Michal Šulič 

Zástupca riaditeľa 
pre praktické 
vyučovanie 

057 4462755 
0905 346243 

057  4462755 skola@sosdvv.edu.sk  

 

Ing.  
Pavol Molnár 

Zástupca riaditeľa 
pre teoretické 
vyučovanie 

057 4462755 
0905 861 287 

057  4462755 skola@sosdvv.edu.sk  

 

Ing.  
Anna Bujková 

Zástupca riaditeľa 
pre technicko-
ekonomické činnosti 

057 4421758 
0905 946 661 

057  4462755 skola@sosdvv.edu.sk 

 

PaedDr. 
Jana Kováčová  

Výchovný poradca 
057 4462755 
0908 854 447 

057 4462755 skola@sosdvv.edu.sk 

 

 

Zriaďovateľ:  

Prešovský samosprávny kraj 
Odbor školstva  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
 
Tel.: 051/ 7460 455 
Fax: 051/ 7460 469 
e-mail: skolstvo@vucpo.sk 

 

Vranov nad Topľou, 30. 08. 2013                    Ing. Igor Šesták 

                        riaditeľ školy  
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Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola drevárska,                      
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

2  Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe pre učebný odbor 2487 H 
01 autoopravár - mechanik vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu trojročných učebných odborov. 
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 je 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 aktívnym využívaním jazykového 
laboratóriá, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov 
a zabezpečením dostupných podmienok pre prípadnú spoluprácu so školou podobného 
typu v zahraničí, 

· skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií vo vytvorených 
počítačových učebniach a softwarového vybavenia, uplatňovaním grafických systémov 
vo vyučovaní jednotlivých odborov, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v 
oblasti informačných technológií, 

· zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijných 
a učebných odboroch školy, 
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· zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 
· rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 
· vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom 

a praktickom vyučovaní,     

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, 
· pripraviť podmienky pre plynulý nábeh kariérneho rastu pedagógov na škole, 

· 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 pedagógom - žiakom – 

rodičom, 
· rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 

z úspechov,  
· vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 

prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 
· odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 
· viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 
· zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 
práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné 
vzdelávanie sa, 

· nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 
· presadzovať zdravý životný štýl, 
· vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 
· vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

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

a voľnočasových aktivít, 
· podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho 

programu, 

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

· spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania 
a prípravy a politiky zamestnanosti vo Vranove nad Topľou a našom regióne, 

· spolupracovať s podnikmi profesijného zamerania v oblasti drevárstva a nábytkárstva, 
strojárstva, autoopravárenstva, správy počítačových sietí a iných elektroodborov vo 
vranovskom regióne,  

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

· aktívne sa zapájať do súťaží v športe, SOČ, vedomostných súťaží a súťaží zručnosti, 
zdravo sa zapájať do konfrontácie medzi školami v regióne, 

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

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  
· zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 
· doplniť vybavenie troch špeciálnych odborných učební pre praktickú prípravu žiakov 

v odbore mechanik počítačových sietí  
· zrekonštruovať športoviská v škole,  
· vybudovať gymnastickú telocvičňu s posilňovňou, 
· pokračovať v rekonštrukcii sociálnych zariadení a hygienických priestorov školy 

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

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

· pravidelne sa starať o úpravu okolia školy a školského areálu. 

3  Vlastné zameranie školy 
Stredná odborná škola drevárska, ul. Lúčna 1055 sa nachádza v južnej časti mesta Vranov nad 
Topľou, kde je najvyššia koncentrácia obyvateľstva nášho mesta. Obklopuje ju Sídlisko juh, Sídlisko 
lúčna a nachádza sa asi 200 metrov od kruhovej križovatky na hlavnom cestnom spojení Vranov nad 
Topľou, Michalovce, Svidník, Humenné. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou.  

3.1 Mesto Vranov nad Topľou 

Pôvodom starobylé zemplínske mesto Vranov nad Topľou, leží vo východnej časti Slovenska, 
v oblasti horného Zemplína. Administratívne patrí do Prešovského samosprávneho kraja a je 
administratívnym a hospodárskym centrom okresu s rozvinutými službami a sociálnym, spoločensko-
kultúrnym a rekreačným zázemím. 

 

                 
                 Pohľad na južnú časť mesta Vranov n.T.                                       Budova našej SOŠD, ul. Lúčna 1055             

Väčšia časť mesta sa rozprestiera na rovine v povodí rieky Topľa. Hlavným odvetvím priemyslu je 
drevársky a textilný priemysel. Okrem nich je zastúpený strojársky priemysel, stavebníctvo a stavebná 
výroba, výroba plastov a potravinársky priemysel. 

Historickou dominantou mesta je neskorogotický rímskokatolícky kostol „Bazilika Minor“ Narodenia 
Panny Márie, Hrad Čičva, týčiaci sa neďaleko mesta, pripomína niekdajšiu príslušnosť mesta 
k hradnému panstvu Čičva. Dobré podmienky na rekreáciu a oddych nie len pre obyvateľov mesta 
a regiónu, ale aj návštevníkov z iných krajín, poskytuje rekreačná oblasť priehradnej nádrže Domaša 
a Slanské vrchy. Pri prevažne zalesnených vyše 40 km dlhých brehoch Domaše sa nachádzajú 
rekreačné strediská aj malebné zákutia vhodné pre rybolov, hubárčenie, turistiku aj cykloturistiku. Zo 
západnej strany je región Vranova ohraničený hrebeňom Slanských vrchov, ktoré ukrývajú mnoho 
prírodných i technických zaujímavostí (Dubnické opálové bane, studený gejzír v Herľanoch, skalné 
útvary, minerálne pramene). Ponúka sa tu mnoho možností na aktívnu rekreáciu, individuálnu turistiku 
a agroturistiku v pokojnom lesnom prostredí v lete i v zime. 

      V meste a regióne sa zachovali bohaté ľudové tradície. Folklór zemplínskeho a šarišského regiónu 
s temperamentnými piesňami a tancami je všeobecne obľúbený. Zárukou zachovania folklóru do 
budúcnosti je jeho obľuba u mladých ľudí, ktorí ho s veľkými úspechmi šíria vo svete. Na každoročnej 
prehliadke folklóru v auguste počas Hornozemplínskych folklórnych slávností sa schádzajú súbory 
z regiónu i zo zahraničia. V meste je bohatý hudobný život zastúpený pestrou paletou hudobných 
podujatí i záujmovou činnosťou. Veľmi obľúbený je v meste zborový spev. Jeho každoročnou 
prehliadkou za účasti zahraničných zborov sú Vranovské zborové slávnosti. Bohatou činnosťou sa 
prezentujú kvalitné spevácke zbory, niektoré z nich dosahujú celoslovenské i medzinárodné úspechy. 
Celoslovenská súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne Zlatý gaštan nadväzuje na súťaž 
detských spevákov Gaštanček. Každoročne sa v meste koná koncert v rámci medzinárodného 
hudobného festivalu Pontes – Mosty medzi mestami pod záštitou Českej komisie pre UNESCO. Mesto 
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má výhodu blízkeho spojenia s tromi okolitými štátmi – Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Vranovský 
región je súčasťou Karpatského euroregiónu a rozvíja partnerskú spoluprácu s mestami susedných 
krajín. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Pohľad na mesto Vranov nad Topľou     
 
Z pohľadu tradícií a profesijného zastúpenia podnikateľskej sféry dominuje tomuto regiónu drevársky 
priemysel (predovšetkým chemické spracovanie dreva), aj keď jeho dominancia v posledných rokoch 
poklesla. Nová vlastnícka štruktúra a manažment najväčšieho zamestnávateľa v regióne – Bukóza 
Holding a.s. Hencovce však dáva predpoklad opätovnému vzostupu tohto odvetvia v regióne. Ďalším 
plusom je rozvíjajúca sa výstavba priemyselného parku vo Vranove nad Topľou a etablovania sa 
nových firiem v tomto parku, čo je pre našu strednú odbornú školu s danou štruktúrou študijných 
a učebných odborov výrazný prínos, ale aj záväzok zároveň. 

3.2 História školy 

        História SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou siaha ešte do obdobia pred rokom 1976 kedy 
škola po prvý krát otvorila svoje brány študentom. Už v šesťdesiatych rokoch padli prvé úvahy 
o potrebe zriadiť výchovno–vzdelávacie zariadenie pre prípravu kvalifikovaných robotníkov pre 
potreby podniku Bukóza. V tom čase sa totiž na príprave budúcich pracovníkov  Bukózy podieľali 
odborné učilištia sesterských podnikov z Ružomberka, Žarnovice, Zvolena, Svitu a Humenného. 
Vzhľadom na neustále narastajúce potreby kvalifikovaných profesií pre Bukózu, jej vedenie sa 
rozhodlo vytvoriť podmienky  pre zabezpečenie ich prípravy vo vlastnom OU vo Vranove nad Topľou. 
Po príprave stavebnej dokumentácie a schválení rozhodnutí sa výstavba objektu začala v roku 1970, 
ktorej realizátorom bol n. p. Chemkostav. Objekt bol ku kolaudácii pripravený  v polovici roku 1976. 
         Škola teda začala svoju činnosť ako Odborné učilište pri n. p. Bukóza 1.9.1976, kedy do prvého 
ročníka nastúpilo133 žiakov dvoj a trojročných učebných odborov v profesiách – sústružník kovov, 
prevádzkový zámočník, chemik, stolár, prevádzkový elektromontér a strojník papierenskej výroby. 
Kapacitne škola bola pripravená pre 300 žiakov a tak pripravovala podmienky pre ďalších študentov. 
         V školskom roku 1978/79 sa po prvý krát otvára 4-ročný študijný odbor „chemik – operátor“ 
ukončený maturitnou skúškou, čím škola začala poskytovať úplné stredné odborné vzdelanie 
a pripravovať absolventov nielen pre odbornú prax, ale aj pre prípadné ďalšie vzdelávanie na 
vysokých školách. Na základe tejto zmeny a vytvoreného materiálneho a personálneho zázemia sa 
1.9.1979 OU premenovalo na stredné odborné učilište papierenské, ako jedno z prvých SOU v kraji 
i na Slovensku. Postupné zvyšovanie počtu žiakov ( v šk. roku 1982-83 ich už bolo 525), si postupne 
vyžiadalo skvalitňovanie podmienok prístavbou dielenských častí a odborných učební, úpravou 
interiéru školy, výstavbou nových ihrísk. V roku 1995 bola ukončená nadstavba školy vytvorením 
štyroch nových učební,  v roku 1997 vznikla Zváračská škola a v tom istom roku si škola vybudovala aj 
vlastnú kotolňu. V roku 2002 bola dokončená rekonštrukcia podkrovia školy, kde vzniklo ďalších deväť 
odborných a klasických učební. Zvýšený záujem o štúdium na tejto škole však vyžaduje vytváranie 
ďalších priestorov pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy a odbornej praxe. 
         Spoločensko-ekonomické zmeny v spoločnosti zasiahli aj do života školy. V roku 1991 sa od 
1.januára SOU papierenské odčlenilo od š. p. Bukóza Vranov a stalo sa príspevkovou organizáciou 
s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy sa stalo Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva 
SR a v druhej polovici roka 1992 Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2001 sa stal zriaďovateľom 
školy Krajský úrad v Prešove a po prenesení výkonu štátnej správy v školstve na samosprávy  to je od 
roku 2002  Prešovský samosprávny kraj.           
         Ďalším významným medzníkom v živote školy bol aj vznik dcérskej školy na pôde SOUP - 
Strednej priemyselnej školy drevárskej, ktorá od 1.9.1993 privítala prvých svojich študentov. Bol to 
logický krok k zvyšovaniu odbornej úrovne jej budúcich absolventov.  
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          Obe školy – SOU papierenské a SPŠ drevárska boli „pod jednou strechou“, mali jedno vedenie 
a personálne zabezpečenie. Nadväzne preto zlúčením týchto škôl vzniká na podnet  zriaďovateľa  od 
1.9.2004 Združená stredná škola drevárska vo Vranove nad Topľou.  
Kontinuita zvyšovania kvality ďalšieho odborného vzdelávania priniesla v septembri 2006 po viacerých 
rokovaniach s vedením Technickej univerzity vo Zvolene zriadenie konzultačného strediska 
Drevárskej fakulty tejto školy práve na pôde ZSŠD vo Vranove nad Topľou, čím sa umožnilo externou 
formou nielen pre absolventov ZSŠD získať priamo vo Vranove nad Topľou prvý stupeň 
vysokoškolského štúdia. Zároveň sa vytvorili predpoklady pre ďalší odborný a vedecký rast 
pedagógov ZSŠ drevárskej. 
Nový zákon o výchove a vzdelávaní priniesol pre život školy ďalšiu významnú zmenu, ktorá sa 
prejavila aj v názve školy, keď zriaďovateľ školy prostredníctvom Odboru školstva ÚPSK dodatkom 
k zriaďovacej listine od 1.9.2008 mení názov školy na Stredná odborná škola. Na základe žiadosti 
o zmenu názvu sa od 1.1.2009 škola premenovala na Strednú odbornú školu drevársku. Počas 
svojej existencie pripravila pre odbornú prax  naša škola vyše 2476 absolventov. 
 
Najvýraznejšie historické udalosti SOŠD vo Vranove nad Topľou:  
 
●  1970 -1976      -  výstavba školy, 
●   30. 8. 1976     -  slávnostné otvorenie Odborného učilišťa pri n.p. Bukóza, 
●   1.9.1976         -  začiatok prvého školského roka OU  (nástup 133 žiakov), 
●   1.9.1978         -  prvý študijný, štvorročný odbor s maturitou na škole, 
●   1.9.1979         -  premenovanie OU na Stredné odborné učilište papierenské, 
●   1.1.1991         -  odčlenenie školy na samostatnú príspevkovú organizáciu 
                                v zriaďovateľskej pôsobnosti ML a VH SR, 
●   r. 1992            -  zmena zriaďovateľa školy – Ministerstvo hospodárstva SR, 
●  1.9.1993          -  vznik SPŠ drevárskej na pôde SOU papierenského, 
●   r. 1995            -  dokončenie vybudovania nadstavby školy (vznik 4 nových učební ), 
●   r. 1997            -  vznik zváračskej školy, 
●   r. 2001            -  zmena zriaďovateľa školy – Krajský úrad v Prešove, 
●   r. 2002            -  zmena zriaďovateľa školy – Prešovský samosprávny kraj, 
●   r. 2003            -  dokončenie rekonštrukcie podkrovia školy (vznik 9 nových učební ), 
●   1.9.2004         -  spojenie SOU papierenského a SPŠ drevárskej do Združenej strednej školy  
                               drevárskej vo Vranove nad Topľou, 
●  17. 6. 2005      -  vybudovanie futbalového miniihriska s umelým trávnikom v areáli školy  
                               ( projekt MŠ SR,  SFZ a UEFA ),  
●  od 1. 9. 2006   -  realizácia rozsiahleho školského projektu ESF „ Svet nás potrebuje “  
                               ( do septembra 2008 ), 
●  21. 9. 2006      -  zriadenie Konzultačného strediska Drevárskej fakulty Technickej  
                               univerzity Zvolen na pôde ZSŠD, slávnostný zápis študentov, 
●  1. 9. 2008        -  premenovanie ZSŠ drevárskej na SOŠ, 
●  1. 1. 2009        -  premenovanie SOŠ na SOŠ drevárska, 
·  4. 3  2009        -  zapojenie SOŠD do globálnej vzdelávacej iniciatívy – Sieťového akademického 

      programu CISCO, otvorenie špecializovanej učebne vybudovanej v rámci  
      uvedeného programu, 

· január 2013    - pripojenie školy na optickú internetovú sieť a zapojenie do akademickej  
počítačovej siete SANET v rámci projektu SANET do škôl, 

· 17. – 28. 6. 2013 – výstava výrobkov žiakov SOŠD v reprezentačných priestoroch v sídle 
Európskej komisie v Bruseli na samostatnej výstave s názvom "Minulosť a 
budúcnosť očami slovenských študentov" pod patronátom predsedu vlády SR 
Roberta Fica a podpredsedu EK a slovenského komisára európskeho kabinetu 
Maroša Šefčoviča. 

3.3   Súčasný profil školy 

     Stredná odborná škola drevárska na ul. Lúčnej vo Vranove nad Topľou je jedinou strednou školou 
komplexného drevárskeho zamerania v Prešovskom samosprávnom kraji. Rozsahom študijných 
a učebných odborov tak škola vytvára predpoklady pre prípravu predovšetkým v drevárskych 
profesiách, ktoré v tomto regióne majú tradíciu, ale aj perspektívu ďalšieho napredovania. Navyše 
vďaka tomu, že na pôde školy pôsobí aj konzultačné stredisko Drevárskej fakulty Technickej univerzity 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
10 

Zvolen, majú tak možnosť absolventi študijných odborov SOŠD pokračovania vo vysokoškolskom 
štúdiu externou formou priamo na pôde domovskej školy.  
     Zameranie školy vďaka štruktúre odborov v poslednom období však výrazne zasahuje do 
profesijného rozvoja aj v strojárskych, ale predovšetkým elektrotechnických odborov zavedením 
perspektívneho odboru mechanik počítačových sietí. Taktiež máme triedy s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy so zameraním na futbal, kde si žiaci môžu rozvíjať svoj športový talent. Napriek 
celospoločenskému útlmu klasických profesií či klesajúcej populačnej krivke sa škole mnohými 
aktivitami a kvalitou vzdelania darí udržiavať záujem verejnosti o štúdium.            
     V súčasnej dobe študuje  v SOŠD - 310 žiakov. Škola má zaradené v sieti nasledovné študijné a 
učebné odbory: 
 

1. študijné odbory 
- 2413 K mechanik strojov a zariadení,  
- 2682 K mechanik počítačových sietí,  
- 2848 M chemická informatika,  
- 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo,  
- 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo,  
- 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manaţment v drevárstve,  
- 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,  
- 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy,  
- 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva,  
- 3918 M technické lýceum,  
- 8269 M tvorba nábytku a interiéru,  

        2. učebné odbory  
- 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia  
- 2487 H 01 autoopravár – mechanik  
- 2487 H 02 autoopravár – elektrikár  
- 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika  
- 2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy  
- 3355 H stolár  
- 3663 H tesár  
- 8541 H umelecký kováč a zámočník 

 3. nadstavbové štúdium  
- 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáţ a oprava prístrojov, strojov a zariadení  
- 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení  
- 3347 L drevárska a nábytkárska výroba  
- 3757 L dopravná prevádzka  

4. pomaturitné štúdium  
- 6292 N hospodárska informatika  

      
     V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne 
klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku stabilizovať tento počet 
študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovanie materiálno – technického 
vybavenia  a priestorových podmienok školy.  
     Škola je veľmi dobre vybavená výpočtovou technikou. Pracovalo tu školiace centrum Infoveku pre 
vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti výpočtovej techniky. Žiaci školy v rámci projektu 
ESF bezplatne získavali certifikát ECDL, čo je medzinárodne uznávaný certifikát v rámci Európskej 
únie ako štandard základnej informačnej gramotnosti, pracujú na grafických softvéroch pri navrhovaní 
dizajnu výrobkov a kreslení výkresovej dokumentácie.  
     V súčasnosti je škola zapojená do globálnej vzdelávacej iniciatívy – Sieťového akademického 
programu Cisco, v rámci ktorého zriadila špecializovanú učebňu, ktorej zriadenie je príkladom 
úspešnej modelovej spolupráce súkromných a štátnych inštitúcií pri implementácií progresívnych 
komunikačných technológií do vzdelávacích programov stredných a vysokých škôl. Je tiež jedným 
z praktických naplnení Memoranda o spolupráci medzi  Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
a spoločnosťou Cisco Systems, a.s. v rámci globálnej vzdelávacej iniciatívy programu Sieťových 
akadémií Cisco.  
     Výrazným krokom vpred je zapojenie školy do projektu SANET do škôl, teda programu 
akademickej počítačovej siete SANET, v ktorom škola získala optické pripojenie na internet 
100Mbps, čo výrazne ovplyvní zvýšenie prenosovej rýchlosti dát z internetu a skvalitnenie výuky 
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v oblasti PC. Cieľom projektu je rozšíriť infraštruktúru akademickej dátovej siete SANET. Projekt sa 
zaoberá vytvorením vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry.  
     Jednou z najhodnotnejších akcií školy bola výstava drevárskych a strojárskych výrobkov v júni 
2013 v Bruseli, kde sa prezentovali nápady a šikovnosť našich žiakov a majstrov odbornej výchovy aj 
učiteľov. Nechýbali drevené modely motoriek, tradičné truhlice, hrací stolík, kocka Tomi pre deti alebo 
drevená mapa Európy.  
Nádherné dizajnové diela z dreva a kovu boli prezentované priamo v reprezentačných priestoroch v 
sídle Európskej komisie v Bruseli na samostatnej výstave s názvom "Minulosť a budúcnosť očami 
slovenských študentov" pod patronátom predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu EK a 
slovenského komisára európskeho kabinetu Maroša Šefčoviča. Výstava vyvrcholila počas summitu 
lídrov krajín Európskej únie v dňoch 27. – 28. júna 2013. Výstava sa vďaka agentúre TA-DE-S, OZ 
Talentované deti Slovenska, Prešovskému samosprávnemu kraju a kancelárii podpredsedu EK M. 
Šefčoviča konala pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. 
Vyvrcholením výstavy 28. 6. 2013 bolo spoločné stretnutie slovenských diplomatov pôsobiacich v 
Bruseli s ich zahraničnými partnermi a autormi výstavy za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica.  
     Škola organizuje vo svojich priestoroch zaujímavu akciu pod názvom „Deň remesiel“, prehliadku 
tvorivosti, fantázie, umu a šikovnosti ľudských rúk. Zaujímavé a pestré celodenné podujatie, ktoré 
ponúka netradičný pohľad na tradičné remeslá až po súčasnú modernú podobu technológií 
opracovania materiálov a výroby výrobkov. Ukážky remeselných zručností sú prezentované priamo 
ľudovými majstrami. Cieľom školy je podporiť oživenie remesiel a zvýšenie záujmu žiakov a verejnosti  
o remeslá. 

     Množstvo záujmových krúžkov umožňuje rozvíjať záujmové ale aj tvorivé a odborné schopnosti 
žiakov. Každoročne sa žiaci zúčastňujú na celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti 
a umiestňujú sa na popredných miestach. So svojou prácou drevoorechvá doska DODO sa žiaci 
zúčastnili na výstave ESE  2004 v Drážďanoch a na súťaži mladých vedcov EÚ v Dubline.  

     SOŠD veľmi úzko spolupracuje s podnikateľskou sférou. V súčasnej dobe sa zintenzívnila 
spolupráca s novým manažmentom najväčšieho podniku v regióne, akciovou spoločnosťou Bukóza 
Holding, a.s. Hencovce, ktorá má záujem o odborné vzdelanie a prípravu žiakov. Uplatnenie v tejto 
spoločnosti nájdu nielen absolventi drevárskych odborov, ale predovšetkým odboru chemická 
informatika, ktorý práve pre potreby Bukózy Holding a.s. chceme v najbližšej dobe opäť verejnosti 
ponúknuť. Výrazne pomôcť regiónu by mal aj v súčasnej dobe budovaný priemyselný park, v ktorom 
by sa mali etablovať mnohé firmy v rôznej profesijnej skladbe. Pripraviť kvalifikovaných odborníkov pre 
tieto subjekty je teda našou prioritnou úlohou.  
     Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali 
všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, 
aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  
množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych profesiách. Všetky zistenia 
a použité prostriedky prieskumu sú uvedené vo SWOT analýze, ktorá je pravidelne podľa zmien 
vonkajších a vnútorných vplyvov aktualizovaná. Vychádzajúc z uvedenej SWOT analýzy:   

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

 škola je stále strednou školou s najvyšším počtom študijných odborov drevárskeho 
zamerania v Prešovskom kraji a s komplexnosťou štúdia – učebné odbory – študijné odbory 
– nadstavbové štúdium – konzultačné stredisko DF TU Zvolen, 

  záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov), 

  výborné výsledky v celoslovenských súťažiach SOČ (1. až 3. miesto, zvláštne ocenenia) 
a v súťažných prehliadkach Amavet, ESE v  Drážďanoch (Nemecko) a Dubline (Írsko), 

  kvalitné vybavenie školy výpočtovou technikou, s vlastnou sieťou a Internetom s optickým 
pripojením, 

  komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, športový areál), blízkosť 4 
základných škôl a dvoch sídlisk, 

  kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

  dobrá spolupráca so SOŠD vo Zvolene, Spišskej Novej Vsi a drevárskou fakultou 
Technickej univerzity vo Zvolene, 

  dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú využívané 
v čase mimo vyučovania), 
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  zabezpečenie odborného výcviku v kmeňových a zmluvných podnikateľských subjektoch, 

  záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

  možnosť čiastočného materiálno – technického zabezpečenia školy aj vlastnou výrobnou 
činnosťou. 

. 

· Slabou stránkou školy je  

  nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební, telocvične a dielní, 

  sociálne a ekonomicky slabší región, 

  chýbajúce vhodné priestory pre knižnicu, 

  chýbajúca gymnastická (malá) telocvičňa, 

  slabšie využitie školskej jedálne.  
 

· Príležitosti školy signalizujú 

  región je bohatý na množstvo drevnej hmoty, pričom tu prevláda priemysel na spracovanie 
dreva, čo je predpoklad pre uplatnenia našich absolventov, 

  výstavba priemyselného parku vo Vranove nad Topľou, 

  fungujúce partnerstvo s podobnými školami, 

  otvorenie nových študijných odborov – mechanik počítačových sietí, chemická informatika, 
technické lýceum, prevádzka a ekonomika dopravy a elektromechanik so zameraním na 
silnoprúdovú techniku,  

  možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce vo Vranove nad Topľou 
(zváračské kurzy), 

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

  nadštandardná spolupráca s najväčším zamestnávateľom v regióne – Bukóza Holding, a.s. 
Hencovce.  

 

· Prekážky v rozvoji školy (ohrozenia) sú 

  nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy a na modernizáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 

  nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

  nízka priemerná mzda v regióne, 

  klesajúci záujem rodičov a žiakov o vyučenie v profesiách, resp. o štúdium v SOŠ na 
Slovensku, 

  slabá spolupráca s rodičmi problémových žiakov pre nezáujem rodičov. 

3.4 Charakteristika školy 

Na škole, ktorá je 3 podlažná s pribudovaným podkrovím, v súčasnosti študuje celkom 310 žiakov v 
14 triedach, z toho je 10 tried študijných odborov, 4 triedy učebných odborov. Okrem klasických tried 
škola disponuje pomerne širokou škálou odborných učební: - učebňa cudzích jazykov (komplexne 
vybavená audiovizuálnou a výpočtovou technikou), učebňa elektrotechniky a meraní, učebňa pre 
cvičné firmy, učebňa strojopisu, učebňa pre technické kreslenie a konštrukčné cvičenia, a tri učebne 
výpočtovej techniky – pre účtovníctvo, grafické systémy a vyučovanie informatiky a výpočtovej 
techniky. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihrisko s umelou 
trávou, dve tenisové ihriská, atletickú antukovú 100 metrovú dráhu, odpočinkový altánok s grilom. 
Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú kabinety a zborovňu. 
Škola je veľmi dobre vybavená  technikou PC, audiovizuálnou technikou a dataprojektormi.  Na škole 
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sú tri miestnosti s interaktívnou tabuľou. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so 
žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, 
telocvičňa má vlastné v súčastnosti zrekonštruované hygienické priestory a sprchy. Škola má všetky 
okná plastové, zároveň výmena okien a zateplenie bolo realizované v kovoobrábacích dielňach 
a priľahlých šatniach. V roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia telocvične (úprava palubovky, 
výmena okien, obnova náterov, uteplenie vonkajšieho plášťa). Súčasne boli rekonštruované sociálne 
zariadenia v školskej časti na prízemí a 1. poschodí. V roku 2011 bola realizovaná výmena strešných 
okien v podkrovných priestoroch a kompletne zrekonštruované uteplenie podkrovia.    

 

 

Na konci roka 2009 boli zrealizované 3 odborné učebne vybavené modernou výpočtovou 
a audiovizuálnou technikou pre realizáciu odborného výcviku v študijunom odbore mechanik 
počítačových sietí, bola zriadená jedna oddychová miestnosť pre žiakov a návštevy rodičov. Máme 
vypracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu na ďalšiu rekonštrukciu súčasnej telocvične 
a výstavbu gymnastickej telocvične s posilňovňou.  

Dielne praktického vyučovania sú stavebne pripojené k budove školy. Majú adekvátne vybavenie 
pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Obsahujú dve kovoobrábacie 
dielne, tri dielne pre odbor autoopravár, päť učební pre odbor mechanik počítačových sietí, tri 
oddelenia pre ručné opracovanie dreva, veľkú dielňu strojového opracovania dreva, priestor pre 
povrchovú úpravu dreva, pomerne rozsiahle skladové priestory. Naším cieľom je postupne vybaviť 
všetky dielne modernejším strojovým a diagnostickým zariadením. V súčasnosti bolo realizované 
utepľovanie stropov dielenského vyučovania.  

     Škola zároveň disponuje Zváračskou školou, kde žiaci, ale aj široká verejnosť môže získať všetky 
bežné druhy zváračských oprávnení, vrátane kurzu zvárania plastov. V areáli akciovej spoločnosti 
Bukóza Holding, a.s. Hencovce má škola vlastné dielenské priestory pre opracovanie dreva vrátane 
zrekonštruovaných šatní a sociálnych priestorov, ktoré však vzhľadom na pokles počtu žiakov 
v súčasnosti nevyužíva.   

Školský internát má v súčasnosti vzhľadom na nízky počet ubytovaných žiakov pozastavenú činnosť. 
Budova je súčasťou školy a je s ňou prepojená. Kapacita pre ubytovanie je takmer 150 osôb. 
Samostatné bunky obsahujú dve izby štandardne vybavené s vlastným hygienickým kútikom (WC, 2 
umývadlá, sprchový kút). Je to 5-poschodová budova. Voľné ubytovacie kapacity sú využívané ako 
kancelárske priestory školy, ale aj cudzích subjektov a taktiež ako ubytovňa pre firemné ubytovanie. 
Budova má vlastnú spoločenskú miestnosť s televízorom a domácim kinom, internetovú miestnosť, 
študovňu a  posilňovňu. Cena za ubytovanie je od 8,50 až po 19,90 (apartmán) na osobu. 

Pri škole pracuje Rada školy, ktorá má 11 členov. Podieľa sa na riadení školy, vyjadruje sa 
k zásadným koncepčným otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu a smerovania školy. Žiacka 
školská rada na našej škole zastupuje záujmy žiakov. 

3.4.1 Plánované aktivity školy 

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

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v širokej ponuke záujmových 
krúžkov: 

Por.  
číslo 

Názov krúžku Oblasť 

1. Krúžok anglického jazyka I Cudzie jazyky 

2. Krúžok anglického jazyka II Cudzie jazyky 

3. Nemčina s úsmevom Cudzie jazyky 

4. Internetový krúžok Výpočtová technika 

5. Digitálny svet Výpočtová technika 

6. Futbalová miniliga I Šport 

7. Futbalová miniliga II Šport 

8. Futbalová miniliga III Šport 

9. Krása kovu I Výrobky z kovov 

10. Krása kovu II Výrobky z kovov 

11. Motokárový krúžok Šport  

12. Counter-Strike I PC hry  

13. Counter-Strike II PC hry 

 Súťaže:  

Škola je organizátorom viacerých súťaží a zároveň sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží 
miestneho, obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti žiaci našej školy reprezentovali 
Slovenskú republiku na Súťaži mladých vedcov EÚ v Írsku a Európskom fóre mladých vedcov v 
Nemecku. Od roku 1994 sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňovali na celoslovenskej prehliadke 
SOČ, kde niekoľkokrát vystúpili aj na stupne víťazov. Na súťaži Mladý tvorca Nitra 2008 získali žiaci 
školy ocenenie TOP výrobok v drevárskych výrobkoch. Úspešná bola škola v minulosti aj v športových 
súťažiach, kde súťažila v rezortných celoštátnych súťažiach vo volejbale (1981–Ostrava-1.miesto, 
1989-  Pardubice - 2.miesto, Súťaž MH SR – 1996 a 1997 zhodne 1. miesto v SR), a v stolnom tenise 
(1993 -1998 – nepretržite účasť v celoslovenskom finále, 2 krát víťazi celoslovenského kola). 

V roku 2011 v súťaži Lastovičky v akcii vo využití Hoffmannovho prístroja pri vyhotovovaní rôznych 
typov spojov (pomocou lastovičiek) obsadil žiak školy 1. miesto v rámci Slovenska s prácou „Kufrík“.  
V rámci výstavy Mladý tvorca 2011 získala škola 3 ocenenia TOP výrobok v kategóriách 
drevospracujúca výroba za Prezentačnú drevenú motorku, elektrotechnika a energetika za Mikrorúru 
a panel na simuláciu PC sietí, ktorý získal aj ocenenie Ministra hospodárstva SR. V športových 
súťažiach najvýraznejší úspech zaznamenali žiaci školy obsadením 5. miesta na Majstrovstvách SR 
v atletike v behu na 1500 metrov a 3000 metrov.    

     Na všetky tieto úspechy chceme nadväzovať aj v nasledujúcom období a preto budeme 
organizovať aj tieto školské súťaže:  

1) Olympiáda v anglickom jazyku  
2) Olympiáda v nemeckom jazyku 
3) Matematický kvíz                    
4) Matematická súťaž                  
5) Olympiáda ľudských práv   
6) Hviezdoslavov Kubín              
7) Mladý účtovník  
8) S O Č  
9) Športové súťaže vo futbale, volejbale, stolnom tenise a basketbale 
10) Súťaž zručnosti o najlepšieho žiaka v učebných a študijných odboroch v jednotlivých 

ročníkoch                                                               
11) Súťaž OBP pre žiakov školy  
12) Lastovičky v akcii   
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Majstri SR vo volejbale v pôsobnosti MH SR                   Žiaci školy pri nakrúcaní relácie „Urob si sám“ 
( r.1996 a 1997)                                                                  s hercom a moderátorom relácie M. Dočolomanským 

     

 Športovo-turistické akcie 

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické 
podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť 
a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov vyučovacích 
predmetov a plánov predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy školy a environmentálnej 
výchovy a zdravého životného štýlu. Budú to predovšetkým tieto podujatia:  
 
- účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov I. a II. ročníka,  
- kurz pohybových aktivít – lyžiarský alebo snowboardingový pre žiakov I. ročníka v rozsahu 5 dní po 6 

hodín, 
- kurz pohybových aktivít - plavecký alebo turistický pre žiakov II. ročníka v rozsahu 5 dní po 6 hodín, 
- školská liga vo futbale žiakov, 
- realizácia aktivít v súvislosti so zapojením školy do projektu Otvorená škola – oblasť športu, 
- olympijský festival detí a mládeže Slovenska, 
- realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníkov študijných odborov a II. ročníkov 

učebných odborov v rozsahu 3 dni po 6 hodín s rešpektovaním výstupného vzdelávacieho štandardu 
učiva „Ochrana života a zdravia“. 

 Exkurzie 

             Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického 
a praktického vyučovania, ale aj pre poznanie nových poznatkov, technických, technologických 
riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi. V najbližšom období budeme 
realizovať pre žiakov nasledovné exkurzie: 
 

- Vranov - okresná knižnica - pre žiakov prvého ročník študijných odborov, 
- Nitra – „ Autosalón “ - pre žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy 

a dopravná prevádzka a učebného odboru autoopravár, 
- Nitra – „ Výstava nábytku “ - pre žiakov študijných a učebných drevárskych odborov,  
- Nitra (Brno)  – Strojársky veľtrh pre žiakov študijných a učebných strojárskych odborov, 
- Prešov – výrobná strojárska organizácia pre žiakov študijných a učebných strojárskych odborov, 
- Bánovce nad Ondavou - Literárne múzeum P. Horova pre žiakov končiacich 

maturitných ročníkov, 
- Michalovce – spoločnosť Siemens - pre žiakov učebných odborov autoopravár, 
- Vranov – Š - Autoservis  - pre žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy 

a dopravná prevádzka a učebného odboru autoopravár, 
- Vranov – okresné múzeum – pre žiakov 2. ročníka denného a 1. ročníka nadstavbového 

štúdia, 
- Košice - U. S. STEEL - pre žiakov študijných a učebných strojárskych odborov, 
- Prešov /Košice/ - Divadelné predstavenie – študijné odbory SOŠD,  
- Košice – divadelné predstavenie v anglickom jazyku,    
- Michalovce – Hvezdáreň – žiaci 1.ročníka, 
- Michalovce – Zemplínske múzeum – žiaci 1.ročníka,   
- Sabinov – Sanas, a.s. -  pre žiakov 1.ročníka študijných drevárskych odborov,  
- Snina - Píla Beky -  pre žiakov 1.ročníka študijných drevárskych odborov,          
- Košice – Centroglob - prezentácia drevárskych strojov a materiálov - pre žiakov 1.ročníka 

študijných a učebných drevárskych odborov, 
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- Vranov – Okresný súd – návšteva súdneho pojednávania pre žiakov 2. ročníka SOŠD, 
- Vranov – firmy regiónu -  pre žiakov 1.ročníka študijných drevárskych odborov.  
- exkurzia žiakov študijného odboru mechanik počítačových sietí na Fakulte elektroniky 

a informatiky TU v Košiciach - 3D monitor zobrazujúci bez použitia ďalších pomôcok, 
zobrazenie virtuálnej 3D reality, nastavovanie parametrov počítačovej siete. 

 Spoločenské a kultúrne podujatia 

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším 
propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, 
rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia: 

- spoločensko-športové podujatie „ Európskeho dňa rodičov a školy “, 
- hudobný výchovný  koncert v MsDK Vranov nad Topľou, 
- Deň otvorených dverí SOŠD, 
- Deň remesiel, 
- výstava výrobkov žiakov školy vo vestibule SOŠD, 
- propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov SOŠD v základných 

školách  
- okresu,  
- účasť na Burzách práce, 
- spoluorganizácia celoslovenskej Abilympiády pre ľudí s diagnózou Sclerosis multiplex 

v priestoroch  
- SOŠD, 
- slávnostný zápis študentov 1. ročníka Konzultačného strediska Drevárskej fakultu TU Zvolen  
- v priestoroch SOŠD. (v prípade otvorenia ročníka) 

 Mediálna propagácia 

Jednou z najhodnotnejších akcií školy bola výstava drevárskych a strojárskych výrobkov v júni 2013 v 
Bruseli, kde sa prezentovali nápady a šikovnosť našich žiakov a majstrov odbornej výchovy aj 
učiteľov. Nechýbali drevené modely motoriek, tradičné truhlice, hrací stolík, kocka Tomi pre deti alebo 
drevená mapa Európy.  
Nádherné dizajnové diela z dreva a kovu boli prezentované priamo v reprezentačných priestoroch v 
sídle Európskej komisie v Bruseli na samostatnej výstave s názvom "Minulosť a budúcnosť očami 
slovenských študentov" pod patronátom predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu EK a 
slovenského komisára európskeho kabinetu Maroša Šefčoviča. Výstava vyvrcholila počas summitu 
lídrov krajín Európskej únie v dňoch 27. – 28. júna 2013. Výstava sa vďaka agentúre TA-DE-S, OZ 
Talentované deti Slovenska, Prešovskému samosprávnemu kraju a kancelárii podpredsedu EK M. 
Šefčoviča konala pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. 
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Mediálna propagácia pomáha aktuálne informovať verejnosť, rodičov a žiakov školy o dianí v škole, jej 
profilácií a úspechoch. Mediálna propagácia bude realizovaná nasledovnými aktivitami : 
- aktualizácia www stránky školy ( www.sosdvv.edu.sk, www.sosdvv.edupage.sk) a www stránok 

predmetových komisií a výchovného poradenstva, 
- pravidelné články o podujatiach a úspechoch školy v regionálnych týždenníkoch Vranovské noviny,              
  Novinky, Spektrum a v regionálnej televízii 
- propagačný videoklip o odboroch školy v regionálnej televízii a televízii MSDN, 
- PR článok a propagácia študijných a učebných odborov školy v denníku Korzár, 
- propagácia školy v komorovom Mesačníku OPH RK SOPK (Obchod-Priemysel-Hospodárstvo), 

ktorý vydáva SOPK. 

 Besedy a pracovné stretnutia 

Škola bude organizovať a aktívne sa zúčastňovať besied, ktoré majú upevňovať výsledky výchovno – 
vzdelávacieho procesu. Budú to predovšetkým besedy a pracovné stretnutia na nasledujúce témy: 
 

- boj proti rasizmu, diskriminácii, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, 
- rasovej znášanlivosť a xenofóbia, 
- Medzinárodný týždeň vzdelávania, 
- Svetový deň boja proti AIDS,  
- Deň eura, 
- Európsky deň jazykov,  
- Európsky týždeň udržateľnej energie, 
- Svet high-tech technológií, 
- Európsky týždeň miestnej demokracie, 
- Európsky týždeň BOZP, 
- beseda s pracovníkom OR PZ na tému protidrogová prevencia a kriminalita mládeže, 
- beseda s pracovníkmi Úradu práce pre žiakov tried končiacich ročníkov, 
- v rámci triednických aktivity (pred-nášky, interaktívne tréningy, vzťahy v triede) k výchove 

k manželstvu a rodičovstvu (Sex, AIDS a vzťahy, On a ona dokonalí, Komunikácia, riešenie 
konfliktov), prevencii drogových závislostí (Drogy, Sebahodnota), prevencii násilia a prevencii 
nezamestnanosti (Boj proti rasizmu, Pracovať sa oplatí,   Ako byť úspešný, Hľadáme si 
zamestnanie), ľudským právam, . 

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

3.5 Charakteristika pedagogického zboru 

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov tvorí 54 
pedagogických zamestnancov (25 učiteľov a 12 majstrov odbornej výchovy), z ktorých niektorí 
pracujú aj na čiastočný pracovný úväzok a štyria vyučujúci náboženskej výchovy ako externí 
zamestnanci. Priemerný vek pedagógov je okolo 45 rokov. Všetci pedagógovia spĺňajú požiadavky 
na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovná poradkyňa školy a členovia vedenia školy majú 
okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti 
výchovného poradenstva a školského manažmentu. Mnohí pedagogickí zamestnanci už v minulosti 
absolvovali rôzne formy ďalšieho vzdelávania vrátane I. a II. kvalifikačnej skúšky. V súčasnosti sú 
pracovníci podľa kariérového stupňa zaradení nasledovne:  
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a) samostatný pedagogický zamestnanec   - 18  
b) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou  - 15 
c) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou -   4 

 Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj rodičia a 
tréneri. Chod školy zabezpečuje okrem pedagogického zboru aj 22 nepedagogických zamestnancov. 
V škole pracuje 7 predmetových komisií.  

3.6 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Podrobný a konkrétny plán  vzdelávania pedagogických zamestnancov je súčasťou plánu 
kontinuálneho vzdelávania a adaptačného vzdelávania školy.  Manažment školy považuje za prioritnú 
úlohu zabezpečiť: 

· uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe, 
· príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových 

spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT, 

· príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu, 
· motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 
· zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

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

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

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

· príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami, interaktívnou tabuľou a pod.,  

· príprava pedagogických zamestnancov na interaktívne vyučovanie s využívaním dostupných 
portálov ako jen Digipédia, zborovňa, bez kriedy, naučteviac, ...,  

· príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými softvérmi z oblasti grafických 
systémov, diagnostiky áut a údržby počítačových sietí, 

· zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

· sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému, 

· príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie, 
· príprava pedagogických zamestnancov pre prácu v tvorivom  humanistickom duchu. 

3.7 Medzinárodná spolupráca 

     Manažment školy sa bude v najbližšom období snažiť o opätovné nadviazanie spolupráce so 
školou v Poľsku (Zeszpol szkol drzewnych v Lesku), ktorá po rokoch spolupráce bez bližšieho udania 
dôvodu v roku 2003 sa odmlčala a prerušila kontakty s našou školou. Pokiaľ sa to nepodarí, formou 
výzvy cezhraničnej spolupráce nadviažeme kontakty s inou školou podobného zamerania v Poľskej 
republike, ale aj v Českej republike. Pre rozvoj jazykových schopností žiakov aj pedagógov sa 
budeme snažiť nadviazať kontakty so školou v európskej neslovanskej teritoriálnej oblasti.    
     Škola sa v prípade úspešnosti projektu zapojí do projektu Comenius Mobility (školské partnerstvá), 
v rámci ktorých chceme dať žiakom našej školy možnosť zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom 
jazyku, spoznať odlišné kultúry, zvyky a tradície a oboznámiť sa s rôznymi typmi škôl a ich žiakmi v 
zahraničí. Žiaci by dostali možnosť pracovať s rovesníkmi z iných krajín v zahraničí a rozšírili si svoje 
vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. Jedným z dôvodov tejto aktivity bude odstrániť predsudky v 
chápaní rôznych kultúr a aktívne sa začleniť do procesu globalizácie.  
     V rámci projektu Leonardo chceme poskytnúť žiakom rôznych odborov možnosť trojtýždňových 
zahraničných stáží vo výrobných podnikoch.  
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3.8 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

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

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú najvýznamnejším partnerom školy. Bez tejto spolupráce ďalší rozvoj školy nie je možný. 
Rodičia rozhodujú o umiestnení dieťaťa na našu školu a preto majú právo zaujímať sa o jej ďalšie 
napredovanie. Spoluprácu školy s rodičmi si nepredstavujeme iba podporou školských aktivít formou 
príspevku z rodičovskej rady, ale predovšetkým aktívnou spoluprácou pri tvorbe strategických 
dokumentov SOŠD určujúcich smer napredovania školy. V súčasnosti každá trieda školy má svojho 
zástupcu v Rodičovskej rade a štyria zástupcovia rodičov sú aj v Rade školy. Manažment školy chce 
ponúknuť rodičom svoje technické zabezpečenie (učebne z PC), personálnu vybavenosť pre 
osobnostný rozvoj samotných rodičov. Ponúka rodičom spoločné podujatia na športoviskách aj 
v spoločenských priestoroch školy. Často pri neformálnych stretnutiach vznikajú podnety pre ďalšiu 
spoluprácu a prehlbujú vzťah medzi školou a rodičmi. Príkladom by mali byť aj podujatia Európskeho 
dňa rodičov a školy.  Dôležitý je osobný a neustály kontakt rodiča s triednym učiteľom. Spoločným 
cieľom je spokojnosť žiaka, rodiča aj pedagóga. 

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje so zamestnaneckými organizáciami v regióne. Zameriava sa podľa 
profilácie školy na firmy a organizácie z oblasti drevospracujúceho priemyslu, strojárskeho priemyslu 
a autoopravárenstva. V súčasnej dobe sa vyhľadávajú organizácie spravujúce počítačové systémy 
a siete pre odbor mechanik počítačových sietí. 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. V poslednom 
roku po vstupe nových majiteľov do najväčšieho podniku v regióne – akciovej spoločnosti Bukóza 
Holding, a.s. Hencovce sa výrazne zlepšila spolupráca medzi školou a touto spoločnosťou. 
Požiadavky tejto spoločnosti na to, čím všetkým by mal absolvent školy disponovať preto v spolupráci 
s pedagogickým zborom školy sa pretavujú do obsahu učiva. V nadväznosti na túto skutočnosť sa 
uskutočnilo 23. 10. 2010 slávnostné podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorá vytvára rámec 
na nadštandardnú spoluprácu SOŠD a najväčším zamestnávateľom v regióne, akciovou spoločnosťou 
Bukóza Hencovce, aj v oblasti materiálno-technického vybavenia.  

     Okrem a.s. Bukóza Holding, a.s. Hencovce škola aktívne spolupracuje aj s inými firmami z oblasti 
nábytkárstva a čalúnnictva – Čalúnictvo Truchan-Michalov, autoservisov - Š–autoservis Vranov, SAD 
Vranov, Pneuservis J. Kažík Vranov, Autoškola Madura Vranov, Autoservis KA-MI-ON, s.r.o. Vyšný 
Žipov, PEMANG-VT, s.r.o., strojárskeho priemyslu (Tecák – KOVO Vranov, LPH Vranov, Štýl Ivanov, 
s.r.o. Vranov), výpočtovej techniky – 3Soft Vranov, ZŠ a MŠ Rakovec a iných oblastí – UNIMONT 
VMS, s.r.o. Dlhé Klčovo, Pozemstav Čemerné. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú 
pravidelne na zasadaniach Rady školy, aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori, 
sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov 
zamestnáva aj našich absolventov. Vďaka členstvu školy v Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komore sa zástupcovia zamestnávateľských organizácii zúčastňujú ako členovia komisií záverečných 
a maturitných skúšok. 

Iní partneri 

             K životu školy patrí spolupráca s ďalšími partnermi. V prvom rade sú to okolité základné 
školy : ZŠ Juh, ZŠ ul. Bernolákova, ZŠ ul. Lúčna, CZŠ ale aj ďalšie ZŠ vo Vranove nad Topľou – ZŠ 
sídlisko II. a ZŠ ul. Kukučínova. Tieto školy sú partnermi pri príprave žiakov pre našu školu a podieľajú 
sa pri ich výbere SŠ. Ďalšími partnermi sú stredné školy regiónu: SOŠ ul. A. Dubčeka, Spojená škola 
v Čaklove, Obchodná akadémia a Gymnázium vo Vranove nad Topľou, ktoré spolupracujú pri 
koordinácii rôznych podujatí, ale aj vzdelávacích postupov. Spolupracujúcimi partnermi sú aj vysoké 
školy, ktoré časť našich absolventov neskôr navštevuje. Najvýraznejšia úzka spolupráca je 
predovšetkým s Drevárskou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá na pôde SOŠD má aj 
svoje konzultačné stredisko pre externých študentov fakulty.  
         Ďalšími partnermi vo výchovno–vzdelávacej a poradenskej funkcii sú Centrum voľného času, 
Pedagogicko-psychologická poradňa, Akadémia vzdelávania, zriaďovateľ školy Úrad PSK -   
predovšetkým Odbor školstva, Krajský školský úrad, Mestský športový klub, Mestský futbalový klub, 
Mestský dom kultúry, Okresné vlastivedné múzeum, Slovenská obchodná a priemyselná komora 
a ďalší. Každý z týchto partnerov má nezastupiteľné miesto pri organizácii života školy. 
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4  Charakteristika školského vzdelávacieho programu v učebnom odbore 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 

 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola drevárska  
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denné štúdium pre absolventov ZŠ 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

Cieľom školského vzdelávacieho programu pre učebný odbor je vzdelávanie a výchova 
kvalifikovaných odborníkov pre všetky odvetvia národného hospodárstva, kde sa vyrábajú a opravujú 
cestné motorové vozidlá. 

Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na 
komplexné riešenie výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre 
prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie 
nových  technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére a v službách. 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Autoopravár v učebnom odbore 2487 2 01 autoopravár 
mechanik zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je väčšinou 
organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku 
v škole a priamo na pracoviskách zamestnávateľov.  

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech na základnej 
škole za posledné štyri roky štúdia, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 
základných škôl MONITOR, výsledky z profilového predmetu matematika na základnej škole ako aj 
záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie 
skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je 
príprava zameraná na oblasť automobilov, diagnostiky a základov strojárstva. V rámci odborného 
výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti v oblasti strojárstva a opráv automobilov. Veľký 
dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
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slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať 
s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si 
vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík 
a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli 
vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 
vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, 
súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác 
a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých 
predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 
základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Lúčnej 1055, Vranov nad Topľou. Praktická 
príprava prebieha v školských odborných dielňach, alebo priamo u zamestnávateľov, ktorý sú našimi 
kmeňovými partnermi.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 
konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj 
kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, 
komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať 
sa.  

Školský vzdelávací program Autoopravár je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. 
V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov 
a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporúčanie špeciálnych pedagógov 
a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie 
poruchy a možnosti školy. Učebný odbor 2487 H 01 autoopravár nie je vhodný pre žiakov 
s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti 
budú prezentovať na súťažiach zručnosti školského ale aj oblastných kôl. Týchto aktivít sa zúčastnia 
aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, 
húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany 
zamestnávateľov.  

Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) ponúka našim žiakom efektívne 
využívať svoj voľný čas.  
Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane 
výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom, 
jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo 
strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 
objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.   
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4.2 Základné údaje o štúdiu 

 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy. 
Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 
Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  Vysvedčenie o záverečnej skúške 
Výučný list  

Poskytnutý stupeň vzdelania:  Stredné odborné vzdelanie 
Klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3C 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Výkon činností pri výrobe, servise a opravách automobilov. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných 
učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – 
úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A 

4.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Autoopravár v učebnom odbore 2487 H 01 autoopravár- 
mechanik zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná 
v dvojtýždňových cykloch – strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň 
odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je väčšinou organizované v priestoroch školy na Lúčnej 1055, Vranov nad 
Topľou.  

Všeobecnú zložka určuje skladba povinných všeobecnovzdelávacích predmetov. Charakteristika 
obsahových štandardov je definovaná Štandardom stredoškolského odborného vzdelávania 3C. 
V jazykovej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa kladie dôraz na všeobecné a komunikatívne 
kompetencie zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka. V spoločenskovednej časti všeobecnej zložky 
vzdelávania sa kladie dôraz na obsah učiva humanitných a spoločenskovedných disciplín. 
V prírodovednej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa kladie dôraz na obsah učiva, ktoré umožňuje 
preniknúť do dejov, ktoré prebiehajú v živej i neživej prírode a sú nevyhnutné pre zvládnutie učiva 
odbornej zložky vzdelávania. 

Odborné vzdelávanie určuje skladba povinných a voliteľných odborných predmetov s výrazným 
podielom praktického vyučovania. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje formou odborného výcviku. 
Charakteristika obsahových zložiek štandardov je definovaná Štandardom stredoškolského 
odborného vzdelávania pre stupeň 3C. 

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, alebo priamo na 
pracoviskách zamestnávateľov.  

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 
SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.  
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4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do učebného odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik môžu byť prijatí uchádzači 
s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

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

· prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia 
chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

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

· prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 
a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

· psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 

· prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

· endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  
· chronickými chorobami pečene. 

Do odboru môžu byť prijatí iba uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil 
dorastový lekár. Odbor nie je vhodný pre mladistvých so zmenenou pracovnou schopnosťou. V 
prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzač pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej 
posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.  

4.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre učebný odbor. 

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.).  

V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené podmienky na zaistenie bezpečnosti 
a hygieny práce. Priestory pre výučbu zodpovedajú svojimi podmienkami požiadavkám stanoveným 
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 a to v rozsahu určenom učebnou osnovou. 
Ak to vyžaduje charakter činnosti, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať. Žiaci majú 
zakázané vykonávanie prác so zvýšeným nebezpečenstvom. Základnými podmienkami bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

· dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, s hygienickými predpismi, 
s technickými predpismi a technickými normami, protipožiarnymi predpismi a s technologickými 
postupmi, pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných 
prostriedkov, 

· vyžadovanie a kontrolovanie dodržiavania predpisov uvedených v predchádzajúcom bode,  
· 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: 
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o 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, 

o práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený majster odbornej výchovy alebo iný pedagogický 
pracovník v závislosti od charakteru výučby, práce, podmienok a tematického celku výučby.  

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

· Pracovný odev (montérková súprava) 
· Pokrývka hlavy (čiapka) 
· Pracovná obuv  
· Hygienické potreby 

· Palcové pracovné rukavice 

Pri vykonávaní činností súvisiacich s prípravou žiaka na povolanie sa vyžaduje používanie 
osobných ochranných a pracovných prostriedkov podľa platných  predpisov. 

 
Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, 
kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu poučí 
účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o 
poučení podpíšu všetci poučení účastníci a osoba, ktorá poučenie vykonala.  
Pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode 
alebo školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.  
Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného 
pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov.  
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5  Kompetencie (profil) absolventa učebného odboru 2487 H 01 

autoopravár - mechanik 

5.1 Celková charakteristika absolventa 

Učebný odbor 2487 H 01 autoopravár - mechanik pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím 
základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických 
zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise 
a opravách automobilov.  

Obsah vzdelávania a prípravy má spoločný základ v prvom ročníku a vo svojich zameraniach 
v druhom a treťom ročníku poskytuje odborné vedomosti a zručnosti v súlade so štruktúrou povolaní 
v autoopravárenstve. Všeobecné vzdelávanie určuje skladba povinných všeobecnovzdelávacích 
predmetov. Charakteristika obsahových štandardov je definovaná Štandardom stredoškolského 
odborného vzdelávania 3C. V jazykovej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa kladie dôraz na 
všeobecné a komunikatívne kompetencie zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka. 
V spoločenskovednej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa kladie dôraz na obsah učiva 
humanitných a spoločenskovedných disciplín. V prírodovednej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa 
kladie dôraz na obsah učiva, ktoré umožňuje preniknúť do dejov, ktoré prebiehajú v živej i neživej 
prírode a sú nevyhnutné pre zvládnutie učiva odbornej zložky vzdelávania. Odborné vzdelávanie 
určuje skladba povinných a voliteľných odborných predmetov s výrazným podielom praktického 
vyučovania. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje formou odborného výcviku. Charakteristika 
obsahových zložiek štandardov je definovaná Štandardom stredoškolského odborného vzdelávania 
pre stupeň 3C. 

Absolvent má byť schopný vykonávať povolania ako v živnostenských prevádzkach, tak 
i v priemyslových prevádzkach. 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže 
pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového 
nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu 
umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi 
vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom 
odbore.  

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy 
povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou analytickej štúdie. 
Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 
a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

Prijatiu uchádzača do odboru z hľadiska zdravotného stavu prekážajú poruchy nosného a pohybového 
systému, ktoré obmedzujú dobrú pohybovú funkciu a práce vo vynútených polohách, poruchy chrbtice, 
postihnuté dolné a horné končatiny obmedzujúce manuálnu zručnosť. Ďalej prekáža sklon k chorobám 
z nachladnutia, chronické a alergické onemocnenie kože, najmä rúk. Odbor nie je vhodný 
pre mladistvých so zmenenou pracovnou schopnosťou a taktiež prekážajú choroby nervové, najmä 
onemocnenie sprevádzané poruchami pohybových funkcií a koordinácií, záchvatové stavy, poruchy 
sluchu, poruchy zraku. Do odboru môžu byť prijatí iba uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť 
posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár. 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese 
musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – 
zákonov, vykonávajúcich vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od 
všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre učebný odbor. V priestoroch určených 
na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie 
bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným 
rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnou osnovou. Ak 
to vyžaduje charakter činnosti, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať. 
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Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rozumieme: 

- dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  
     s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, 
-    používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom 
-   používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov vykonávanie 
     stanoveného dozoru 
 

5.2 Kompetencie absolventa 

Absolvent učebného odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik po absolvovaní vzdelávacieho 
programu disponuje týmito kompetenciami: 
 

5.2.1 Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v ŠkVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k 
tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie 
chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších 
charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne 
občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych 
pracovných a životných situáciách počas svojho celého života. Kľúčové kompetencie ako výkonové 
štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích 
stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho 
predmetu. 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠkVP 
vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

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

Absolvent má: 

- spoľahlivo vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
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- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre 

ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní 
určené kompetencie zvládnuť, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v 

danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

5.2.2 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu 
výrobu, schopnosť využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení 
praktických úloh, 

- aplikovať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve, 
- vymenovať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, 
- riešiť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek, 
- popísať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich 

technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, 
- aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného 

obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych 
polotovarov a výrobkov, 

- zvoliť základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv 
strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov, 

- zvoliť základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- preukázať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v 

základnej ekonomickej štruktúre podniku, 
- popísať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so 

založením živnosti, 
- určiť základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, 

prístrojoch, nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých 
výrobných pomôcok, 

- definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia 
jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a 
uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri 
predaji produktov, 

- vyjadriť a použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych 
otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi 
vzťahmi, 

- vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a 
technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach, 

- používať informačné systémy a aplikovať ich do praxe, 
- 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, 
- definovať druhy odpadov, určiť ich vplyv na životné prostredie, 
- vysvetliť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia, 
- určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií, 
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- popísať riziká v riadení vlastných financií, 
- orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb 

jednotlivca a rodiny, 
- hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, 
- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií, 
- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa plniť svoje finančné záväzky, 
- zveľaďovať a chrániť svoj majetok. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- s istotou aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú 
kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri 
riešení praktických úloh, 

- zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy 
podľa STN, 

- popísať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať 
jednoduché montážne celky, 

- riešiť technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem, 
- vykonávať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 
- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s 

použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov, 
- obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie, 
- orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických 

požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a 
zariadení, 

- vykonávať diagnostiku, nastavovanie, údržbu a opravy strojov a zariadení, 
- pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v 

konkrétnom odbore a pracovať s internetom pre potreby danej činnosti v konkrétnom 
odbore, 

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

- vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru, 
- pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami, 
- vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, 

liniek , prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia, 
- určiť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, 
- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh, 
- 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 kvalifikovane základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché 

problémové situácie, 
- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.  

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti         

Absolvent sa vyznačuje: 

- dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 
- samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 
- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 
- primeranou fyzickou zdatnosťou, 
- kreatívnym myslením, 
- schopnosťou integrácie a adaptability, 
- organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 
- prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 
- vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 
- sebadisciplínou a mobilitou, 
- potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.  
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6  Učebný plán 

6.1 Učebný plán učebného odboru 

 

Škola (názov a adresa) 
Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov učebného odboru 2487 H  autoopravár     

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Cieľové zložky vzdelávania 
Počet týždenných vyučovacích hodín 
vo vzdelávacom programe za štúdium 

Všeobecné vzdelávanie 22 

Odborné vzdelávanie 65,5 

Disponibilné hodiny 11,5 

 
 
 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí  
a vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 

Spolu 

RUP/* DH/* 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 10 7,5 5,5 22 1 

Jazyk a komunikácia 4,5 4 3 11,5 - 

  - slovenský jazyk a literatúra  1,5 1 1   3,5 

  - cudzí jazyk                                      a) d)  3 3 2   8 

Človek a hodnoty  1 - - 1 - 

  - etická výchova/náboženská výchova  e) 1 - -   1 

Človek a spoločnosť  1 - - 1 - 

  - občianska náuka 1 - -   1 

Človek a príroda 1 - - 1  - 

  - fyzika    f) i) 1 - -   1 

Matematika a práca s informáciami 1 2 1 3   1 

  - matematika  1 1 1   3 

  - informatika                                a) b) f) i) - 1 -   1 

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

  - telesná a športová výchova         a) f) g) 1,5 1,5 1,5   4,5 

Disponibilné hodiny                       1        

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 24,5 26,5 65,5 8,5 
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Teoretické vzdelávanie 8 9,5 9 18 8,5 

  - ekonomika - - 2   2 

  - technické kreslenie                   a) b) f) i) 1,5 - -  1,5 

  - elektrotechnika                              b) f) i) 2 2 2   6 

  - autoelektronika - 1 -   1 

  - základy strojárstva  2 - -   2 

  - strojárska technológia 1 - -   1 

  - automobily 1,5 3,5 1,5   6,5 

  - diagnostika a opravy automobilov - 3 3,5   6,5 

Praktická príprava 15 15 17,5 47,5  

  - odborný výcvik                             a) h) i)  15 15 17,5 47,5 

Disponibilné hodiny                        

VOLITEĽNÉ PREDMETY h) - 1 1  2        

  - grafické systémy                       a) b) f) i) - 1 1    2 

  - aplikovaná informatika              a) b) f) i) - 1 1   1-2 

  - úvod do sveta práce - - 1   1 

  - autoelektronika - - 1   1 

Disponibilné hodiny                       2            

Spolu  32 32 32 96 

6.1.1 Prehľad  využitia týždňov 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník Poznámka 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30  

Záverečná skúška n) - - 1  

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie 
učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie 
a iné) 

6 5 6  

Účasť na odborných akciách  - 1 1  

Kurz ochrany života a zdravia   k) - 1 -  

Kurz pohybových aktivít  l) 1 - -  

Spolu týždňov 40 40 38  

 

/* - RUP – minimálny týždenný počet vyučovacích hodín podľa Rámcového Učebného Plánu 

   -  DH – Disponibilné Hodiny 

   -   „+“ – hodiny navýšené oproti RUP+DH    

6.1.2 Poznámky k učebnému plánu:  

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

b) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií 
rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať 
do dvojhodinových celkov, vo vyučovacom predmete prax aj do viachodinových. 
V predmetoch, ktorých súčasťou sú praktické cvičenia, sa môžu vyučovacie hodiny 
praktických cvičení spájať do dvojhodinových celkov. 

c) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

d) Vyučuje sa jeden z jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. Podľa podmienok 
a potreby školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa realizuje s dotáciou 
3 hodiny týždenne v 1. a 2. ročníku a 2 hodiny v 3. ročníku. 
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e)    Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac 20 žiakov. 

f)    Predmet má charakter cvičení, alebo cvičenia sú súčasťou predmetu.  

g) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať 
ju do maximálne dvojhodinových celkov. 

h) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety (ak to učebný plán umožňuje). 
Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo 
ročníkov. Voliteľné predmety sa klasifikujú.   

i)    Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 
kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných 
učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na praktických cvičeniach 
a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.   

j) Žiaci v priebehu štúdia absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov 
získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie 
alebo majster odbornej výchovy. Pedagogický dozor a počty žiakov sa riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

k) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných 
škôl v SR je účelové učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými 
cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa 
uskutočňujú v 1., 2. a 3. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín a sú súčasťou 
prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku 
štúdia. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku štúdia. Tento kurz 
trvá tri vyučovacie dni po šesť hodín 

l)    V 1. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný kurz pohybových aktivít. Organizuje sa kurz so 
zameraním na zimné športy (lyžiarsko-výcvikový kurz alebo snowboardingový), resp. so 
zameraním na letné športy (plavecký výcvik, turistický výcvik) a realizuje sa 5 dní (6 hodín 
denne), najmenej však v rozsahu 15 hodín. 

m) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a starostlivosti o životné prostredie. 

n) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni 
s možnosťou rozšírenia o dva dni pracovného pokoja. 

o) Záverečná skúška sa organizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

p) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj žiaci, ktorým sa 
poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, zvyšuje sa minimálny počet 
týždenných disponibilných hodín vo vzdelávacom programe za štúdium na 12,5 hodín, 
minimálny celkový počet disponibilných hodín za štúdium na 400 hodín a vyučovanie všetkých 
žiakov triedy sa uskutočňuje podľa vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov. 
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7  Učebné osnovy 

 Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

Prehľad kľúčových kompetencií 

Spôsobilosť konať 
samostatne 

v spoločenskom 
a pracovnom živote 

Spôsobilosť interaktívne 
používať vedomosti, 

informačné 
a komunikačné 

technológie, 
komunikovať v štátnom, 
materinskom a cudzom 

jazyku 

Spôsobilosť 
komunikovať 

v rôznorodých 
skupinách 

Prehľad názvov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra  J J 

anglický jazyk  J J 

nemecký jazyk  J J 

etická/náboženská  výchova  J J 

občianska náuka J J  

fyzika  J J 

matematika  J J 

informatika  J J 

telesná  a športová výchova  J J 

Povinné odborné predmety   

ekonomika  J  

technické kreslenie  J J 

elektrotechnika  J J 

autoelektronika  J J 

základy strojárstva  J J 

strojárska technológia  J J 

automobily  J J 

diagnostika a opravy automobilov  J J 

odborný výcvik  J J 

Voliteľné predmety  

grafické systémy  J J 

aplikovaná informatika  J J 

úvod do sveta práce  J J 

autoelektronika  J J 

Účelové kurzy  

Kurz ochrany života a zdravia  J J 

Kurz pohybových aktivít  J J 

 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, 
akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, 
pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom 
ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  
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Výchovnovzdelávacie stratégie sú v školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací 
predmet a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola 
odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škole.   

7.1 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov 

 

 

 

 

UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

vvššeeoobbeeccnnoovvzzddeelláávvaaccíícchh  pprreeddmmeettoovv  
 

 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola drevárska,  
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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7.1.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H  autoopravár     

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1,5; 1; 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 112,5 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu  

Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je jedným z kľúčových 
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorého obsahovú časť tvoria dve rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajúce 
zložky – jazyk a literatúra.  

Podstatou predmetu je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, 
ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali 
dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.  

Jazyková zložka predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, 
pričom primárne sa kladie dôraz na vnímanie jazyka ako potenciálneho zdroja osobného a kultúrneho obohatenia 
človeka. Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostáva analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných 
textov/prejavov, ktoré budú zodpovedať konkrétnej komunikačnej situácii. Kvalitné ovládanie materinského jazyka 
treba považovať za východisko lepších študijných výsledkov žiakov a ich schopnosti uplatniť sa na trhu práce a v 
súkromnom živote.  

Literárna zložka kladie dôraz na rozvoj čítania ako estetického osvojovania umeleckého textu a postupné 
rozvíjanie čitateľských schopností smerujúcich od analýzy umeleckého textu ku schopnosti hodnotiť prečítaný 
text.  

Ciele predmetu 

Žiak  
- nadobúda a rozvíja pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopí jeho potenciálne zdroje pre svoje 

osobné a kultúrne bohatstvo,  
- si uvedomuje kultúrnu a jazykovú pestrosť v rámci Európy a sveta a v rámci jednotlivých sociálnych prostredí,  
- dospieva k chápaniu odlišností v multikultúrnom prostredí, k tolerancii prostredníctvom významu jazyka pre 

národnú kultúru,  
- si upevňuje komunikačné spôsobilosti – písať, počúvať, hovoriť,  
- si zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť, a to tak ako pri vecnom, tak aj umeleckom texte.  

 

Špecifické ciele predmetu  

1. Ústna a písomná komunikácia  
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Žiak : 

- vytvorí ucelené texty s rôznym cieľom pre dané publikum a vzhľadom na komunikačnú situáciu,  
- používa informácie a ucelené textové pasáže z rozličných zdrojov,  
- používa slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku,  
- rešpektuje jazykové pravidlá,  
- reviduje svoj ústny a písomný prejav,  
- pri ústnom prejave využíva mimojazykové prostriedky.  

2. Čítanie s porozumením  

Žiak : 
- plynulo číta súvislý vecný a umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a dodržiava spisovnú 

výslovnosť,  
- si vie vybrať vhodný text na čítanie,  
- dokáže porozumieť obsahu a významu vecného a umeleckého textu,  
- vie analyzovať formálnu a obsahovú stránku textu a zhodnotiť ho z vlastného hľadiska,  
- odlíši vetu a text, chápe funkciu viet a ich nadväznosť v texte,  
- chápe význam lexikálnych jednotiek v texte.  

3. Zapamätanie a reprodukcia  

Žiak : 
- si dokáže zapamätať potrebné fakty a definície a vie demonštrovať ich znalosť,  
- vie vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.  

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba 
hudobných nástrojov. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP v rámcovom učebnom pláne vyčlenil 3,5 hodiny týždenne 
počas štúdia. V prvom ročníku sa časová dotácia 1,5 hodiny týždenne delí medzi zložky predmetu – slovenský 
jazyk -  1 hodina týždenne a literatúra – 0,5 hodiny týždenne, v tomto variante sa zložka literatúra učí každý druhý 
týždeň v časovej dotácii 1 hodina. V druhom a v treťom ročníku je časová dotácia 1 hodina týždenne. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra v učebnom odbore svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, 
rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Učivo sa 
skladá z poznatkov z jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. ŠVP sa usiluje prostredníctvom tejto vzdelávacej 
oblasti rozvinúť a podporiť sociálne kompetencie žiakov, ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať ich estetické 
cítenie a celkovú kultiváciu vyjadrovania a správania. 

 Žiaci si musia uvedomiť, že slovenský jazyk a literatúra im poskytuje nielen nové poznatky, ale im pomáha osvojiť 
si schopnosti ústneho vyjadrovania, rozvíja schopnosti súvislo a samostatne písomne sa vyjadrovať na základe 
osvojených jazykových prostriedkov, grafických,  pravopisných a gramatických noriem a pravidiel, jednoduchých 
kompozičných a slohových postupov a útvarov. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby sa učili samostatne tvoriť prejavy , vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, súvislo hovoriť na danú 
tému.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania slovenského jazyka a literatúry majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, 
učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho 
aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Jazykové vzdelávanie vychováva žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľa sa na rozvoji ich 
duševného rozvoja.   

Literárna výchova je zameraná na formovanie osobnosti žiaka v snahe dosiahnuť vnútorne bohatú individualitu, 
schopnú vysokého stupňa sebauvedomenia, kultúrnu osobnosť, ktorá dokáže pochopiť svet v jeho celistvosti 
a rôznorodosti. Popri čitateľskej výchove sa rozvíjajú celkové vedomosti žiakov o slovenskej a svetovej literatúre.  
Dôraz sa kladie na poznanie modernej, najmä súčasnej literatúry, na pochopenie umeleckého a filozoficko – 
etického prínosu staršej literatúry, uvedomenie si rozvoja literárnej tvorivosti nášho národného písomníctva.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie 
stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, 
spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť 
demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 
precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie  úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede.  

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

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Poznávacie a rečové kompetencie 

Verejná prezentácie textu, verejný prejav 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 
· pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a intonáciu 
· reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 
· zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 
· vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 
· na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov. 
· usporiadať známe javy do tried a systémov. 
· aplikovať literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty 
· integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti a čitateľské skúsenosti 
· s teoretickými a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných druhov umenia. 

Analytické a interpretačné zručnosti 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 
· odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty. 
· reprodukovať dejovú líniu epického diela. 
· odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť 
· významového plánu v diele. 
· chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete. 
· analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 
· týchto prvkov pre dejový a významový plán diela. 
· uvádzať fakty a citovať iné interpretačné zdroje. 
· hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku. 
· hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte. 
· vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať/verejne predniesť ucelenú analýzu, 
· interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela. 

Tvorivé zručnosti 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 
· zhustiť dej epického (básnického, prozaického alebo dramatického) diela. 
· transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru. 
· samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm alebo iný kratší text 
· primerane náročného žánru. 
· inscenovať kratší dramatický text. 

Informačné zručnosti 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 
· orientovať sa vo verejnej knižnici a jej službách. 
· pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe. 
· vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

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

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- brainstorming 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

Žiak: 

- kriticky myslí, 

- nachádza vzťahy medzi 

javmi, 

- číta, rozumie, triedi 

a vytvára rôzne formy 

grafického znázornenia, 

- rozumie informáciám 

rôzneho typu v rôznych 

komunikačných 

situáciách, 

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- spolupracovať pri 
riešení problémov 
s inými ľuďmi 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 

problémov s inými ľuďmi,  

- prináša konštruktívne 

riešenia problému, 

- pri obhajobe návrhu 

riešenia problému 

argumentuje, 

- nenásilne rieši konflikty. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu tvoria základné tematické celky- základ určený ŠVP. 

Žiaci dosiahnu požadovaný výkon po absolvovaní učebného odboru.  

 
Prehľad obsahových štandardov Slovenský jazyk 
 
1. Zvuková rovina jazyka a pravopis 
2. Významová/lexikálna rovina jazyka 
3. Tvarová/morfologická rovina jazyka 
4. Syntaktická/skladobná rovina 
5. Sloh 
6. Komunikácia 
 
Prehľad obsahových štandardov Literatúra 

 
1. Všeobecné pojmy z literatúry 
2. Literárne obdobia a smery 

3. Literárne druhy a literárne žánre 

 
 
Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1,5 hodiny týždenne, 49 hodín za rok) 

Tematický celok: Zvuková rovina jazyka a pravopis  – 10  hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- aplikujú v ústnom aj písomnom prejave vedomosti z pravopisu a zvukovej roviny jazyka, 

- rozlišujú spisovný a hovorový jazyk, dialekty a štýlovo príznačné javy a vo vlastnom prejave volia 

prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 
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- vedia položiť otázku a správne formulovať odpovede, 

- v písomnom prejave uplatňujú zásady slovenského pravopisu, 

- vyjadrovať sa vecne správne, jasne a zrozumiteľne, 

- ovládajú písanie i-y v domácich a cudzích slovách, písanie veľkých písmen. 

- Obsahový štandard 

Reč, jazyk, rečová komunikácia, komunikačné situácie, štýl reči, písanie i-y v domácich a cudzích 
slovách, písanie veľkých písmen, rozdeľovacie znamienka, interpunkcia. 

 

Tematický celok: Sloh  – 17  hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- samostatne získavajú potrebné informácie z dostupných zdrojov, triedia ich a kriticky k nim 
pristupujú, 

- orientujú sa v základnej výstavbe textu, 

- majú prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 

- posúdia kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu, 
- vymenujú zdroje informácií – primárne (knihy, časopisy),  sekundárne (katalogizačný lístok, 

anotácia, register) a  terciárne pramene (bibliografia, rešerš) , 

- identifikujú kľúčové slová textu, 

- sformulujú hlavnú myšlienku textu, 

- spracujú text – vytvoria z neho konspekt, osnovu z prečítaného textu, tézy. 

Obsahový štandard 

Tvorenie súvislého prejavu, práca na koncepte, orientácia v texte, spôsoby záznamu textu, 
spracovanie osnovy, konspektu, tézy. 

 

Tematický celok: Lexikálna rovina jazyka  – 1  hodina 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- rozlišujú spôsob tvorenia slov, 

-  vedia  pri tvorbe textu používať jazykové slovníky a kodifikačné príručky. 

Obsahový štandard 

Spájanie slov. 

 

Tematický celok: Syntaktická rovina jazyka  –2  hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- dokážu začať, viesť a ukončiť komunikáciu, 

-  tvoria jednoduché vety pri dodržiavaní pravidiel syntaxe,  

- odlišujú jednoduchú vetu od súvetia. 

 Obsahový štandard 

Jednoduchá veta, priraďovacie súvetie, podraďovacie súvetie. 

 

Tematický celok: Všeobecné pojmy z literatúry – 1  hodina 

Výkonový štandard 
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Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- objasnia pojem literatúra, 

- poznajú  klasifikáciu literárnych javov, 

- uvedú rozdiely medzi vecnou a umeleckou literatúrou. 

Obsahový štandard 

Literatúra ako druh umenia, vecná a umelecká literatúra, literárny systém a podsystémy. 

 

Tematický celok: Literárne obdobia a smery – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú dejiny umenia a literatúry, 

- vedia charakterizovať jednotlivé literárne obdobia,  

- poznajú významných autorov,  

- vedia analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach. 

Obsahový štandard 

Antická literatúra, staroslovienska literatúra, humanizmus v svetovej literatúre, klasicizmus 
v slovenskej literatúre, romantizmus v svetovej literatúre, romantizmus v slovenskej literatúre  

 

Tematický celok: Literárne druhy a žánre  – 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- reprodukujú definíciu epiky a určujú literárnodruhovú platnosť známych epických diel , 

- reprodukujú definíciu lyriky a určujú literárnodruhovú platnosť známych lyrických diel , 

- rozlišujú jednotlivé žánre epiky, lyriky, 

- reprodukujú  definície eposu, balady, epickej básne, lyrickej básne, lyricko-epickej skladby, 

- poznajú významných autorov,  

- vedia analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach. 

Obsahový štandard 

Lyrika, epika, epos, balada, lyricko-epická báseň. 
 

Systematizácia celoročného učiva - 3 

2. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Komunikácia  – 2 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- rozlišujú spisovný a hovorový jazyk, dialekty a štýlovo príznačné javy a vo vlastnom prejave volia 

prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

- riadia sa zásadami správnej výslovnosti, 

- vedia položiť otázku a správne formulovať odpovede, 

Obsahový štandard 
Komunikácia, kultúra ústneho a písomného dorozumievania. 

 

Tematický celok: Sloh  – 10  hodín 
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Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- rozoznávajú funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar, 

- odhaľujú a opravujú jazykové nedostatky a chyby, 

- odborne sa vyjadrujú o javoch vo svojom odbore, 

- ovládajú definície pojmov, 

- vytvoria základné útvary administratívneho štýlu. 

Obsahový štandard 
Odborný štýl, opis pracovného postupu, pracovná schôdzka, diskusia za okrúhlym stolom, vyslovenie 
blahoželania, vyslovenie sústrasti ,opis porovnávaním, umelecký opis, charakteristika, beletrizovaný 
životopis. 
 

Tematický celok: Zvuková rovina jazyka a pravopis  – 6  hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- odhaľujú a opravujú jazykové nedostatky a chyby, 

- nahradzujú bežné cudzie slovo slovenským ekvivalentom a naopak, 

- pochopia prozodické vlastnosti reči, 

- v písomnom prejave uplatňujú zásady slovenského pravopisu, 

- vyjadrujú sa vecne, správne, jasne a zrozumiteľne. 

Obsahový štandard 
Pôvod slov, písanie a výslovnosť cudzích slov, zvuková modulácia reči. 
 

Tematický celok: Lexikálna rovina jazyka  – 2  hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- ovládajú základné pojmy lexikológie, 

- poznajú jednotlivé druhy slovnej zásoby  a spôsoby jej rozvíjania, 

-  vedia  pri tvorbe textu používať jazykové slovníky a kodifikačné príručky. 

Obsahový štandard 

Lexikológia, slovná zásoba, druhy slovnej zásoby, používanie slovníkov.. 
 

Tematický celok: Literárne obdobia a smery – 4 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú dejiny umenia a literatúry, 

- vedia charakterizovať jednotlivé literárne obdobia,  

- poznajú významných autorov,  

- vedia analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach. 

Obsahový štandard 
Realizmus vo svetovej literatúre, realizmus v slovenskej literatúre, slovenská literárna moderna. 

 

Tematický celok: Literárne druhy a žánre  – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
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- reprodukujú definíciu epiky a určujú literárnodruhovú platnosť známych epických diel , 

- reprodukujú definíciu lyriky a určujú literárnodruhovú platnosť známych lyrických diel , 

- reprodukujú definíciu drámy a určujú literárnodruhovú platnosť známych dramatických diel, 

- rozlišujú jednotlivé žánre epiky, lyriky, 

- reprodukujú  definície eposu, balady, epickej básne, lyrickej básne, lyricko-epickej skladby, 

- poznajú významných autorov,  

- vedia analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach. 

Obsahový štandard 

Lyrika, epika, román, poviedka, novela dráma. 
 

Systematizácia celoročného učiva -  1 

3. ročník (1 hodina týždenne, 30 hodín za rok) 

Tematický celok: Sloh  – 13  hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- rozoznávajú funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar, 

- odhaľujú a opravujú jazykové nedostatky a chyby, 

- odborne sa vyjadrujú o javoch vo svojom odbore, 

- ovládajú definície pojmov, 

- vytvoria základné útvary administratívneho, náučného a publicistického štýlu. 

Obsahový štandard 
Správa o činnosti, diskusia k referátu, zápisnica, príležitostný prejav, vysvetľovanie, prednáška, 
úvodník, komentár, kritika, recenzia, anotácia, interview. 

 

Tematický celok: Zvuková rovina jazyka a pravopis  – 4  hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- odhaľujú a opravujú jazykové nedostatky a chyby, 

- v písomnom prejave uplatňujú zásady slovenského pravopisu, 

- vyjadrujú sa vecne, správne, jasne a zrozumiteľne. 

Obsahový štandard 
Príležitostný prejav. 

 

Tematický celok: Literárne obdobia a smery – 3 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú dejiny umenia a literatúry, 

- vedia charakterizovať jednotlivé literárne obdobia,  

- poznajú významných autorov,  

- vedia analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach. 

Obsahový štandard 
Medzivojnová literatúra, vitalizmus, lyrizovaná próza, svetová literatúra po roku 1945, slovenská 
literatúra po roku 1945.. 
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Tematický celok: Literárne druhy a žánre  – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- reprodukujú definíciu epiky a určujú literárnodruhovú platnosť známych epických diel , 

- reprodukujú definíciu lyriky a určujú literárnodruhovú platnosť známych lyrických diel , 

- reprodukujú definíciu drámy a určujú literárnodruhovú platnosť známych dramatických diel, 

- rozlišujú jednotlivé žánre epiky, lyriky, 

- poznajú významných autorov,  

- vedia analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach. 

Obsahový štandard 

Lyrika, epika, dráma, sociálno-psychologický román,poviedka, novela, dráma, tragédia. 
 

Systematizácia celoročného učiva -  2 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Sloh 
- motivačná – motivačný rozhovor, 

motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Zvuková rovina jazyka a 
pravopis 

- motivačná – motivačný rozhovor, 
motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Lexikálna rovina jazyka 
- motivačná – motivačný rozhovor, 

motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Syntaktická rovina jazyka 
- motivačná – motivačný rozhovor, 

motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Komunikácia 
- motivačná – motivačný rozhovor, 

motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Všeobecné pojmy z literatúry 
- motivačná – motivačný rozhovor, 

motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Literárne obdobia a smery 
- motivačná – motivačný rozhovor, 

motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Literárne druhy  

a žánre 

- motivačná – motivačný rozhovor, 
motivačná výzva 

- expozičná – rozprávanie, rozhovor 

- fixačná – opakovací rozhovor 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 
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Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Sloh Ballay, J. - Dostálová, Ľ. -
Olgyová, D. :  Slovenský jazyk 
Bratislava, SPN, 2007. 206 s.  

 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Zvuková rovina 
jazyka a 
pravopis 

Ballay, J. - Dostálová, Ľ. -
Olgyová, D. :  Slovenský jazyk 
Bratislava, SPN, 2007. 206 s.  

 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Lexikálna 
rovina jazyka 

Ballay, J. - Dostálová, Ľ. -
Olgyová, D. :  Slovenský jazyk 
Bratislava, SPN, 2007. 206 s. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Syntaktická 
rovina jazyka 

Ballay, J. - Dostálová, Ľ. -
Olgyová, D. :  Slovenský jazyk 
Bratislava, SPN, 2007. 206 s. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Komunikácia Ballay, J. - Dostálová, Ľ. -
Olgyová, D. :  Slovenský jazyk 
Bratislava, SPN, 2007. 206 s. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Všeobecné 
pojmy z 
literatúry 

Ihnátková, N. - Kopálová, G. : 
Literatúra a čítanka Bratislava, 
SPN, 1983. 204 s. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Literárne 
obdobia a 
smery 

Ihnátková, N. - Kopálová, G. : 
Literatúra a čítanka Bratislava, 
SPN, 1983. 204 s. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Literárne druhy 
a žánre 

Ihnátková, N. - Kopálová, G. : 
Literatúra a čítanka Bratislava, 
SPN, 1983. 204 s. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

PC, CD prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 

slovenský jazyk a literatúra, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom slovenský jazyk 
a literatúra a inými predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

-  humanitné predmety – všetky ročníky 
-  ekológia- všetky ročníky 
-  informatika- všetky ročníky 

Prierezové témy 

Predmetom slovenský jazyk a literatúra,  jednotlivými tematickými celkami,  sa prelínajú prierezové témy: 
- multikultúrna výchova  – MUV 
- mediálna výchova – MDV  
- osobný a sociálny rozvoj – OSR  
- environmentálna výchova – ENV  
- ochrana života a zdravia – OZO  
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ  
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Kritériá hodnotenia 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritériá:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Sloh Žiak: 
¨ samostatne získaval potrebné informácie z dostupných zdrojov, triedil ich 

a kriticky k nim pristupoval, 

¨ orientoval sa v základnej výstavbe textu, 
¨ mal prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 
¨ posúdil kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu, 

¨ vymenoval zdroje informácií – primárne ,sekundárne, terciárne pramene 
identifikoval  kľúčové slová textu, 

¨ sformuloval hlavnú myšlienku textu, 
¨ spracoval text – vytvoria z neho konspekt, osnovu z prečítaného textu, 

tézy. 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Zvuková rovina 
jazyka a 
pravopis 

¨ aplikoval v ústnom aj písomnom prejave vedomosti z pravopisu a 
zvukovej roviny jazyka, 

¨ rozlišoval spisovný a hovorový jazyk, dialekty a štýlovo príznačné javy 
a vo vlastnom prejave volil prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

¨ vedel položiť otázku a správne formulovať odpovede, 

¨ v písomnom prejave uplatňoval  zásady slovenského pravopisu, 

¨ vyjadroval sa vecne správne, jasne a zrozumiteľne. 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Lexikálna 
rovina jazyka 

¨ vedel pomenovať druhy slov, 

¨ vedel používať slovnú zásobu, 

¨ dokázal rozdeliť slovnú zásobu, 

¨ rozlišoval spôsob tvorenia slov, 

¨ vedel  pri tvorbe textu používať jazykové slovníky a  

kodifikačné príručky . 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Syntaktická 
rovina jazyka 

· dokázal  začať, viesť a ukončiť komunikáciu, 

·  tvoril jednoduché vety pri dodržiavaní pravidiel syntaxe,  

¨ odlíšil  jednoduchú vetu od súvetia.. 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Komunikácia ¨ vedel pomenovať druhy slov 

¨ vedel používať slovnú zásobu 

¨ dokázal rozdeliť slovnú zásobu 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Všeobecné 
pojmy z 
literatúry 

¨ objasnil pojem literatúra, 

¨ poznal  klasifikáciu literárnych javov, 

¨ uviedol rozdiely medzi vecnou a umeleckou literatúrou. 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Literárne druhy 
a žánre 

¨ reprodukoval definíciu epiky a určujú literárnodruhovú platnosť známych 
epických diel , 

¨ reprodukoval definíciu lyriky a určujú literárnodruhovú platnosť známych 
lyrických diel , 

¨ reprodukoval definíciu drámy a určujú literárnodruhovú platnosť známych 
dramatických diel , 

¨ rozlišoval jednotlivé žánre epiky, lyriky, 

¨ poznal významných autorov,  

¨ vedel analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach 

 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Literárne 
obdobia a 
smery 

¨ poznal dejiny umenia a literatúry, 

¨ vedel charakterizovať jednotlivé literárne obdobia,  

¨ poznal významných autorov,  

¨ vedel analyzovať jednotlivé prvky odrážajúce sa v dielach. 

- ústne skúšanie 
- písomné skúšanie 
- ústne odpovede 
- prezentácia projektu 
- písomná práca 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
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Hodnotenie žiakov  sa bude riadiť metodických pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je cieľová komunikačná úroveň 
žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Hodnotenie 
a klasifikácia v slovenskom jazyku a literatúre sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné 
kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, 
samostatný ústny prejav. 

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

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

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

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, takmer 
vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu 
a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové 
operácie, ako sú analýza a syntéza,  zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia,  zároveň 
vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú 
jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade 
s funkčnými jazykovými štýlmi primerane uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. 
Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže 
zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí  a interpretuje umelecký 
a vecný text.  

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

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

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

Formy zisťovania vedomostí v slovenskom jazyku a literatúre sú ústne a písomné, podľa časového zaradenia 
priebežné, orientačné a tematické, podľa počtu žiakov individuálne, frontálne a kombinované. Najčastejšie sa 
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realizuje systematické hodnotenie žiakov v kombinácii ústnej a písomnej formy.  Využívať budeme vstupné 
a neštandardizované didaktické testy. Otázky v teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou testu. Výsledky testu sú významnou 
súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 

Pri písomných previerkach a didaktických testoch bude následovné hodnotenie: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 20%        

5 –nedostatočný menej ako  20%         
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7.1.2 Anglický jazyk  
 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

ANGLICKÝ  JAZYK 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 3,3,2 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 258 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Primárnou charakteristikou vzdelávacej oblasti je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, 
aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu 
informácií.  

Cieľové kompetencie cudzích jazykov majú charakter všeobecne formulovaných požiadaviek na vedomosti 
a zručnosti, ktoré si má žiak osvojiť v priebehu štúdia.  Významne sa podieľa na príprave žiakov, na aktívny život 
v multikultúrnej spoločnosti, vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových zručností cudzieho jazyka, ako 
nástroja dorozumievania v rôznych situáciách každodenného osobného a pracovného života.  Pripravuje ich 
k účasti v priamej a nepriamej komunikácií vrátane prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich poznatky 
o svete. Prispieva k formovaniu osobnosti žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa po celý život, učí ich byť 
vnímavými ku kultúre, disponovať schopnosťami, používať rôzne spôsoby dorozumievania s inými kultúrami. 
Vzdelávanie v cudzom jazyku zodpovedá výstupnej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca 
jazykovej spôsobilosti. 

Absolventi škôl na úrovni ISCED 3A vstupujúci do praxe by mali byť vybavení aspoň základmi odborného 
cudzieho jazyka, aby sa mohli uchádzať o prácu v rámci Európskej únie. Ich kompetencie v cudzom jazyku 
samozrejme ovplyvnia aj  používanie odborného cudzieho jazyka. Vzdelávanie v cudzom jazyku je založené na 
kognitívno – komunikatívnom spôsobe výučby vrátane didaktických interkultúrnych aspektov.  Je nevyhnutné 
využívať aktivizujúce didaktické metódy, organizovať činnosti podporujúce zvýšenú myšlienkovú aktivitu žiakov, 
vytvárať pre žiakov stratégie učenia, ktoré zodpovedajú ich učebným predpokladom, podporovať ich sebadôveru, 
samostatnosť a iniciatívnosť, ale aj sebakontrolu a sebahodnotenie.  

Výučba cudzích jazykov by sa mala orientovať viac do praktickej roviny so zameraním na rečové zručnosti 
a postupné skvalitňovanie jazykového prejavu. Vyučovací proces by mal smerovať k motivácií žiakov k štúdiu 
jazykov. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

Všeobecné ciele vyučovania predmetu 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom 
rozvíja osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíja všetky štyri rečové zručnosti. Vyučovanie 
cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, vzájomnému pôsobeniu 
medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom iných poznatkov z rôznych oblastí života. Okrem 
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toho vyučovanie cudzích jazykov formuje kritické myslenie, myšlienkovú a rečovú tvorivosť, motiváciu žiakov 
k dosiahnutiu čo najvyššej jazykovej úrovne, samostatnosti v učení sa a zodpovednosti za študijné výsledky. 

V oblasti enviromentálnej výchovy je potrebné formovať vzťah žiakov k ochrane životného prostredia, prírody 
a života na zemi vôbec a vytvoriť predpoklady pre uplatnenie ekologických princípov v iich každodennom živote. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- vyjadrovať sa 
v jednom cudzom 
jazyku v písomnej a 
hovorovej forme 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- komunikuje 

v cudzom jazyku, 

- rieši problémové 
úlohy i situácie, 

- vie sa vyjadrovať 
v ústnej i písomnej 
forme.. 

  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- prezentovať svoje 
myšlienky, návrhy 
a postoje 

 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri 
riešení problémov 
s inými ľuďmi, 

- ovplyvňuje iných 
ľudí,  presviedča, 
prehovára, 

- rozpráva 
o problémoch 
v rámci komunikácie. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu tvoria základné tematické celky – základ určený ŠVP: 

- V triede 
- Náš učiteľ angličtiny 
- V medzi národnom kempe 
- Fotografie 
- Autá 
- Nad obrázkovým časopisom 
- Orientácia v meste- Joyce a Linda 
- Oslavy a večierky 
- Spoločenské stretnutia- návšteva 
- Stravovanie 
- Písomný styk 
- Povolanie 
- Denný režim  
- Plány do budúcnosti 
- Ročné obdobia 
- Veľká Británia 
- Zdravie a choroby 
- Eva volá Alici 
- Bývanie- Dom pána Newtona 
- Verbálna komunikácia- dialógy 
- Po prázdninách 
- Môj priateľ 
- Technické vynálezy a ich história 
- Krajina, ktorej jazyk sa učím - Wales 
- Diskusný večer 
- Cestovanie – na stanici 
- Voľný čas – osobné záujmy 
- Rozprávanie- moja obľúbená destinácia 
- Poľnohospodárska výroba v Európe 
- Cirkevné sviatky – Vianoce a Silvester 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
49 

- Zdravý životný štýl – telesná výchova 
- Šport – víkend sa začal 
- Mestá a miesta – Londýn 
- V meste – na prechode 
- Slovensko moja vlasť – priemysel 
- Veľtrh v Brne 
- USA 
- Pozvania 

Inštitucionálne ciele anglického jazyka 

Výkonové štandardy 

Žiak má byť schopný: 

a) v oblasti jazykovej kompetencie poznať a používať: 
-      zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka,  
-      slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, 
-      vybraní morfologické a syntaktické javy, 
-      základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), 
-      vybrané javy z oblasti štylistiky. 

b) v oblasti pragmatickej kompetencie: 
-      používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane 
       s komunikatívnym zámerom. 

c)    s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť: 
-      vhodne reagovať na partnerove podnety, 
-      odhadovať významy neznámych výrazov, 
-      používať kompenzačné vyjadrovanie, 
-      pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje. 

e)    v oblasti socio-lingvistickej kompetencie vedieť: 
-      komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, v bežných komunikatívnych situáciách používať verbálne 
       i neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio – kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, 
-      preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na 
       základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, 
-      preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností. 

Charakteristika obsahových štandardov 

1. Počúvanie s porozumením 
2. Čítanie s porozumením 
3. Písomný prejav 
4. Ústny prejav 

1. Počúvanie s porozumením 

Žiak v autentickom dialogickom, monologickom alebo kombinovanom ústnom prejave prednášanom v cudzom 
jazyku štandardnou a zreteľnou výslovnosťou globálne rozumie vypočutej správe, pochopí témy, hlavné 
myšlienky, základné informácie, rozlíši špecifické informácie aj ďalšie dôležité detaily, základné a rozširujúce 
informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, vystihne logickú štruktúru výpovede, vie používať 
prostriedky komunikačnej stratégie, vie odhadovať významy neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych 
rečových schopností. 

2. Čítanie s porozumením 

Žiak v automatickom monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte (rôzne funkčné štýly a slohové 
útvary) vie zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, študijne čítanie), globálne rozumieť textu, pochopiť 
tému, vedieť vyhľadať základné informácie, vystihnúť (určiť) špecifické informácie a dôležité detaily, rozlíšiť 
viacerých hovoriacich, základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, funkčný 
štýl, vystihnúť logickú  štruktúru výpovede, používať prostriedky komunikačnej stratégie, odhadovať významy 
neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, používať slovníky, jazykové a iné príručky. Patrí do 
kategórie receptívnych rečových schopností. 

3. Písomný prejav 

V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne,  v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne sformulovať 
vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie 
a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď naň, list (súkromný, oficiálny) a odpoveď naň, žiadosť, 
sťažnosť, reklamáciu inzerát a odpoveď naň, životopis, poznámky k prečítanému textu (osnovu, anotáciu, tézy, 
resumé), zápis z rokovania či besedy, rozprávanie, referát na danú tému, úvahu, návod, prácu na danú tému 
vychádzajúc z cudzojazyčných prameňov, opis osoby (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, psychický 
a fyzický stav) predmetu, miesta, činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo vypočutý autentický text 
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(oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie. Patrí do kategórie produktívnych 
rečových schopností. 

4. Ústny prejav 

Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácií reagovať v bežných životných situáciách, vyjadriť 
vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický rozhovor, požiadať 
partnera o vysvetlenie, opísať osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto, 
činnosť, situácia, rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu alebo referát na určenú alebo zvolenú 
tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, pieseň). Patrí do kategórie produktívnych rečových schopností. 

Výkonový a obsahový štandard  

1. ročník - 99 hodín 

· 1.Tematický celok: V triede ( 5 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- Oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti školstva 
- zvládnuť  výslovnosť a pravopis 
- oboznámiť sa s princípmi infinitívu, rozkazovacieho spôsobu 

Výkonový štandard: 

Žiak je schopný tolerovať odlišné záujmy, názory a schopnosti druhých- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· škola, trieda, výslovnosť, pravopis, infinitív, rozkazovací spôsob 

Obsahový štandard: 

V triede, David a Ken, výslovnosť, prepis výslovnosti, pravopis, neurčitok a rozkazovací spôsob 
- Predsudky 

Výkonový a obsahový štandard  

· 2.Tematický celok: Náš učiteľ angličtiny ( 6 hodín  ) 

Ciele 

Žiak má 
- Oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti geografie 
- zvládnuť  problematiku neurčitého člena a rodu podstatných mien 
- oboznámiť sa s časovaním slovesa byť 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· učiteľ, geografia, ulica, pozdravy, neurčitý člen, rod podstatných mien, sloveso byť 

Obsahový štandard: 

Náš učiteľ angličtiny, geografia, na ulici, neurčitý člen, rod podstatných mien, sloveso byť 

· 3. Tematický celok: V medzinárodnom kempe ( 5 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- Oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti multikultúrnej spoločnosti 
- oboznámiť sa so zásadami správneho spoločenského správania sa 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· tábor, mládež, národnosti, zoznámenie sa, dialóg 

Obsahový štandard: 

V medzinárodnom mládežníckom kempe, zoznámte sa, abeceda 

· 4. Tematický celok: Fotografie ( 6 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
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- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti umenia 
- oboznámiť sa so zásadami správnej komunikácie 
- osvojiť si vedomosti z oblasti použitia určitého člena 
- osvojiť si pravidlá tvorenia množného čísla podstatných mien a existenčnej väzby 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· fotografia, priateľ, komunikácia, určitý člen, podstatné mená, množné číslo, existenčná väzba 
 

Obsahový štandard: 

Fotografie, určitý člen, pravidelné tvorenie množného čísla podstatných mien, väzba there is there are 

· 5. Tematický celok: Autá ( 8 hodín )  

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti dopravy 
- oboznámiť sa so zásadami správneho opisu 
- osvojiť si vedomosti z oblasti viazanej výslovnosti 
- osvojiť si pravidlá časovania slovesa mať  
- osvojiť si osobné a privlastňovacie zámená 

Výkonový štandard: 

Šetrenie energiami- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· doprava, auto, farba, opis, záujmy, postoje, sloveso mať, osobné a privlastňovacie zámená, slovosled 

Obsahový štandard: 

Autá, farby, sloveso mať, osobné a privlastňovacie zámená, slovosled anglickej vety 
- Vzťah človeka k prostrediu 

 

· 6. Tematický celok: Nad obrázkovým časopisom (  4 hodiny ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti masmédií a stravovania 
- upevniť si nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich lekcií 

Výkonový štandard: 

Žiak pozná produkty populárnej kultúry vytvorené médiami a ich vplyv na súčasnú spoločnosť- prierezová téma  

Žiak ovláda pojmy: 
· masmédiá, časopis, strava, nápoje, bufet, sloveso mať, sloveso byť, zámená, podstatné mená, členy 

Obsahový štandard: 

V triede, nad obrázkovým časopisom, Jim je hladný 
- mediálne vzory, stereotypy, predsudky 

· 7. Tematický celok:  Orientácia v meste -Joyce a Linda ( 5 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti spoločenského života v meste 
- osvojiť si  spôsobové slovesá a 4. pád osobných zámen 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· mesto, orientácia, spoločenský kontakt, slovesá, osobné zámená 

 

Obsahový štandard: 

Dialógy, Joyce a Linda, spôsobové slovesá, 4. pád osobných zámen 
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· 8. Tematický celok:  Oslavy a večierky ( 8 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti plánovania večierkov 
- osvojiť si tvorbu a použitie prítomného priebehového času 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· oslava,  večierok, narodeniny, darček, pozvánka a reakcia na ňu, priebehový čas 

Narodeninový večierok, dovidenia Martin, prítomný priebehový čas,  

· 9. Tematický celok:  Spoločenské stretnutie – návšteva ( 5 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti umenia a kultúry 
- osvojiť si tvorbu a problematiku stupňovania prídavných mien a vyjadrovanie pádov a množstva 

Výkonový štandard: 

Žiak si osvojí postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· spoločnosť, stretnutie, návšteva, divadlo, galéria, prídavné mená, pády, kvantita 

Obsahový štandard: 

Návšteva, návštevník divadla, prídavné mená, vyjadrovanie pádov, vyjadrovanie kvantity 
- konflikty 

· 10. Tematický celok:  Stravovanie ( 5 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti stravovania 
- osvojiť si problematiku stupňovania privlastňovacieho pádu a doplňovacích otázok  

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· stravovanie, pokrm, ingrediencie, domáce stravovanie, obľúbené jedlo, kuchárska kniha, kuchyňa, 

privlastňovací pád, doplňovacie otázky 

Obsahový štandard: 

Alica pripravuje obed, diskusný večierok, privlastňovací pád, doplňujúce otázky 

· 11. Tematický celok:  Písomný styk  ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti súkromnej korešpondencie 
- osvojiť si problematiku základných čísloviek a blízkej budúcnosti 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· list, korešpondencia, listová komunikácia, číslovky, budúcnosť 

Obsahový štandard: 

List, čo bude Frank robiť, základné číslovky, vyjadrovanie blízkej budúcnosti 

· 12. Tematický celok:  Povolania  ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti práca a povolanie 
- upevniť nadobudnuté vedomosti z oblasti spôsobových slovies, zámen, prídavných mien, 

privlastňovacieho pádu, doplňujúcich otázok, čísloviek, blízkej budúcnosti 

Výkonový štandard: 
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Žiak pochopí ako sa orientovať v mediálnom svete reklamy- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· práca, povolanie, slovesá, zámená, číslovky, prídavné mená, otázky , pád, budúcnosť 

Obsahový štandard: 

Január, Pavlov otec, stretnutie,  
- ako, komu, čo 

· 13. Tematický celok:  Denný režim ( 5 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti trávenia voľného času 
- oboznámiť sa s princípmi určovania času 
- oboznámiť sa s princípmi postavenia frekvenčných prísloviek vo vete 
- osvojiť si  tvorbu a použitie jednoduchého prítomného času 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· deň, režim, voľný čas, šport, voľnočasové  aktivity, jednoduchý prítomný čas, hodiny, príslovky  

Obsahový štandard:  

Alicin deň, koľko je hodín, jednoduchý prítomný čas, určovanie času, postavenie frekvenčných prísloviek vo vete 

· 14. Tematický celok:  Plány do budúcnosti ( 3 hodiny ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti plánovania budúcnosti a sviatkov v roku 
- oboznámiť sa so štruktúrou anglického listu 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· plány, budúcnosť, sviatok, list 

Obsahový štandard: 

Plány pre budúcnosť, list Františkovým rodičom, pravopisné zvláštnosti anglického listu  

· 15. Tematický celok:  Ročné obdobia ( 7 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti počasia, fauny a flóry 
- oboznámiť sa s problematikou jednoduchého minulého času pravidelných slovies, rozkazovacieho 

spôsobu a neurčitých zámen 

Výkonový štandard: 

Význam lesa- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· počasie, fauna, flóra, ročné obdobia, minulý čas, rozkaz, zámená 

Obsahový štandard: 

Rok, minulý čas, rozkazovací spôsob, neurčité zámená 
- Ekosystémy 

· 16. Tematický celok:  Veľká Británia ( 4 hodiny ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti cestovania, cestovného ruchu a nakupovania 
- oboznámiť sa s problematikou radových čísloviek a minulého času nepravidelných slovies 

Výkonový štandard: 

Žiak je schopný rozpoznať kultúrne osobitosti rôznych minorít 

Žiak ovláda pojmy: 
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· cestovanie, cestovný ruch, dopravné prostriedky, nepravidelné slovesá, obchod, nakupovanie, tovar, cena, 
veľkosť oblečenia, radové číslovky 

Obsahový štandard: 

František bol v Londýne, v obchodnom dome, dni týždňa, radové číslovky, nepravidelné slovesá 
- Dominantná kultúra 

· 17. Tematický celok:  Zdravie a choroby ( 5 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti zdravotníctva 
- oboznámiť sa s problematikou tvorby a použitia predprítomného času 

Výkonový štandard: 

Žiak vie vysvetliť pojem zdravý životný štýl- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· zdravie, choroby, zdravotníctvo, operácia, lieky, predprítomný čas 

- zdravý životný štýl 

Obsahový štandard: 

Zaujímavý príbeh, minulé príčastie trpné, predprítomný čas 

2 ročník: 99 hodín 

· 1. Tematický celok:  Komunikácia- Eva volá Alici ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti telefonickej komunikácie 
- oboznámiť sa s problematikou neurčitých zámen a vyjadrenia dátumu 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· komunikácia, rozhovor, dialóg, telefón, zámená, dátum 

Obsahový štandard: 

Eva volá Alici, čo je nové, neurčité zámená, vyjadrenie dátumu 

· 2. Tematický celok:  Bývanie- Dom pána Newtona ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti bývania 
- oboznámiť sa s problematikou odlišnosti tvorenia otázky v prvom páde a v ostatných pádoch 
- oboznámiť sa s problematikou stupňovania viac slabičných prídavných mien 

Výkonový štandard: 

Populačná explózia- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· bývanie, dom, byt, budova, nábytok, otázka, prídavné mená, stupňovanie 

Obsahový štandard: 

Dom pána Newtona, v obchode, otázky, stupňovanie prídavných mien 
- Problémy životného prostredia 

· 3. Tematický celok:  Verbálna komunikácia- dialógy ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti verbálnej komunikácie 
- oboznámiť sa s pravidlami vyjadrovania budúcnosti v angličtine a princípmi tvorenia prísloviek 

Výkonový štandard: 

Žiak si uvedomí dopad verbálnych a neverbálnych prejavov- prierezová téma 
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Žiak ovláda pojmy: 
· komunikácia, verbálny prejav, ústna forma komunikácie, príslovky, budúcnosť 

Obsahový štandard: 

Dialógy, vyjadrenie budúcnosti, tvorenie prísloviek 
- Stereotypy 

· 4. Tematický celok :Po prázdninách  ( 4 hodiny ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti prázdnin, voľného času 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· prázdniny, dovolenka, dovolenkové destinácie, voľný čas, oddych 

Obsahový štandard: 

Po prázdninách, Joysové záľuby, odkiaľ pochádzajú Američania 

· 5. Tematický celok :Môj priateľ ( 8 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti opisu a charakteristiky blízkej osoby 
- osvojiť si slovesá may a must 
- osvojiť si problematiku podstatného mena bez člena 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· charakteristika, opis, priateľ, vlastnosť, povaha, črta, výzor, sloveso, podstatné meno 

Obsahový štandard: 

Víkend, môj priateľ Pól a jeho sestra Alica, zaujímavá novinka, nebezpečné znečistenie ovzdušia, sloveso may 
a must, podstatné meno bez člena  

· 6. Tematický celok :Technické vynálezy a ich história ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti technológie a technických vynálezov 
- osvojiť si problematiku trpného rodu 
- osvojiť si problematiku použitia slovesa do pri slovese have 

Výkonový štandard: 

Žiak si osvojí základné pojmy a produkty internetu- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· technológia, technika, vynálezy, trpný rod, sloveso 

Obsahový štandard: 

Z Martinovho zošita, dobré jedlo, trpný rod, použitie do pri slovese have 
- Internet- anonymné médium 

· 7. Tematický celok :Krajina, ktorej jazyk sa učím- Wales ( 3 hodiny ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti geografie 
- osvojiť si problematiku tvorby a použitia predminulého času 

Výkonový štandard: 

Žiak je schopný rozpoznať kultúrne osobitosti rôznych minorít- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· Geografia, krajiny Veľkej Británie, cestovanie, ubytovanie, dovolenka, predminulý čas 

Obsahový štandard: 
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Porozprávajme sa o prázdninách, predminulý čas 
- Briti, národnostné menšiny 

· 8. Tematický celok :Diskusný večer ( 8 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti komunikačnej sféry 
- osvojiť si štruktúru odbornej prednášky 
- oboznámiť sa s tvorbou a použitím minulého priebehového času a vzťažných zámen 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· Diskusia, prednáška, debata, odborný výklad, pojmy, termíny, minulý priebehový čas, zámená 

Obsahový štandard: 

Diskusný večer, T.A. Edison, minulý priebehový čas, vzťažné zámená, viete? 

· 9. Tematický celok :Cestovanie : Na stanici ( 8 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti cestovania 
- osvojiť si tvorbu a použitie podmieňovacieho spôsobu a predprítomného priebehového času 

Výkonový štandard: 

Šetrenie energiami- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· Cestovanie, dopravné prostriedky, stanica, mapa, predprítomný priebehový čas, podmieňovací spôsob 

Obsahový štandard: 

Kde si bol predtým než si prišiel zo školy? Pán Watson, dialóg, podmieňovací spôsob, predprítomný priebehový 
čas 

- Vzťah človeka k životnému prostrediu 

· 10. Tematický celok :Ubytovanie- na recepcii ( 4 hodiny ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti ubytovania 
- upevniť si nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich tematických celkov 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· Ubytovanie, hotel, recepcia, číslo izby, spôsob platby, stravovanie, zámená, opytovacie vety, prídavné mená, 

budúcnosť, príslovky, slovesá, trpný rod, minulý priebehový čas, podmieňovací spôsob, predprítomný 
priebehový čas  

Obsahový štandard: 

Národná galéria, na recepcii 

· 11. Tematický celok :Voľný čas- osobné záujmy ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti voľného času 
- osvojiť pravidlá tvorby a použitia budúceho priebehového času a stupňovania nepravidelných prídavných 

mien  

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· Voľný čas, záujmy a záľuby, relax, budúci priebehový čas 

Obsahový štandard: 

Stretneme sa poobede, Čo moji kamaráti radi robia, budúci priebehový čas 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
57 

· 12. Tematický celok :Rozprávanie- Moja obľúbená destinácia ( 7 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti turistického ruchu 
- osvojiť pravidlá tvorby a použitia jednotlivých stupňov prísloviek a zastupujúcich výrazov one, ones , that 

a those 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· destinácia, turizmus, krajiny spojeného kráľovstva, príslovky, zastupujúce výrazy 

Obsahový štandard: 

Anglicko alebo Veľká Británia, stupňovanie prísloviek, zastupujúce výrazy 

· 13. Tematický celok :Poľnohospodárska výroba v Európe ( 12 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti poľnohospodárstva 
- osvojiť pravidlá tvorby a použitia účelových viet s rovnakými podmetmi a privlastňovacieho pádu pri 

neživotných podstatných menách 

Výkonový štandard: 

Populačná explózia- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· poľnohospodárstvo, rastlinná výroba, živočíšna výroba, privlastňovací pád, účelové vety 

Obsahový štandard: 

Frankov list Alici, účelové vety, privlastňovací pád pri neživotných podstatných menách 
- Problémy životného prostredia 

3. ročník - 60 hodín 

· 1. Tematický celok :Cirkevné sviatky- Vianoce a Silvester ( 9 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti sviatkov 
- osvojiť pravidlá tvorby a použitia podmienkových viet 1. typu 

Výkonový štandard: 

Žiak je schopný rozoznať kultúrne osobitosti rôznych minorít- prierezová téma  

Žiak ovláda pojmy: 
· Sviatky, Vianoce, stromček, darčeky, Silvester, párty, podmienkové vety 

Obsahový štandard: 

Vianočné nakupovanie, Vianoce a Silvester v Británii, Anglické peniaze, podmienkové vety 1. Typu, písanie čiarky 
- Kresťania, ostatné konfesie 

· 2. Tematický celok :Zdravý životný štýl: Telesná výchova ( 6 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti zdravého životného štýlu 
- osvojiť pravidlá tvorby a použitie uisťovacích otázok, členov pri vlastných podstatných menách 

Výkonový štandard: 

Žiak pomenuje potrebu vlastného životného štýlu- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· Zdravie, pohyb, aktivita, zdravé stravovanie, uisťovanie otázky, členy 

Obsahový štandard: 

Telesná výchova, dialóg, Newtonovci raňajkujú, uisťovacie otázky,členy 
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- Zdravý životný štýl prezentovaný médiami 

· 3. Tematický celok :Športy a hry- Víkend sa začal ( 4 hodiny )  

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou z oblasti športov a hier 
- osvojiť pravidlá tvorby a použitie vedľajších viet a základných čísloviek nad 100 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· Šport, hra, pravidlá, voľný čas, pohyb, fanúšikovia, publikum, štadión, tréning, doping 

Obsahový štandard: 

Víkend sa začal, dva dialógy, veľkomestá, veľa šťastia, športy a hry,vedľajšia veta časová, základné číslovky 

· 4. Tematický celok :Mestá a miesta- Londýn ( 8 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou týkajúcej sa pamätihodností v meste. 
- oboznámiť sa s pravidlami tvorby a použitia podmienkových viet v nereálnych situáciách a nepriamej reči 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· Mesto, miesto, pamiatka, turistika, brožúra, informačné centrum, podmienkové vety, nepriama reč 

Obsahový štandard: 

Pamätihodnosti Londýna, kde si bol?, nereálne podmienkové vety, nepriama reč 

· 5. Tematický celok : V meste - na prechode (  6 hodín )  

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou týkajúcej sa dopravnej štruktúry 
- oboznámiť sa s pravidlami tvorby a použitia gerundia a väzby predmetu s neurčitkom 

Výkonový štandard: 

Šetrenie energiami – prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· mesto, doprava, chodci, prechod pre chodcov, urbanizácia, gerundium, predmet, neurčitok 

Obsahový štandard: 

Na prechode, otec sa nezaujíma o Evine záľuby, gerundium, väzba predmetu s neurčitkom  
- Vzťah človeka k prostrediu 

· 6. Tematický celok : Slovensko: moja vlasť- priemysel ( 6 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou týkajúcej sa Slovenska 
- oboznámiť sa s pravidlami tvorby a ďalšieho použitia gerundia  

Výkonový štandard: 

Žiak si osvojí znalosti o rôznych etnických skupinách žijúcich v slovenskej spoločnosti- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· Krajina, Európska únia, populácia, národnosti, priemysel, politické zriadenie, história, gerundium 

Obsahový štandard: 

Prosím prepáč, že budem meškať, Slovenský priemysel, Marks and Spencer, ďalšie použitie gerundia 
- Etnické skupiny 

· 7. Tematický celok : Veľtrh v Brne  ( 6 hodín ) 

Ciele 
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Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou týkajúcej sa problematiky organizovania veľtrhov 
- oboznámiť sa s pravidlami tvorby a ďalšieho použitia väzby 4. pádu s príčastím a nepravidelného 

tvorenia množného čísla 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· Veľtrh, strojárstvo, veda, technika, výstava, prezentácia, pád, príčastie 

Obsahový štandard: 

Veľtrh v Brne, Ken pôjde do Británie, väzba 4. pádu s príčastím, nepravidelné tvorenie množného čísla 

· 8. Tematický celok : USA ( 7 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou týkajúcej sa problematiky základných faktov o USA 
- oboznámiť sa s pravidlami tvorby a ďalšieho použitia trpného rodu, zámen a neurčitých výrazov 

Výkonový štandard: 

Žiak je schopný rozpoznať kultúrne osobitosti rôznych menšín- prierezová téma 

Žiak ovláda pojmy: 
· geografia, obyvateľstvo, národnosti, počasie, priemysel, poľnohospodárstvo, politické zriadenie, trpný rod, 

zámená, neurčité výrazy 

Obsahový štandard: 

Čo vie Paul o USA, Čia je to kniha?, vieš že sa majú navzájom radi?, trpný rod, samostatné privlastňovacie 
zámená, neurčité výrazy 

- Američania, národnostné menšiny 

· 9. Tematický celok : Pozvanie ( 10 hodín ) 

Ciele 

Žiak má 
- oboznámiť sa so slovnou zásobou týkajúcej sa problematiky z oblasti spoločenského styku 
- oboznámiť sa s pravidlami tvorby a ďalšieho použitia opisných tvarov spôsobových slovies, zvratných 

a zdôrazňujúcich zámen 

Výkonový štandard: 

Žiak ovláda pojmy: 
· spoločnosť, spoločenský styk, pozvanie, prijatie, odmietnutie, etiketa, slovesá, zámená 

Obsahový štandard: 

Pozvanie, viac údajov o USA, Priemysel v Británii, opisné tvary spôsobových slovies, zvratné a zdôrazňovacie 
zámená 

Stratégie vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

V triede - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Náš učiteľ angličtiny - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

V medzinárodnom kempe - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Fotografie - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 
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Autá - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Nad obrázkovým časopisom - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Orientácia v meste- Joyce 
a Linda 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Oslavy a večierky - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Spoločenské stretnutia- 
návšteva 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Stravovanie - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Písomný styk - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Povolania - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

 Denný režim - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Plány do budúcnosti - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Ročné obdobia - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Veľká Británia - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Zdravie a choroby - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Bývanie- dom pána Newtona - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Verbálna komunikácia- dialógy - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Po prázdninách - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Môj priateľ - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Technické vynálezy a ich 
história 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Krajina, ktorej jazyk sa učím- 
Wales 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Diskusný večer - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Cestovanie- na stanici - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 
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Ubytovanie- na recepcii - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Voľný čas- osobné záujmy - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Rozprávanie- moja obľúbená 
destinácia 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Poľnohospodárska výroba v 
Európe 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Cirkevné sviatky - Vianoce a 
Silvester 

 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Zdravý životný štýl - telesná 
výchova 

 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Športy a hry - víkend sa začal - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Mestá a miesta - Londýn - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

V meste - Na prechode - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Slovensko: moja vlasť- 
Priemysel 

- rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Veľtrh v Brne - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

USA - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Pozvanie - rozhovor 

- heuristická metóda 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Učebné zdroje 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

V triede Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

 

Náš učiteľ 
Angličtiny 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

V medzinárodnom 
kempe 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 
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Autá Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Nad obrázkovým 
časopisom 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Orientácia 
v meste- Joyce a 
Linda 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Oslavy a večierky Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Spoločenské 
stretnutia- 
návšteva 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134-9 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Stravovanie Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134- 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Písomný styk Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Povolania Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Denný režim Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Plány do 
budúcnosti 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Ročné obdobia Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Veľká Británia Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 
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notebook 

Zdravie a choroby Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Eva volá Alici Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Bývanie- Dom 
pána Newtona 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Verbálna 
komunikácia- 
dialógy 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Po prázdninách Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Môj priateľ Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Technické 
vynálezy a ich 
história 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Krajina, ktorej 
jazyk sa učím- 
Wales 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Diskusný večer Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Cestovanie- na 
stanici 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Ubytovanie- na 
recepcii 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Voľný čas- osobné 
záujmy 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 
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ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 prehrávač, 
notebook 

Rozprávanie- moja 
obľúbená 
destinácia 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Poľnohospodárska 
výroba v Európe 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Cirkevné sviatky: 
Vianoce a 
Silvester 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Zdravý životný 
štýl- telesná 
výchova 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Športy a hry- 
víkend sa začal 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Mestá a miesta- 
Londýn 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

V meste- na 
prechode 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Slovensko: moja 
vlasť- priemysel 

Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Veľtrh v Brne Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

USA Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Pozvanie Richard Repka, Anna Benešová, Erna 
Haraksimová, Marie Šalková: Anglický 
jazyk pre stredné školy 1, 2, SPN 
Bratislava 

ISBN 8008-03426-2, ISBN 8008-02134 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC, CD 
prehrávač, 
notebook 

Slovníky,mapy, 
letáky 

Internet 

Medzipredmetové vzťahy 
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Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu anglický 
jazyk, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom anglický jazyk a inými predmetmi sa 
uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- humanitné predmety – všetky ročníky 
- ekológia- všetky ročníky 
- informatika- všetky ročníky 

Kritéria hodnotenia 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Hodnotenie žiakov  sa bude riadiť metodických pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka 
v jednotlivých ročníkoch v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Hodnotenie a klasifikácia 
v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú 
vo využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav 
a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť 
vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie sú  v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka B1 a  podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a musia zodpovedať náročnosti definovanej v učebných 
osnovách a vzdelávacích štandardoch. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru 
textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa 
správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby 
mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. 
Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže 
zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity 
a dojmy. Správne používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného 
prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. 
V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, 
používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 
a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita 
prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť 
prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, 
jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť 
prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na 
otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou 
primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna 
danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže 
prezentovať a do určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby 
nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje 
zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom 
jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje 
porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 
krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť 
prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. 
Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak 
dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný 
reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom 
narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie 
odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, bránia 
porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 
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Formy zisťovania vedomostí v cudzom jazyku sú ústne a písomné, podľa časového zaradenia priebežné, 
orientačné a tematické, podľa počtu žiakov individuálne, frontálne a kombinované. Najčastejšie sa realizuje 
systematické hodnotenie žiakov v kombinácii ústnej a písomnej formy.  Po ukončení  tematického celku  sa 
pripraví didaktický test na zisťovanie kvantity i kvality vedomostí a zručností žiakov. Ich úlohy môžu naraz riešiť 
všetci žiaci triedy alebo viacerých tried.  Využívať budeme vstupné a neštandardizované didaktické testy. Otázky 
v teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
hodnotenia musia byť súčasťou testu. Výsledky testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia 
a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

 

Pri písomných previerkach a didaktických testoch bude následovné hodnotenie: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

 
 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

V triede Žiak: 
¨ osvojil si pozdravy, pravopis 

¨ vedel vytvoriť rozkazovacie vety a použiť neurčitok 
 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Náš učiteľ 
angličtiny 

¨ vedel opísať osobu 

¨ vedel vymenovať geografické črty 

¨ dokázal osloviť osobu na ulici 

¨ vedel použiť neurčitý člen a časovať sloveso byť 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

 

V 
medzinárodno
m kempe 

¨ vedel vymenovať národnosti 
¨ vedel predstaviť seba a priateľa 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

 

Fotografie 
¨ osvojil si  problematiku umenia 

¨ vedel opísať fotografie 

¨ vedel používať určitý člen a existenčnú väzbu 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 
 

Autá 

 

 

¨ vedel druhy cestovania 

¨ vedel opísať svoje auto 

¨ vedel časovať sloveso mať 
¨ vedel slovosled anglickej vety 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 
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Nad 
obrázkovým 
časopisom 

 

¨ vedel vymenovať tlače 

¨ vedel si objednať jedlo v reštaurácii · ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Orientácia 
v meste- Joyce 
a Linda 

¨ vedel sa orientovať v meste 

¨ ovládal spôsobové slovesá a 4. Pád osobných zámen 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Oslavy a 
večierky 

 

¨ vedel pomenovať druhy večierkov 

¨ ovládal prítomný priebehový čas 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Spoločenské 
stretnutia- 
návšteva 

¨ ovládal  pravidlá slušného správania sa 

¨ vedel vymenovať druhy u menia 

¨ vedel použiť prídavné  mená, pádové predložky, neurčité výrazy 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Stravovanie 

 

¨ vedel vymenovať postup prípravy obľúbeného jedla 

¨ vedel použiť privlastňovací pád a opytovacie zámená 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Písomný styk 
¨ vedel opísať členov rodiny a svoje plány 

¨ vedel použiť blízku budúcnosť a základné číslovky 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Povolania 

 

¨ osvojil si druhy povolaní 
¨ vedel opísať svoju prácu snov 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Denný režim 

 

 

¨ vedel opísať svoj denný režim 

¨ vedel určiť čas 

¨ ovládal jednoduchý prítomný čas a príslovky častosti deja 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Plány do 
budúcnosti 

 

¨ osvojil si problematiku plánovania budúcnosti 
¨ vedel vytvoriť otázku a zápor v jednoduchom prítomnom čase 

¨ dokázal charakterizovať život na vidieku 

¨ vedel napísať list 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Ročné obdobia 

 

 

¨ vedel charakterizovať ročné obdobia 

¨ vedel tvoriť minulý čas slovesa byť a mať a použiť neurčité výrazy 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Veľká Británia 

 

 

¨ vedel charakterizovať Veľkú Britániu 

¨ vedel vymenovať druhy obchodov 

¨ vedel správne použiť minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies 

¨ dokázal použiť radové číslovky 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Zdravie a 
choroby 

 

¨ vedel pomenovať druhy chorôb 

¨ vedel použiť rozkazovací spôsob a predprítomný čas 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Eva volá Alici 
¨ poznal pravidlá komunikácie po telefóne 

¨ vedel používať neurčité zámená a napísať dátum 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
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Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Bývanie- Dom 
pána Newtona 

 

¨ vedel charakterizovať druhy domov 

¨ vedel opísať svoj dom 

¨ dokázal stupňovať prídavné mená 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Verbálna 
komunikácia- 
dialógy 

¨ vedel charakterizovať druhy verbálnej komunikácie 

¨ vedel vyjadriť budúcnosť a tvoriť príslovky 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

 Po 
prázdninách 

 

¨ vedel vymenovať spôsoby trávenia dovoleniek 

¨ vedel opísať svoj koníček 

¨ poznal históriu Američanov 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Môj priateľ 

 

 

¨ vedel charakterizovať svojho priateľa 

¨ ovládal spôsob trávenia víkendov 

¨ ovládal slovesá spôsobu 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Technické 
vynálezy a ich 
história 

 

¨ vedel charakterizovať vynálezy 20.storočia 

¨ ovládal trpný rod 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Krajina, ktorej 
jazyk sa učím- 
Wales 

 

¨ vedel charakterizovať Wales 

¨ ovládal vpred minulý čas 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Diskusný večer 

 

 

¨ vedel pravidlá správnej diskusie 

¨ ovládal minulý priebehový čas a vzťažné zámená 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Cestovanie- na 
stanici 

 

¨ vedel správne cestovať a zakúpiť si lístok 

¨  dokázal vyjadriť podmieňovací spôsob a predprítomný priebehový čas 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Voľný čas- 
osobné záujmy 

 

¨ vedel vymenovať spôsoby trávenia voľného času 

¨ vedel opísať svoj voľný čas 

¨ ovládal budúci priebehový čas a stupňovanie prísloviek 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Rozprávanie- 
moja obľúbená 
destinácia 

 

 

¨ vedel charakterizovať obľúbenú destináciu 

¨ vedel používať ukazovacie zámená 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 
 

Poľnohospodár
ska výroba v 
Európe 

 

¨ vedel charakterizovať poľnohospodárstvo v Európe 

¨ vedel použiť účelové vety a privlastňovací pád 
 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Cirkevné 
sviatky. 

¨ vedel charakterizovať zvyky a  tradície sviatkov 

¨ vedel použiť podmienkové vety 
· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 
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Vianoce a 
Silvester 

 
 Ø ústne odpovede 

Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Zdravý životný 
štýl- Telesná 
výchova 

 

¨ vedel charakterizovať zdravý životný štýl 
¨ vedel použiť uisťovacie otázky 
 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Športy a hry- 
víkend sa začal 

¨ vedel charakterizovať športy 

¨ vedel opísať obľúbený šport 
¨ ovládal vedľajšie časové vety 

¨ vedel vyjadriť súhlas 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Mestá a miesta- 
Londýn 

 

¨ vedel charakterizovať pamätihodnosti v Londýne 

¨ vedel vyjadriť nereálnu podmienku 

¨ ovládal súslednosť časov 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

V meste – na 
prechode 

 

¨ vedel charakterizovať črty mesta 

¨ vedel použiť gerundia väzby predmetu s neurčitkom 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Slovensko- 
moja vlasť: 
priemysel 

 

¨ vedel charakterizovať Slovensko 

¨ vedel použiť gerundium 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Veľtrh v Brne 

 

¨ vedel charakterizovať umenie a vymenovať druhy veľtrhov 

¨ vedel použiť väzbu predmetu s príčastím a nepravidelné tvorenie 
množného čísla 

 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

USA 

 

¨ vedel charakterizovať USA 

¨ vedel použiť trpný rod a samostatné privlastňovacie zámená 
 
 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 

Pozvanie 

 

¨ ovládal pravidlá pozvania 

¨ vedel použiť opisné tvary po mocných slovies, zvratné a zdôrazňovacie 
zámená 

 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø prezentácia projektu 
Ø písomná práca 
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 7.1.3 Nemecký jazyk  

 

 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

NEMECKÝ  JAZYK 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 3,3,2 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 258 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Primárnou charakteristikou vzdelávacej oblasti je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, 
aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu 
informácií.  

Cieľové kompetencie cudzích jazykov majú charakter všeobecne formulovaných požiadaviek na vedomosti 
a zručnosti, ktoré si má žiak osvojiť v priebehu štúdia.  Významne sa podieľa na príprave žiakov, na aktívny život 
v multikultúrnej spoločnosti, vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových zručností cudzieho jazyka, ako 
nástroja dorozumievania v rôznych situáciách každodenného osobného a pracovného života.  Pripravuje ich 
k účasti v priamej a nepriamej komunikácií vrátane prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich poznatky 
o svete. Prispieva k formovaniu osobnosti žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa po celý život, učí ich byť 
vnímavými ku kultúre, disponovať schopnosťami, používať rôzne spôsoby dorozumievania s inými kultúrami. 
Vzdelávanie v cudzom jazyku zodpovedá výstupnej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca 
jazykovej spôsobilosti. 

Ciele predmetu 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom 
rozvíja osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíja všetky štyri rečové zručnosti. Vyučovanie 
cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, vzájomnému pôsobeniu 
medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom iných poznatkov z rôznych oblastí života. Okrem 
toho vyučovanie cudzích jazykov formuje kritické myslenie, myšlienkovú a rečovú tvorivosť, motiváciu žiakov 
k dosiahnutiu čo najvyššej jazykovej úrovne, samostatnosti v učení sa a zodpovednosti za študijné výsledky 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Rečové zručnosti  
2. Jazykové prostriedky 
3. Komunikačné situácie a jazyková funkcia 
4. Poznatky o krajinách študovaného jazyka  
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Popis obsahových štandardov 

Rečové zručnosti 

Vzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilostí založené na počúvaní s porozumením monologických 
a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilostí aj zrakové so zreteľom na čítanie a prácu so 
všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové spôsobilostí a naučia sa rozprávať 
o jednoduchých tematických situáciách. Získajú produktívne písomné spôsobilostí pri spracovaní textu v podobe 
rôznych anotácií, výpiskov, popisov, a pod. Vyučovací proces by mal smerovať aj k prekladu jednoduchých 
textov.  

Jazykové prostriedky 

V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia ich výslovnosť, obohatia 
slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja základy gramatiky vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, 
grafickú podobu jazyka a jeho pravopis.    

Komunikačné situácie a jazyková funkcia 

Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom jazyku svoje 
osobné údaje, napísať životopis, popísať domov, voľný čas, jedlo a nápoje, služby, cestovanie, starostlivosť 
o svoje zdravie, každodenný život, nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, prácu a pod. Žiaci získajú a poskytujú 
informácie v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie cestovných lístkov, tovarov, občerstvenia, 
organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so zamestnávateľom, objednávanie si služieb, získavanie 
informácií v informačnom stredisku a na ulici, štylizovanie obchodného alebo osobného listu, písanie blahoželaní, 
a pod.). Vzdelávanie poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie 
komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, odmietnutie, 
sklamanie, nádej, obavy, prejav radosti a pod.       

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Vzdelávanie má poskytovať žiakom poznatky všeobecného a odborného charakteru k lepšiemu poznaniu krajiny 
príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských udalostí. Žiaci získajú informácie 
o sociokultúrnom prostredí v porovnaní so Slovenskou republikou.   

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 
- vymieňať si informácie a názory týkajúce sa základných všeobecných a odborných tém ústnym a písomným 

prejavom, 
- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky, 
- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, využívať text ako 

poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
- získavať informácie o krajinách študovaného jazyka a získané informácie využívať ku komunikácii, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi informácií, 
- využívať  informácie získané pri štúdiu cudzieho jazyka vo výučbe materinského jazyka, 
- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných národov a jazykových 

oblastí.    

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- vyjadrovať sa v jednom 
cudzom jazyku 
v písomnej a hovorovej 
forme 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

Žiak: 
- komunikuje v cudzom 

jazyku, 

- rieši problémové úlohy 
i situácie, 

- vie sa vyjadrovať 
v ústnej i písomnej 
forme.. 
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Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- prezentovať svoje 
myšlienky, návrhy a 
postoje 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi, 

- ovplyvňuje iných ľudí,  
presviedča, prehovára, 

- rozpráva o problémoch 
v rámci komunikácie. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu tvoria základné tematické celky –  základ určený ŠVP: 

1. ročník: 
 

o  Kam dnes večer? 
o  Máš priateľa? 
o  Vyučovanie sa začína 
o  Náš byt 
o  Naša rodina 
o  Opakujeme – hľadám priateľa na dopisovanie 
o  Kde? Kam? 
o  V meste 
o  Pred Vianocami 
o  Pozvanie do reštaurácie 
o  Petra má veľa práce 
o  Petrin deň 
 
2. ročník: 
 
o  Frank je chorý 
o  Buď presná, Gabi! 
o  Prázdniny v Nemecku 
o  Darčeky pre rodinu 
o  Štyri ročné obdobia 
o  Čo je na večeru? 
o  Život v našom meste 
o  O Slovensku 
o  Koníčky 
 
3. ročník:  
 
o  Opäť v škole I. 
o  Opäť v škole II. 
o  Baví Vás vyučovanie? 
o  Technická revolúcia 
o  Je voľný čas voľným časom? 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 

Tematický celok: Kam dnes večer?– 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s prízvukom, pravopisom a nemeckom výslovnosťou 
- naučia  sa so základné pozdravy,  časovanie  pravidelných slovies a poradie slov v nemeckej vete, 
- dokážu porozumieť sebe samému a druhým – prierezová téma, 
- oboznámia sa so základnými pojmami k danej téme. 

Obsahový štandard 

Výslovnosť,  pravopis, prízvuk, Pozdrav, Pozdravenie, Sebapoznanie, Časovanie pravidelných slovies 
v prítomnom čase, 
Vykanie a tykanie v nemčine, Opytovacia veta 
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Tematický celok: Máš priateľa? – 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s nadväzovaním kontaktu, 
- dokážu prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu – prierezová téma, 
- naučia sa s časovaním pomocných slovies (haben a sein),  poradím slov v nemeckej  jednoduchej vete, 
- naučia sa  skloňovať podstatné mená v nominatíve a akuzatíve, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Nadviazanie kontaktu, Spoznávanie, Časovanie pomocných slovies haben a sein v prítomnom čase, Poradie 
vetných členov v jednoduchej vete, Skloňovanie podstatných mien v nominatíve a akuzatíve 

Tematický celok: Vyučovanie sa začína – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s jednoduchým formulárom, opisom osoby, 
- naučia sa  prídavné meno v prísudku, 
- oboznámia sa s tvorbou imperatívu, 
- vedia pracovať  s jednoduchým budúcim časom, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Opis osoby, osobné údaje, Prídavné meno v prísudku, Rozkazovací spôsob, Vyjadrenie budúceho času 
prítomným časom 

Tematický celok: Náš byt – 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- opíšu byt, dom, 
- oboznámia sa s nemeckým záporom, 
- naučia sa so skloňovať podstatné mená v datíve, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 
 
Obsahový štandard 

Opis bytu, Zápor nein a nicht, Skloňovanie podstatných mien v datíve 

Tematický celok: Naša rodina – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vedia  pomenovať jednotlivých členov rodiny, 
- uvedomujú si hodnotu spolupráce – prierezová téma, 
- oboznámia sa s privlastňovacími zámenami, 
- osvoja si zvratné privlastňovacie zámená v nemčine, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Rodina,  zamestnanie, Empatia,  Doch v odpovedi na zápornú otázku, Privlastňovacie zámená, Zvratné 
privlastňovacie zámeno v nemčine 

Tematický celok: Opakujeme – Hľadám priateľa na dopisovanie – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s časovými obdobiami a dňami v týždni, 
- dokážu prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu – prierezová téma 
- naučia sa  skloňovať osobné zámená v akuzatíve, 
- spoznajú  plurál podstatných mien  v nemčine, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 
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Časove obdobia, Spoznávanie,  Skloňovanie osobných zámen v akuzatíve, Plurál podstatných mien  

Tematický celok: Kde, Kam – 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- osvoja  si  časové údaje, 
- naučia sa  predložky v akuzatíve a datíve, 
- vedia  časovať slovesa wissen, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Časové obdobia, Predložky s akuzatívom a datívom, Časovanie slovesa wissen  

Tematický celok: V meste – 10 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vedia  pomenovať niektoré budovy v meste, 
- naučia sa  skloňovať podstatné mená v datíve plurálu, 
- naučia  sa s datív osobných zámen, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Prehliadka mesta, Skloňovanie podstatných mien v datíve plurálu, Datív osobných zámen, 
Predložky s datívom  

Tematický celok: Pred Vianocami – 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vedia  pomenovať niektoré sviatky  a rodinné h oslavy, 
- dokážu napísať pozdrav ku Vianociam a Novému roku, 
- naučia sa s časovať nepravidelné  slovesá, 
- oboznámia  sa so záporom kein, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Sviatky, korešpondencia, Časovanie nepravidelných slovies , Zápor kein  

Tematický celok: Pozvanie do reštaurácie – 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-  poznajú slovné výrazy týkajúce sa objednania si jedla v reštaurácii, 
-  vedia  skloňovať podstatné  mená v genitíve, 
-  poznajú vlastné podstatné mená, 
-  vedia používať  číslovky 1 - 100, 
-  oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

      V reštaurácii, Skloňovanie podstatných mien v genitíve, Vlastné podstatné mená v genitíve, 
Číslovky od 1 - 100  

Tematický celok: Petra má veľa práce– 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- poznajú názvy niektorých krajín a jej obyvateľov, 
- vedia  si uvedomiť hodnotu spolupráce – prierezová téma, 
- naučia  sa s predložky v akuzatíve, 
- vedia  časovať spôsobové slovesá müssen, können a wissen, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 
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Krajiny a jej obyvatelia, Empatia,  Predložky s datívom, modálne slovesá müssen, können a wissen 

Tematický celok: Petrin všedný deň – 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vedia  určovať čas a časti dňa, 
- dokážu  pomenovať činností v každodennom živote, 
- časujú  slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Všedný deň, Určovanie času,  Odlučiteľné predpony, Neodlučiteľné predpony 

2. ročník (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 

Tematický celok: Frank je chorý – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- rozprávajú  o svojich problémoch a ťažkostiach, 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Zdravie, 
- naučia sa ďalšie  modálne slovesá, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Zdravie, Ďalšie modálne slovesá  

Tematický celok: Buď presná, Gabi! – 12 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Kultúra - divadlo, 
- naučia sa slovesá so zvratným zámenom v akuzatíve, 
- oboznámia  sa s es a man vo funkcii formálneho podmetu, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 
 
Obsahový štandard 

V divadle, Slovesá so zvratným zámenom v akuzatíve,  Es a man vo funkcii formálneho podnetu, 
Aký program by si dnes chcel vidieť? 

Tematický celok: Prázdniny v Nemecku – 10 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Nemecko, 
- naučia sa s tvorbu perfekta pravidelných slovies, 
- naštudujú préteritum slovesa sein a haben, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

SRN, Perfektum pravidelných slovies, Sloveso sein a haben v préterite 

Tematický celok: Darčeky pre rodinu – 10 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Nákupy a darčeky, 
- vysvetlia vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním  
- životných potrieb – prierezová téma,  
- chápu funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie – prierezová téma, 
- naučia sa s číslovky od 100 a určovanie veku, 
- naštudujú si préteritum pravidelných slovies, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 
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Obsahový štandard 

Nákupy, Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 
prostriedku ich zabezpečenia. Určovanie veku, Číslovky nad 100, Préteritum pravidelných slovies 

Tematický celok: Štyri ročné obdobia – 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s charakteristikou ročných období, 
- oboznámia sa s témou Počasie, 
- pracujú so zvratnými slovesami so zámenom v datíve, 
- naučia sa  zámená dieser, diese, dieses, welcher, welche, welches, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme 

Obsahový štandard 

Počasie, Zvratné slovesá so zámenom v datíve, Zámená  dieser, welcher 

Tematický celok: Čo je na večeru? – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s názvami niektorých potravín a jedál, 
- naučia sa  väzbu es gibt, 
- naštudujú  vynechávanie člena,  
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Pri stole, Väzba es gibt, Vynechávanie člena 

Tematický celok: Život v meste – 11 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s názvami miest a inštitúcií v meste, 
- naštudujú polohu inštitúcií a pamiatok v meste, 
- naučia sa, čo sa v meste nachádza, 
- osvoja si priraďovacie súvetie, 
- naučia sa bezspojkové vety,  
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Život v meste, Priraďovacie súvetie, Bezspojkové vety 

Tematický celok: Po Slovensku – 10 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s krásami Slovenska, 
- oboznámia sa s obyvateľmi žijúcimi na našom území, 
- naučia sa  skloňovať niektoré podstatné mená v mužskom rode, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Slovensko, Skloňovanie niektorých podstatných mien 

Tematický celok: Koníčky – 12 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa s jednotlivými druhmi koníčkov a rozprávať, čo ich baví, 
- naučia sa slová opačného významu, 
- oboznámiť sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 
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Koníčky, Protiklady 

Systematizácia  učiva – 9 hodín 

3. ročník (2 hodiny týždenne, 60 hodín za rok) 
 

Tematický celok: Opäť v škole I. – 8 hodín  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Prázdniny a vedia  rozprávať o tom, ako ich prežijú, 
- naučia sa  zložené slová, ich tvorbou, 
- naštudujú  tvorbu perfekta nepravidelných slovies, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Prázdniny, dovolenka, Zložené slovesá, Perfektum nepravidelných slovies, Sviatky 
 
Tematický celok: Opäť v škole II. – 10 hodín  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Prázdniny a vedia rozprávať o nich, 
- naučia sa s perfektum ďalších nepravidelných slovies, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Škola a prázdniny, Perfektum doteraz prebraných slovies 
 
Tematický celok: Baví Vás vyučovanie? – 10 hodín  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Škola, 
- rozprávajú o  činnostiach týkajúcich sa školského života, 
- naučia sa s predmety v škole, informujú o svojom rozvrhu, 
- skloňujú prídavné mená bez člena a po číslovkách, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Škola a štúdium II, Skloňovanie adjektív bez člena, Skloňovanie adjektív po číslovkách, Školský systém 
 
Tematický celok: Technická revolúcia – 9 hodín  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Technika v domácnosti, 
- naučia sa  hlavné časti počítača, 
- osvoja si základné pojmy a produkty internetu – prierezová téma, 
- naštudujú si  vedľajšie vety so spojkami dass a weil, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 

Technická revolúcia, Svet počítačov, Internet – anonymné médium, Vedľajšie vety so spojkami dass, weil 
 
Tematický celok: Je voľný čas voľným časom? – 12 hodín  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Koníčky a voľný čas,, 
- oboznámia sa so slovnými spojeniami k téme Televízia, 
- naštudujú  stupňovanie prídavných mien, 
- naučia sa  zložené substantíva, 
- oboznámia sa so základnou slovnou zásobou k danej téme. 

Obsahový štandard 
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Voľný čas, Sledovanie televízie, Druhý stupeň prídavných mien a prísloviek, Zložene substantíva 
 
Systematizácia  učiva – 11 hodín 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

1. ročník 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Kam dnes večer? Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Máš priateľa? Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Vyučovanie začína Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Náš byt Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Naša rodina Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Opakujeme. Hľadám listového 
priateľa 

Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Kde? Kam? Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

V meste Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Pred Vianocami Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Pozvanie do reštaurácie Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 

- skupinová práca 

- individuálna práca 
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motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- práca s knihou 

Petra má veľa práve Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Petrin všedný deň Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

2. ročník 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Frank je chorý 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Buď presná, Gabi! 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Prázdniny v Nemecku 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Darčeky pre rodinu 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Štyri ročné obdobia 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Čo je na večeru? 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Život v meste 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Po Slovensku 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Koníčky 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 

- skupinová práca 

- individuálna práca 
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expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- práca s knihou 

3. ročník 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Opäť v škole I. 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Opäť v škole II. 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Baví Vás vyučovanie? 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Technická revolúcia 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Je voľný čas voľným časom? 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Učebné zdroje 

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

1. ročník 
 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Kam dnes 
večer? 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

 

PC 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

CD 

prezentácie 

časopis 

Máš priateľa? Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Vyučovanie 
začína 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 
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Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Náš byt Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Naša rodina Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Opakujeme – 
Hľadám 
listového 
priateľa 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Kde? Kam? Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

V meste Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  
Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Pred 
Vianocami 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Pozvanie do 
reštaurácie 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Petra má veľa 
práce 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Petrin všedný 
deň 

 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 
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2. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Frank je chorý Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

interaktívne cvičenia 

CD 

Buď presná, 
Gabi! 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Prázdniny v 
Nemecku 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Darčeky pre 
rodinu 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc. 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Štyri ročné 
obdobia 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Čo je na 
večeru? 

Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Život v meste Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Po Slovensku Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Koníčky Nemecký jazyk pre 1. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorry: 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová,  prof. PhDr.  Věra 
Höppnerová, DrSc.  

Dataprojektor  

PC 

Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 
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3. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Opäť v škole I. 
Doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová, doc.  PhDr. Anna 
Krenčeyová, CSc. Nemecký 
jazyk pre 2. ročník stredných 
škôl, Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo – Mladé 
letá,s.r.o.,Sasinkova5, 815 19 
Bratislava, ISBN 978-80-10-
01242-8 

Dataprojektor 

PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Opäť v škole II. 
Doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová, doc.  PhDr. Anna 
Krenčeyová, CSc. Nemecký 
jazyk pre 2. ročník stredných 
škôl, Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo – Mladé 
letá,s.r.o.,Sasinkova5, 815 19 
Bratislava, ISBN 978-80-10-
01242-8 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

interaktívne cvičenia 

 

Baví Vás 
vyučovanie? 

Doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová, doc.  PhDr. Anna 
Krenčeyová, CSc. Nemecký 
jazyk pre 2. ročník stredných 
škôl, Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo – Mladé 
letá,s.r.o.,Sasinkova5, 815 19 
Bratislava, ISBN 978-80-10-
01242-8 

Dataprojektor  
PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Technická 
revolúcia 

Doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová, doc.  PhDr. Anna 
Krenčeyová, CSc. Nemecký 
jazyk pre 2. ročník stredných 
škôl, Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo – Mladé 
letá,s.r.o.,Sasinkova5, 815 19 
Bratislava, ISBN 978-80-10-
01242-8 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

interaktívne cvičenia 

časopis 

Je voľný čas 
voľným 
časom? 

Doc. PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc., PhDr. Ľudmila 
Čulenová, doc.  PhDr. Anna 
Krenčeyová, CSc. Nemecký 
jazyk pre 2. ročník stredných 
škôl, Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo – Mladé 
letá,s.r.o.,Sasinkova5, 815 19 
Bratislava, ISBN 978-80-10-
01242-8 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

pracovné listy 

Nemecké slovníky – 
synonimický, 
prekladový, 
frazeologický 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
nemecký jazyk, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom nemecký jazyk a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- Slovenský jazyk a literatúra – všetky ročníky 

- Občianska náuka – všetky ročníky  
- Etická výchova – všetky ročníky 
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Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Hodnotenie žiakov  sa bude riadiť metodických pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka 
v jednotlivých ročníkoch v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Hodnotenie a klasifikácia 
v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú 
vo využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav 
a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť 
vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie sú  v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka B1 a  podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a musia zodpovedať náročnosti definovanej v učebných 
osnovách a vzdelávacích štandardoch. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru 
textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa 
správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby 
mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. 
Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže 
zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity 
a dojmy. Správne používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného 
prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. 
V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, 
používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 
a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita 
prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť 
prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, 
jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť 
prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na 
otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou 
primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna 
danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže 
prezentovať a do určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby 
nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje 
zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom 
jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje 
porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 
krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť 
prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. 
Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak 
dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný 
reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom 
narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie 
odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, bránia 
porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 

Formy zisťovania vedomostí v cudzom jazyku sú ústne a písomné, podľa časového zaradenia priebežné, 
orientačné a tematické, podľa počtu žiakov individuálne, frontálne a kombinované. Najčastejšie sa realizuje 
systematické hodnotenie žiakov v kombinácii ústnej a písomnej formy.  Po ukončení  tematického celku  sa 
pripraví didaktický test na zisťovanie kvantity i kvality vedomostí a zručností žiakov. Ich úlohy môžu naraz riešiť 
všetci žiaci triedy alebo viacerých tried.  Využívať budeme vstupné a neštandardizované didaktické testy. Otázky 
v teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
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hodnotenia musia byť súčasťou testu. Výsledky testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia 
a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

Pri písomných previerkach a didaktických testoch bude nasledovné hodnotenie: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

1. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Kam dnes 
večer? 

Žiak: 
- naučil sal čítať nemecké texty, správne vyslovovať, 
- vedel pozdraviť nemecky hovoriacich ľudí, 
- dokázal vyčasovať pravidelné slovesá, 
- vedel tvoriť opytovacie vety a odpovedať na ne, 
- naučil sa slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Máš priateľa? - vedel nadviazať kontakt s inými ľuďmi, 
- časoval pomocné  slovesá haben a sein, 
- dokázal tvoriť jednoduché vety, 
- oboznámil sa so skloňovaním podstatného meno v akuzatíve, 

- naučil sa slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 
 

Vyučovanie sa 
začína 

- opísal jednoduchým spôsobom osobu, 
- používal  prídavné meno v prísudku, 
- tvoril rozkazovací spôsob, 
- vedel vyjadrovať budúci čas prítomným, 
- naučil sa slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 
 

Náš byt - dokázal opísať byt a jednotlivé izby v ňom, 
- používal vety so záporom nicht, 
- skloňovať podstatné meno v datíve, 
- oboznámil sa so slovnou zásobou k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Naša rodina - rozprával o sebe i svojej rodine, 

- vedel používať vety so privlastňovacími zámenami, 
- osvojil si slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Opakujeme. 
Hľadám 
priateľa na 
dopisovanie 

- rozprával o sebe, o ročných obdobiach, ktoré má rád, 
- dokázal utvoriť jednoduché vety v pluráli, 
- naučil sa slovnú zásobu k danej téme. 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Kde? Kam? - dokázal dohodnúť sa s priateľom, kde a o koľkej sa stretnú, · ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 
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- správne používal predložky s datívom a akuzatívom 

- časoval sloveso wissen, 

- osvojil si slovnú zásobu k danej téme. 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

V meste - rozprával o svojom meste a významných budovách v ňom, 
- používal  datív plurálu podstatných mien 

- naučil sa skloňovať osobné zámená v datíve, 
- oboznámil sa so slovnou zásobou k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Pred 
Vianocami 

- vedel napísať pozdrav ku Vianociam a k  Novému roku, 
- dokázal rozprávať o trávení voľného času počas vianočných 

sviatkov, 

- osvojil si časovanie  niektorých nepravidelných slovies, 
- naučil sa slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Pozvanie do 
reštaurácie 

- vedel si objednať  jedlo a popriať inému dobrú chuť, 
- naučil sa pracovať s číslovkami, počítať jednoduché príklady 

a udať cenu, 
- osvojil si slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Petra má veľa 
práce 

- rozprával o svojich činnostiach počas týždňa, 
- osvojil si predložky s akuzatívom, 
- časoval modálne slovesá,  oboznámil sa s ich ic významom, 

- naučil sa slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Petrin všedný 
deň 

- rozprával o svojom dni, vedel určovať čas i časti dňa, 
- menoval činnosti v každodennom živote, 
- osvojil si slovesá  s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami, 
- pracoval so slovnou zásobou k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

 

2. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Frank je chorý Žiak: 
- rozprával o svojich ťažkostiach a problémoch, 
- rozprával o tom, čo má robiť, aby predchádzal jednotlivým 

chorobám, 
- používal modálne slovesá sollen, wollen, dürfen. 
- osvojil si slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Buď presná, 
Gabi! 

- porozprával  o svojej návšteve v divadle alebo kine, 

- osvojil si slovesá so  zvratným zámenom v akuzatíve, 
- pochopil podstatu es a man vo funkcii formálneho podmetu,. 
- naučil sa slovnú zásobu k danej téme. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Prázdniny v 
Nemecku 

- naučil  sa základné informácie o SRN, o jej  kultúrnych krásach 

- oboznámil sa s niektorými mestami v SRN, 

- naučil sa tvoriť perfektum a vedel ho využívať vo vetách, 
- naučil sa tvoriť préteritum slovies sein a haben a vedel ho použiť,  
- pochopil rozdiel medzi perfektom a préteritom. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Darčeky pre 
rodinu 

- naučil  sa základné slovné spojenia súvisiace s témou Darčeky 
a vedel povedať, ktoré darčeky sa  hodia pre koho, 

- oboznámil sa s číslovkami od 100, 
- naučil sa odpovedať na otázku, kto má koľko rokov, 
- naučil sa tvoriť préteritum  pravidelných slovies. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Štyri ročné 
- naučil  sa základné slovné spojenia súvisiace s témou Počasie 

a Ročné obdobia, 
· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 
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obdobia - naučil sa  časovať slovesá so zvratným zámenom v datíve , 
- vedieť používať zámená dieser, -e, es a welcher, -e, es. 

 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Čo je na 
večeru? 

- vedel objednať si jedlo v reštaurácii, 
- používal väzbu es gibt, 
- oboznámil sa s  vynechávaním členov. 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Život v meste 
- naučil  sa rozprávať, čo sa v meste nachádza, vedel pomenovať 

názvy miest a niektorých  inštitúcií, popísať ich polohu, 
- naučil sa  vytvárať bezspojkové vety,  
- tvoril  vety priraďovacieho súvetia. 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Po Slovensku 
- naučil sa  porozprávať  o Slovensku a jeho obyvateľoch ako 

i prírodných a kultúrnych  krásach, 
- skloňoval niektoré podstatné mená mužského rodu. 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Koníčky 
- vedel  porozprávať o koníčkoch kamarátov ale aj o svojich, 

vyjadrovať záľuby, 
- naučil sa tvoriť slová opačného významu. 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

 
3. ročník 

 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Opäť v škole I. 
Žiak: 

- naučil sa  porozprávať o spôsobe a forme trávenia prázdnin 
i o prioritách v súvislosti s prázdninami iných osôb, 

- tvoril zložené slová, 
- tvoril perfektum niektorých silných slovies, 
- oboznámil sa  s názvami niektorých sviatkov v SR. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Opäť v škole II. 
- naučil sa  porozprávať o spôsobe a forme trávenia prázdnin 

i o prioritách v súvislosti s prázdninami iných osôb, 
- naučil sa tvoriť perfektum niektorých silných slovies, 
- naučil sa názvy niektorých sviatkov v SR. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Baví Vás 
vyučovanie? 

- naučil sa  porozprávať o škole, školskom živote, obľúbených 
predmetoch, rozvrhu hodín, 

- skloňoval prídavné mená bez člena a po číslovkách. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Technická 
revolúcia 

- naučil sa  porozprávať o pomocníkoch v domácnosti, o svojej 

práci na počítači, 
- tvoril vedľajšie vety po spojkách dass a weil. 

 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 

Je voľný čas 
voľným 
časom? 

- porozprával o svojich koníčkoch i o trávení voľného času svojich 
kamarátov, 

- tvoril 2. I 3. stupeň prídavných mien a prísloviek, 
- naučil sa tvoriť zložené substantíva. 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová 

písomná práca 
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UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

RUSKÝ JAZYK 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov študijného odboru  

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 3,3, 2 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 258 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Primárnou charakteristikou vzdelávacej oblasti je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné 
kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na dorozumievanie 
a myslenie, na podávanie a výmenu informácií.  

Cieľové kompetencie cudzích jazykov majú charakter všeobecne formulovaných požiadaviek na 
vedomosti a zručnosti, ktoré si má žiak osvojiť v priebehu štúdia.  Významne sa podieľa na príprave 
žiakov, na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových 
zručností cudzieho jazyka, ako nástroja dorozumievania v rôznych situáciách každodenného 
osobného a pracovného života.  Pripravuje ich k účasti v priamej a nepriamej komunikácií vrátane 
prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich poznatky o svete. Prispieva k formovaniu osobnosti 
žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa po celý život, učí ich byť vnímavými ku kultúre, disponovať 
schopnosťami, používať rôzne spôsoby dorozumievania s inými kultúrami. Vzdelávanie v cudzom 
jazyku zodpovedá výstupnej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca jazykovej 
spôsobilosti. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné 
tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho 
demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov 
podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité 
pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a 
študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v 
nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú 
učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie 
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných 
predstáv a uspokojenia. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné 
a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

Spôsobilosť Absolvent má: - metóda 
demonštrovania 

Žiak: 
- komunikuje v cudzom 
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interaktívne používať 
vedomosti, informačné 
a komunikačné 
technológie, 
komunikovať 
v štátnom, 
materinskom a cudzom 
jazyku 

- vyjadrovať sa 
v jednom cudzom 
jazyku v písomnej a 
hovorovej forme 

a pozorovania 

 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

jazyku, 

- rieši problémové úlohy 

i situácie, 

- vie sa vyjadrovať 

v ústnej i písomnej 

forme.. 

 

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- prezentovať svoje 
myšlienky, návrhy a 
postoje 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 

problémov s inými 

ľuďmi, 

- ovplyvňuje iných ľudí,  

presviedča, prehovára, 

- rozpráva o problémoch 

v rámci komunikácie. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu tvoria základné tematické celky –  základ určený ŠVP: 

1. ročník: 
·  Moja trieda 

·  Moja rodina 

·  Nová spolužiačka 

·  Škola – predmety, rozvrh 

·  Opakovanie 

·  Narodeniny 
 

2. ročník: 
·  Nakupovanie 

·  Jedlá a nápoje 

·  Opakovanie 

·  Priateľstvo 

·  Denný režim 

·  Sviatky a voľný čas 
 
3. ročník:  

·  Orientácia v meste 

·  Opakovanie 

·  Zdravie 

·  Móda 
 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1.ročník (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 

Tematický celok: Moja trieda– 17 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia  pozdraviť  a rozlúčiť sa, vedia opýtať sa na meno neznámej osoby, 

 
- dokážu porozumieť krátkym  zdvorilostným frázam, 

- vedia sa spýtať, ako sa komu darí, 

- naučia sa ruské názvy niektorých slovenských miest, 

- vedia prečítať a napísať niekoľko slov a krátkych viet a používať sloveso byť, 

- rozumejú podstate ruského prízvuku a intonácie, 
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- dokážu vysloviť ruské š. 

 

Obsahový štandard 

Azbuka – písmená a slová, Prízvuk, Vplyv prízvuku na výslovnosť,  Intonácia, Výslovnosť, Pozdravy, 
Mestá v Rusku, Sloveso „byť“, Oslovovanie v ruštine,  

 

Tematický celok: Moja rodina– 16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia pomenovať a krátko predstaviť členov svojej rodiny a vyjadriť, že niečo majú, vlastnia, 

- dokážu pomenovať rôzne profesie, 

- zoznámia svojich kamarátov, 

- povedia, čo majú radi oni aj ich príbuzní, 

- dokážu pomenovať domácich miláčikov, 

- používajú privlastňovacie zámená, 

- vedia vyjadriť slovenské mám, máš, mám rád/rada a vyslovovať ja,je,jo,ju a neprízvučné o,e. 

 
Obsahový štandard 
Moji príbuzní, Rodokmeň, Kto má čo rád, Privlastňovacie zámená, Sloveso „mať rád“. 

Tematický celok: Nová spolužiačka –16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- menujú vybrané štáty a ich obyvateľov, jazyk, akým sa v nich hovorí, 

- vedia informovať o národnosti a  poskytnúť stručné informácie o sebe a inýchosobách, 

- informujú, aké jazyky sa učia, 

- vedia čítať a písať všetky písmená ruskej abecedy, prečítať a napísať niekoľko slov a viet, 

- používajú číslovky 15 a 16(vek),  slovesá žiť, govoriť, izučať, 

- vedia vysloviť ruské ž,  používať a napísať zápornú časticu ne(oddelene), 

- ovládajú pravopis názvov národností. 

 
Obsahový štandard 
Zoznámte sa, názvy krajín, Názvy jazykov krajín, Výslovnosť ruskej spoluhlásky „ž“, Intonácia ruských 
a slovenských viet, Slovesá: hovoriť a učiť sa, Pravopis. 
 

Tematický celok: Škola – predmety, rozvrh –17 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia pomenovať dni v týždni, školské predmety, 
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- informujú o svojom rozvrhu, 

- vyjadrujú svoj názor na tému škola a školské predmetu (mám/nemám, mám rád/nemám rada), 

- vedia vyjadriť záujem, 

- používajú číslovky 0-20, 

- vedia používať sloveso pisať (napisať, zapisať,...) a vyslovovať ruské šč a mäkké r,l 

 
Obsahový štandard 
Číslovky, dni v týždni,  Rozvrh hodín - predmety v škole, Vyjadrenie slovenského !mám, máš, má...“, 
Sloveso „písať“. 
 

Tematický celok: Opakovanie –16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru :  
- vedia používať slovíčka, frázy a gramatiku z lekcií 1-4, 

- utvárajú otcovské meno mužského i ženského rodu, 

- vedia používať prevzaté slová z iných cudzích jazykov, 

- rozprávajú o blízkej osobe. 

 
Obsahový štandard 
Dni v týždni – opakovanie, Čísla – opakovanie, Rozprávanie o kamarátke/kamarátovi, Utváranie 
otcovských mien mužského i ženského rodu. 
 

Tematický celok: Narodeniny –17 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia názvy ročných období a mesiacov v roku i spýtať, kedy má kamarát/ka narodeniny, 

- stručne informujú o svojich narodeninách, 

- používajú číslovky 30-100, 

- používajú sloveso podariť, 

- vedia datív osobných zámen, 

- vedia tvoriť minulý čas slovies, 

- správne vyslovujú ruské y a párové mäkké spoluhlásky. 

 
Obsahový štandard 

Ročné obdobia, Kalendár,  Narodeniny, Darčeky k narodeninám, Číslovky do 100, Minulý čas slovies, 
Datív osobných zámen. 

 
 

2. ročník (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 
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Tematický celok: Nakupovanie –17 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia pomenovať obchody v obchodnom centre i  rôzne druhy tovarov, 

- dokážu  vyjadriť, že niečo chcú a potrebujú, 

- používajú radové číslovky pervyj-pjatyj a vedia ich spojiť s predložkou na, 

- používajú sloveso kupiť, 

- vyjadrujú svoje želania, 

- poznajú tvar datívu j.č. vybraných podstatných mien, 

- vedia vysloviť ruské l, ľ, 

- dokážu intonovať otázky. 

 
Obsahový štandard 
Názvy obchodov, Radové číslovky, Sloveso „potrebujem“, Datív osobných zámen, Sloveso „kúpiť“. 
 

Tematický celok: Jedlá a nápoje – 16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- menujú jedlá a nápoje, 

- vedia pochváliť jedlo, vyjadriť, na čo majú chuť, objednať si v kaviarni a reštaurácii, 

- popíšu svoje stravovacie návyky, 

- vedia spájať číslovky s podstatnými menami, 

- dokážu vyjadriť cenu v rubľoch a eurách, 

- vedia používať číslovky 200-1000, slovesá piť a jesť, 

- správne vyslovujú mäkké b,p,m. 

 
Obsahový štandard 

Názvy jedál a nápojov, Ruská mena rubeľ, Číslovky 200 - 1000, Slovesá jesť a piť, Spájanie čísloviek 
s podstatnými menami, Sloveso vziať a byť. 

 

Tematický celok: Opakovanie –16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- používajú známe slová, frázy a gramatiku z predchádzajúcich lekcií, 

- rozprávajú, kde a s kým strávia prázdniny, 

- menujú dopravné prostriedky, 

- používajú opytovacie zámená aký /ktorý a ukazovacie zámená, 

- vedia upozorniť na objekt, ktorý ich zaujal, 
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- vedia stručne predstaviť svoje mesto, 

- používajú koncovky všetkých troch rodov pri vybraných prídavných menách, 

- vedia sa vyjadriť k téme Šport, voľný čas, 

- používajú slovesá pojti, pojechať v spojení s predložkou v, 

- vedia pravopis slabík ki,gi,chi 

 
Obsahový štandard 
Dopravné prostriedky, Cestovanie, Športové potreby, Prázdniny, Slovesá pojti, pojechať, Predložka „v“ 
– „do“, Zámeno „kakoj“, Ukazovacie zámeno „etot“. 
 

Tematický celok: Priateľstvo –16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
 -  rozprávajú o svojich záujmoch i záujmoch iných osôb, 
 
-  opisujú a charakterizujú osoby, 
 
- vedia vyjadriť svoj osobný názor na druhého človeka, 
 
-  vyjadrujú vzťah k druhým ľuďom, 
 
- používajú akuzatív j.č. prídavných mien mužského a ženského rodu s tvrdým zakončením, 
 
- používajú inštrumentál j.č. podstatných mien mužského, ženského a spoločného rodu, 
 
-  vedia správne vyslovovať koncovku  -ogo 
 

Obsahový štandard 

Priateľ, Charakter priateľa, Vysnívané povolania, Charakteristika znamení, Prídavné mená s tvrdým 
zakončením v akuzatíve jednotného čísla, Podstatné mená mužského a ženského rodu v inštrumentáli 
jednotného čísla. 

Tematický celok: Denný režim –17 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia povedať, koľko je hodín a označovať dennú dobu, 
 
- vedia opísať svoj deň a režim dňa iných osôb, 
 
- používajú 1., 2., 3. osobu j.č. slovies, 
 
- používajú zvratný postfix v 1., 2., 3.osobe j.č. slovies, 
 
- vedia správne vysloviť zvratný postfix v slovesách, 
 
- správne vyslovujú predložky. 

 

Obsahový štandard 

Denný režim, Časové údaje, Činnosti počas dňa,  Koncovky slovies v  jednotnom čísle.  
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Tematický celok: Sviatky a voľný čas –17 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia povedať, čo robia v lete a čo v zime, 
 
- po rusky menujú slovenské sviatky, 
 
- rozprávajú o slovenských tradíciách, 
 
- tvoria a používajú 1., 2., 3.osobu m.č. slovies, 
 
- čítajú dátumy, 
 
- vedia, ktoré sviatky sa slávia v Rusku, 
 
- vedia, kedy a ako sa v Rusku slávi Nový rok a Vianoce, 
 
- správne vyslovujú slabiky že, še, šče, koncovky –ogo, -ego, zvratný postfix v minulom čase 

slovies. 

 

Obsahový štandard 

Koníčky, Vianoce v Rusku, Slovenské sviatky, Nový rok, Koncovky slovies množného čísla, Čítanie 
dátumov. 
 

3. ročník  (2 hodiny týždenne, 60 hodín za rok) 
 

Tematický celok: Orientácia v meste –17 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- menujú mestá a budovy v meste, 
 
- opisujú polohu budov, pamiatok a iných miest v meste, 
 
- vedia sa spýtať na cestu a opísať cestu, 
- dokážu sa spýtať na dopravné prostriedky, 
 
- viažu podstatné mená s predložkami v, na, vozle, do, naprotiv,u, 
 
- tvoria genitív a lokál j.č. podstatných mien, 
 
- tvoria rozkazovací spôsob slovies, 
 
- vyslovujú mäkké z,s, 
 
- vedia vyslovovať y na mieste grafického i. 

 

Obsahový štandard 

Metro, Budovy v meste, Dopravné prostriedky, Rozkazovací spôsob slovies, Genitív a lokál 
jednotného čísla niektorých podstatných mien, Niektoré predložky viažuce sa s genitívom a lokálom 
jednotného čísla. 
 
Tematický celok: Opakovanie –17 hodín 
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Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia používať slovíčka, frázy a gramatiku z predchádzajúcich lekcií, 
 
- zdokonalia si svoje rečové zručnosti v oblastiach počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie, 
 
- vedia pracovať so slovníkmi –klasickými aj elektronickými. 

 

Obsahový štandard 

Počúvanie s porozumením, Čítanie s porozumením, Písanie, Hovorenie. 

 
Tematický celok: Zdravie –16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vedia povedať, ako sa cítia, ako sa cítia iní ľudia, 
 
- menujú časti tela, niektoré choroby, 
 
- dávajú rady, odporúčania, ako žiť zdravo, 
 
- vedia si v lekárni vypýtať potrebný liek, 
 
- poznajú porekadlá a príslovia o zdraví, 
 
- používajú rozkazovací spôsob ďalších slovies, 
 
- vyjadrujú nemáš, nesmieš pomocou konštrukcie Tebe neľzja+infinitiv, 
 
- tvoria vedľajšie vety so spojkou jesli, 
 
- správne vyslovujú mäkké b,p,m, slabiky ki, gi, chi, spoluhláskovú skupinu –vstv-. 

 

Obsahový štandard 

.Problémy s nadváhou, Niektoré choroby, Vyšetrenie u lekára, Dôležité rady pre zdravie,  Tvar 
rozkazovacieho spôsobu s nulovou príponou, Konštrukcia „tebe neľzja a infinitív“, Vedľajšie vety so 
spojkou „jesli“. 
 
Tematický celok: Móda – 16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- menujú oblečenie a farby, 
 
- vyjadrujú názor, ako sa nám to-ktoré oblečenie páči, 
 
- povedia, ako sa oblečú na rôzne príležitosti, 
 
- povedia, akému oblečeniu a akej farbe dajú prednosť, 
 
- používajú slovesá nadeť, predpočitať, odevať, 
 
- vedia vyjadriť, že niečo potrebujú, 
 
- používajú zámená takoj, takaja, takoje, takije, 
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- vyslovujú č, šč a mäkké v,f. 

 

Obsahový štandard 

Oblečenie, Farby, Prídavné mená tvrdého zakončenia i mäkkého zakončenia, Prídavné mená 
s pádovými koncovkami  tvrdého i mäkkého zakončenia, Slovesá, Vyjadrenie slovenského 
„potrebujem“ Zámeno „takoj“. 
 
 
 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Moja trieda 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Moja rodina 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 
 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Nová spolužiačka 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Škola (predmety, rozvrh) 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Opakovanie 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Narodeniny 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

2. ročník 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Nakupovanie 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 
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Jedlá a nápoje 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Opakovanie 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Priateľstvo 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Denný režim 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Sviatky a voľný čas 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

3. ročník 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Orientácia v meste 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Opakovanie 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Zdravie 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Móda 
Motivačná –  Drilova metóda, 
Brainstorming, myšlienkové mapy, 
motivačný   rozhovor 
expozičná – vysvetľovanie 
fixačná -  opakovací rozhovor 
problémová 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

1. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 
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Moja trieda 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Azbuka v niekoľkých krokoch – 
pracovné listy. R. Adamcová. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 

 

PC 

 

pracovné listy, 
slovníky  

Internet 

CD 

prezentácie 

časopis 

Moja rodina 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Azbuka v niekoľkých krokoch – 
pracovné listy. R. Adamcová. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Nová 
spolužiačka 

Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Azbuka v niekoľkých krokoch – 
pracovné listy. R. Adamcová. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Škola 
(predmety, 
rozvrh) 

Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Azbuka v niekoľkých krokoch – 
pracovné listy. R. Adamcová. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Opakovanie 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

slovníky  

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Narodeniny 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

2. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Nakupovanie 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

Jedlá a nápoje 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

Opakovanie 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Priateľstvo 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 

Tabuľa 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 
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Denný režim 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

Sviatky a voľný 
čas 

Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 
 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

3. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Orientácia 
v meste 

Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. A 2. Ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 

PC 
Interaktívna tabuľa 
Tabuľa 

 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

časopis 

Opakovanie 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. A 2. Ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy 

 

Internet 

prezentácie 

interaktívne cvičenia 

 

Zdravie 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. A 2. Ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

Móda 
Klass – Ruština pre stredné školy 
Autori: N.Orlova, M.Vágnerová,  
M. Kožušková, Klettt. 

Ruský jazyk pre 1. A 2. Ročník SŠ. 
Kolárová, Trušinová. SPN – Mladé 
letá,s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

pracovné listy 

slovníky 

Internet 

prezentácie 

CD 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov 
predmetu nemecký jazyk, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom 
nemecký jazyk a inými predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- Slovenský jazyk a literatúra – všetky ročníky 

- Občianska náuka – všetky ročníky  

- Etická výchova – všetky ročníky 

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia 
MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania 
spätnej väzby o kvalite výstupov žiakov. 

Hodnotenie žiakov  sa bude riadiť metodických pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov stredných škôl. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová 
komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 
štandardami. Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, 
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sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných 
komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, 
plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie sú  v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka B1 a  podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a musia zodpovedať náročnosti 
definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže 
zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy 
pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa 
bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť 
myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho 
prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý 
prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 
používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta 
písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer 
výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer 
vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv 
materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym 
účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 
gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. 
Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými 
nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka 
čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie 
rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj 
nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do 
určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer 
výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 
prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť 
a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť 
a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami 
primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 
primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, 
ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie 
je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá 
výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú 
väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, 
ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na 
ktoré má reagovať. 

Formy zisťovania vedomostí v cudzom jazyku sú ústne a písomné, podľa časového zaradenia 
priebežné, orientačné a tematické, podľa počtu žiakov individuálne, frontálne a kombinované. 
Najčastejšie sa realizuje systematické hodnotenie žiakov v kombinácii ústnej a písomnej formy.  Po 
ukončení  tematického celku  sa pripraví didaktický test na zisťovanie kvantity i kvality vedomostí 
a zručností žiakov. Ich úlohy môžu naraz riešiť všetci žiaci triedy alebo viacerých tried.  Využívať 
budeme vstupné a neštandardizované didaktické testy. Otázky v teste nesmú prevýšiť stanovenú 
úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 
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súčasťou testu. Výsledky testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za 
dobu štúdia žiaka.  

 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné 
kritéria:  

1. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Naša trieda Žiak: 
· vedel pozdraviť a rozlúčiť sa, predstaviť sa  a spýtať na meno 

neznámej osoby 
 

· rozumel krátke zdvorilostné frázy 
 

· vedel sa spýtať, ako sa komu darí 
 

· poznal  ruské názvy niektorých slovenských miest 
 

· dokázal prečítať a napísať niekoľko slov a krátkych viet 
 

· používal sloveso byť, porozumel podstate ruského prízvuku 
a intonácie 

 

· vedel vysloviť ruské š 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Moja rodina 
· menoval a krátko predstavil členov svojej rodiny 

 

· vedel vyjadriť, že niečo majú, vlastnia 
 

· dokázal pomenovať rôzne profesie 
 

· vedel zoznámiť svojich kamarátov 
 

· hovoril, čo má rád  i čo majú radi jeho  príbuzní 
 

· vedel pomenovať domácich miláčikov 
 

· používal privlastňovacie zámená 
 

· vyjadroval  slovenské mám, máš, mám rád/rada 
 

· vedel vyslovovať ja,je,jo,ju a neprízvučné o,e 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Nová 
spolužiačka 

· menoval vybrané štáty a ich obyvateľov, pomenoval jazyk, akým 
sa v nich hovorí 

 

· vedel informovať o národnosti, poskytnúť stručné informácie 
o sebe a iných osobách 

 

· vedel povedať, aké jazyky sa učíme 
 

· čítal a písal všetky písmená ruskej abecedy, prečítal a napísal 
niekoľko slov a viet 

 

· používal číslovky 15 a 16(vek), používal slovesá žiť, govoriť, izučať 
 

· vedel vysloviť ruské ž, používať a napísať zápornú časticu 
ne(oddelene) 

 

· vedel pravopis názvov národností 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Škola 
(predmety, 
rozvrh) 

· menovať dni v týždni, školské predmety, informoval o svojom 
rozvrhu 

 

· vedel vyjadrovať svoj názor na tému škola a školské predmetu 
(mám/nemám, mám rád/nemám rada), záujem 

 

· používal číslovky 0-20,  sloveso pisať (napisať,  
zapisať,...) 

 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 
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· vedel vyslovovať ruské šč a mäkké r,l 

Opakovanie 
·  používal slovíčka, frázy a gramatiku z lekcií 1-4 

 

· tvoril otcovské meno mužského i ženského rodu 
 

· používal prevzaté slová z iných cudzích jazykov 
 

· vedel krátko porozprávať o blízkej osobe 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Narodeniny 
· vedel názvy ročných období a mesiacov v roku, spýtať sa, kedy 

má kamarát/ka narodeniny 
 

· stručne informoval o svojich narodeninách, používal číslovky 30-
100,  sloveso podariť, datív osobných zámen 

 

· vedel tvoriť minulý čas slovies 
 

· vyslovoval ruské y a párové mäkké spoluhlásky 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 
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2. ročník 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Nakupovanie 
· menoval obchody v obchodnom centre, rôzne druhy  

tovarov 
 

· vedel vyjadriť, že niečo chce a potrebuje 
 

· používal radové číslovky pervyj-pjatyj a vedel ich spojiť 
s predložkou na, používal sloveso kupiť 

 

· vedel vyjadriť svoje želania 
 

· používal  tvar datívu j.č. vybraných podstatných mien 
 

· vedel vysloviť ruské l, ľ, intonovať otázky 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Jedlá a nápoje 
· vedel pomenovať jedlá a nápoje,  pochváliť jedlo, vyjadriť, na čo 

má chuť, objednať si  v kaviarni a reštaurácii 
 

· popisoval ť svoje stravovacie návyky 
 

·  spájal číslovky s podstatnými menami 
 

· vedel vyjadriť cenu v rubľoch a eurách, používať číslovky 200-
1000 

 

· používal slovesá piť a jesť 
 

· vedel vyslovovať mäkké b,p,m 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Opakovanie 
· používal známe slová, frázy a gramatiku z predchádzajúcich lekcií 

 

· krátko rozprával, kde a s kým trávi prázdniny, menoval dopravné 
prostriedky 

 

· používal opytovacie zámená aký /ktorý a ukazovacie zámená 
 

· vedel upozorniť na objekt, ktorý ho zaujal 
 

· stručne predstavil svoje mesto 
 

· používal  koncovky všetkých troch rodov pri vybraných prídavných 
menách 

 

· vyjadroval sa  k téme Šport, voľný čas 
 

· používal slovesá pojti, pojechať v spojení s predložkou v 
 

· vedel pravopis slabík ki,gi,chi 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Priateľstvo 
· rozprával o svojich záujmoch i záujmoch iných osôb, opisoval 

a charakterizoval osoby 
 

· vedel vyjadriť svoj osobný názor na druhého človeka, vyjadroval 
vzťah k druhým ľuďom 

 

· používal akuzatív j.č. prídavných mien mužského a ženského rodu 
s tvrdým zakončením,  inštrumentál j.č. podstatných mien 
mužského, ženského a spoločného rodu 

 

· vedel správne vyslovovať koncovku  -ogo 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Denný režim 
· vedel povedať, koľko je hodín a označovať dennú dobu, opísať 

svoj deň a režim dňa iných osôb 
 

· používal 1., 2., 3. osobu j.č. slovies, zvratný postfix v 1., 2., 
3.osobe j.č. slovies 

 

· vedel správne vysloviť zvratný postfix v slovesách i predložky, 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Sviatky a voľný 
· vedel povedať, čo robí v lete a čo v zime, po rusky pomenovať 

slovenské sviatky, porozprávať o slovenských tradíciách 
· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 
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čas  

· tvoril a používal 1., 2., 3.osobu m.č. slovies, čítal dátumy 
 

· vedel, ktoré sviatky sa slávia v Rusku, kedy a ako sa v Rusku slávi 
Nový rok a Vianoce 
 

· správne vyslovoval slabiky že, še, šče, koncovky –ogo, -ego, 
zvratný postfix v minulom čase slovies 

· Tvorba projektu 

 

3. ročník 

 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Orientácia v 
meste 

· vedel pomenovať mestá a budovy v meste 
 

· opisoval polohu budov, pamiatok a iných miest v meste, vedel sa 
spýtať na cestu a opísať cestu i na dopravné prostriedky 

 

· viazal podstatné mená s predložkami v, na, vozle, do, naprotiv,u 
 

· vedel tvoriť genitív a lokál j.č. podstatných mien, rozkazovací 
spôsob slovies 

 

· vyslovoval mäkké z,s 
 

· vyslovoval y na mieste grafického i 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Opakovanie 
· vedel používať slovíčka, frázy a gramatiku z predchádzajúcich 

lekcií 
 

· zdokonalil si svoje rečové zručnosti v oblastiach počúvanie, 
čítanie, hovorenie a písanie 
 

· pracoval so slovníkmi –klasickými aj elektronickými 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Zdravie 
· vedel povedať, ako sa cíti, ako sa cítia iní ľudia, pomenovať časti 

tela, niektoré choroby 
 

· dal rady, odporúčania, ako žiť zdravo, vedel si v lekárni vypýtať 
potrebný liek 

 

· naučil sa porekadlá a príslovia o zdraví 
 

· vedel rozkazovací spôsob ďalších slovies, vyjadriť nemáš, 
nesmieš pomocou konštrukcie Tebe neľzja+infinitiv 
 

· vedel tvoriť vedľajšie vety so spojkou jesli, správne vyslovovať 
mäkké b,p,m, slabiky ki, gi, chi, spoluhláskovú skupinu –vstv- 

 
 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 

Móda 
· menoval oblečenie a farby, vedel vyjadriť názor, ako sa nám to-

ktoré oblečenie páči 
 

· vedel povedať, ako sa oblečieme na rôzne príležitosti, akému 
oblečeniu a akej farbe dávame prednosť 

 

· používal slovesá nadeť, predpočitať, odevať 
 

· vedel vyjadriť, že niečo potrebujeme 
 

· používal zámená takoj, takaja, takoje, takije 
 

· správne vyslovoval č, šč a mäkké v,f 

· Ústne skúšanie 

· Písomné skúšanie 

· Tvorba projektu 
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Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5–nedostatočný menej ako  30%         

 

 
 

Zoznam  tém pre komunikačné úrovne A1 až B2: 
 

· Rodina a spoločnosť  
· Osobné údaje  
· Rodina - vzťahy v rodine  
· Národnosť/štátna príslušnosť  
· Tlačivá/dokumenty  
· Vzťahy medzi ľuďmi  
· Náboženstvo  
· Domov a bývanie  
· Môj dom/byt  

· Zariadenie bytu  

· Domov a jeho okolie  

· Bývanie v meste a na dedine  
· Spoločnosť a životné prostredie  
· Spoločnosť a jej životný štýl  
· Ľudské telo,  
· starostlivosť o zdravie  
· Ľudské telo  
· Fyzické charakteristiky  
· Charakterové vlastnosti človeka  
· Choroby a nehody  

· Hygiena a starostlivosť o telo  
· Zdravý spôsob života  
· Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie  
· Doprava a cestovanie  

· Dopravné prostriedky  
· Osobná doprava  
· Príprava na cestu a cestovanie  
· Turistika a cestovný ruch 

· Vzdelávanie a práca  
· Škola a jej zariadenie  

· Učebné predmety  
· Pracovné činnosti a profesie  
· Školský systém  
· Celoživotné vzdelávanie  
· Pracovné podmienky  
· Človek a príroda  
· Zvieratá/fauna  
· Počasie  
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· Rastliny/flóra  
· Klíma 

· Človek a jeho životné prostredie  
· Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  
· Voľný čas a záľuby  
· Záľuby  
· Knihy a čítanie  
· Rozhlas, televízia a internet  
· Výstavy a veľtrhy  
· Kultúra a jej vplyv na človeka  
· Umenie a rozvoj osobnosti  

· Stravovanie  

· Stravovacie návyky  
· Mäso a mäsové výrobky  
· Zelenina a ovocie  

· Nápoje  
· Cestoviny a múčne výrobky  
· Mliečne výrobky  
· Stravovacie zariadenia  

· Príprava jedál  
· Kultúra stolovania  
· Zdravá výživa  
· Multikultúrna spoločnosť  
· Cudzie jazyky Rodinné sviatky  
· Cudzojazyčná komunikácia  
· Štátne a cirkevné sviatky  
· Zvyky a tradície v rôznych krajinách  
· Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  
· Obliekanie a móda  
· Základné druhy oblečenia  
· Odevné doplnky  
· Výber oblečenia na rôzne príležitosti  
· Druhy a vzory odevných materiálov Móda a jej trendy  
· Šport  
· Druhy športu: zimné a letné, individuálne a  

· kolektívne  
· Športové disciplíny  
· Význam športu pre rozvoj osobnosti  
· Nové trendy v športe  
· Fair play športového zápolenia  
· Obchod a služby  
· Nákupné zariadenia  
· Pošta a telekomunikácie  
· Druhy a spôsoby nákupu a platenia  
· Hotely a hotelové služby  
· Centrá krásy a zdravia  
· (kaderníctva, fitnes, ...)  
· Kultúra nakupovania a služieb  
· Krajiny, mestá a miesta  
· Krajiny a svetadiely  

· Moja krajina a moje mesto  

· Geografický opis krajiny  
· Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  
· Kultúra a umenie  
· Druhy umenia  

· Kultúra a jej formy  
· Umenie – spoločnosť – kultúra  
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· Človek a spoločnosť; komunikácia  
· Jazyk ako dorozumievací prostriedok  
· Formy komunikácie  
· Kultúra komunikácie  
· Mládež a jej svet  
· Aktivity mládeže  
· Vzťahy medzi rovesníkmi  
· Generačné vzťahy  
· Predstavy mládeže o svete  
· Zamestnanie  

· Pracovné pomery a kariéra  
· Platové ohodnotenie  
· Nezamestnanosť  
· Veda a technika v službách ľudstva  
· Technické vynálezy  
· Vedecký pokrok  
· Vzory a ideály  
· Človek, jeho vzory a ideály  
· Pozitívne a negatívne vzory  
· Slovensko  

· Geografické údaje  
· História  
· Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

· Krajina, ktorej jazyk sa učím 

· Geografické údaje 

· História 

· Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície. 
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7.1.4 Etická výchova 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

ETICKÁ VÝCHOVA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a 
hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa 
využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie 
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.  

Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je rozvoj 
sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej 
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.  

Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, na pracovisku a k spoločenským skupinám. Získajú 
kompetencie samostatne a zodpovedne sa rozhodovať v oblasti sexuálneho správania. Budú pripravení 
rešpektovať profesionálnu etiku založenú na zodpovednosti a úcte k zákazníkovi (odberateľovi).  

Tento ŠVP etickej výchovy je určený pre trojročné a štvorročné učebné odbory.  

Ciele predmetu 

Cieľom etickej výchovy na stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces vzdelania smeruje 
k tomu, aby žiaci: 
- nadobudli komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov, vedenie dialógu, diskusie,     
- kultivované vyjadrovanie citov potrebné na vzájomné spolužitie, 
- rozvíjali  sebaoceňovanie a sebaovládanie,  
- uznávali za najvyššiu hodnotu život človeka a všetko, čo ho rozvíja,  
- pochopili pravidlá vzájomného spolužitia rodiny,  
- naplánovali si aktívnu participáciu na živote svojej rodiny,  
- preberali zodpovednosť za svoje rozhodnutia,  
- akceptovali  inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr,  
- pochopili dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií,  
- osvojili si poznanie metód regulácie počatia,  
- porozumeli hodnotám priateľstva, lásky, manželstva a rodiny,  
- pochopili riziká spojené s predčasným sexuálnym životom,  
- osvojili si rešpektovanie etických zásad v práci.  
 
 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
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Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- formulovať, pozorovať, 
triediť a merať 
hypotézy 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- formuluje 
(jednoznačne) vlastný 
názor a záver, 

- kriticky hodnotí 
informácie (časopis, 
internet), 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať progresívne 
návrhy a pozorne 
počúvať druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu je rozdelený do piatich  tematických celkov: 

1. Komunikácia 
2. Dobré vzťahy v rodine 
3. Dôstojnosť ľudskej osoby 
4. Etika sexuálneho života 
5. Etika práce 

 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Komunikácia – 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 

- vedia začať, udržať, rozvíjať i ukončiť rozhovor v súlade so zásadami spoločenskej komunikácie,  

- dokážu kultivovane vyjadrovať svoje city. 

Obsahový štandard 

Dialóg, diskusia, empatia v komunikácii. Nadviazanie, udržovanie a ukončenie rozhovoru. Rozhovor a pravidlá 
rozhovoru. City a pocity. Vyjadrenie pozitívnych a negatívnych citov.  

Tematický celok: Dobré vzťahy v rodine – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru :  

- aplikujú základné komunikačné spôsobilosti vo vlastnej rodine, 

-participujú pozitívne na živote rodiny. 

Obsahový štandard 
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 Rodinné pravidlá, spoločný priestor, intimita. Odpúšťanie, empatia, zdieľanie a blízkosť. Pomoc, špecifiká členov   
rodiny – otec, matka, súrodenec, starý rodič, širšia rodina. Funkcie rodiny, komunikácia v rodine. Rodinné 
dedičstvo, zvyky, kultúra, jedinečnosť.  

Tematický celok: Dôstojnosť ľudskej osoby – 5 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 

- preukazujú sebaúctu v bežných situáciách,  

- vysvetlia dôvody rešpektu voči ľudskej osobe.  

 Obsahový štandard 

Sebaúcta, sebaovládanie, rešpekt voči iným. Princíp jedinečnosti, neopakovateľnosti a nenahraditeľnosti ľudskej 
osoby. Akceptácia ľudí s rozdielnosťou vo svetonázore, sexuálnej orientácii, zvykoch, kultúre. 

Tematický celok: Etika sexuálneho života – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 

- vymenujú zásady etiky sexuálneho života, 

- vysvetlia tri metódy regulácie počatia, 

- rozpoznajú príčiny a dôsledky pohlavných chorôb,  

- hovoria úctivo o otázkach sexuality,  

- prejavujú rozvahu pri nadväzovaní intímnych vzťahov.  

 Obsahový štandard 

Počatie života, prenatálny život, embryo. Fyziologická a emocionálna príťažlivosť opačných pohlaví. Predčasný 
sex, etika sexuálneho života. Promiskuita, pohlavné choroby, AIDS. Regulácia počatia, metódy antikoncepcie, 
prirodzené metódy regulácie počatia. 

Tematický celok: Etika práce – 5 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 

- uvedú príklad zásad v etickom kódexe zamestnanca,  

- rešpektujú pravidlá „fair play“ pri spoločnej práci v škole,  

- vyriešia jednoduchú etickú dilemu vo vzťahu k zákazníkovi (odberateľovi práce).  

Obsahový štandard 

Profesijná etika, zodpovednosť, šetrnosť, ochota, úcta, vytrvalosť, trpezlivosť, loajalita. Etický kódex 
zamestnanca. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Komunikácia 

 

 

Metódy: 

- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 

- dialóg a diskusia 

- heuristický rozhovor 
- personalizované učenie 

- problémová 

- objavovanie poznatkov žiakmi 
- brainstorming 

- expozičná 

- fixačná 

- diagnostická 

- objavovanie 

 

Postupy:  

- deduktívny 

- induktívny 

- analytický 

- genetický 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- samostatná práca 

- zážitkové učenie 

Dobré vzťahy v rodine 

 

 

Dôstojnosť ľudskej osoby 

 

 

Etika sexuálneho života 

 

 

Etika práce 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Komunikácia · Miedzgová J.: Základy 
etiky 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 www. tahaky – 
referaty. sk 

Spoloč. vedy – etika 

· Lencz L. : 
Pedagogika etickej 
výchovy 

· Lencz L. a kol.: 
Metodický materiál 
II. k predmetu 
etická výchova 

· Lencz L., Ivanová 
E. : Metodický 
materiál III. 
k predmetu etická 
výchova 

Dobré vzťahy v 
rodine 

· Miedzgová J.: Základy 
etiky 

 

· Prevendárová J., 
Kubíčková G.: Základy 
rodinnej a sexuálnej 
výchovy 

 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 www. tahaky – 
referaty. sk 

Spoloč. vedy – etika 

· Lencz L. : 
Pedagogika etickej 
výchovy 

· Lencz L. a kol.: 
Metodický materiál 
II. k predmetu 
etická výchova 
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· Lencz L., Ivanová 
E. : Metodický 
materiál III. 
k predmetu etická 
výchova 

 

Dôstojnosť 
ľudskej osoby 

· Miedzgová J.: Základy 
etiky 

 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 www. tahaky – 
referaty. sk 

Spoloč. vedy – etika 

· Lencz L. : 
Pedagogika etickej 
výchovy 

· Lencz L. a kol.: 
Metodický materiál 
II. k predmetu 
etická výchova 

· Lencz L., Ivanová 
E. : Metodický 
materiál III. 
k predmetu etická 
výchova 

Etika sexuálneho 
života 

· Miedzgová J.: Základy 
etiky 

 

· Prevendárová J., 
Kubíčková G.: Základy 
rodinnej a sexuálnej 
výchovy 

 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 www. tahaky – 
referaty. sk 

Spoloč. vedy – etika 

· Lencz L. : 
Pedagogika etickej 
výchovy 

· Lencz L. a kol.: 
Metodický materiál 
II. k predmetu 
etická výchova 

· Lencz L., Ivanová 
E. : Metodický 
materiál III. 
k predmetu etická 
výchova 

 

Etika práce 
· Miedzgová J.: Základy 

etiky 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 web stránky 
http://sk.wikipedia.org; 
www.google.sk 

· Lencz L., Ivanová 
E. : 

Metodický materiál 
III.k predmetu etická 
výchova 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu etická 
výchova, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom etická výchova a inými predmetmi 
sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 
- občianska náuka 

Kritéria hodnotenia 

Na hodine etickej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné 
hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 
Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, 
písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 
prostredníctvom prezentácie projektov. 
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7.1.5 Náboženská výchova  
 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA - rímskokatolícka 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1  

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu 
smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu 
v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské 
vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka 
prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života 
s cirkvou.   

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov 
tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom 
pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči 
sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť 
sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny 
pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované 
spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

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

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí 
prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet 
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náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových 
kompetencií:  

Kompetencie k učeniu sa  

žiak vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje a riadi 
vlastné učenie, žiak vníma udalosti svojho života a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. je schopný na základe 
reflexie prežitých udalostí, transformovať svoje konanie v budúcnosti.  

Kompetencie k  riešeniu problémov  

Žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému, žiak samostatne rieši problém 
s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu 
riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi, žiak robí uvážené rozhodnutia, je 
schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov, žiak chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak 
svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  ľudí predchádza konfliktom a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú 
zásadu vlastného konania. 

Komunikačné kompetencie  

Žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane, 
žiak sa účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje, žiak využíva získané 
komunikačné zručnosti  k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci 
s ostatnými ľuďmi, žiak objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu 
v rituáloch a slávnostiach. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie  

Žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne 
ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce, žiak sa podieľa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, 
ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu 
požiada, žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať 
s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, žiak sa angažuje sa a uskutočňuje vo svojom 
živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, žiak si uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ktoré vníma 
ako svoje rozvojové možnosti, žiak si vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a 
samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba 

Občianske kompetencie  

Žiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo, žiak rešpektuje presvedčenie 
iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty, je otvorený kultúrnej etnickej a náboženskej rôznorodosti, žiak pozná 
spoločné základy viery aj špecifiká kresťanských cirkví a je pripravený v ekumenickom duchu s nimi 
spolupracovať, žiak rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení svetových náboženstiev a postoj vzájomnej 
tolerancie vníma ako základnú zásadu svojho konania, žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje 
skutočnosť existencie objektívnej pravdy, žiak si uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 
svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma (IV- X) ako spoločnosťou overenú a 
Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov 

Pracovné kompetencie  

Žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne 
pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, žiak vníma prácu nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, 
ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet 

Kultúrne kompetencie  

Žiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, hudba, 
literárne žánre), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície, žiak cez umelecké diela rozvíja 
chápanie biblického textu a jeho posolstva, žiak nadobudne zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej 
kultúrnej ponuke a k médiám 

Existenciálne kompetencie  

Žiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, žiak uznáva hodnotu individuálneho ľudského života, objavuje 
zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie, žiak rozumie psychickým, sociálnym 
a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, 
žiak je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, chápe význam manželstva a 
rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti, žiak sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, 
je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie, žiak aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky 
kresťanskej spirituality, je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 
žiakom umožňujú:  

Kompetencie k učeniu sa 
- rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať náboženský 

spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných 
a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom 
živote  

Komunikačné kompetencie  
- porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými druhmi textov, rozlíšiť 

rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich posolstva 
- vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať schopnosť neverbálnej 

komunikácie  

Kompetencie k  riešeniu problémov 
- rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a kladením 

filozofických otázok  
- hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na etický 

prístup k ľuďom a k životnému prostrediu 

Sociálne a interpersonálne kompetencie 

- pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny spôsob práce 
- prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie a meditácie, ktoré sú 

predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri vytváraní vlastného sebaobrazu 

Občianske kompetencie 

- porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním kultúrneho 
a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie  

- prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen príčiny konfliktov ale 
aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom zasadili o ich nápravu 

- postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj vzťah k Božej 
autorite 

Pracovné kompetencie 
- chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj k požiadavkám na výkon 

zo strany súčasnej spoločnosti 

Kultúrne kompetencie 
- prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu porozumieť 

vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry 
- integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom a súčasnom prejave 

Existenciálne kompetencie 
- prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po prekročení všednej 

každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu 
- filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie 

životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 
- filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na hranice človeka – 

utrpenie a smrť, otvoriť sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera  

Stratégie vyučovania 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti 
a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód 
závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

 Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné 
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( 
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

 Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa 
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie 
učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných 
a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 
demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a 
procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). 
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Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov 
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová 
metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou 
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, 
uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym 
prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným 
na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom 
záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej 
situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie 
(forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  životných  
situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie 
osnovy referátu, písomné rozvíjanie  témy, príbehu a pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky 
orientovaná  interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších 
témach zo života.  Typické autentické rozhovory. 

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a 
písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).   

Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to 
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru 
v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či 
predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým 
so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Učebné zdroje 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre prvý ročník 
stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“, vydanú Katolíckym peagogickým a katechetickým centrom, n.o. 
v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a 
precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z 
nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície študentov a 
iné okolnosti.  

K neodmysliteľným zdrojom patrí : Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, 
biblické mapy. 

Obsah vzdelávania  

Obsahové štandardy  

1. Hľadanie cesty 
2. Boh v ľudskom svete 
3. Byť človekom 
4. Na ceste k osobnosti – šance a riziká 
5. Boh a človek 
6. Človek v spoločenstve 

*Poznámka: Učivo, ktoré rozširuje štátny vzdelávací program je v texte zvýraznené tučnou kurzívou  

1. téma: HĽADANIE CESTY 

Hodinová dotácia témy: 7 hod.  

Kľúčové pojmy: komunikácia, modlitba, vzťahy, trojrozmernosť človeka, zmysel života, náboženstvo 

Obsahový štandard 

Človek tvor komunikatívny. Komunikácia a jej formy, modlitba – komunikácia s Bohom. 

Trojrozmernosť človeka. Celistvosť človeka – harmónia tela, duše a ducha. 

Zmysel života. Človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu života. 

Náboženstvo - rozdelenie, prvky a prejavy náboženstva. 

Ciele témy:  
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Kognitívny cieľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka. Definovať a vysvetliť 
trojrozmernosť človeka. V kontexte Svätého písma a na podklade učenia Katolíckej cirkvi vysvetliť zmysel života 
človeka. Charakterizovať prvky náboženstva. Na podklade Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) zdôvodniť vznik 
a potrebu náboženstva. Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a nadprirodzeným náboženstvom.  

Afektívny cieľ:  Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine. Objavovať v sebe túžbu po 
prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu. 

Psychomotorický cieľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie. Rozvíjať 
postoj zmysluplného konania v živote.   

Výkonový štandard 

Žiak má 

- definovať komunikáciu a vymenovať druhy komunikácie 
- vnímať neverbálne prejavy komunikácie druhých  
- uplatniť spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch 
- vnímať vzťah medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, uvedomovať si reč tela ako súhrnu pohybov 

hlavy a končatín (gest, mimiky) 
- má autentickú reč tela, ktorá nie je v rozpore s verbálnym vyjadrovaním sa  
- zdôvodniť dôležitosť správnej komunikácie pre medziľudské vzťahy  
- nájsť analógiu medzi komunikáciou a modlitbou 
- zdôvodniť potrebu modlitby 
- pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka 
- rozvíjať svoj telesný, duševný a duchovný rozmer  
- vysvetliť zmysel života človeka  v kontexte Svätého písma (Ef 1,5;  1 Jn 4,8.16; 1 Kor 13,1-3) a na podklade 

učenia Katolíckej cirkvi (KKC 356; Redemptor hominis, 45; Evangelium vitae, Úvod 2)   
- dávať svojmu správaniu a životu zmysel 
- zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva (KKC 27- 28) 
- vysvetliť pojmy religionistika,  monoteizmus, polyteizmus  
- vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a zjaveným náboženstvom 
- uviesť príklady prirodzených náboženstiev a zjavených náboženstiev 
- charakterizovať jednotlivé prvky náboženstva 
- charakterizovať prirodzené náboženstvá, vnímať v nich túžbu človeka, prirodzene hľadať to, čo ho presahuje 

2. téma: BOH V ĽUDSKOM SVETE 

Hodinová dotácia témy: 8 hod. 

Kľúčové pojmy: metafora, počúvanie, oslovenie, odpoveď, viera, svedomie, Dekalóg, zákon 

Obsahový štandard 

Metafora. Metaforická biblická reč - obrazná reč viery. 

Metafora - Boh povedal. Abrahám. Mária. Samuel.  

Morálne svedomie. Formovanie svedomia, Tomáš Morus. 

Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva.           

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme. Interpretovať oslovenie Bohom 

a dôveru v Boha u Abraháma, Samuela a Márie. Uviesť príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom. 
Vysvetliť význam morálneho svedomia pre život človeka na podklade učenia KKC. Určiť prvky spravodlivých 
zákonov na podklade Dekalógu. 

Afektívny cieľ: Vnímať hodnotu ticha, objavovať hĺbku svojho vnútra. Vnímať metaforickú reč slov. Oceniť 
hodnotu dôvery a zodpovednosti v medziľudských vzťahoch a vo vzťahu k Bohu. 

Psychomotorický cieľ: Precvičiť pozorné počúvanie a poukázať na komunikačné chyby. Osvojiť si  pravidlá 
spolupráce vo vzájomnom dialógu. 

Výkonový štandard 

Žiak má 

- použiť metafory na vyjadrenie ťažko vyjadriteľných skutočností 
- rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie 
- ohodnotiť význam počúvania v komunikácii 
- rozlíšiť  medzi pasívnym a aktívnym počúvaním 
- aktívne a so záujmom počúvať  
- interpretovať príbeh Božieho oslovenia Abraháma, Samuela a Márie ako príklady skúsenosti zdieľania Boha s 

človekom 
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- uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom 
- definovať svedomie (KKC 1796) 
- zdôvodniť potrebu formovania svedomia (KKC 1783-1785) 
- vysvetliť  všeobecne platné pravidlá pri neistom rozhodovaní sa podľa svedomia (KKC 1789) 
- rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon 
- určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu   (KKC 1959) 
- obhájiť svoje práva, rešpektovať  ľudské práva druhých ľudí a osobne sa angažovať proti ich porušovaniu 
- vnímať životné situácie, ktoré si vyžadujú zodpovedné rozhodnutie vzhľadom k sebe, k druhým ľuďom a 

k svetu 
- pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý skutok 

3. téma:  BYŤ ČLOVEKOM 

Hodinová dotácia témy: 3 hod. 

Kľúčové pojmy: človek, Ježiš, prirodzenosť, podstata, osoba, bytie 

Obsahový štandard 

Ohraničenosť človeka. Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti človeka. 

Ježišovo ľudstvo, historické pramene dokumentujúce historickosť Ježiša z Nazareta.  

Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša Krista v evanjeliách. 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte Svätého písma. 
Vysvetliť pojmy: podstata, prirodzenosť, bytie. Definovať učenie Katolíckej cirkvi o osobe Ježiša Krista Na základe 
prameňov obhájiť historickosť Ježiša Krista, aplikovaním poznatkov z predošlých ročníkov predložiť argumenty 
viery a Kristovho učenia. Zaujať kritický postoj k spochybňujúcim tendenciám kresťanského učenia o Ježišovi 
Kristovi.  

Afektívny cieľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať ohraničenosť a priestor svojho života. 

Psychomotorický cieľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vyhľadať v rôznych vyjadrovacích prostriedkoch, 
médiách,  tendencie spochybňujúce kresťanské učenie o Ježišovi Kristovi.    

Výkonový štandard 

Žiak má 
- definovať učenie cirkvi o ľudskej osobe (KKC 357) 
- definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša Krista (KKC 471, 480) 
- obhájiť dôstojnosť ľudského života od počatia 
- vážiť si hodnotu ľudského života 
- uvedomiť si dar vlastnej existencie 
- analyzovať a prehodnotiť komponenty problémovej situácie spochybňovania Ježišovej ľudskej alebo božskej 

prirodzenosti  
- obhájiť historickosť Ježiša Krista 
- kriticky posúdiť  informácie v médiách 

4. téma: NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ 

Hodinová dotácia témy: 5 hod.  

Kľúčové pojmy: osobnosť, vývoj osobnosti, deformácia osobnosti, legenda o sv. Krištofovi  

Obsahový štandard 

Osobnosť - vývoj osobnosti; deformácia osobnosti – závislosti. 

Legenda a jej symbolická výpoveď (sv. Krištof – pútnik hľadajúci zmysel života). 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému utváraniu vlastnej osobnosti. 
Zdôvodniť negatívne vplyvy (závislosti) na dozrievanie  osobnosti. Charakterizovať legendu ako literárny útvar, 
rozlíšiť ju od historickej správy. V legende o sv. Krištofovi objaviť výzvu  pre hľadanie a odkrývanie zmyslu svojho 
života.  

Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôležitosť vnútorného rastu a zrelosti osobnosti. Vnímať význam životného zmyslu 
pri vytváraní životného štýlu. Oceniť nachádzanie zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s Ježišom Kristom.  

Psychomotorický cieľ: Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej osobnosti spytovaním svedomia.   

Výkonový štandard 
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Žiak má 
- porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť 
- vymenovať znaky zrelej osobnosti 
- vysvetliť základné kroky k zrelosti osobnosti 
- vie zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, do vývinového obdobia osobnosti 
- vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti (drogy, gemblérstvo...) 
- ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým faktom 
- vysvetliť zmysel vzniku kresťanských stredovekých legiend 
- interpretovať zmysel symbolickej reči legendy o sv. Krištofovi 
- vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských stredovekých legiend  
- objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre hľadanie a naplnenie zmyslu svojho života 

5. téma:  BOH A ČLOVEK  

Hodinová dotácia témy:  4 hod.  

Kľúčové pojmy: sviatosti, znaky, život, vzťahy, Trojica, človek 

Obsahový štandard 

Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v živote človeka od narodenia až po smrť. 

Človek žijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice. 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Vysvetliť schopnosť  vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok. Definovať 
učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. Nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a 
schopnosťou  človeka vytvárať vzťahy. Posúdiť svoju sieť vzťahov. Definovať sviatosti.  

Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu osobných vzťahov. Uvedomiť si prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach 
spôsobom, ktorý oslovuje zmysly.  

Psychomotorický cieľ: Nakresliť sieť svojich vzťahov. Na ceste svojho života znázorniť dôležité udalosti 
a priradiť k nim sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti. 

Výkonový štandard 

Žiak má 

- opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok 
- vytvárať plnohodnotné vzťahy 
- nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou  človeka vytvárať vzťahy 
- definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. 
- definovať sviatosti 
- disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly človeka 
- konfrontovať sa s vlastnou vinou, byť otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie 

6. téma: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE 

Hodinová dotácia témy: 6 hod.  

Kľúčové pojmy: sexualita, muž, žena,  povolanie, slávenie, spoločenstvo 

Obsahový štandard  

Boží obraz človeka ako muža a ženy, sexualita ako dar a úloha, sociálne role muža a ženy, rizikové sexuálne 
správanie, AIDS 

Povolanie ako služba ľuďom (manželstvo, kňazstvo, zasvätený život) 

Podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, k ľudskému spoločenstvu, k transcendentnu). 

Zmysel slávenia kresťanskej nedele – deň Pána a deň pre človeka, sviatky, farské spoločenstvo. 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka. Vysvetliť črty a význam pohlavnosti človeka 
v manželstve a rodine. Vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní, ich prínos pre cirkev a spoločnosť. Uviesť ľudský, 
náboženský a kresťanský dôvod na potrebu slávenia v živote človeka aj ľudského spoločenstva. Zdôvodniť 
kresťanské slávenie nedele a sviatkov. 

Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu otcovstva a materstva. Upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie a 
za svoju budúcnosť. Oceniť hodnotu jednotlivých povolaní. Vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší 
rozmer. 
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Psychomotorický cieľ: Podieľať sa v skupine na hraní životných rolí potrebných k stabilite vzťahu. Hľadať si 
svoje miesto v cirkvi. Formovať návyk modlitby za spoznanie svojho životného povolania. 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

- vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality človeka v manželstve a rodine 
- vysvetliť kultivovanú sexualitu ako obraz mravného a sexuálne zrelého človeka 
- na základe Božieho obrazu človeka ako muža a ženy vie oceniť vzťah medzi mužom a ženou a zdôvodniť 

rovnoprávnosť ich životných rolí 
- oceniť hodnotu otcovstva a materstva 
- vyberať si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového sexuálneho správania  
- upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť 
- vymenovať škálu povolaní v cirkvi 
- povolanie vysvetliť z pohľadu služby človeku 
- vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní  a ich prínos pre cirkev a spoločnosť 
- vysvetliť ponímanie bratstva v historickom kontexte (osvietenstvo) ako aj jeho biblický význam  
- demonštrovať ľudský, náboženský a kresťanský dôvod potreby slávenia v živote človeka aj ľudského 

spoločenstva  
- vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer 
- zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov 
- aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo farskom spoločenstve 

Kritéria hodnotenia  

Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné 
hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 
Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, 
písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 
prostredníctvom prezentácie projektov. 

Medzipredmetové vzťahy 

Dejepis 

- Revolúcia bez mantinelov- osvietenstvo, ľudské práva 

Literárna výchova 

-  Epická poézia - metafora 

Slovenský jazyk - konverzácia 

-  Rodina – vzťahy v rodine, rodinná oslava  

Umenie a kultúra 

- Odlišnosť každodenných  a umeleckých vyjadrovacích prostriedkov -všednosť a slávnosť, sakrálne umenie 

Začlenenie prierezových tém 

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak rozvíja nasledovné 
kompetencie: 

Mediálna výchova  

3. téma: Byť človekom 

Žiak 

- dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim kritický postoj 
- osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 

Osobný a sociálny rozvoj  

1 téma: Hľadanie cesty 

Žiak  

- je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí  
- využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov  
- uvedomuje si význam sebazdieľania  

4. téma: Na ceste k osobnosti – šance a riziká 
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Žiak 

- má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 
- ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba  
- cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných  
- je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 

6. téma: Človek v spoločenstve 

Žiak 

- nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí  
- v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, zároveň si uvedomuje možnosť 

jej zneužitia  

Enviromentálna výchova 

3. téma: Byť človekom 

Žiak 

- vníma život ako najvyššiu hodnotu 
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UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA - evanjelická 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1  

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

Náboženská výchova - evanjelická na stredných štátnych a súkromných školách je povinne voliteľným 
vyučovacím, výchovno–formatívnym predmetom s dotáciou jedna hodina týždenne počas prvého ročníka 
štvorročného alebo päťročného štúdia. Slúži ako priestor pre formovanie morálneho a kresťanského človeka.  

Poslaním predmetu je pozvať žiakov na cestu hľadania zmyslu vlastnej existencie v pochopení, že sú súčasťou 
veľkého plánu v rukách Boha – Stvoriteľa, s hodnotou, ktorá je vyjadrená v obeti Ježiša Krista – Vykupiteľa 
a s určením pre život pod vedením Ducha Svätého – Posvätiteľa. Predmet má vychovávať osobnosť, ktorá si je 
vedomá vlastnej hodnoty, vie sa prijať, vie zadefinovať svoje silné a slabé stránky, dokáže žiť ako jednotlivec, 
v spoločenstve a spoločnosti a svoju životnú cestu si volí  s orientáciou na kresťanské hodnoty vychádzajúce z 
Biblie. Vedie ku etickým a prosociálnym postojom a pomáha nadobudnúť sociálne zručnosti ako sú komunikácia, 
empatia, kritika, atď. Na strednej škole dáva vyučovanie náboženskej výchovy evanjelickej dôraz na 
porozumenie, kritické reflektovanie, aplikáciu a vedomie vlastnej identity. Získavanie vedomostí má pomôcť 
žiakovi ku pochopeniu reality a dosiahnutiu zrelosti. Ukazuje zodpovednosť za vlastný kresťanský život 
a budovanie evanjelickej cirkvi. Predstavuje cirkev ako domov, rodinu bratov a sestier vo viere, ktorý poskytuje to, 
čo kresťan potrebuje pre svoj duchovný rast, najmä Slovo Božie a sviatosti. 

Ciele predmetu  

Vytvoriť priestor otvorenej a zrozumiteľnej komunikácie, kde môže prísť ku stretnutiu žiaka  s Bohom, používať 
jazyk a spôsoby práce tak, aby prostredníctvom pôsobenia Božieho Slova a Ducha Svätého mohlo prísť ku zrodu 
a prehlbovaniu viery mladého človeka:  

- priviesť žiaka ku pochopeniu vlastnej hodnoty a zmyslu svojej existencie, ku dôležitosti prijatia vlastnej 
zodpovednosti za svoj život, rozhodovanie a konanie 

- pomocou zážitkových a dramatizačných foriem vyučovania vytvoriť prostredie pre nácvik správania sa podľa 
prezentovaných hodnôt a etických zásad v každodennom živote  

-    predstaviť Bibliu ako Božiu moc potrebnú pre objavenie zmysluplného života s pravými hodnotami a s cieľom 
vo večnosti  

- naučiť žiaka orientovať sa v Biblii a používať ju ako prostriedok stretnutia sa s Bohom v každodennom živote 
- vysvetliť východiská kresťanskej etiky a umožniť jej pochopenie na takej úrovni, aby bol žiak schopný 

porovnať ju s etikou iných náboženstiev, kultúr, či s nenáboženskou etikou  
- pomôcť žiakovi zorientovať sa v spleti širokej ponuky životných smerovaní a poukázať na nebezpečenstvá, 

ktoré určité životné štýly so sebou prinášajú, upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré v dnešnej spoločnosti sú 
a vysvetliť ako sa im dá predísť – prevencia závislostí, ochrana pred sektami a kultmi  

- predstaviť evanjelickú cirkev ako duchovný domov poskytujúci všetko, čo kresťan potrebuje pre svoj život 
viery a ďalší duchovný rast, vysvetliť potrebu pravidelného života v spoločenstve kresťanov, potrebu Božieho 
Slova a sviatostí 

- vysvetliť základné dogmatické princípy evanjelickej cirkvi tak, aby ich žiak bol schopný zadefinovať 
a aplikovať ich  v praktickom živote 
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- vysvetliť pojmy „zákon a evanjelium“ takým spôsobom, aby žiak pochopil svoju situáciu a potrebu Božej 
milosti 

- diskutovať o problémoch, ktoré prináša rozhodnutie pre život viery v dnešnej spoločnosti 
- zdôrazňovať dôležitosť zachovania niektorých tradičných hodnôt ľudskej spoločnosti ako sú manželstvo, 

rodina, rodičovstvo   

Obsah vzdelávania 

1. ročník 

1 hodiny týždenne, spolu 33  hodín ročne 

 

1 Zmysel a hodnota ľudskej existencie  

2 Vzťahy a komunikácia  

3 Zákon a evanjelium 

4 Sloboda kresťana a zodpovednosť za vlastné konanie 

5 Biblia a jej zvesť 

6 Tradičné hodnoty spoločnosti 

 

Obsah tematických celkov: 

1 Zmysel a hodnota ľudskej existencie 

1.1 Potreba človeka hľadať zmysel svojej existencie 
1.2 Základné teórie vzniku/stvorenia sveta a života 
1.3 Človek je bytosť s výnimočným postavením v stvorení a jeho hodnota je odvodená od veľkosti jeho Stvoriteľa 
1.4 Rozličné predstavy Boha – Trojjediný Boh 
1.5 Ochrana života, ľudské práva 
1.6 Pohľad na seba, objavovanie svojho vnútra, silné a slabé stránky, hľadanie vlastných možností a kladenie 
cieľov v súlade s Božou vôľou 

2 Vzťahy a komunikácia  

2.1 Človek potrebuje vzťahy – s Bohom, s iným človekom 
2.2 Vzťahy sa budujú komunikáciou, formy komunikácie, zásady a pravidlá v komunikácii v rôznych vzťahoch 
2.3 Kolektív, budovanie spoločenstva  
2.4 Cirkev – duchovný domov kresťana 

3 Zákon a evanjelium 

3.1 Potreba zákona – jeho úloha v živote človeka 
3.2 Desatoro 
3.3 Odhalenie stavu vlastnej bezmocnosti pri hľadaní cesty spásy 
3.4 Evanjelium – Ježiš Kristus je jediná cesta k záchrane 
3.5 Ježiš Kristus – Boh, ktorý sa stal človekom – základné udalosti Jeho života 

4 Sloboda kresťana a zodpovednosť  

4.1 Definície pojmu sloboda, uplatňovanie ľudskej slobody vo svete 
4.2 Kresťanský význam pojmu sloboda, Kristus nás oslobodil z otroctva hriechu 
4.3 Sloboda prináša zodpovednosť za vlastné rozhodovanie a konanie 
4.4 Rôzne formy neslobody, do ktorej človek môže upadnúť – závislosti a prevencia 

5 Biblia a jej zvesť 

5.1 Biblia ako priestor stretnutia s Bohom 
5.2 Štruktúra Biblie a orientácia v nej 
5.3 Ako sme získali Bibliu – autorstvo, kanonizácia, historické zaradenie vzniku 

6 Tradičné hodnoty spoločnosti 

6.1 Východiská kresťanskej etiky – Božia vôľa vyjadrená v Jeho slove 
6.2 Problémy dnešnej spoločnosti a ich kresťanské riešenia 
 
 
 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
124 

Výchovno - vzdelávací štandard 

Vo vyučovaní náboženskej výchovy - evanjelickej je potrebné zadefinovať obsahové a výkonové štandardy 
s ohľadom na skutočnosť, že aj keď cieľom predmetu je odovzdať určité informácie a vedomosti, ide najmä 
o vedenie žiaka ku pochopeniu a prijatiu evanjelia Ježiša Krista, o budovanie a prehlbovanie kresťanskej viery, 
orientácii na kresťanské hodnoty, ku snahe aplikovať ich v osobnom živote. Kľúčovou je snaha o vytváranie 
prostredia, v ktorom sa buduje vzťah s Bohom, so sebou samým,  s iným človekom a spoločenstvom. Vo 
vzdelávacej oblasti je teda formulovanie štandardov jednoduchšie ako v oblasti výchovnej, pretože pri 
nesprávnom alebo nedostatočnom pochopení vo výchovnej oblasti môže dôjsť ku komplikáciám a problémom. 
Obsahový štandard implikuje kmeňové učivo určujúce, čo má žiak vedieť a výkonový špecifikuje konkrétne ciele 
vyučovacieho procesu.  

 

Stupeň Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

III.-
1.ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Zmysel a hodnota 
ľudskej existencie, 
sebapoznávanie 
 
1.1 Potreba človeka 
hľadať zmysel svojej 
existencie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Základné teórie 
vzniku/stvorenia sveta 
a života 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Človek je bytosť 
s výnimočným 
postavením v stvorení 
a jeho hodnota je 
odvodená od veľkosti 
jeho Stvoriteľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Rozličné predstavy 
Boha – Trojjediný Boh 
 

 
 
 

 
- vie zdôvodniť a  

porovnať existenciu 
rôznych životných 
smerovaní 

- vie vysvetliť pôvod 
hodnoty ľudskej 
bytosti, ktorá je 
odvodená od hodnoty 
jej Stvoriteľa 

- vie zdôvodniť 
akceptáciu iných 
názorov, životných 
štýlov  

 
- pozná rôzne názory 

na stvorenie – vznik 
sveta a človeka 

- pozná vzťah vedy 
a viery v názoroch na 
existenciu sveta 
a človeka 

 
 

 
 
- vie vysvetliť svoju 

hodnotu ako Božieho 
stvorenia 

- vie pomenovať 
vlastnosti, ktoré 
definujú jeho 
osobnosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- má základný prehľad 

o ľudských 
predstavách Boha 

 
 
 

 
- chápe hodnotu 

ľudského života 
- chápe dôvody 

ochrany ľudského 
života od počatia po 
prirodzenú smrť 

- chápe existenciu 
rôznych 
svetonázorov 
a životných štýlov  

- je schopný 
hodnotenia, 
ocenenia a kritiky 

 
 
- uvedomuje si 

veľkosť Božieho 
stvorenia a Božieho 
plánu 

- chápe možný súlad 
vedeckých teórií 
a kresťanského 
pohľadu na 
stvorenie 

 
- chápe, že je 

súčasťou Božieho 
plánu 

- rozumie potrebe 
poznávať svoje 
vnútro, hovoriť 
o pocitoch 
a názoroch 

- chápe svoju úlohu 
Božieho 
spolupracovníka 
a rozumie 
zodpovednosti, 
ktorá z toho vyplýva 

 
- chápe, že ľudské 

predstavy Boha 
spôsobujú mnoho 
nesprávnych 
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1.5 Ochrana života, 
ľudské práva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Pohľad na seba, 
objavovanie svojho vnútra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Vzťahy a komunikácia  
 
2.1 Človek potrebuje 
vzťahy – s Bohom, s iným 
človekom 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
2.2 Vzťahy sa budujú 
komunikáciou 
 
 
 
 
 
 

a svetonázoroch 
- vie charakterizovať 

kresťanského Boha 
- dokáže na primeranej 

úrovni vysvetliť Božiu 
trojjedinosť  

 
 
 

- rozumie hodnote 
ľudského života 

- vie zdôvodniť ochranu 
ľudského života od 
počatia po prirodzenú 
smrť  

 
 
 
 
 

- rozumie dôležitosti 
vlastného poznania 

- vie hovoriť o svojich 
silných a slabých 
stránkach 

- dokáže hľadať vlastné 
možnosti, objavovať 
svoje dary a dávať si 
ciele v súlade s Božou 
vôľou 

 
 
 
 
 
 
 
 

- vie zdôvodniť  potrebu 
života vo vzťahoch 
a spoločenstve 

- vie, že človek bol 
stvorený pre vzťah so 
Stvoriteľom aj inými 
ľuďmi 

 
 
 
 
 
 
 
- vie zadefinovať 

pravidlá a zásady 
komunikácie 
v rôznych vzťahoch 
a skupinách 
spoločnosti 

- pozná pravidlá 
slušnosti vo vedení 

postojov k životu 
- vníma Boha ako 

svojho Stvoriteľa, 
osobného 
Záchrancu 
a Pomocníka 
v každodennom 
živote 

 
- chápe potrebu 

ochrany ľudského 
života a vo svojom 
osobnom 
rozhodovaní sa 
stavia na stranu 
života 

- chápe 
zodpovednosť za 
starostlivosť o tých, 
ktorí to potrebujú 

 
- chápe potrebu 

hovoriť o svojich 
vlastnostiach, 
daroch, silných 
a slabých stránkach 

- rozumie, že má 
zodpovedným 
spôsobom  
pristupovať ku práci 
na svojom osobnom 
raste vie akým 
spôsobom má 
hľadať pomoc pri 
riešení svojich 
problémov 

 
 
 

- rozumie potrebe 
života vo vzťahoch 
a spoločenstve 

- chápe, že 
budovanie vzťahu 
s Bohom je cestou 
ku zmysluplnému 
životu a jasnému 
cieľu 

- vníma modlitbu ako 
každodenný spôsob 
komunikácie s 
Bohom 

 
- dokáže 

kultivovaným 
spôsobom začať, 
viesť a ukončiť 
rozhovor 

- dokáže slušne 
a zrozumiteľne 
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2.3 Kolektív, budovanie 
spoločenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Cirkev – duchovný 
domov kresťana 
 
 
 
 
 

rozhovoru 
- pozná spôsoby 

kultivovaného prejavu 
názorov a citov 

 
 
 
 
- vie pomenovať rôzny 

druhy vzťahov 
v spoločnosti 

- vie pomenovať 
problémy určitých 
foriem vzťahov 
rozumie spôsobom 
hľadanie plnenia úloh 
a riešenia problémov  
v kolektíve 

 
 

- vie zadefinovať pojem 
cirkev 

- pozná stručnú históriu 
vzniku kresťanskej 
cirkvi na pozadí 
biblických textov 

- pozná základné úlohy 
cirkvi 

vyjadrovať svoje 
názory a city 

- rozumie potrebe 
otvorenej 
komunikácie vo 
vzťahoch 

- uvedomuje si vplyv 
neverbálnej 
komunikácie 

 
- dokáže kriticky 

počúvať   
- dokáže navrhovať 

riešenia 
- dokáže zvažovať 

navrhnuté riešenia, 
poukazovať na 
plusy a mínusy vie 
iniciovať, realizovať, 
zotrvať a zanechať 
nezmyselné 

 
- rozumie potrebe 

kresťana žiť v cirkvi 
- chápe Boží zámer 

ustanovenia cirkvi 
- chápe základnú 

úlohu cirkvi 
v zvestovaní Slova 
Božieho 
a prisluhovaní 
sviatostí 

    

 
 III.-

1.ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Zákon a evanjelium 
 
3.1 Potreba zákona – 
jeho úloha v živote 
človeka 
 
 
 
 
3.2 Desatoro 
 
 
 
 
 
 
3.3 Odhalenie stavu 
vlastnej bezmocnosti pri 
hľadaní cesty spásy 
 
 
 
 
3.4 Evanjelium – Ježiš 
Kristus je jediná cesta 
k záchrane 
 

 
 
 
- vie definovať pojem 

zákon  vo vzťahu 
k Bohu 

- rozumie jeho úlohe 
v Božom pláne spásy 

 
- pozná znenie, obsah 

Desatora 
a jednoducho dokáže 
vysvetliť význam 
jednotlivých prikázaní 

 
- vie vysvetliť pád 

človeka do hriechu 
- vie, ľudstvo sa 

vlastnou snahou 
nedokáže vrátiť do 
pôvodného vzťahu so 
Stvoriteľom 

 
- vie na základe 

biblických textov 
definovať pojem 
evanjelium   

 
 
 
- rozumie dôležitosti 

zákona 
- rozumie svojej 

situácii vo vzťahu ku 
zákonu  

 
 
- chápe potrebu 

poznania Desiatich 
Božích prikázaní 
a ich uplatňovania 
v osobnom živote 

 
- rozumie ako hriech 

ovplyvňuje svet 
i jeho samého 

- chápe vlastnú 
bezmocnosť pri 
hľadaní spásy 

 
 
- chápe a prijíma Boží 

plán  záchrany 
človeka  
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3.5 Ježiš Kristus – Boh, 
ktorý sa stal človekom  
 
 
 
 
 
 

- rozumie jeho úlohe 
v Božom pláne spásy 

 
 

- pozná základné 
udalosti Ježišovho 
života 

- vie, že Ježiš Kristus je 
večná božská bytosť, 
ktorá sa stala 
človekom kvôli 
záchrane hriešneho 
človeka 

 

- chápe, že viera 
v spasiteľské dielo 
Ježiša Krista je 
jediná možnosť 
záchrany 

 
- chápe dôležitosť 

osobného vzťahu 
s Pánom Ježišom 

- rozumie dôležitosti 
poznania informácií 
o živote, utrpení, 
smrti a vzkriesení 
Ježiša Krista 

 

 III.-
1.ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Sloboda kresťana 
a zodpovednosť  
 
4.1 Definície pojmu 
sloboda, uplatňovanie 
ľudskej slobody vo svete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Kresťanský význam 
pojmu sloboda 
 
 
 
 
 
4.3 Sloboda prináša 
zodpovednosť za vlastné 
rozhodovanie a konanie 
 
 
 
 
 
 
4.4 Rôzne formy 
neslobody, do ktorej 
človek môže upadnúť – 
závislosti a prevencia 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- vie, že sloboda je 

dôležitá hodnota 
ľudskej spoločnosti 

- pozná niektoré 
historické príklady 
boja za slobodu  

- vie vysvetliť pojem 
sloboda 
v demokratickom 
chápaní 

- vie porovnať krajiny, 
kde sa uplatňujú 
princípy slobody 
a s tými, kde to tak nie 
je 

 
- vie vysvetliť 

kresťanský význam 
pojmu sloboda 

- vie, že máme slobodu 
od hriechu vydobytú 
Ježišom Kristom 

 
- vie, že sloboda 

neznamená život bez 
pravidiel 
a zodpovednosti 

- vie, že človek nesie 
pred Bohom 
zodpovednosť za 
vlastné konanie 
a rozhodovanie  

 
- pozná rôzne formy 

závislostí 
- vie ako ku závislosti 

dochádza 
- vie ako závislostiam 

predchádzať 
- vie, kde a ako hľadať 

pomoc 

 
 
 
 
- uvedomuje si, že 

sloboda patrí medzi 
základné hodnoty 
demokracie 

- dokáže kriticky 
hodnotiť boj za 
rôzne „slobody“ vo 
svete a spoločnosti 

 
 
 
 

 
 
- chápe, že sloboda 

kresťana je veľký 
dar 

- uvedomuje si, že je 
to viac ako možnosť 
robiť si čo chcem 

 
- uvedomuje si, že 

odpoveďou viery na 
Boží čin záchrany 
a oslobodenia od 
hriechu je ovocie vo 
forme dobrých 
skutkov  

 
 

- dokáže pomenovať 
a charakterizovať 
rôzne formy 
závislostí – alkohol, 
drogy, gamblerstvo, 
PC, atď. 

- dokáže vymenovať 
dôvody vzniku 
závislostí 

- dokáže vysvetliť 
priebeh vzniku 
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závislostí 
- dokáže popísať 

spôsoby liečby 
závislostí 

- pozná spôsoby, 
miesta a formy 
hľadania pomoci pre 
seba alebo iných 

- rozumie spôsobom 
predchádzania 
závislostiam 

 

 III.-
1.ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Biblia a jej zvesť 
 
5.1 Biblia ako priestor 
stretnutia s Bohom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Štruktúra Biblie 
a orientácia v nej 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Ako sme získali Bibliu 
– autorstvo, kanonizácia, 
historické zaradenie 
vzniku 
 
 
 
 
 

 
 
- vie, že Biblia je 

nevyhnutnou 
duchovnou potravou 
pre život kresťana 

- vie, že v Biblii je 
obsiahnuté Slovo 
Božie, ktoré nám dáva 
dôležité informácie 
pre pochopenie 
vlastnej existencie  

 
 
 
 
- pozná spôsoby práce 

s Bibliou 
- rozumie spôsobu 

orientácie v Biblii 
- pozná jej základné 

delenie Biblie 
 
 

 
- pozná stručnú históriu 

vzniku Biblie 
- vie jednoducho 

vysvetliť autorstvo, 
proces kanonizácie 

 
 
 
 
 
 

 
 

- vníma Bibliu ako 
zdroj života, pravdy 
a sily 

- dokáže hľadať 
v Biblii odpovede na 
otázky svojho bytia 
a tiež 
každodenného 
života 

- rozumie, že 
stredobodom Biblie 
je evanjelium Ježiša 
Krista 

 
- dokáže nájsť 

biblický verš podľa 
označenia 

- pozná pomôcky pre 
prácu s Bibliou 

- dokáže zaradiť 
knihy Biblie podľa 
obsahu 

 
- dokáže jednoducho 

vysvetliť proces 
vzniku biblických 
kníh a kanonizácie 

- rozumie, že autorom 
Biblie je Boh, ktorý 
prostredníctvom 
Ducha Svätého 
inšpiroval jej 
ľudských tvorcov 

 

 
 III.-

1.ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Tradičné hodnoty 
spoločnosti 
 
6.1 Východiská 
kresťanskej etiky  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- vie zadefinovať pojem 

hodnota a vysvetliť 
akým spôsobom 
spoločnosť prichádza 
ku hodnotám 

- vie, že kresťanská 
etika je postavená na 
Božej vôli vyjadrenej 
v Biblii 

 
 
 
- dokáže vysvetliť 

východiská 
kresťanskej morálky 

- dokáže kriticky 
prijímať informácie 

- chápe rozdiel medzi 
hodnotou 
a pseudohodnotou 
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6.2 Problémy dnešnej 
spoločnosti a ich 
kresťanské riešenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
- vie vymenovať 

niektoré etické 
problémy dnešnej 
spoločnosti – napr. 
otázka pohľadu na 
život a jeho ochranu, 
existencia 
manželstva, klasickej 
rodiny, problematika 
homosexuálnych 
vzťahov, ekologické 
problémy a iné   

- vie na základe citátov 
z Biblie vysvetliť Boží 
pohľad na problémy 
spoločnosti 

- vie navrhnúť 
kresťanské riešenie 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
- dokáže odolať 

nátlaku vrstovníkov, 
spoločnosti, reklamy 
v prípade 
presadzovania 
nekresťanských 
názorov a riešení 

- dokáže 
zdôvodňovať svoje 
rozhodnutia a voľby 

- rozumie potrebe 
zachovania určitých 
tradičných hodnôt 
v spoločnosti – 
rodina, manželstvo, 
rodičovstvo 

- chápe potrebu 
autorít a inštitúcií 

 
 
 
 
 

    
Návrh časovej dotácie: 

 

1 Zmysel a hodnota ľudskej existencie, sebapoznávanie                      9 hod. 

1.1 Potreba človeka hľadať zmysel svojej existencie                                 1hod.  
1.2 Základné teórie vzniku/stvorenia sveta a života                                    1hod.  
1.3 Človek je bytosť s výnimočným postavením v stvorení  
a jeho hodnota je odvodená od veľkosti jeho Stvoriteľa                             1hod. 
1.4 Rozličné predstavy Boha – Trojjediný Boh                                           2 hod. 
1.5 Ochrana života, ľudské práva                                                               2 hod. 
1.6 Pohľad na seba, objavovanie svojho vnútra, silné a slabé stránky,  
hľadanie vlastných možností a kladenie cieľov v súlade s Božou vôľou      2 hod. 
 
2 Vzťahy a komunikácia                                                                          6 hod. 

2.1 Človek potrebuje vzťahy – s Bohom, s iným človekom                          1 hod.                    
2.2 Vzťahy sa budujú komunikáciou, formy komunikácie,  
zásady a pravidlá  v komunikácii v rôznych vzťahoch                               2 hod. 
2.3 Kolektív, budovanie spoločenstva                                                        1 hod. 
2.4 Cirkev – duchovný domov kresťana                                                      2 hod. 
 
3 Zákon a evanjelium                                                                             6 hod. 

3.1 Potreba zákona – jeho úloha v živote človeka                                      1 hod. 
3.2 Desatoro                                                                                                1 hod. 
3.3 Odhalenie stavu vlastnej bezmocnosti pri hľadaní cesty spásy            1 hod. 
3.4 Evanjelium – Ježiš Kristus je jediná cesta k záchrane                           1 hod. 
3.5 Ježiš Kristus – Boh, ktorý sa stal človekom –  
základné udalosti Jeho života                                                                      2 hod. 
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4 Sloboda kresťana a zodpovednosť                                                5 hod. 

4.1 Definície pojmu sloboda,                                                                  1 hod. 
uplatňovanie ľudskej slobody vo svete  
4.2 Kresťanský význam pojmu sloboda,                                                    1 hod. 
Kristus nás oslobodil z otroctva hriechu 
4.3 Sloboda prináša zodpovednosť                                                           1 hod. 
za vlastné rozhodovanie a konanie 
4.4 Rôzne formy neslobody, do ktorej človek môže upadnúť                   2 hod. 
– závislosti a prevencia 
 
5 Biblia a jej zvesť                                                                              3 hod. 

5.1 Biblia ako priestor stretnutia s Bohom                                                 1 hod. 
5.2 Štruktúra Biblie a orientácia v nej                                                        1 hod. 
5.3 Ako sme získali Bibliu – autorstvo, kanonizácia,                                  1 hod. 
 historické zaradenie vzniku 
 
6 Tradičné hodnoty spoločnosti                                                             4 hod.                                                                        

6.1 Východiská kresťanskej etiky – Božia vôľa vyjadrená v Jeho slove     1 hod. 
6.2 Problémy dnešnej spoločnosti a ich kresťanské riešenia                      3 hod. 
 

Spolu:                                                                                                          33 hod. 
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7.1.6 Občianska náuka  
 
 

UČEBNÁ   OSNOVA VYUČOVACIEHO PREDMETU 

 
 

OBČIANSKA NÁUKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1  

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „ Človek a spoločnosť “. Na tento vyučovací predmet ŠVP vyčlenil 
1 hodinu týždenne v prvom ročníku štúdia. 

Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej 
realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému 
sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v 
kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých 
politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja 
občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a 
motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Štátny vzdelávací program pre tento 
predmet je určený trojročným a štvorročným učebným odborom stredných odborných škôl. 

Predmet občianska náuka rozvíja osobnosť človeka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou , v ktorej sa 
prelínajú úcta k človeku, k prírode, spolupráca, národné hodnoty, vychováva k vlastenectvu a posilňuje rešpekt 
k základným princípom demokracie a tolerancie. Pripravuje mladých ľudí pre život v harmonických a stabilných 
vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe , medzi národmi. Predmet sa 
významnou mierou podieľa na mravnom , občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov, posilňuje ich všeobecné 
vzdelanie a prispieva k ich príprave na život. 

Občianska náuka preferuje aktívne občianstvo, rôzne postupy k riešeniu problémov každodennej praxe, 
pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty vzdelania a vzdelanostnej mobility. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania občianskej náuky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ má zase 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 
ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a zodpovedá za kvalitu dosahovaných výsledkov. 
Popri bežnej vyučovacej hodine je možné využiť aj exkurzie, vychádzky, návštevy a besedy s odborníkmi z praxe.  

 

 
 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
132 

Ciele predmetu 

Žiaci 

- sa oboznámia so základnými ľudskými hodnotami a ich vzťahom k spoločenským normám ako aj s 
aktuálnymi problémami súčasnej spoločnosti, 

- charakterizujú spôsoby komunikácie v sociálnych vzťahoch, 
- sa učia chápať svoje miesto v spoločnosti, možnosti rozvoja a uplatnenia vlastnej osobnosti, 
- identifikujú dôsledky predsudkov a nerešpektovania kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych 

spoločenských skupín, 
- osvoja si základné vedomosti o poslaní štátu a práva, občianskej spoločnosti, 
- zoznámia sa so základnými právami a povinnosťami občanov, 
- sa oboznámia s prostriedkami ochrany spoločenských hodnôt v SR a vo svete, 
- spoznajú základné právne dokumenty, zakotvujúce ľudské práva a slobody, 
- majú možnosť poznať možnosti aktívnej participácie občana na chode spoločnosti. 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencii : 

- sociálnych a personálnych , 
- spoločenských a občianskych,  
- iniciatívnosť a podnikavosť, 
- schopnosť naučiť sa učiť, 

Vedie žiaka k :  

- podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 
- utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 
- realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 
- akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 
- orientácia v politických a právnych faktov tvoriacich rámec každodenného života, 
- aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu 

základných princípov demokracie a tolerancie,  
-  vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 
- rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 
- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov 

a postojov, 
- k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 
- vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácie rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského 

a spoločenskovedného charakteru, 
- rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu 

zodpovednosti za vlastne názory, správanie sa a dôsledky konania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- kriticky hodnotiť 
získané informácie 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Spôsobilosti konať 
samostatne 
v spoločenskom 
a pracovnom živote 

Absolvent má: 

- popísať svoje ľudské 
práva , popísať svoje 
povinnosti, záujmy, 
obmedzenia 
a potreby 

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

- heuristická- riešenie 
úloh, rozhovor 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- individuálna práca 
žiakov 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický ,no váži si 
prácu iných. 
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normy, morálne 
zásady, vlastné 
a celospoločenské 
očakávania 
v systéme, v ktorom 
existuje 

Vzdelávací štandard: 

Obsah predmetu pozostáva z týchto tematických celkov – určené ŠVP: 

- Sociálne vzťahy v spoločnosti 
- Človek – občan 
- Ľudské práva a základné slobody 
- Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd 

Rozširujúce učivo: 
- Občianske právo – 1.ročník TC Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd 
- Trestné právo – 1.ročník TC Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd 
- Rodinné právo - 1.ročník TC Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1.ročník ( 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok ) 

Tematický celok: Sociálne vzťahy v spoločnosti – 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru: 

- vysvetlia potrebu socializácie ľudskej bytosti 
- popíšu svoje sociálne roly v súčasnosti a budúcnosti 
- rozlíšia základné ľudské hodnoty a spoločenské hodnoty 
- načrtnú vývoj základných ľudských a spoločenských hodnôt v procese socializácie 
- objasnia podstatu niektorých vybraných sociálnych problémov súčasnosti 
- uvedú dôsledky predsudkov a nerešpektovania kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín 

Obsahový štandard 

- socializácia, etapy, priebeh 
- sociálny status 
- sociálne roly 
- základné ľudské hodnoty 
- spoločenské hodnoty 
- kultúra 
- kultúrna tolerancia a intolerancia 

Tematický celok: Človek–občan - 10 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru: 

- vysvetlia význam občianstva pre človeka 
- charakterizujú podstatu demokracie 
- porovnajú na vybraných príkladoch demokratické a nedemokratické formy riadenia spoločnosti 
- vysvetlia funkciu ústavy v štáte a oblasti, ktoré upravuje 
- objasnia príčiny rozdelenia štátnej moci v SR na tri nezávislé zložky 
- porovnajú funkcie a úlohy orgánov štátnej moci SR 
- uvedú príklady, ako občan môže ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v štáte 
- ovládajú praktickú občiansku komunikáciu v styku s úradmi 
- charakterizujú podstatu komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb 
- správajú sa zodpovedne v zmysle hesla – „neznalosť zákona neospravedlňuje“ 

Obsahový štandard  

- občianska spoločnosť 
- princípy demokratického riadenia spoločnosti 
- právny štát 
- základné práva a povinnosti občanov 
- Ústava Slovenskej republiky 
- participácia občana na chode spoločnosti 
- verejná správa 
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- samospráva 
- volebný systém v SR 

Tematický celok: Ľudské práva a základné slobody – 4 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru: 

- rozlíšia ľudské a občianske práva  
- vysvetlia poslanie jednotlivých generácií ľudských práv 
- dokážu pracovať s textami jednotlivých dokumentov o ľudských právach 
- obhája svoje práva a rešpektujú ľudské práva druhých ľudí 

Obsahový štandard  

- ľudské a občianske práva a slobody 
- generácie ľudských práv 
- podstata a zmysel ľudských práv a slobôd 
- Všeobecná deklarácia ľudských práv 
- Dohovor o právach dieťaťa 
- analýza ľudských práv 
- oprávnenia a povinnosti jednotlivcov 

Tematický celok: Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd - 10 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru: 

- charakterizujú orgány ochrany práv a slobôd v SR 
- charakterizujú prostriedky na ochranu ľudských práv a slobôd v Európe a vo svete 
- v prípade porušenia práv spotrebiteľa ovládajú základné praktické postupy na znovunadobudnutie tohto 

práva 
- objasnia podstatu rodinného, občianskeho a trestného práva 

Obsahový štandard  

- orgány ochrany práv a slobôd v SR – polícia, advokácia, súdy, notárstvo, mediácia 
- prostriedky ochrany práv a slobôd v Európe a vo svete – OSN, RE, Európsky súd pre ľudské práva 
- práva slúžiace na ochranu spotrebiteľa 
- rodinné právo, občianske právo, trestné právo 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Sociálne vzťahy 
v spoločnosti 
 

- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 

- informačnoreceptívna - výklad 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

 
Človek - občan 

- motivačný rozhovor 
- expozičná – vysvetľovanie, 
     rozhovor 

- brainstorming 

- metóda preverovania      
a hodnotenia vedomostí žiakov 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- práca s knihou 
 

Ľudské práva a základné 
slobody 

 

- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 

- informačnoreceptívna - výklad 
 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- práca s knihou 

- práca s dokumentami 
 

Ochrana spoločenských 
hodnôt a slobôd 

- motivačný rozhovor 
- expozičná – vysvetľovanie, 
     rozhovor 

- brainstorming 

- metóda preverovania      
a hodnotenia vedomostí žiakov 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- beseda so sudcom, prokurátorom 
     a advokátom 
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Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Sociálne 
vzťahy v 
spoločnosti 

· Košč M. : Základy 
psychológie 

· Sopóci J., Búzik B. : 
Základy sociológie 

DT: PC Tlač, rozhlas, 
televízia 

www. tahaky – 
referaty. sk 
Spoločenské vedy 

 - sociologia , psychologia 

www.globalnevzdelavanie.sk 

Človek - občan · Tóth R.: Základy 
politológie 

· Ústava SR 

DT: PC Olejár M.: Veda 
o štáte 
David R.: 
Politológia 

 

www. tahaky – 
referaty. sk 
Spoločenské vedy 

 - politologia 

Ľudské práva 
a základné 
slobody 

· Krsková A., Krátka D.: 
Základy práva 

· Turek I.:O vyučovaní 
ľudských práv 

 

DT: PC Všeobecná 
deklarácia ľudských 
práv 

Dohovor o právach 
dieťaťa 

www. tahaky – 
referaty. sk 
Spoločenské vedy 

 - právo 

Ochrana 
spoločenských 
hodnôt a 
slobôd 

· Krsková A., Krátka D.: 
Základy práva 

 

DT: PC Tlač, rozhlas, 
televízia 
Občiansky zákonník 
Trestný zákon 

 

Zákon o rodine 

www. tahaky – 
referaty. sk 
Spoločenské vedy 

 - právo 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
občianska náuka, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom občianska náuka a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- etická výchova – 1.ročník TC Sociálne vzťahy v spoločnosti, TC Ľudské práva a základné slobody  
- ekonomika – 1.ročník TC Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd – témy v OBN Zásady ochrany 

spotrebiteľa, Reklamovanie tovaru, 
- v predmete EKO v 3. ročníku TC Spotrebiteľská výchova  

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

Občianska náuka – prierezové témy: 

1. ročník /učebné odbory/: 

Obsah vzdelávania 
 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

5. Kultúra      
 
9. Kultúrna tolerancia a intolerancia                   

- kultúra , kultúrna 
identita 

- kultúrna tolerancia a 
intolerancia 

- uvedú dôsledky predsudkov a nerešpektovania 
odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín a 
národov 

 

18 Národ a národnostná  
      menšina 

- Slováci, 
národnostné 
menšiny 

- objasniť rozdiely medzi národom a národnostnou 
menšinou, 

- je schopný uplatňovať svoje práva a rešpektovať 
práva druhých, chápať a tolerovať odlišné záujmy, 
názory i schopnosti druhých. 
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MEDIÁLNA VÝCHOVA   

Občianska náuka – prierezové témy: 
1. ročník /učebné odbory/: 
 Obsah vzdelávania 

 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

16. Volebný systém v SR a  
      referendum 

- fakt alebo názor 
 
 
 

- pristupovať k informáciám šírenými médiami kriticky, 
analyticky a objektívne, 

- schopnosť zachovať si vlastný názor a úsudok 
v bohatej ponuke médií. 

26. Zásady ochrany spotrebiteľa  
 

- zdravý životný štýl 
 

- pomenovať potrebu vlastného životného štýlu, vedieť 
vysvetliť pojem zdravý životný štýl v súvislosti 
s hodnotami mediálnej stratégie, 

27. Reklamovanie tovaru 
 

- postup a 
- podmienky 
- reklamácie 
- tovaru  

- vyhľadať potrebné informácie, vedieť pracovať 
s dostupnými prostriedkami, 

OSOBNOSTNÝ A  SOCIÁLNY ROZVOJ 

Občianska náuka – prierezové témy: 

1. ročník /učebné odbory/: 

Obsah vzdelávania 
 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

2. Sociálna skupina                          - spoznávanie 
- empatia 
- asertivita 

- dokáže prispievať k utváraniu dobrých 
medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, vie si 
uvedomovať aj hodnotu spolupráce 

3. Sociálne vzťahy, sociálny  
    status a sociálne roly 

- spoznávanie 
- pozorovanie 
- aktívne počúvanie 

- dokáže rozvíjať základné schopnosti dobrej 
komunikácie a k tomu príslušné vedomosti. 

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE 

          1.  ročník /učebné odbory/: 

 Obsah vzdelávania 
 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

8. Sociálne problémy súčasnosti 
 

- globalizácia 
- ekonomická kríza 
- globálny obchod 
- chudoba 

- dokážu pomenovať globálne problémy sveta, 
ekonomická kríza, globálny obchod, chudoba 

- uvedú príklady na súvislosti medzi globálnymi 
problémami a ako sa nás dotýkajú 

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického pokynu č.21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  Pri hodnotení výsledkov za predmet občianska náuka sa 
berie do úvahy najvýznamnejšia didaktická kategória – výchovnovzdelávací cieľ. V ňom sú formulované 
očakávané výsledky,ktoré sa majú vyučovaním občianskej náuky dosiahnuť, a to vo vedomostiach, činnostiach, 
návykoch žiakov a pod. Vzhľadom na to, že obsah učiva z občianskej náuky udáva podstatu stanovených cieľov 
a je vlastne prostriedkom na ich dosiahnutie, predmetom hodnotenia má byť obsah učiva stanovený učebnými 
osnovami a konkretizovaný v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. 

Formy zisťovania vedomostí v občianskej náuke sú písomné a ústne. 
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Písomné formy sa používajú pri zisťovaní úrovne osvojenia správnej terminológie, základných faktov, 
porozumenia vzťahov, príčin a dôsledkov spoločenských vzťahov a väzieb.  V občianskej náuke sa využíva aj  
ústna forma, každý žiak má byť v priebehu jedného školského polroka takýmto spôsobom minimálne jedenkrát 
vyskúšaný. V porovnaní s písomnou formou poskytuje príležitosť zhodnotiť nielen úroveň vedomostí, ale aj 
intelektuálnych činností, názory a postoje. 

K polročnej klasifikácii má teda žiak minimálne 2 známky. 

   Pri klasifikácii výsledkov v predmete občianska náuka sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 
štandardami: 

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

b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti, 
schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh /problémov/ ,           

c) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky nadobudnuté počas vyučovacieho 
predmetu, 

d) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov,  vzťahov, teórií, 

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

f) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

g) kvalita výsledkov činnosti, 

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

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete občianska náuka sa vyjadrujú pomocou klasifikačnej stupnice. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti . Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 
prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho 
činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o 
správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej 
úrovni. 

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

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

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických 
činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti  zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho 
logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si 
neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje 
samostatnosť v myslení. 

Pri písomných previerkach a vedomostných testoch bude nasledovné hodnotenie: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 85%        

2 – chválitebný menej ako  85% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 33%        

5 –nedostatočný menej ako  33%         
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Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Sociálne 
vzťahy 
v spoločnosti 

- Uplatňoval spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych 
a neformálnych vzťahoch 

- Na príkladoch vedel uviesť, k akým dôsledkom môžu viesť predsudky 
a nerešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych 
skupín 

- Objasnil podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti a popísal 
možné dopady sociálno – patologického správania na jedinca 
a spoločnosť 

- Vedel pomenovať globálne problémy sveta 
- Pochopil potrebu riešenia globálnych problémov sveta 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 
Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø didaktický test 
 

Človek – občan - Rozlišoval a porovnával historické a súčasné typy štátov (formy vlády) 
- Poznal, akú funkciu plní v štáte ústava a ktoré oblasti upravuje 
- Vysvetlil, prečo je štátna moc v SR rozdelená na 3 nezávislé zložky 
- Charakterizoval podstatu komunálnych, parlamentných a prezidentských 

volieb, rozlíšil spôsoby volieb 
- Objasnil úlohu politických strán v podmienkach demokracie 
- Vedel rozlíšiť rozdiely medzi národom a národnostnou menšinou 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 
Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
 

 

Ľudské práva 
a základné 
slobody 

- Pochopil význam ľudských práv pre život  človeka 
- Poznal okruhy problémov, s ktorými sa môže občan obrátiť na jednotlivé 

štátne inštitúcie, zvládol komunikáciu styku s úradmi 
- Poznal dokumenty zakotvujúce ľudské práva 
- Vedieť zdôvodniť, že nie všetko, čo chce, má na to aj práva 
- Poznal a na príkladoch vedel uviesť svoje práva i práva iných  
- Obhajoval svoje práva a rešpektoval ľudské práva druhých ľudí 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 
Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

Ochrana 
spoločenských 
hodnôt 
a slobôd 

- Vedel vysvetliť systém ochrany zabezpečujúci ochranu ľudských práv 
- Poznal základné práva spotrebiteľa 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 
Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø didaktický test 

výstupný 
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7.1.7 Fyzika 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

FYZIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H  autoopravár     

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu  

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“.  Na túto  vzdelávaciu oblasť  ŠVP v rámcovom 
učebnom pláne vyčlenil minimálne 1 hodinu týždenne počas štúdia. Podľa účelu v danom odbore sme z 
predmetov, ktoré sú súčasťou tejto vzdelávacej oblasti  vybrali predmet fyzika v rozsahu stanovenom ŠVP. 

Predmet nadväzuje na učivo základnej školy, upevňuje, prehlbuje a dopĺňa prírodovedné poznatky. Súčasťou sú  
obsahové štandardy základných tematických celkov „Mechanika“, „Energia okolo nás“,  „Elektromagnetické 
žiarenia a fyzika mikrosveta“. 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami 
prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote Prírodovedné poznatky sú neoddeliteľnou 
a nezastupiteľnou súčasťou kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že 
neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.  

Žiaci si na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. 
Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť 
prírodovedné úsudky a vedel využiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. Žiaci získajú informácie 
o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.  

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, 
ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou 
komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.  

Žiaci prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získajú vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov 
potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach. Získajú schopnosť 
zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, nová technika, 
odpady a podobne. 

Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov, aktivizujúcim formám ako sú diskusia, 
brainstorming a práca s informáciami. Okrem osvojovania si nových poznatkov fyzikálne vzdelávanie poskytne 
žiakom možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so 
spôsobom života spoločnosti. Aplikácie fyziky budú akcentované v odbornej zložke vzdelávania.  

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede, kde žiaci budú realizovať jednoduché experimenty, i v odbornej učebni 
výpočtovej techniky, kde  budú využívať  IKT.   
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Ciele predmetu 

Základným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na správne pochopenie a 
vysvetlenie prírodovedných javov v okolitom reálnom svete.  

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci  

- rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky,  
- chápali, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi,  
- komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov a tabuliek,  
- demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov a 

systému jednotiek SI,  
- vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom,  

- formulovali hypotézy,  
- plánovali vhodný experiment,  
- vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov,  
- organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi,  
- používali vhodné nástroje a techniku na zber dát,  
- vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

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

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- brainstorming 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

Žiak: 
- kriticky myslí, 
- nachádza vzťahy 

medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne formy 
grafického 
znázornenia, 

- rozumie informáciám 
rôzneho typu v rôznych 
komunikačných 
situáciách, 

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- spolupracovať pri 
riešení problémov 
s inými ľuďmi 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- prináša konštruktívne 
riešenia problému, 

- pri obhajobe návrhu 
riešenia problému 
argumentuje, 

- nenásilne rieši 
konflikty. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu pozostáva zo základných tematických celkov určených ŠVP: 

-  Mechanika 
-  Energia okolo nás 
-  Elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Mechanika – 16 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní učebného odboru : 
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- používajú jednotky SI sústavy, 
- pomenujú sily pôsobiace na teleso,  
- znázornia schému javu, v ktorom pôsobia rôzne sily, 
- odhadnú veľkosť pôsobiacej sily, 
- zostroja výslednicu všetkých pôsobiacich síl, 
- vysvetlia užitočnosť naklonenej roviny v každodennej praxi, 
- vysvetlia rozdiel medzi statickým a dynamickým trením, 
- vysvetlia rozdiel medzi odporovou silou pri posuvnom a otáčavom pohybe, 
- navrhnú situácie, v ktorých je trenie užitočné resp. prekáža, 
- vysvetlia súvislosti medzi pôsobiacimi silami a pohybovým stavom telies, 
- využijú veličinu hybnosť a zákon hybnosti, 
- využijú v praktickom živote veličinu moment sily. 

Obsahový štandard 

Pohybový stav telesa, rovnomerný a rovnomerne zrýchlený pohyb, sila a jej účinky, sila ako vektorová veličina, 
zákon zotrvačnosti, zákon sily, zákon akcie a reakcie, zákon zachovania hybnosti, rôzne druhy síl (tiažová, 
tlaková, vztlaková, elektrostatická, trecia, magnetická), skladanie síl, výslednica síl, trenie, valivý odpor, 
naklonená rovina. 

Tematický celok: Energia okolo nás – 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní učebného odboru : 
- vykonajú a interpretujú ľubovoľný experiment premeny rôznych foriem energie, 
- opíšu reálne deje s využitím fyzikálnej terminológie, 
- opíšu ľubovoľný športový výkon z energetického hľadiska, 
- kvalitatívne charakterizujú rôzne formy energie, 
- riešia kvalitatívne aj kvantitatívne úlohy súvisiace s mechanickou prácou, výkonom, energiou, teplom, 
- navrhnú možnosť šetrenia energie v domácnosti a vysvetlia ekonomickú návratnosť do energeticky 

nenáročných technológií. 

Obsahový štandard 

Mechanická práca, mechanická energia, výkon, účinnosť, rôzne formy energie, premeny rôznych foriem energie, 
energia potravín. 

Tematický celok: Elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta – 7 hodín 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní učebného odboru : 
- kvalitatívne charakterizujú rôzne druhy elektromagnetického žiarenia, 
- vysvetlia využitie rentgenového žiarenia v zdravotníctve, 
- poznajú účinky rádioaktívneho žiarenia a spôsoby ochrany pred jeho účinkami, 
- opíšu zloženie atómu, 
- vysvetlia vznik iónov z neutrálnych atómov. 

Obsahový štandard 

Druhy elektromagnetického žiarenia (viditeľné, ultrafialové, infračervené, rentgenové, rádioaktívne), atóm a jeho 
štruktúra, ióny a ich vznik, rádioaktivita.    

Systematizácia celoročného učiva – 3 hodiny 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Mechanika 
- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 
- brainstorming 

- reproduktívna metóda 

- metóda demonštrovania 
a pozorovania 

- metóda riešenia úloh 

- diskusia 

- frontálna práca 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- práca s IKT 

- diferencované vyučovanie 

- samostatná práca 

- vyučovanie orientované na problém 

- aktivizujúce formy 
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Energia okolo nás 
- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 
- brainstorming 

- reproduktívna metóda 

- metóda demonštrovania 
a pozorovania 

- metóda riešenia úloh 

- diskusia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- práca s IKT 

- diferencované vyučovanie 

- samostatná práca 

- aktivizujúce formy 

Elektromagnetické žiarenia 
a fyzika mikrosveta, Optika 

- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 
- informatívno - receptívna 

- brainstorming 

- reproduktívna metóda 

- diskusia 

- skupinová práca 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s IKT 

- aktivizujúce formy 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Mechanika 
Řešátko M. - Pitner J. - Volf I.: 
Fyzika A pre učebné odbory 
stredných odborných učilíšť 1. 
časť. SPN. Bratislava 1984 

Klimeš B. a kol.: Matematické 
fyzikálne a chemické tabuľky pre 
stredné školy. SPN. Bratislava 
1989 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Demonštračná 
súprava 
z mechaniky 

pracovné listy 

SEG mechanika 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Energia okolo 
nás 

Řešátko M. - Pitner J. - Volf I.: 
Fyzika A pre učebné odbory 
stredných odborných učilíšť 1. 
časť. SPN. Bratislava 1984 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Demonštračná 
súprava z 
mechaniky 

Internet 

dynamické 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Elektromagne-
tické žiarenia 
a fyzika 
mikrosveta, 
Optika 

Řešátko M. - Hlavička A.: Fyzika 
A pre učebné odbory stredných 
odborných učilíšť 2. časť. SPN. 
Bratislava 1987 

Klimeš B. a kol.: Matematické 
fyzikálne a chemické tabuľky pre 
stredné školy. SPN. Bratislava 
1989 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

optikart 

obrazy 

SEG optika 

demonštračná 
súprava z optiky 

transparent 

Internet 

dynamické 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu fyzika, 
zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom fyzika a inými predmetmi sa uplatňujú 
horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

- matematika – všetky ročníky 

Prierezové témy 

Predmetom fyzika,  jednotlivými tematickými celkami,  sa prelínajú prierezové témy: 

- multikultúrna výchova – MUV 

- mediálna výchova – MDV  

- osobný a sociálny rozvoj – OSR  

- environmentálna výchova – ENV  

- ochrana života a zdravia – OZO  

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ  
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Kritéria hodnotenia 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Mechanika Žiak: 
¨ poznal bezpečne rozdiel medzi fyzikálnou veličinou a fyzikálnou 

vlastnosťou, spoľahlivo rozpoznal skalárnu veličinu od vektorovej, 
¨ vymenoval l aspoň tri príklady základnej, odvodenej jednotky a jednotky 

povolenej popri SI, aplikoval správne predpony: mili, mikro,  kilo, mega, 
deka, hekto, deci, centi pri premenách jednotiek, premenil správne 
jednotky hodina, minúta, tona, liter na jednotky SI sústavy, 

¨ rozlišoval správne pojmy trajektória a dráha, vysvetlil správne na príklade 
relatívnosť pokoja a pohybu telies, definoval fyz. veličinu rýchlosť 
a zrýchlenie, vedel matematicky zapísať vzťahy medzi veličinami rýchlosť, 
čas, dráha pre rovnomerný pohyb, a aplikoval ich pri riešení jednoduchých 
kvantitatívnych úloh, premenil správne rýchlosť vyjadrenú v km.h

–1
 na  

m.s
-1
a naopak, 

¨ definoval správne pojem sila, kategorizoval presne účinky sily a uviedol 
relevantné príklady, vysvetlil vektorový charakter sily a správne uviedol 
čím všetkým musí byť sila určená, 

¨ vyslovil vlastnými slovami prvý, druhý a tretí Newtonov zákon 
a jednoduché javy zo života vedel pomocou nich vysvetliť,  
charakterizoval veličinu hybnosť telesa, vlastnými slovami vyslovil zákon 
zachovania hybnosti, 

¨ znázornil správne schému javu, v ktorom pôsobia rôzne sily (tiažová, 
tlaková, vztlaková, trecia, elektrostatická, magnetická), pomenoval 
správne sily pôsobiace na teleso 

¨ určil graficky výslednicu dvoch síl pôsobiacich v jednej priamke, 
rôznobežných s tým istým pôsobiskom,  výpočtom správne určil 
výslednicu dvoch síl na seba kolmých, odhadol správne veľkosť 
pôsobiacej sily, 

¨ definoval treciu silu ako odporovú silu pri posuvnom pohybe a valivý odpor 
ako odporovú silu pri pohybe oblých telies, 

¨ porovnal správne veľkosť trecej sily a valivého odporu za tých istých 
podmienok, určil správne od čoho a ako závisí veľkosť trecej sily 
a valivého odporu, správne navrhol situácie, v ktorých je trenie užitočné 
a v ktorých prekáža, kedy sa v živote a praxi snažíme odporovú silu 
zväčšiť a kedy zmenšiť,  zmeral faktor trenia pre danú dvojicu materiálov, 

¨ vysvetlil správne užitočnosť naklonenej roviny v každodennej praxi, 
vysvetlil podstatu rovnováhy na naklonenej rovine, 

· ústne skúšanie    

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

 

 

Ø ústna odpoveď 

Ø didaktický test 

  

 

 

Energia okolo 
nás 

¨ definoval správne pojmy mechanická práca, mechanická energia, výkon 
a účinnosť,  

¨ vykonal a interpretoval modelový experiment na premenu mechanickej 
energie, vyslovil vlastnými slovami zákon zachovania mechanickej 
energie, zhodnotil od čoho a ako závisí potenciálna a kinetická energia, 
aplikoval správne vzorce pre W, E, P pri riešení jednoduchých 
kvantitatívnych úloh, 

¨ opísal správne ľubovoľný športový výkon, napr. skok o žrdi 
z energetického hľadiska, 

¨  navrhol možnosti riešenia šetrenia energie v domácnosti a správne 
vysvetlil ekonomickú návratnosť do energeticky nenáročných technológií, 

· ústne skúšanie 

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Ø krátka kontrolná 
práca 

  

Elektromagne-
tické žiarenia 
a fyzika 
mikrosveta, 
Optika 

¨ popísal správne význam rôznych druhov elektromagnetického žiarenia, 
posúdil jeho škodlivosť na ľudský organizmus, zdôvodnil dôležitosť 
ozónovej vrstvy atmosféry a jej význam pre životné prostredie,  

¨ charakterizoval svetlo ako časť elektromagnetického žiarenia,  jeho, vedel 
rýchlosť svetla vo vákuu číselne, definoval absolútny index lomu látky, 

¨ opísal správne súčasný model atómu a vznik iónov, 
¨ opísal jav prirodzenej  rádioaktívnej premeny, vlastnosti žiarenia alfa, beta 

a gama, charakterizoval polčas rozpadu, 
¨ opísal základné spôsoby ochrany pred rádioaktívnym žiarením, 

vymenoval účinky žiarenia a následky. 

· ústne skúšanie 

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

 

Ø ústna odpoveď 

Ø didaktický test 

 

 

 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 
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Hodnotenie vyučujúci využíva priebežné, záverečné, formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale 
aj slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, 
zameriava sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. 
Hodnotenie je sústavné a variabilné. 

Vyučujúci zaraďuje do vyučovania didaktické testy objektívne skórovateľné, na základe určenia konkrétnych – 
špecifických cieľov urobí výber a určí formu úloh didaktického testu. Didaktické testy (priebežné aj výstupné) na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, cieľové otázky  pre skupinové práce, písomné cvičenia a 
frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Žiaci budú pred administráciou testu oboznámení 
s bodovým hodnotením jednotlivých úloh. Didaktické testy môžu byť na rôznej úrovni osvojenia učiva. Výstupné 
didaktické testy budú obsahovať úlohy všetkých úrovní osvojenia učiva.  

Výsledky žiakov  budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov. Pri použití úloh všetkých 
úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia. Pri sumatívnom hodnotení žiaka bude zohľadnený aj jeho prístup k výučbe a plneniu 
svojich študijných povinností. 

Diagnostické testy nie sú hodnotené klasifikačným stupňom.  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete fyzika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný  - Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
- Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí. 
- Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. 
- Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
- Ústny a písomný prejav má správny presný a výstižný. 
- Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. 
- Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
- Vie diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. 
- Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

2 – chválitebný - Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
- Pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí postupuje 

samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
- Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 
- Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. 
- Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
- Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

3 – dobrý - Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. 
- Myslí  takmer vždy správne. 
- Prejavuje svoju  tvorivosť  len s usmernením vyučujúceho. 
- Ústny a písomný prejav má čiastočne správny. 
- Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 

4 –dostatočný  - Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických zručností ja málo pohotový. 
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- Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických praktických úloh zvládne iba za aktívnej 
pomoci vyučujúceho. 

- Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni. 
- Jeho myslenie nie je tvorivé. 

5 –nedostatočný - Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardami si neosvojil. 
- Vo vedomostiach a zručnostiach má závažné nedostatky. 
- Chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. 
- Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
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7.1.8 Matematika  

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

MATEMATIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1,1,1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 96 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Učebný predmet matematika na strednej odbornej škole je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, 
ako ju formuloval Európsky parlament: 

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych 
problémov     v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup 
a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu 
používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, 
diagramy, grafy, tabuľky).“ 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP „Matematika a práca s informáciami“ . Na túto vzdelávaciu 
oblasť ŠVP v rámcovom učebnom pláne vyčlenil 3 hodiny týždenne počas štúdia. Keďže odbor autoopravár je 
technický odbor,  zvolili sme v súlade s bodom l) rámcového učebného plánu predmet matematika v dotácii  po 1 
vyučovacej hodine v 1.,2., a 3. ročníku. 

Predmet nadväzuje na učivo základnej školy, upevňuje, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Na vytvorenie predmetu 
sme integrovali  obsahové štandardy „Čísla,  premenná a počtové výkony s číslami“, „Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy“, „Geometria a meranie“, „Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika“.  

Učivo predmetu matematika poskytuje žiakom základné vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie 
odborných predmetov a praxe príslušného odboru. Rozvíja logické myslenie, schopnosť argumentovať a tvorivo 
pristupovať k riešeniu problémov a prezentácii svojich úvah a postupov. Tematickým zameraním obsahu 
jednotlivých úloh napomáha získavaniu pozitívneho vzťahu k prírode a rešpektovaniu ľudských práv. Zahŕňa na 
rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) 
a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby si osvojili základné komunikačné spôsobilosti, získali a osvojili si teoretické 
vedomosti a zručnosti z oblasti všeobecného vzdelania. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopnosti žiaka, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť  a tvorivosť. Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej 
práci žiakov, aktivizujúcim formám ako sú diskusia, brainstorming a práca s informáciami. 

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede aj  v odbornej učebni výpočtovej techniky, kde  budú využívať  IKT.   
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Ciele predmetu 

Cieľom matematiky na stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces vzdelania smeruje 
k tomu, aby žiaci: 

- získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote, 
- rozvíjali logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine 

pri riešení problému. 
- získali a rozvíjali zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu 

a samostatnému učeniu sa, 
- numericky počítali, používali a premieňali matematické a fyzikálne jednotky (dĺžka, hmotnosť, čas, 

objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.), 
- nové vedomosti získavali špirálovite, s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznym 

kontextom, 
- správne používali matematickú symboliku, znázorňovali vzťahy, 
- čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce 

tabuľky, grafy a diagramy, 
- rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore, priestorovú predstavivosť, 
- boli schopní pracovať s návodmi, 
- skúmali a riešili matematické problémy, 
- používali prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií, čo by malo 

uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného 
problému, 

- prostredníctvom medzipredmetových vzťahov a prierezových tém by mali spoznať matematiku ako 
súčasť ľudskej kultúry aj ako dôležitý nástroj pre spoločnosť. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- formulovať, pozorovať, 
triediť a merať 
hypotézy 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne formy 
grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať progresívne 
návrhy a pozorne 
počúvať druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu je rozdelený do štyroch tematických celkov: 

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 
2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  
3. Geometria a meranie 
4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
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Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami – 33 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 

- vedia zaokrúhľovať desatinné čísla, 
- znázorňujú reálne čísla na číselnej osi, 
- riešia úlohy na percentá z bežného života, 
- určujú druhú mocninu a odmocninu pomocou kalkulačky, 
- vedia matematizovať reálnu situáciu, 
- používajú trojčlenku, priamu a nepriamu úmernosť na riešenie jednoduchých praktických úloh. 

Obsahový štandard 

Praktická matematika – práca s údajmi vyjadrenými v percentách. Elementárne finančná matematika domácnosti 
(rozhodovanie o výhodnosti nákupu alebo zľavy, poistenie, rôzne typy daní a ich výpočet, výpisy z účtov 
a faktúry); elementárna finančná matematika ( úrok, pôžička, umorená pôžička, splátky a umorovacia istina, 
lízing, hypotéka). 

2. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy- 33 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného  odboru :  

- modelujú reálne problémy a úlohy matematickým jazykom , 
- interpretujú výsledky riešenia matematického problému do reálnej situácie, 
- dosadzujú do vzorca,  
- zapisujú dané jednoduché vzťah pomocou premenných, konštánt, rovností a nerovností,  
- riešia slovné úlohy vyžadujúce riešenie jednoduchých rovníc s jedným výskytom neznámej,  
- zostavia lineárnu rovnicu alebo nerovnicu predstavujúcu matematický model slovnej úlohy,  
- vyriešia lineárnu rovnicu alebo nerovnicu, overia a interpretujú výsledky s ohľadom na pôvodnú slovnú úlohu,  
- odčítajú s dostatočnou presnosťou z grafu funkcie veľkosť funkčnej hodnoty,  
- zaznačia známu veľkosť funkčnej hodnoty do grafu,  
- rozhodnú o raste, klesaní, extrémoch funkcie a periodičnosti na základe grafu funkcie,  
- riešia jednoduché praktické úlohy vyžadujúce čítanie grafu funkcie alebo jeho tvorbu. 

Obsahový štandard 

Algebrizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov ( výrazy, vzorce, nerovnosti). Algebrické , 
približné a grafické riešenie lineárnych rovníc ( aj použitím vhodného softvéru). Graf funkcie jednej premennej, 
základné vlastnosti funkcií ( na základe grafu).,  

3. ročník (1 hodina týždenne, 30 hodín za rok) 

Tematický celok: Geometria a meranie - 21 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného  odboru :  

- riešia jednoduché úlohy z praxe s využitím priestorovej predstavivosti, 
- vedia zostrojiť a označiť v rovnobežnom premietaní jednoduché teleso, 
- vypočítať objem a povrch základných telies – kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa. 

Obsahový štandard 

Bod, priamka, rovina, vrchol, hrana, stena, sieť hranola, podstava, plášť. Premena jednotiek dĺžky, obsahu 
a objemu. Vzorce na výpočet objemu a povrchu základných telies – kocka, kváder, valec, ihlan, kužeľ, guľa. 
Praktické  úlohy s využitím týchto vzťahov.  

Tematický celok: Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika - 9 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného  odboru :  

- vyhľadávajú, vyhodnocujú a spracúvajú údaje, 
- porovnávajú súbory údajov na základe vyhľadaných informácií, 
- interpretujú získané údaje prostredníctvom digramov, grafov a tabuliek, 
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- určia početnosť súboru a aritmetický priemer. 

Obsahový štandard 

Štatistika,- grafické spracovanie dát ( histogram, kruhový diagram, čiarové grafy) a použitie vhodného softvéru na 
ich spracovanie. Základné vlastnosti súboru – početnosť a aritmetický priemer. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Čísla, premenná a počtové 
výkony s číslami 

Metódy: 

- rozhovor 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- dialóg a diskusia 
- heuristický rozhovor 
- personalizované učenie 
- problémová 
- objavovanie poznatkov žiakmi 
- brainstorming 
- expozičná 
-  fixačná 
- diagnostická 
- objavovanie 
Postupy:  

· deduktívny 

· induktívny 

· analytický 

· genetický 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- samostatná práca 
Vzťahy, funkcie, tabuľka, 
diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Čísla, premenná a 
počtové výkony s 
číslami 

Barták J.: Matematika 1 
Bratislava: SPN, 1987,  

    Skl.č. 191151 
     Str. 16 – 50, 74 -78,  
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
 

Kalkulačka Internet 

Vzťahy, funkcie, 
tabuľky, diagramy 

Barták J.: Matematika 1 
Bratislava: SPN, 1987,  

    Skl.č. 191151 
     Str. 210 -237, 252-260 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
 

Kalkulačka  

Geometria a 
meranie 

Barták J. a kol .: 
Matematika 2 
Bratislava: SPN, 1985,  
Skl. č. 191251 
Str.68 - 116 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
 

Kalkulačka Geogebra 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 
štatistika 

Barták J. a kol .: 
Matematika 2 
Bratislava: SPN, 1985,  
Skl. č. 191251 

    Str. 130-145 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
 

Kalkulačka  

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
matematika, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom matematika a inými predmetmi 
sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 
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V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

- fyzika – všetky ročníky  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite výstupov žiakov, priebežné, záverečné, 
formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale aj slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu 
hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, zameriava sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu 
orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. Hodnotenie je sústavné a variabilné. 

Vyučujúci zaraďuje do vyučovania didaktické testy – priebežné, výstupné – objektívne skórovateľné, na základe 
určenia  špecifických cieľov urobí výber a určí formu úloh didaktického testu. Otázky v didaktickom teste nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Žiaci budú pred 
administráciou testu oboznámení s bodovým hodnotením jednotlivých úloh. Didaktické testy môžu byť na rôznej 
úrovni osvojenia učiva. Výstupné didaktické testy budú obsahovať úlohy všetkých úrovní osvojenia učiva.  

Výsledky žiakov  zisťované testami budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov.  

Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2–chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4–dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5–nedostatočný menej ako  30%          

Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia. Pri sumatívnom hodnotení žiaka bude zohľadnený aj jeho prístup k výučbe a plneniu 
svojich študijných povinností. 

Didaktické testy (priebežné aj výstupné) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, cieľové otázky  
pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci. 

Diagnostické testy nie sú hodnotené klasifikačným stupňom.  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 

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

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 
- schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 
- schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie problémových úloh, 

príp. projektov, 
- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
- schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom informačných 

a komunikačných technológii, 
- schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 
- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
- kvalita výsledkov činnosti, 
- schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 
- pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 
- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
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 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete matematika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1     výborný  - samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 
- na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj 

problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie 
- aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, 

i mimo nich (projekty, predpríprava na skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem 
a zaoberá sa nimi, 

- k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich 
spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, 

- svoj postoj k danej problematike zaujíma bez obáv, 
- vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, 
- nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, 
- myslí logicky správne, 
- zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť, 
- výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, 
- vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, 
- vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, 
- prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej úrovni, 
- pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi skupiny, 
- vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy 
- svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje 
- uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

2    chválitebný - samostatne, prípadne len s nepatrnými podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, 

- základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj 
problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím 
známych postupov a metód), 

- aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, 
- menej aktívne mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, 
- k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie 

skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, 
- k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne 

a konštruktívne, 
- diskutuje a argumentuje na danú tému, 
- myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností 

sú kvalitné, 
- vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky 

správne, 
- prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, 
- pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie však so všetkými), 
- vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, 
- svoj názor prednesie často, nie však vždy, 
- osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

3        dobrý 
- osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje samostatne, občas 

potrebuje usmernenie vyučujúceho, 
- zadané úlohy (aj problémové) vie riešiť pomocou známych postupov a metód, 
- k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, 

ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, 
- menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej 

problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie 
skopírovať) na priemernej úrovni, 

- k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, 
- diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, 
- jeho myslenie je takmer vždy správne, 
- tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho, 
- vie prezentovať vlastné výsledky práce, 
- vyjadruje sa gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, 
- prezentácia je spracovaná na priemernej úrovni, 
- pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, vie 

vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, 
- vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa 

učiť. 
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4      dostatočný  - osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci 
vyučujúceho, 

- zadané úlohy vie riešiť len pomocou známych postupov a metód, ktorým rozumie len 
čiastočne, 

- ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti, 
- k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje s nízkym 

záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, 
- menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), 
- k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však 

spracovať, len skopírovať na podpriemernej úrovni, 
- k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie vyjadriť 

priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, 
- jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho 

činností sú podpriemerné, 
- vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia 

je spracovaná na podpriemernej úrovni, 
- pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, 

zriedka prednesie svoj názor, 
- s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia 

a schopnosť učiť sa učiť. 

5     nedostatočný - vedomosti a zručnosti si neosvojil, má v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie 
riešiť ani s pomocou vyučujúceho, 

- k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, 
na úlohách mimo vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, 

- k danej problematike nevie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, 
- vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, 
- jeho logika myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, 
- výsledky jeho činností sú nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s 

pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, 
- jeho ústny aj písomný prejav je slabý, 
- pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, 

nevie vyjadriť svoj názor, 
- s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného 

štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 
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7.1.9 Informatika  

 
 

  UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

INFORMATIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autoopravár     

Zameranie 01 mechanik  

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  druhý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 0, 1, 0 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich 
schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať 
ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, 
ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 
používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. 
vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických 
zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným 
pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, 
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre 
produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 
zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné 
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Ciele učebného predmetu 

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť žiakov základné pojmy, postupy    a prostriedky 
informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej 
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto 
poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných 
technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy. 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci 

- sa naučili  pracovať v prostredí bežných   aplikačných   programov (nezávisle od platformy), naučili sa 
efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti a naučili sa 
komunikovať cez sieť; 

- si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení 
problému, zostaviť plán práce, špecifikovať  podproblémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém 
ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne 
so skupinou o ňom referovať); 
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- nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať  jednoduchý výskumný projekt, 
sformulovať problém, získať  informácie  z primeraných  zdrojov, hľadať  riešenie a príčinné súvislosti, 
sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť závery); 

- si rozvíjali  svoju  osobnosť, tvorivosť, logické  myslenie,  zodpovednosť,  morálne a  vôľové vlastnosti, 
húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie; 

- sa naučili  rešpektovať  intelektuálne  vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a 
aplikácií (aby chápali, že informácie,  údaje a programy  sú produkty  intelektuálnej práce, sú predmetmi  
vlastníctva a majú  hodnotu), pochopili  sociálne,  etické a  právne aspekty informatiky. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- formulovať, pozorovať, 
triediť a merať 
hypotézy 

- pracovať 
s elektronickou poštou 

- žiacke experimenty 
spojené s heuristickou 
diskusiou 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

- elektronické 
vyučovanie 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne formy 
grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať progresívne 
návrhy a pozorne 
počúvať druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov: 

- Informácie okolo nás 
- Komunikácia prostredníctvom digitálnych technológií (DT) 
- Princípy fungovania digitálnych technológií (DT) 
- Informačná spoločnosť 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

2. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok:  Informácie okolo nás – 24 hodín 

Výkonový štandard 

- Poznať druhy  aplikácií  na spracovanie informácií (podľa typu informácie) a charakterizovať ich typických 
predstaviteľov. 

- Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie, vedieť zdôvodniť výber. 
- Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie). 
- Poznať  a dodržiavať  základné  pravidlá (formálne,  estetické)  a odporúčania  spracovania rôznych typov 

informácií. 
- Spracovať  informácie  tak,  aby sa neznížila  ich informačná hodnota a informácie boli prístupné, použiteľné a 

jasné. 
- Poznať vlastnosti (výhody,  nevýhody) bežných  formátov  dokumentov v závislosti od typu informácie. 
- Demonštrovať  možnosti  prenosu častí  rôznych typov  dokumentov medzi  rôznymi aplikáciami. 
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Obsahový štandard 

- Informatika. 
- Textová informácia – kódovanie,  jednoduchý,  formátovaný  dokument,  štýl,  aplikácie na spracovanie textov, 

pokročilé formátovanie – hlavička, päta, štýly, automatický obsah. 
- Číselná  informácia,  spracovanie a  vyhodnocovanie,  tabuľkový  kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, 

odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie. 
- Prezentácia  informácií – aplikácie  na tvorbu  prezentácií - snímka,  stránka,  spôsoby tvorby prezentácií.  

Tematický celok:  Princípy fungovania digitálnych technológií – 3 hodiny 

Výkonový štandard 

- Vymenovať jednotlivé časti počítača von Neumannovského typu, poznať ich využitie, princíp fungovania a 
význam. 

- Vymenovať základné prídavné zariadenia. 
- Charakterizovať operačný systém a efektívne ho používať. 
- Demonštrovať získavanie informácií o systéme, zariadeniach, priečinkoch a súboroch. 
- Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami. 

Obsahový štandard 

- Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského 
typu. Vstupné,  výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení.  

- Softvér – rozdelenie  podľa oblastí  použitia. Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie 
zariadení, priečinkov a súborov). 

Tematický celok:  Komunikácia prostredníctvom digitálnych technológií – 3 hodiny 

Výkonový štandard 

- Poznať princípy fungovania internetu (klient-server) a niektoré jeho služby. 
- Poznať princípy a demonštrovať použitie e-pošty na konkrétnom klientovi. 
- Využívať služby webu na získavanie informácií. 
- Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania informácie (index, katalóg) 
- Poznať a dodržiavať pravidlá Netikety. 
- Poznať spôsoby ochrany počítača zapojeného v sieti a osoby na ňom pracujúcej. 
- Poznať internetové nástroje/služby e-spoločnosti. 

Obsahový štandard 

- Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ služieb, služby).  
- Služby internetu. Neinteraktívna  komunikácia – e-pošta. Web – prehliadače,  webová stránka,  vyhľadávanie 

informácií.  
- Netiketa. Bezpečnosť na internete. 

Tematický celok:  Informačná spoločnosť -  3 hodiny 

Výkonový štandard 

- Charakterizovať  jednotlivé  typy  softvéru  z hľadiska  právnej ochrany (freeware, shareware, ...) a rozumieť, 
ako sa dajú používať. 

- Chápať potrebu právnej ochrany programov. 
- Vysvetliť pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“, multilicencia. 
- Vymenovať jednotlivé typy softvérového pirátstva. 
- Charakterizujú činnosť počítačových vírusov. Vysvetlia princíp práce antivírusových programov. 

Obsahový štandard 

- Registrácia  softvéru. 
- Riziká  informačných technológií – malvér  (pojmy,  detekovanie, prevencia); kriminalita.  
- Etika a právo – autorské  práva na softvér, licencia (freeware,  shareware,  demoverzia,  multilicencia, Open 

source...). 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Informácie okolo nás         

 

Metódy: 
- motivačná – motivačný rozhovor 
- expozičná –  vysvetľovanie, 

rozhovor 
- heuristický rozhovor 
- informatívno-receptívna 
- diagnostická 
- problémová 

Postupy:  

§ genetický 
§ deduktívny 
§ induktívny 
§ analyticko-syntetický 

 

 
 
 
 
 
 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- frontálna práca 

- práca na projekte 

Princípy fungovania 
digitálnych technológií 

Komunikácia 
prostredníctvom 
digitálnych technológií 

Postupy, riešenie 
problémov, algoritmické 
myslenie 

Informačná spoločnosť 

Prierezové témy 

Prierezové témy sa prelínajú obsahom vzdelávania predmetu informatika. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a 
neformálnej realizácie tém je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.  
 

Názov 
tematického celku 

Kľúčová kompetencia Prierezová téma 

Informácie 
okolo nás        

informačná gramotnosť tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 
Princípy 
fungovania 
digitálnych 
technológií 
 

počítačová gramotnosť mediálna výchova 

 
Komunikácia 
prostredníctvom 
digitálnych 
technológií 
 

komunikačná 
osobný a sociálny rozvoj 
 

 
Informačná 
spoločnosť 
 

informačná multikultúrna výchova 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Informácie 
okolo nás        

- Machová, J.: Informatika 
pre stredné školy.Práca 

Dataprojektor 
Videotechnika  

Laboratórny 
poriadok, 

Internet 
dynamické a 
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s textom. Prvé vydanie. 
2002. Bratislava: SPN, 
ISBN 80-08-03295-2. 

- Computer, 
- PC Revue 

PC 
e-Beam 

Základy 
informačných 
technológií (modul 1 
ECDL – vo Worde), 
 

interaktívne 
prezentácie 
interaktívne cvičenia 
aplety 

Princípy 
fungovania 
digitálnych 
technológií 
 

- Kalaš, I. a kol.: Informatika 
pre stredné školy. 2001. 
Bratislava: SPN, ISBN 80-
08-01518-7. s. 72 – 87. 

- Computer, 
- PC Revue 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
e-Beam 

Učebnica Internet 
dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 
interaktívne cvičenia 
aplety 

Komunikácia 
prostredníctvom 
digitálnych 
technológií 
 

- Jašková, Ľ. – Šnajder, Ľ. - 
Baranovoč, R.: 
Informatika pre stredné 
školy.Práca s Internetom. 
Druhé vydanie. 2001. 
Bratislava: SPN. ISBN 80-
08-03241-3. 

- Computer, 
- PC Revue 
 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
e-Beam 

Učebnica Internet 
dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 
interaktívne cvičenia 
aplety 

Postupy, 
riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 
 

- Kalaš, I. a kol.: Informatika 
pre stredné školy. 2001. 
Bratislava: SPN, ISBN 80-
08-01518-7. s. 45 – 71. 

 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
e-Beam 

Učebnica Internet 
dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 
interaktívne cvičenia 
aplety 

Informačná 
spoločnosť 
 

- Kalaš, I. a kol.: Informatika 
pre stredné školy. 2001. 
Bratislava: SPN, ISBN 80-
08-01518-7. s. 91 - 105. 

- Computer, 
- PC Revue 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
e-Beam 

Učebnica Internet 
dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 
interaktívne cvičenia 
aplety 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
informatika, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom informatika a inými predmetmi 
sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

- matematika – všetky ročníky  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite výstupov žiakov, priebežné, záverečné, 
formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale aj slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu 
hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, zameriava sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu 
orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. Hodnotenie je sústavné a variabilné. 

Vyučujúci zaraďuje do vyučovania didaktické testy – priebežné, výstupné – objektívne skórovateľné, na základe 
určenia  špecifických cieľov urobí výber a určí formu úloh didaktického testu. Otázky v didaktickom teste nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Žiaci budú pred 
administráciou testu oboznámení s bodovým hodnotením jednotlivých úloh. Didaktické testy môžu byť na rôznej 
úrovni osvojenia učiva. Výstupné didaktické testy budú obsahovať úlohy všetkých úrovní osvojenia učiva.  

Výsledky žiakov  zisťované testami budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov.  
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Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia. Pri sumatívnom hodnotení žiaka bude zohľadnený aj jeho prístup k výučbe a plneniu 
svojich študijných povinností. 

Didaktické testy (priebežné aj výstupné) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, cieľové otázky  
pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci. 

Diagnostické testy nie sú hodnotené klasifikačným stupňom.  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 

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

- schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov informačných 
a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a 
efektívnosti rôznych postupov, 

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

- schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

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

- porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, 
uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných 
a komunikačných technológií, 

- schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete matematika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný  - vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 
riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií, 

- vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, 
kvalite a efektívnosti daných riešení, 

- samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh, 
- dokáže posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie, 
- myslí logicky správne a dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti, 
- jeho ústny aj písomný prejav je  pohotový s bohatou slovnou zásobou, 
- svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne, 
- grafický prejav je spravidla estetický a zrozumiteľný. 

2 – chválitebný - vie analyzovať zadania a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 
riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií, 

- vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov, 
- samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže analyzovať 

a syntetizovať nadobudnuté vedomosti, 
- dokáže prevažne samostatne vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie,  
- myslí logicky správne  a dokáže  interpretovať nadobudnuté vedomosti, 
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- svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni, 
- grafický prejav je spravidla estetický a jasný 

3 – dobrý - vie zadania riešiť pomocou známych postupov a metód,  
- s pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh,  
- dokáže, spracovať, upraviť a zaznamenať, zistiť informácie,  
- dokáže  s pomocou interpretovať nadobudnuté vedomosti, 
- jeho ústny aj písomný prejav je  správny a výstižný s bežnou slovnou zásobou,  
- grafický prejav je  priemerne estetický,  
- výsledky jeho činností sú menej kvalitné,  
- svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni. 

4 –dostatočný  - ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti,  
- postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne,  
- s pomocou učiteľa vie zistiť a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých 

zadaní,  
- vyjadruje sa jednoducho,  
- jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň,  
- výsledky jeho činnosti a jeho grafický prejav sú podpriemerné,  
- svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni. 

5 –nedostatočný - nie je schopný riešiť zadania a úlohy,  
-  nemá ani základné zručnosti z práce s informačných a komunikačných technológií, nerozumie 

princípom fungovania týchto technológií,  
- osvojil si len veľmi nízku úroveň štandardu,  
- nedokáže samostatne získať a zaznamenať základné informácie,  
- dokáže riešiť len najjednoduchšie úlohy,  
- osvojené vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať ani s pomocou 

učiteľa. 

Vzdelávacie výstupy 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete matematika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Informácie 
okolo nás        

Žiak: 
· poznal a dodržiaval Laboratórny poriadok, 

· napísal text, 
· formátoval text (zmenil font písma, rez písma, farbu písma, zarovnal text), 
·  vytvoril odrážky, 
· vytvoril odsek, 

· zmenil štýl, 
· kopíroval štýl, 
· vytvoril hlavičku a pätu, 
· vytvoril tabuľku, 
· vložil obrázok, formátoval obrázok, 
· vytvoril automatický obsah, 
· vytlačil dokument, 
· vytvoril projekt podľa zadania 

· poznal pojmy bunka, hárok, vzorec, funkcia, 
· vytvoril tabuľku z daných údajov, 
· vložil vzorec pre súčet, rozdiel, súčin, podiel, 
· vložil funkciu pre aritmetický priemer, pre súčet oblasti buniek. 

· vytvoril graf z údajov tabuľky, 
· zmenil daný graf na iný typ, 
· podfarbil obsah bunky,  

· podfarbil bunku, rozsah buniek, 

· orámoval tabuľku, bunku, rozsah buniek, 
· zlúčil bunky, 
· zalomil a zarovnal text v bunke, 

· vytlačil dokument, 
· vytvoril projekt podľa zadania, 

· poznal pojmy: rastrový obrázok (bitmapa), vektorový obrázok, grafický 
formát: JPG, GIF,BMP, 

· poznal Hlavnú ponuku, Panel nástrojov, Paleta farieb, Pracovná plocha, 
· nakreslil čiary, úsečky, mnohouholník, 
· aplikoval farby a poradie objektov, 

· uplatnil text ako objekt, 

· upravil krivky, 

· aplikoval obrysy a výplne, 
· použil obrázky, 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
 

Ø skupinová písomná 
práca 

Ø projekt 

Ø prezentácia 
Ø pozorovanie 
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· aplikoval priesvitnosť objektu, 
· vykonával operácie prieniku, odrezania a zlepenie dvoch objektov. 

Princípy 
fungovania 
digitálnych 
technológií 

 

· vymenoval časti počítača von Neumannovského typu, 
· vysvetlil princíp práve počítača, 
· klasifikoval druhy počítačov. 
· vysvetlil pojem hardvér, softvér, 
· vymenoval vstupné zariadenia (klávesnica, myš, svetelné pero, snímač, 

digitálny fotoaparát, digitálna kamera, iný počítač (v počítačovej sieti, 
mikrofón), výstupné zariadenia (monitor, iný počítač (v počítačovej sieti), 
tlačiareň, plotter, reproduktor),  vstupno-výstupné zariadenia (modem, 
dotyková obrazovka), 

· rozdelil softvér na systémový (Windows, Linux) a aplikačný, 
· vymenoval konkrétnych zástupcov aplikačného softvéru. 
· poznal základné vlastnosti a funkcie OS, 

· vytvoril priečinok, podpriečinok, 
· kopíroval, premiestnil, premenoval, odstránil priečinok, 
· kopíroval, premiestnil, premenoval, odstránil súbor, 
· komprimoval súbor, priečinok. 
· poznať spôsob digitalizácie videa, formáty, 
· nasnímať video digitálnou kamerou, 
· preniesť video z kamery do počítača, 
· zostrihať video, 
· vložiť titulky k videu, 

· spustiť video, 
· uložiť video. 
· poznal pojmy: snímka, stránka, 
· poznal spôsoby tvorby prezentácie, 
· vytvoril prezentáciu s textom, obrázkom, tabuľkou, 
· vložil zvuk, 
· animoval objekty v prezentácii, 
· animoval prechod snímkou, 
· uložil prezentáciu ako ppt, pps, web stránku, 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø projekt 

Ø prezentácia 
Ø pozorovanie 
 

Komunikácia 
prostredníctv
om 
digitálnych 
technológií 

 

· poznal históriu vzniku Internetu, 
· vysvetlil pojem Internet, 

· vysvetlil základné pojmy: adresa, URL, poskytovateľ služieb,  služby 
Internetu, server-klient, protokol HTTP, 

· vyhľadal informáciu v internetovom prehliadači (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera) a pomocou internetového vyhľadavača (google), 

· poznal túto službu Internetu neinteraktívnej komunikácie, 

· poznal časti e-mailovej adresy, 

· čítal správu, 
· napísal správu, 
· vložil prílohu k správe, 
· uložil prílohu zo správy do počítača (pamäťového zariadenia), 
· uložil správu do počítača, 
· poznal pojem netiketa, 

· poznal a dodržiaval pravidlá netikety, 
· poznal a dodržiaval bezpečnostné pravidlá na Internete. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø projekt 

Ø prezentácia 
Ø pozorovanie 
 

Postupy, 
riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

 

· poznal pojem algoritmus, 

· poznal vlastnosti algoritmu, 

· zapísal algoritmus rôznymi spôsobmi (slovne, graficky – vývojový 
diagram), 

· poznal etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, zápis 
algoritmu, ladenie, program, ladenie, 

· riešil úlohy pomocou algoritmu, 
· poznal príkazy pre priradenie, vstup a výstup, 
· poznal pojmy: premenná, typ premennej, množina operácií, 
· poznal pojmy: syntax a sémantika (logické chyby, chyby počas behu 

programu), 

· poznal riadiace štruktúry: podmienené príkazy, cykly, 
· riešil jednoduché úlohy v programovacom jazyku Turbo Pascal. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø projekt 

Ø prezentácia 
Ø pozorovanie 

 

Informačná 
spoločnosť 

 

· vysvetlil pojmy: informatika, údaj, informácia, jednotka informácie, 
premeny jednotiek, 

· poznal postup: zber, spracovanie, prezentovanie informácie, 
· poznal pojmy: IT, IKT, DT, 

· vysvetlil spôsob reprezentácie údajov v počítači, 
· poznal kódovanie znakov v ASCII, 

· vedel vyjadriť číslo desiatkovej sústavy v dvojkovej sústave,    

· poznal zákon na ochranu osobných údajov, 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø projekt 

Ø prezentácia 
Ø pozorovanie 
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· dodržiaval autorské práva na softvér, webové stránky, 
· poznal druhy licencií (freeware, shareware, multilicencia, Open Source, 

GPL GNU, ... 

· poznal možnosti využitia IKT v rôznych oblastiach – administratíva, 
elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna 
realita, e-spoločnosť, zdravotníctvo, ..., e-learning, dištančné vzdelávanie, 

¨ poznal pojmy upgrade, update, registrácia softvéru. 
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 7.1.10 Telesná a športová výchova  
 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 
 
 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1,5, 1,5, 1,5 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 144 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Predmet telesná a športová výchova vytvára priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o 
svoje zdravie, na osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností o výchove k zdraviu 
prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy a športovej činnosti. Poskytuje základné informácie o 
biologických, fyzických, pohybových psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak 
získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a 
zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, 
princípy predchádzania civilizačných ochorení, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v 
prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných porúch. 
Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach aj z viacerých druhov 
športových disciplín. Je vedený k chápaniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k 
zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách, k poznaniu kompenzačných a 
regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa. 

Telesná a športová výchova sa vo všetkých ročníkoch stredných odborných škôl vyučuje spravidla oddelene pre 
chlapcov a dievčatá, pričom možno utvárať skupiny zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v 
skupine je zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka.  

Na jednotlivých stupňoch vzdelania postupne získaný komplex kompetencií by sa mal stať v konečnom dôsledku 
súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. 

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a zdravom 
štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy. 
Vyučovací predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a 
sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti 
a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu v priebehu celého života. 
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Ciele predmetu 

 Žiaci:  
- nadobudnú spôsobilosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo a zdravým životným štýlom,                        
- naplánujú spôsoby rozvoja jednotlivých pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a 

telesnej zdatnosti a dokážu ich aj realizovať, 
- zlepšia svoju pohybovú a psychickú zdatnosť,       
- porozumejú pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností ako možnej prevencie civilizačných 

chorôb,  
- zorganizujú svoj pohybový režim na základe zhodnotenia svojich pohybových možností,                
- aplikujú pravidlá vybraných športových disciplín pri športovej činnosti,   
- využijú vedomosti z oblasti prevencie a ochrany zdravia v bežnom živote.  

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy, ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 
primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, 
zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, podporovať 
rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať 
vedomosti o motorike svojho tela, pochopiť význam telesnej výchovy a športu (šport v chápaní akejkoľvek 
pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z r. 1992), vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, 
telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy, predpoklady a individuálne potreby žiakov, ako súčasti 
zdravotného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

Špecifickými cieľmi telesnej a športovej výchovy sú: 

a) Pohybove kompetencie 
- Žiak chápe zdravie, ako subjektívnu a objektívnu hodnotovú kategóriu a vie prebrať zodpovednosť za svoje 

zdravie. 
- Žiak dokáže porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách 

a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení. 
- Žiak je schopný zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do 

spoluorganizovania športových činností pre iných. 
- Žiak si vie vytvoriť vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status. 
- Žiak vie poznať základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojiť si pohybové zručnosti. 
- Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na dodržanie a zlepšenie zdravia. 
- Žiak dokáže racionálne konať pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia. 

b) Kognitivne kompetencie 
- ty zdravia a pohybovej gramotnosti. 
- 

režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravým. 
- Žiak je schopný porozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a 

regeneračnej funkcii športových činností. 
- Žiak si má osvojiť poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získať zručnosti poskytnutia 

prvej pomoci. 
- Žiak vie rozvíjať kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu poznatkov. 
- Žiak je schopný hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza. 
- Žiak má pozitívne a konštruktívne pristupovať k riešeniu problémov. 
- Žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a vytvárať si pohybový imidž v zmysle aktívneho 

zdravého štýlu. 

c) Učebne kompetencie 
- Žiak vie aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej 

výkonnosti a telesnej zdatnosti. 
- Žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc. 
- Žiak si vie odôvodniť svoje hodnotové postoje a budovať si celoživotné návyky (pravidelné športovanie, 

zdravé stravovanie, a p.). 
- Žiak má mať schopnosť získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové zručnosti. 
- Žiak si vie organizovať čas a poznať životné priority starostlivosti o zdravie. Vie sa podľa nich riadiť a 

dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu. 
- Žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové 

stanovisko. 

d) Postojove kompetencie 
- Žiak sa vie zapájať do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti. 
- Žiak vie využiť poznatky skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu, vrátane iných predmetov 

so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 
- Žiak vie zvíťaziť, ale aj prijať prehru v športovom zápolení a v živote a uznať kvalitu súpera. 
- Žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov. 
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Špecifické ciele sa zabezpečujú prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria základné poznatky o význame pohybových 
aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej 
výkonnosti a jej hodnotení a pohybových prostriedkov. 

Základnou organizačnou vyučovacou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a športovej výchovy. 
Zúčastňujú sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny. Žiaci so zdravotným oslabením (III. zdravotná 
skupina) sa zaraďujú do oddelenia zdravotnej telesnej výchovy. Pre takýchto žiakov je potrebné vytvárať 
podmienky na samostatné povinné vyučovacie hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa 
realizuje podľa samostatných vyučovacích osnov. V prípade, že žiak nie je zaradený do oddelenia zdravotnej 
telesnej výchovy, žiaka ponecháme na vyučovacích hodinách s intaktnými žiakmi a realizujeme integrované 
vyučovanie. Žiak môže byť oslobodený od účasti na vyučovaní telesnej a športovej výchovy iba na návrh lekára. 

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej hodiny, dôsledným 
uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a účelnou organizáciou práce, používaním adekvátnych 
vyučovacích metód a foriem, vydávaním presných a zreteľných povelov na zriadenie činnosti, vysvetľovaním a 
dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych podmienkach telovýchovného procesu, 
sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho používaním a zreteľným označením 
poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho technickým normám. Ak nastane úraz učiteľ okamžite 
poskytne prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. Žiaci na 
hodinách používajú zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám bezpečnosti a hygieny 
telovýchovnej činnosti.  

Na spoznávanie žiakov sa využíva priebežné a systematické sledovanie žiakov na hodinách telesnej a športovej 
výchovy i mimo nich, štúdium záznamov triedneho učiteľa a školského lekára, konzultácie s ostatnými 
pedagogickými zamestnancami, rodičmi a ďalšími výchovnými činiteľmi v škole i mimo nej. Za najdôležitejšie pri 
hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to aké dôsledky zanechala táto činnosť na 
zlepšenie jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či 
žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, 
ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová 
kompetencia 

Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- zhodnotiť svoje pohybové 
možnosti, zorganizovať si 
svoj pohybový režim a 
zapojiť sa do 
spoluorganizovania 
športových činností pre 
iných. 

- definovať zdravie, zdravotný 
stav, zdravotné oslabenie  

- vysvetliť, ako pohybové 
aktivity prispievajú k 
udržaniu zdravia, 

- mať schopnosť diskutovať o 
problematike týkajúcej sa 
zdravia a civilizačných 
chorôb, hľadať a realizovať 
riešenia pre túto 
problematiku 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne formy 
grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť 
pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- chápať podstatu a súvislosť 
medzi jednotlivými hernými 
zručnosťami, činnosťami a 
kombináciami v danej hre a 
využívať ich v aktivitách pre 
zdravie, 

- chápať rozdiel k 
individuálnej a kolektívnej 
taktike, medzi individuálnym 
a kolektívnym výkonom, 

- tímová spolupráca 
- motivačné metódy 
- expozičné metódy             
- analyticko-syntetický 

postup 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický, no váži si 
prácu iných. 
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demonštrovať využitie 
komunikačných zručností, 
konať v zásadách fair – play 
a dokázať zaznamenať a 
analyzovať zo záznamu 
hernú situáciu 

Vzdelávací štandard 

Tematické bloky: 
1. Zdravie a jeho poruchy. 
2. Zdravý životný štýl. 
3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. 
4. Športové činnosti pohybového režimu. 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1,5 hodiny týždenne, 45 hodín za rok) 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Atletika – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú princípy rozvoja rýchlostných, vytrvalostných a koordinačných schopností, 
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky a trojskoku, 
- absolvujú vytrvalostný beh, cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 50 m, 
- zvládnu vykonať pohyb s rôznym zaťažením v súlade s individuálnymi predpokladmi, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- aplikujú osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti  

Obsahový štandard 

Testy VPV, vytrvalostný beh (1500m, 1000m), rozvoj rýchlostných schopností beh na 50 m, skok do diaľky z 
miesta, trojskok - technika skoku. 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Posilňovňa – 4 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín, 
- absolvujú posilňovacie cvičenia v posilňovni, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 
- uplatňujú zásady prevencie porúch chrbtice,  
- aplikujú metódy a zásady rozvoja sily v pohybovom programe.  

Obsahový štandard 

Posilňovanie, rozvoj silových schopností, cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, 
na náradí. 

Tematický celok: ZDRAVIE A JEHO PORUCHY – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- definujú zdravie, zdravotný stav, 
- vysvetlia, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia, 
- ovládajú a absolvujú základné cvičenia na opornú a pohybovú sústavu cvičenia na správne držanie tela, 
- ovládať správnu techniku základnej lokomócie  
- uplatnia osvojené preventívne spôsoby rozhodovania a správania v súvislosti so zdravotným oslabením 

a závislosťami, 
- využijú osvojené relaxačné cvičenia k vlastnej regenerácii a prekonávaniu únavy  

Obsahový štandard 

Význam pohybových aktivít pre zdravie, uplatňovanie športu pri prevencii chorôb, strečing, cvičenie s palicami, 
základná gymnastika, technika základnej lokomócie, cvičenia na držanie tela, chôdza s behom, sezónne činnosti. 
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Tematický celok: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- osvoja si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu, 
- získajú praktické zručnosti o zdravotne orientovaných pohybových činnostiach, 
- uplatnia v svojom stravovacom režime správne stravovacie návyky  

Obsahový štandard 

Zásady zdravej výživy a zdravého životného štýlu, všeobecne rozvíjajúce cvičenia (pohyblivosť, obratnosť s 
loptami), všeobecne rozvíjajúce cvičenia bez lôpt, prekážková dráha, pohybové hry s loptami, cvičenia so 
švihadlom. 

Tematický celok: ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU – Stolný tenis 5 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- ovládajú pravidlá športu, 
- osvoja si techniku základných úderov,  
- vedia rozhodovať zápas, 
- zvládnu individuálny zápas so súperom. 

Obsahový štandard 

Stolný tenis, zápas, fair-play, taktika, technika, individuálny výkon.  

Tematický celok: ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU – Futbal 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú pravidlá hry,  
- vedia uplatňovať pravidlá v hre, 
- chápu podstatu herného výkonu, 
- osvoja si techniku vykonávania HČJ v jednotlivých hrách,  
- vykonajú ukážku herných činností jednotlivca vo futbale, 
- vedia sa zapojiť do jednoduchých út. herných kombinácií, 
- vedia sa zapojiť sa do rozhodovania zápasu a konať fair-play. 

Obsahový štandard 

Nácvik HČJ – vedenie, prihrávanie, spracovanie lopty, hra. Hodnotenie HČJ. 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Atletika – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú princípy rozvoja rýchlostných, vytrvalostných a koordinačných schopností, 
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky a trojskoku, 
- absolvujú vytrvalostný beh, cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 50 m, 
- zvládnu vykonať pohyb s rôznym zaťažením v súlade s individuálnymi predpokladmi, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- aplikujú osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 
- poznajú a absolvujú testovú batériu všeobecnej pohybovej výkonnosti, 
- absolvujú vytrvalostný beh (chlapci 1500m, dievčatá 1000m),  
- zabehnú beh na 50 m v čo najlepšom čase,  
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky z miesta a trojskoku. 

Obsahový štandard 

Testy VPV, vytrvalostný beh (1500m, 1000m), rozvoj rýchlostných schopností beh na 50 m, skok do diaľky z 
miesta, trojskok - technika skoku. 

 

2. ročník (1,5 hodiny týždenne, 45 hodín za rok) 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Atletika – 8 hodín 

Výkonový štandard 
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Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú princípy rozvoja rýchlostných, vytrvalostných a koordinačných schopností, 
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky a trojskoku, 
- absolvujú vytrvalostný beh, cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 50 m, 
- zvládnu vykonať pohyb s rôznym zaťažením v súlade s individuálnymi predpokladmi, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- aplikujú osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 
- ovládajú správnu techniku hodu granátom.  

Obsahový štandard 

Testy VPV, vytrvalostný beh (1500m, 1000m), rozvoj rýchlostných schopností beh na 50 m, , hod granátom -
technika. 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Posilňovňa –  4 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín, 
- absolvujú posilňovacie cvičenia v posilňovni, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 
- uplatňujú zásady prevencie porúch chrbtice,  
- aplikujú metódy a zásady rozvoja sily v pohybovom programe.  

Obsahový štandard 

Posilňovanie, rozvoj silových schopností, cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, 
na náradí. 

 Tematický celok: ZDRAVIE A JEHO PORUCHY – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- definujú zdravie, zdravotný stav, 
- vysvetlia, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia, 
- ovládajú a absolvujú základné cvičenia na opornú a pohybovú sústavu cvičenia na správne držanie tela, 
- ovládať správnu techniku základnej lokomócie  
- uplatnia osvojené preventívne spôsoby rozhodovania a správania v súvislosti so zdravotným oslabením 

a závislosťami, 
- využijú osvojené relaxačné cvičenia k vlastnej regenerácii a prekonávaniu únavy  

Obsahový štandard 

Význam pohybových aktivít pre zdravie, uplatňovanie športu pri prevencii chorôb, strečing, cvičenie s palicami, 
základná gymnastika, technika základnej lokomócie, cvičenia na držanie tela, chôdza s behom, sezónne činnosti. 

Tematický celok: ZDRAVÍ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- osvoja si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu, 
- získajú praktické zručnosti o zdravotne orientovaných pohybových činnostiach, 
- uplatnia v svojom stravovacom režime správne stravovacie návyky  

Obsahový štandard 

Zásady zdravej výživy a zdravého životného štýlu, všeobecne rozvíjajúce cvičenia (pohyblivosť, obratnosť s 
loptami), všeobecne rozvíjajúce cvičenia bez lôpt, prekážková dráha, pohybové hry s loptami, cvičenia so 
švihadlom. 

Tematický celok: ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU – Stolný tenis 5 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- ovládajú pravidlá športu, 
- osvoja si techniku základných úderov,  
- vedia rozhodovať zápas, 
- zvládnu individuálny zápas so súperom. 
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Obsahový štandard 

Stolný tenis, zápas, fair-play, taktika, technika, individuálny výkon.  

Tematický celok: ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU – Futbal 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú pravidlá hry,  
- vedia uplatňovať pravidlá v hre, 
- chápu podstatu herného výkonu, 
- osvoja si techniku vykonávania HČJ v jednotlivých hrách,  
- vykonajú ukážku herných činností jednotlivca vo futbale, 
- vedia sa zapojiť do jednoduchých út. herných kombinácií, 
- vedia sa zapojiť sa do rozhodovania zápasu a konať fair play. 

Obsahový štandard 

Nácvik HČJ – vedenie, prihrávanie, spracovanie lopty, hra. ÚHK založené na prihrávke. Hodnotenie HČJ. 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Atletika – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú princípy rozvoja rýchlostných, vytrvalostných a koordinačných schopností, 
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky a trojskoku, 
- absolvujú vytrvalostný beh, cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 50 m, 
- zvládnu vykonať pohyb s rôznym zaťažením v súlade s individuálnymi predpokladmi, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- aplikujú osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 
- poznajú a absolvujú testovú batériu všeobecnej pohybovej výkonnosti, 
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky a trojskoku. 

Obsahový štandard 

Testy VPV, bežecké cvičenia, odrazové cvičenia,  technika behu, rozvoj rýchlostných schopností beh na 50 m, 
trojskok – technika skoku, skok do diaľky z miesta 

 

3. ročník (1,5 hodiny týždenne, 45 hodín za rok) 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Atletika – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú princípy rozvoja rýchlostných, vytrvalostných a koordinačných schopností, 
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky, 
- absolvovujú vytrvalostný beh (chlapci 1500m, dievčatá 1000m), 
- cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 50 m, 
- zvládnu vykonať pohyb s rôznym zaťažením v súlade s individuálnymi predpokladmi, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- aplikujú osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 

Obsahový štandard 

Testy VPV, , rozvoj rýchlostných schopností beh na 50 m, skok do diaľky z miesta,  technika skoku do diaľky, 
štafetový beh. 

 Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Posilňovňa – 4 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín, 
- absolvujú posilňovacie cvičenia v posilňovni, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 
- uplatňujú zásady prevencie porúch chrbtice,  
- aplikujú metódy a zásady rozvoja sily v pohybovom programe.  
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Obsahový štandard 

Posilňovanie, rozvoj silových schopností, cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, 
na náradí. 

 Tematický celok: ZDRAVIE A JEHO PORUCHY – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- definujú zdravie, zdravotný stav, 
- vysvetlia, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia, 
- ovládajú a absolvujú základné cvičenia na opornú a pohybovú sústavu cvičenia na správne držanie tela, 
- ovládať správnu techniku základnej lokomócie  
- uplatnia osvojené preventívne spôsoby rozhodovania a správania v súvislosti so zdravotným oslabením 

a závislosťami, 
- využijú osvojené relaxačné cvičenia k vlastnej regenerácii a prekonávaniu únavy  

Obsahový štandard 

Význam pohybových aktivít pre zdravie, uplatňovanie športu pri prevencii chorôb, strečing, cvičenie s palicami, 
základná gymnastika, technika základnej lokomócie, cvičenia na držanie tela, chôdza s behom, sezónne činnosti. 

Tematický celok: ZDRAVÍ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – 6 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- osvoja si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu, 
- získajú praktické zručnosti o zdravotne orientovaných pohybových činnostiach, 
- uplatnia v svojom stravovacom režime správne stravovacie návyky  

Obsahový štandard 

Zásady zdravej výživy a zdravého životného štýlu, všeobecne rozvíjajúce cvičenia (pohyblivosť, obratnosť s 
loptami), všeobecne rozvíjajúce cvičenia bez lôpt, prekážková dráha, pohybové hry s loptami, cvičenia so 
švihadlom. 

Tematický celok: ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU – Stolný tenis - 5 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- ovládajú pravidlá športu, 
- osvoja si techniku základných úderov,  
- vedia rozhodovať zápas, 
- zvládnu individuálny zápas so súperom. 

Obsahový štandard 

Stolný tenis, zápas, fair-play, taktika, technika, individuálny výkon.  

Tematický celok: ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU – Futbal 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú pravidlá hry,  
- vedia uplatňovať pravidlá v hre, 
- chápu podstatu herného výkonu, 
- osvoja si techniku vykonávania HČJ v jednotlivých hrách,  
- vykonajú ukážku herných činností jednotlivca vo futbale, 
- vedia sa zapojiť do jednoduchých út. herných kombinácií, 
- vedia sa zapojiť sa do rozhodovania zápasu a konať fair play. 

Obsahový štandard 

Zdokonaľovanie HČJ – vedenie, prihrávanie, spracovanie lopty, hra. ÚHK založené na prihrávke. Hodnotenie 
HČJ. 

Tematický celok: TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ -  Atletika – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
170 

- poznajú princípy rozvoja rýchlostných, vytrvalostných a koordinačných schopností, 
- ovládajú správnu techniku skoku do diaľky, vrhu guľou 
- absolvujú vytrvalostný beh, cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 50 m, 
- zvládnu vykonať pohyb s rôznym zaťažením v súlade s individuálnymi predpokladmi, 
- zlepšia svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- aplikujú osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, 
- hodnotia kvalitu svojej pohybovej činnosti, 
- poznajú a absolvujú testovú batériu všeobecnej pohybovej výkonnosti, 

Obsahový štandard 

Testy VPV, bežecké cvičenia, rozvoj rýchlostných schopností beh na 50 m, hod granátom , technika hodu vrh 
guľou, skok do diaľky 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová 
kompetencia 

Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- Žiak je schopný zhodnotiť svoje 
pohybové možnosti, zorganizovať 
si svoj pohybový režim a zapojiť 
sa do spoluorganizovania 
športových činností pre iných. 

- definovať zdravie, zdravotný stav, 
zdravotné oslabenie  

- vysvetliť, ako pohybové aktivity 
prispievajú k udržaniu zdravia, 

- mať schopnosť diskutovať o 
problematike týkajúcej sa zdravia 
a civilizačných chorôb, hľadať a 
realizovať riešenia pre túto 
problematiku 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne formy 
grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť 
pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- chápať podstatu a súvislosť medzi 

jednotlivými hernými zručnosťami, 
činnosťami a kombináciami v 
danej hre a využívať ich v 
aktivitách pre zdravie, 

- chápať rozdiel k individuálnej a 
kolektívnej taktike, medzi 
individuálnym a kolektívnym 
výkonom, demonštrovať využitie 
komunikačných zručností, konať v 
zásadách fair – play a dokázať 
zaznamenať a analyzovať zo 
záznamu hernú situáciu 

- tímová spolupráca 
- motivačné metódy 
- expozičné metódy             
- analyticko-syntetický 

postup 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický, no váži si 
prácu iných. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Telesná zdatnosť a pohybová 
výkonnosť  

 

- diagnostické metódy 

- informačnoreceptívna – výklad 

- expozičné metódy 

- komplexný postup 

- motivačná metóda      

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- hromadná práca 

Zdravie a jeho poruchy - informačnoreceptívna – výklad 

- expozičné metódy 

- analyticko-syntetický postup 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 
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- fixačná metóda        - hromadná práca 

Zdravý životný štýl - informačnoreceptívna – výklad 

- expozičné metódy 

- komplexný postup        

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

Športové činnosti pohybového 
režimu 

- expozičné metódy 

- analyticko-syntetický postup 

- motivačná metóda      

- diagnostické metódy 

- skupinová práca 

- individuálna práca 
 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Telesná 
zdatnosť a 
pohybová 
výkonnosť  

 

- František S. a kol.; Telesná 
výchova a šport: terminologický a 
výkladový 
slovník. 2.zv.,Bratislava: F.R.&G., 

- 1995 402 s.  ISBN 80-85508-26-5 
- Čillík, I.: Základy atletiky. Banská 

Bystrica : FHV UMB, 2003 
147 s. 

- Růžička, L.; Didaktika atletiky pro 
studující učitelství základních škol. 
Praha: Karolinum, 1992, 
74 s. 

PC 

 

Pásmo 
Žinenky 
Stopky 
Kužele 
Hrazda 

Internet 

www.saz.sk 
 

Zdravie a jeho 
poruchy 

- František S. a kol.; Telesná 
výchova a šport: terminologický a 
výkladový 
slovník. 2.zv.,Bratislava: F.R.&G., 

- 1995 402 s.  ISBN 80-85508-26-5 
- Perečinská, K.; Všeobecná 

gymnastika. Prešov : FŠ PU, 2007 
106 s. 

- Duka, V.; Mini jóga pre každého. 
Praha: Erika, 1992, 27s. 

PC Žinenky 
Gymnastický pás 
Palice 

Časopis TVaŠ 
www.gymnasti

cs.sk 
 

www.muscle-
fitness.sk 

 

Zdravý životný 
štýl 

- Eva Marádová; Zdravý životný štýl 
 

PC 

 

 

Plné lopty 
Prekážky 
Lavičky 
Švihadlá 

Časopis TVaŠ 
Internet 

www.muscle-
fitness.sk 

Športové 
činnosti 
pohybového 
režimu 

- František S. a kol.; Telesná 
výchova a šport: terminologický a 
výkladový slovník. 2. zv. 
Bratislava: F.R.&G., 1995 402 s.  
ISBN 80-85508-26-5 

- Kačani, L.: Herná príprava 
- Peráček, P.: Futbal –

riadenie,plánovanie, tréning 
- Peráček, P.: Futbal, Zvolený šport. 

Vysokoškolské skriptá, FTVŠ UK 
- Velenský, M.;  Basketbal: herní 

trénink, kondiční trénink, technika, 
taktika Praha : Grada, 1999 104 s. 

- Bruderová, M. ; 2007. Stolný tenis 
na ŠG 

- Kaplan, O.; Volejbal: technika, 
pravidla, herní systémy, průpravná 
cvičení. Praha: Grada, 1999, 104 s. 

- Bursová, M.; Kompenzační cvičení: 
uvolňovací, protahovací, posilovací. 
Praha: Grada, 2005 
195 s. 

PC 

 

Futbalové lopty 
Basketbalové 
lopty 
Kužele 
Rozlišovačky   
Ukazovateľ skóre 
Volejbalové lopty  
Žinenky  
Gymnastický pás  
Odrazový mostík  
Švédska debna 

Fotbal 
magazín - 
mesačník o 
futbale 
 
Magazín 
o stolnom 
tenise 
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Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu fyzika, 
zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom telesná a športová výchova  a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi 

- Env.výchova 

- Etická výchova 

- Protidrogová výchova   

Prierezové témy  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA – realizuje sa v rôznych formách – predstavíme študentom Indickú jogu, čínsku 
gymnastiku, Kung – fu, tai – či, Patuančin, japonské, kórejské, vietnamské a čínske bojové umenia, českú 
sebaobranu, cigánske tance, severskú chôdzu, olympijské mierové programy, medzinárodný šport ako spôsob 
boja medzi národmi na  športových bojiskách, ... 

MEDIÁLNA VÝCHOVA - rôzne publikačné formy, ktorými budeme zviditeľňovať pozitívne aktivity nášej školy – 

na internete, na webových stránkach, na web stránke PK TSV OŽaZ, školskej web stránke, na web stránkach 
našich žiakov, Facebok stránke školy, v regionálnej tlači a televízii, telovýchovno – environmentálne exkurzie, 
protidrogovú problematiku ... 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ - v rámci telesnej a špotrovej výchovy budeme osobnostný a sociálny 
rozvoj realizovať predstavením rôznorodých komplexných osobnostných výcvikov, predstavením metód 
transformačnej pedagogiky, jogy, koncentračných, meditačných a relaxačných protistresových výcvikov, 
predstavením metód psychologickej prípravy športovca, sociálnej výchovy a výchovy ku kvalitným medziľudským 
vzťahom a korektnému spolužitiu ... poukazovať na vzorové tradície našich spolkov a neformálnych organizácií, 
ako sú Sokol, Skauti, Trampi, Roweri, rôzne Turistické spolky v našej histórii ... 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že  nadobudne schopnosť:  

- chápať, analyzovať a hodnotiť  vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania 
zákonov , ktorými sa riadi život na Zemi,  

- poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach 
sveta,  

- pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami  a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,  
- rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe  životného prostredia  na miestnej, regionálnej a medzinárodnej 

úrovni,  
- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej 

zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,  
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, 

racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,  

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:  

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu,  
- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,  
- posilňovať pocit  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,  
- podporovať aktívny  prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,  
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt 

prostredia,  
- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,  
- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém  v prospech  konania k životnému prostrediu,  
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.   

Environmentálnu výchovu v telesnej výchove budeme realizovať na všetkých hodinách telesnej výchovy 
v prírodnom prostredí, na kurzoch, Na kurzoch pohybových aktivít v prírode, na turistickom, lyžiarskom, 
snowbordovom, plaveckom kurze, na exkurziách, na telovýchovných krúžkoch,  vychádzkach do prírody, 
poznávanie a zber liečivých rastlín, ochranárskych aktivitách, zber odpadkov v prírode,  triedením odpadu, 
ekologické šetrenie v domácnosti, tvorba životného prostredia 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA - povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v stredných školách 
realizuje prostredníctvom predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných 
foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Ochrana života  a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané 
na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť 
vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.Obsah učiva je predovšetkým 
orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 
nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.erorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti 
je:  
- formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí,  
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- poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky,  
- osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a 

života,  
- rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia,  
- formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a 

psychickú záťaž náročných životných situácií.  

Učivo na ochranu človeka a zdravia vo vyššom sekundárnom vzdelávaní nadväzuje na výchovu a vzdelávanie 
žiakov v tejto oblasti z nižšieho sekundárneho vzdelávania. Je súčasťou všeobecnovzdelávacích aj odborných 
predmetov a samostatných obligatórnych foriem vyučovania. Učivo “Ochrana života a zdravia” sa preberá v 
samostatných tematických celkoch s týmto obsahom:  

. riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana,  

. zdravotná príprava,  

. pobyt a pohyb v prírode,  

. záujmové technické činnosti a športy.  

Účelové cvičenia  

Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany života a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú spôsobilosti žiakov 
získané v povinných učebných predmetoch, rozširujú a upevňujú ich.  

Kurz na ochranu života a zdravia  

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany života a zdravia. Je vyvrcholením 
procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho 
zdravia,  prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov. 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - tvorba projektov a prezentačných zručností sa realizuje 
v rôznych formách telesnej výchovy a to najmä na kurzoch KOŽAZ, kde si žiaci pripravujú referáty a prezentácie 
z rôznych foriem mimoriadnych situácií spôsobených prírodou a človekom a o účelnom správaní jednotlivca 
a rôznych sociálnych skupín v takýchto situáciách. 

Kritéria hodnotenia     

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického pokynu č.21/2011 MŠVVaŠ 
SR. Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne odpovede a písomné testy). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania 
spätnej väzby o kvalite výstupov žiakov. Hodnotenie vyučujúci využíva priebežne.  

Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove a telesnej výchove sa považuje 
nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, 
telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom 
zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či 
sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú: 
- posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej 

výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 
- rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 
- proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických 

vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených učiteľom a realizovaných na 
jednotlivých školách. 

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

 Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa na danej škole 
používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas vyučovania využívať najmä 
slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a 
často aj silnejším motivačným činiteľom. 

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

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete telesná a športová sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 
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Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný  - dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje 
individuálne predpoklady  

- jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu  
- má kladný vzťah k pohybovým aktivitám  
- angažuje sa v aktivitách na vyučovacej hodine a v športových činnostiach v čase 

mimo vyučovania  
- je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na vyučovanie 

2 – chválitebný - je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností   
vzhľadom na svoje individuálne predpoklady  

- udržuje si pohybovú výkonnosť a zdatnosť 
- zapája sa do pohybových aktivít  
- na hodine je aktívny a disciplinovaný  
- na vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený. 

3 – dobrý - je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri osvojovaní pohybových 
zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne predpoklady 

- neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti   
- nezapája sa samostatne do činností v rámci hodiny a nezapája sa do športových 

činností mimo vyučovania  
- v príprave na vyučovanie sa vyskytujú nedostatky   
- evidujú sa neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích 

hodinách. 

4 –dostatočný  - je v prístupe k pohybovým činnostiam ľahostajný a pri osvojovaní pohybových 
zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má individuálne predpoklady 

- neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí 
- je neaktívny, veľmi slabo pripravený na vyučovaciu hodinu 
- veľmi často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť vyučovania 

5 –nedostatočný - je úplne ľahostajný k vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať 
do pohybových činností na vyučovacej hodine 

- jeho pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie 
svojej fyzickej zdatnosti 

- odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností 
- veľmi často neodôvodnene vynecháva vyučovanie 

 

 

 

 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Telesná 
zdatnosť a 
pohybová 
výkonnosť  

 

Atletika 
Žiak: 
- ovládal teoreticky a prakticky techniku nízkeho štartu zo 

štartovacích blokov v behu na 50m, 
- pozná atletickú terminológiu, atletické disciplíny 

- absolvoval vytrvalostný beh (chlapci 1500m, dievčatá 1000m), 
cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 50 m, 

- ovládal správnu techniku skoku do diaľky a trojskoku 

- uplatnil osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých 
pohybových schopností 

- ovládal správnu techniku hodu granátom 

- absolvoval bežecké cvičenia, vytrvalostný beh, štafetový beh, 
- ovládal správnu techniku skoku do diaľky 

- absolvoval cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností, beh na 
100 m 

· Odborné 
posudzovanie 

Ø Vedomostný test 
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- ovládal správnu techniku skoku do výšky 

- ovládal správnu techniku vrhu guľou 

Posilňovanie 
- ovláda komplexy cvičení v testovacom okruhu 

- vie predviesť    a pozná význam posilňovacích cvikov 
jednotlivých svalových partií. 

Zdravie a jeho 
poruchy 

Žiak:  
- si osvojil, vie terminologicky správne popísať a 

prakticky vykonať ukážku gymnastických prvkov na náradí, 
kombinácie gymnastických prvkov 

- definoval zdravie, zdravotný stav 

- vysvetlil, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia 

- ovládal a absolvoval základné cvičenia na opornú a pohybovú 
sústavu (strečing, cvičenia s palicami, základná gymnastika) a 
cvičenia na správne držanie tela 

- ovládal správnu techniku základnej lokomócie 

· Odborné 
posudzovanie 

Ø Vedomostný test 

Zdravý životný 
štýl 

Žiak: 
- Si osvojil zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu. 
- Získal praktické zručnosti o zdravotne orientovaných 

pohybových činnostiach. 
- Zvládol techniku pri cvičeniach so švihadlom 

 

· Odborné 
posudzovanie 

Ø Vedomostný test 

Športové 
činnosti 
pohybového 
režimu 

Stolný tenis 
Žiak: 
- ovládal pravidlá športu  
- osvojil si techniku základných úderov a používal ich v hre 

- vedel rozhodovať zápas 

- zvládol individuálny zápas so súperom 

Futbal 
Žiak: 
- správne urobil nasledujúce útočné a obranné herné činnosti 

jednotlivca 

Útočné: 
- výber miesta, stavanie sa (zásady pohybu bez lopty, hra  
- v priestore a s priestorom, 

- prihrávanie, preberanie 

- v podmienkach herných situácií, 
- vedenie lopty a obchádzanie súpera, dokonalé krytie a kontrola 

lopty, zbavovanie sa súpera, uvoľňovanie sa s loptou v 
podmienkach herných situácií, 

- streľba nohou a hlavou  
Obranné: 
- obsadzovanie hráča a priestoru, odoberanie lopty všetkými 

spôsobmi v podmienkach herných situácií (dôrazná hra telom 
pri zablokovaní, vypichovaní, vkĺznutí a súbojoch hlavou). 

- urobil ukážku nasledujúcich útočných a obranných herné 
činnosti jednotlivca - vedenie lopty, prihrávanie, spracovanie 
streľba 

- vedel spolupracovať v ÚHK - založenej na prihrávke 
a nabiehaní 

- vedel ukázať a uplatniť v hre naučené HČJ, spolupracovať v HK 

- ovládal pravidlá hry a vie ich uplatňovať v hre 

- chápal podstatu herného výkonu a preukázal záujem o futbal 
- osvojil si techniku vykonávania HČJ vo futbale 

- vykonal ukážku herných činností jednotlivca vo futbale 

- vedel sa zapojiť do jednoduchých út. herných kombinácií 
- vedel sa zapojiť sa do rozhodovania zápasu 

- koná v rámci fair play. 

· Odborné 
posudzovanie 

Ø Vedomostný test 
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7.2  Učebné osnovy odborných predmetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

ooddbboorrnnýýcchh  pprreeddmmeettoovv  
 

 
 
 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola drevárska,  
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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7.2.1 Ekonomika  

 

 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 
 
 

EKONOMIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

EKód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 2 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 60 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Ekonomika je  zaradená do vzdelávacej oblasti - teoretické vzdelanie. Školský  vzdelávací program vyčlenil  na 
vyučovací predmet ekonomika 2 hodiny týždenne . 

Obsahové okruhy vzdelávacej oblasti ekonomické vzdelávanie vymedzujú učivo spoločné pre všetky skupiny 
odborov bez ohľadu na ich profiláciu. Oblasť má medzipredmetový charakter, dopĺňa vedomosti a zručnosti žiaka, 
získané v ďalších odborných zložkách vzdelávania o najdôležitejšie poznatky a zručnosti súvisiace s jeho 
uplatnením vo svete práce. Tie by mu mali pomôcť  pri rozhodovaní o ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, 
pri vstupe na trh práce a pri uplatňovaní pracovných práv. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania ekonomiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ má zase 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 
ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a zodpovedá za kvalitu dosahovaných výsledkov. 
Popri bežnej vyučovacej hodine je možné využiť aj exkurzie a besedy s odborníkmi z praxe.  

 Pri hodnotení študentov prihliada učiteľ na kvalitu osvojenia základných informácií ,ako i záujem študentov 
o problematiku a ich schopnosti túto problematiku v širších kontextoch aplikovať na prax.  

Ciele  predmetu 

Jedným zo základných cieľov vymedzených touto vzdelávacou oblasťou je príprava takého absolventa, ktorý má 
nielen určitý odborný profil, ale ktorý sa vďaka nemu dokáže tiež úspešne presadiť na trhu práce i v živote.  

 Cieľom vzdelávacej oblasti ekonomika je poskytnúť žiakom základné odborné poznatky o ekonomických 
pojmoch a vzťahoch, základoch makroekonómie, ekonomike podniku, efektívnom a hospodárnom správaní 
a naučiť ich praktickej realizácii v odbore. Súčasťou tejto oblasti je aj získanie základnej orientácie v právnej 
problematike vzťahujúcej sa k odboru.  

Vzdelávacia oblasť ekonomika vedie žiakov k tomu, aby porozumeli základným vzťahom v trhovej ekonomike. 
Žiaci získavajú základné vedomosti o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahoch a podnikaní, najmä podnikania 
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živnostenského. Oblasť zahrňuje učivo o základných podnikových činnostiach a učivo o majetku podniku a jeho 
hospodárení. Žiaci sa učia porozumieť ekonomickej podstate miezd, daní, zdravotného a sociálneho poistenia. 
Získavajú vedomosti o náležitostiach a obehu základných účtovných dokladov a učia sa ich vyhotovovať 

Stále sa vyvíjajúca legislatíva a vzťahy na ekonomickom trhu i na trhu práce vyžadujú, aby absolvent dokázal 
teoretické vedomosti  aplikovať v praxi. Preto kladie táto vzdelávacia oblasť veľký dôraz na praktickú aplikáciu 
získaných zručností, ktoré žiak získa riešením modelových situácií a prácou s autentickými materiálmi, s ktorými 
sa bežne stretne v médiách. To predpokladá schopnosť používať moderné informačné technológie, bez ktorých 
sa v súčasnom svete práce nezaobíde. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- overovať 
a interpretovať získané 
údaje 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Organizovanie 
osobných financií 
a používanie rozpočtu 
na riadenie hotovosti  
( NŠFG) 

Absolvent má: 

- nájsť, vyhodnotiť 
a použiť finančné 
informácie 

- poznať základné 
pravidlá riadenia 
vlastných financií 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- individuálna práca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá zo 6 tematických celkov určených ŠVP: 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

2. ročník (2 hodiny týždenne, 60 hodín za rok) 

Tematický celok: Základné ekonomické pojmy  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- vysvetlia základné ekonomické pojmy, potreby a spotreba, uspokojovanie potrieb, statky 
a služby, výroba a výrobné faktor 

- popíšu trh a formy trhov 

Obsahový štandard 

- odborné ekonomické pojmy 
- odborné ekonomické kategórie 
- základné vzťahy v trhovej ekonomike 
- fungovanie trhu 
- subjekty trhu 
- základné prvky trhu 

Tematický celok: Podnik a jeho hospodárenie  

Výkonový štandard 
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Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vysvetlia rozdiel medzi hospodárstvom a hospodárením 
- pochopia rozdiel medzi obstarávacou a zostatkovou cenou dlhodobého majetku 
- objasnia, čo vyjadrujú odpisy dlhodobého majetku 
- vysvetlia, v akom prípade je v zásobách podniku manko 
- uvedú, ktoré náklady sú typické v podniku 
- objasnia rozdiel medzi disponibilným a hrubým ziskom 
- pochopia, čo je cieľom výroby 
- uviedú príklad, kedy má výrobok formu polovýrobku a kedy finálneho výrobku 
- objasnia, čo znamená marketingový mix 
- vysvetlia, aké prístupy uplatňuje podnik pri tvorbe cien 

Obsahový štandard 

- ekonomika podniku 
- základné podnikové činnosti 
- hospodárenie podniku 
- postavenie podniku na trhu 

Tematický celok: Svet práce  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- posúdia svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania, možnosti 

ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie 
- porovnať profesijnú ponuku  na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším 

vzdelávaním 
- vysvetliť na príklade postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy a skončenie pracovného pomeru 
- vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca 

a rodiny 

Obsahový štandard 

- základné pojmy vo svete práce 
- voľba povolania 
- pracovný trh 
- pracovný pomer, pracovná zmluva 
- ponuka a dopyt po pracovných miestach 
- informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby 
- dôležitosť celoživotného vzdelávania 

Tematický celok: Pravidlá riadenia osobných financií  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vysvetlia význam bánk v ekonomike 
- vysvetlia vlastnými slovami podstatu zveľaďovania a ochrany svojho majetku 
- naučia sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií 
- stanovia si finančné ciele a naplánujú si ich dosiahnutie 
- rozvinú potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť 

Obsahový štandard 

- zabezpečovanie základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny 
- základné pravidlá riadenia vlastných financií 
- finančné inštitúcie 

Tematický celok: Výchova k podnikaniu  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- popíšu základné právne formy podnikania a ich základné črty 
- posúdia vhodné formy podnikania v svojom odbore 
- opíšu na príklade základné povinnosti podnikateľa voči štátu 

Obsahový štandard 

- podstata podnikateľskej činnosti 
- formy podnikania a ich charakteristika 
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- právna úprava pracovnoprávnych vzťahov v podnikaní 
- finančné zabezpečenie súkromného podnikania 
- význam, štruktúra a obsah podnikateľského zámeru 
- podnikateľská etika 
- zodpovednosť podnikateľa voči spotrebiteľom a štátu 

Tematický celok: Spotrebiteľská výchova  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- vysvetlia problematiku práv a povinností spotrebiteľa 
- popíšu vplyv spotreby na životné prostredie 
- vysvetlia pojmy reklama, zavádzajúca reklama, priamy predaj, gamblerstvo 
- orientujú sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a sú schopní tieto práva uplatňovať 

Obsahový štandard 

- spotrebiteľská výchova a ochrana práv spotrebiteľa 
- základné práva a povinnosti občana – spotrebiteľa 
- základy reklamy z hľadiska spotrebiteľa 
- spotreba a životné prostredie 
- spotrebiteľská bezpečnosť 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické pojmy - rozhovor 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- expozičná - vysvetľovanie 

- skupinová práca 
- individuálna práca 
- práca s knihou 

Podnik a jeho hospodárenie - rozhovor 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- metóda preverovania a hodnotenia 

vedomostí 

- skupinová práca 
- individuálna práca 
- frontálna práca 
- práca s knihou 

Svet práce - rozhovor 
- brainstorming 
- heuristická metóda 
- expozičná - vysvetľovanie 

- skupinová práca 
- individuálna práca 
- frontálna práca 
- práca s informáciami 

Pravidlá riadenia osobných 
financií 

- rozhovor 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- metóda preverovania a hodnotenia 

vedomostí 

- skupinová práca 
- individuálna práca 
- frontálna práca 
- práca  s dokumentmi 

Výchova k podnikaniu - rozhovor 
- brainstorming 
- heuristická metóda 
- expozičná - vysvetľovanie 

- skupinová práca 
- individuálna práca 
- frontálna práca 
- práca  s dokumentmi 

Spotrebiteľská výchova - rozhovor 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- metóda preverovania a hodnotenia 

vedomostí 

- skupinová práca 
- individuálna práca 
- frontálna práca 
- práca s informáciami 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Základné 
ekonomické 

· Hartmannová, E., 
Jakubeková, M.: 

DT: PC Tlač, rozhlas, 
televízia 

www.infovek.sk 
wikipedia.org 
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pojmy Ekonomika pre učebné 
odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania 
SOU 

 

Podnik a jeho 
hospodárenie 

· Hartmannová, E., 
Jakubeková, M.: 
Ekonomika pre učebné 
odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania 
SOU 

DT: PC Tlač, rozhlas, 
televízia 

www.infovek.sk 
www.wikipedia.org 
  

 

Svet práce · Hartmannová, E., 
Jakubeková, M.: 
Ekonomika pre učebné 
odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania 
SOU 

· Učebnica: Úvod do sveta 
práce 

DT: PC Tlač, rozhlas, 
televízia 

www.profesia.sk  

Pravidlá 
riadenia 
osobných 
financií 

· Hartmannová, E., 
Jakubeková, M.: 
Ekonomika pre učebné 
odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania 
SOU 

 

DT: PC Daňové priznanie www.socpoist.sk 
www.fininfo.sk 
www.dane.sk 

 

Výchova k 
podnikaniu 

· Hartmannová, E., 
Jakubeková, M.: 
Ekonomika pre učebné 
odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania 
SOU 

· Živnostenský zákon 

· Obchodný zákonník 

DT: PC Živnostenský list 

Koncesná listina 

www.zrsr.sk 

www.orsr.sk  

Spotrebiteľská 
výchova 

· Občiansky zákonník 

· Obchodný zákonník 

DT: PC Tlač, rozhlas, 
televízia 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
ekonomika, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom ekonomika a inými predmetmi sa 
uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

Prierezové témy 

Predmetom ekonomika - jednotlivými tematickými celkami,  sa prelínajú prierezové témy: 
· Mediálna výchova – MDV, ktorej základným cieľom je osvojenie si kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi. Je dôležité, aby žiak vedel selektívne 
využívať médiá a ich produkty, čo znemená viesť žiakov k lepšiemu chápaniu pravidiel 
fungovania „mediálneho sveta“. Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní 
ponúka elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce z 
poznatkov pre stále väčší okruh príjemcov. Pre uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je 
potrebné spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si 
vyžaduje stále väčšiu schopnosť spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z 
médií. Médiá sa stávajú dôležitým socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie 
jedinca a spoločnosti, na utváranie životného štýlu a na kvalitu života vôbec. Pritom 
informácie, ktoré sú médiami ponúkané, majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným 
vzťahom k prírodnej i sociálnej realite a sú vytvárané s rôznymi /nepriznanými a teda 
potencionálne manipulatívnymi/ zámermi. Správne vyhodnotenie týchto informácií /správ/ z 
hľadiska zámeru ich vzniku /informovať, presvedčiť, manipulovať, zabávať/ a z hľadiska ich 
vzťahu k realite /vecná správnosť, logická argumentačná skladba, hodnotová platnosť/ 
vyžaduje značnú prípravu.  

· Osobný a sociálny rozvoj – OSR  - prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja 
ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. 
Znamená to nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych 
spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.  
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· Environmentálna výchova – ENV - environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému 
pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému 
prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému 
rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce 
vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, 
ekonomické a sociálne. Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti 
(učebné predmety). Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou 
vedomostí, špeciálnych návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi 
poznatkami, ktoré si už osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak 
dokážu skutočne pochopiť globálne problémy. Pochopenie je základnou podmienkou 
aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia. 

· Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu 
porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam 
riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných bez ohľadu na 
vek ku skúmaniu otázok ako napr. chudoba, a ich prepojenie s každodenným životom. 
Narúšaním stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne 
rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám 
v lokálnom aj globálnom meradle. 

· Finančná gramotnosť – FG -  Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, 
zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť 
celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je 
absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, 
rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho 
vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a 
neustále meniace sa ekonomické prostredie. Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte 
neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, súčasný absolvent strednej školy nebude 
vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti osobných financií ako starší, finančne gramotný 
dospelý. Finančne gramotní absolventi stredných škôl by však mali aspoň vo všeobecnosti 
chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú 
samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, 
zoči-voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto Národný štandard 
finančnej gramotnosti naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia 
pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti 
o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.  

 

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického pokynu č.21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  Pri hodnotení výsledkov za predmet ekonomika sa berie 
do úvahy najvýznamnejšia didaktická kategória – výchovnovzdelávací cieľ. V ňom sú formulované očakávané 
výsledky, ktoré sa majú vyučovaním ekonomiky dosiahnuť, a to vo vedomostiach, činnostiach, návykoch žiakov a 
pod. Vzhľadom na to, že obsah učiva z ekonomiky udáva podstatu stanovených cieľov a je vlastne prostriedkom 
na ich dosiahnutie, predmetom hodnotenia má byť obsah učiva stanovený učebnými osnovami a konkretizovaný 
v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. 

Formy zisťovania vedomostí v ekonomike sú písomné a ústne. 

Písomné formy sa používajú pri zisťovaní úrovne osvojenia správnej terminológie, základných faktov, 
porozumenia vzťahov, príčin a dôsledkov ekonomických vzťahov a väzieb.  V ekonomike  sa využíva aj  ústna 
forma, každý žiak má byť v priebehu jedného školského polroka takýmto spôsobom minimálne dvakrát 
vyskúšaný. V porovnaní s písomnou formou poskytuje príležitosť zhodnotiť nielen úroveň vedomostí, ale aj 
intelektuálnych činností, názory a postoje. 

K polročnej klasifikácii má teda žiak minimálne 3 známky. 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete ekonomika sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 
štandardami: 
- kvalita výsledkov činnosti, celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 

pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 
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- kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, 
- schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 

a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,  
- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 
- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
- dodržiavanie stanovených termínov, 
- presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu, 
- kvalita výsledkov činnosti 
- osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete ekonomika sa vyjadrujú pomocou klasifikačnej stupnice 

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

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

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

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

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

Pri písomných previerkach a vedomostných testoch bude nasledovné hodnotenie: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 85%        

2 – chválitebný menej ako  85% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 33%        
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5 –nedostatočný menej ako  33%         

 
 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Základné 
ekonomické 
pojmy 

¨ vedel používať základné ekonomické pojmy   
¨ pochopil rozdiel medzi výrobkom a tovarom 

¨ pochopil význam konkurencie v podmienkach trhovej ekonomiky 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Podnik a jeho 
hospodárenie 

¨ na príklade vysvetlil odpisovanie majetku 

¨ vedel sa orientovať v jednotlivých druhoch nákladov a výnosov 

¨ vysvetlil, kedy podnik dosahuje zisk a kedy stratu 

¨ uviedol prístupy pri stanovení ceny 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø didaktický test 

Svet práce ¨ vedel, čo má obsahovať pracovná zmluva 

¨ vedel, akým spôsobom je možné ukončiť pracovný pomer 
¨ poznal svoje práva a povinnosti pri vzniku a ukončení pracovného pomeru 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Pravidlá 
riadenia 
osobných 
financií 

¨ orientoval sa v platobnom styku 

¨ vyplnil doklady potrebné pri platobnom styku 

¨ vybral najvýhodnejší poistný produkt s ohľadom na svoje potreby 
    poznal svoje základné práva v oblasti financií 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø didaktický test 

Výchova k 
podnikaniu 

¨ vedel sa orientovať v právnych formách podnikania a charakterizoval ich 
základné črty 

¨ posúdil vhodné formy podnikania vo svojom odbore 

¨ na príklade popísal základné povinnosti podnikateľa voči štátu 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø prezentácia 

Spotrebiteľská 
výchova 

¨ orientoval sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a je schopný tieto 
práva obhajovať 

 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø didaktický test 

výstupný 
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7.2.2   Technické kreslenie  

 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 
 
 

TECNICKÉ KRESLENIE 
 
 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1,5 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 49,5 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Obsah výučby poskytuje žiakom nevyhnutné vedomosti o základoch technického kreslenia. Cieľom je 
naučiť žiakov základom zobrazovania súčiastok, kreslenie náčrtov, kótovanie, čítanie výkresov a technickej 
dokumentácie. Žiaci sa budú vedieť orientovať v príslušných normách technického kreslenia, budú poznať druhy 
výkresov, vedieť použiť druhy čiar, kótovanie, kreslenie rezov ako aj predpisovanie drsnosti a tolerancií na 
výkresoch. 

Žiaci zvládnu kreslenie jednoduchého výrobného výkresu a budú vedieť čítať schematické výkresy. Získané 
vedomosti sú základom pre ďalšie odborné predmety. Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci 
žiakov a využívaní IKT. 

Výučba bude prebiehať v bežnej triede, kde žiaci budú pracovať samostatne, ale aj v skupinách. Ďalšia výučba 
bude prebiehať v odbornej učebni výpočtovej techniky, kde budú využívať IKT. Pri cvičeniach sa trieda bude deliť 
na skupiny podľa platných predpisov. 

Ciele predmetu 

Základným cieľom predmetu je výchove žiakov k presnej, svedomitej a starostlivej práci a k zachovaniu pravidiel 
technickej komunikácie  

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci:  

- dodržiavali hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie a zdravie, 
- rozumeli základným pojmom normalizácie a poznali druhy noriem, 
- vyhľadávali, hodnotili, triedili, používali jednotlivé normy pre technické výkresy, pre typy čiar, mierky 

zobrazovania a technické písmo, 
- osvojili si základy zobrazovania jednoduchých a zložitých strojárskych súčiastok, 
- zvládli základy práce s CAD systémami, 
- ovládali základné pojmy kótovania a druhy kótovania, 
- zvládli okótovať jednouchú a zložitejšiu strojársku súčiastku, 
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- určili typ uloženia a najmenšiu a najväčšiu vôľu (presah), 
- zvládli nakresliť základné strojové súčiastky a spoje, 
- vedeli čítať jednotlivé druhy schematických výkresov, 
- zvládli montážne a schematické výkresy, 
- vedeli nakresliť výrobný výkres v programe Autodesk Inventor 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 
- charakterizovať, 

rozdeliť, vyjadriť 
funkčnosť, navrhnúť 
rozmery,  použitý 
materiál pri  výrobe 
strojárskeho výrobku, 
nakresliť ho s použitím 
IKT , pri dodržiavaní  
zásad bezpečnosti pri 
práci, ochrany  života a 
zdravia   

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- individuálna, frontálna, 
skupinová práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne formy 
grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 
- konštruktívne 

diskutovať, aktívne 
predkladať progresívne 
návrhy a pozorne 
počúvať druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z dvoch častí: 
- základné tematické celky : 

Normalizácia v technickom kreslení 
Základy zobrazovania 
Základy technického kreslenia 
Schematické výkresy 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1,5 hodiny týždenne, 48 hodín za rok) 

 

Tematický celok: Normalizácia v technickom kreslení – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- vysvetlia výhody normalizácie, 
- poznajú druhy noriem, 
- rozlišujú formáty výkresov, 
- rozlišujú druhy výkresov, 
- používajú správny typ čiar, 
- pracujú s mierkami zobrazenia, 
- nakreslia  zadanie technického písma podľa predlohy (zadanie). 

Obsahový štandard 

Normalizácia a druhy noriem. technické výkresy. miery a čiary. technické písmo 

Tematický celok: Základy zobrazovania – 12 hodín 
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Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- vymenujú zásady kreslenia, 
- vysvetlia možnosti názorného zobrazovania,  princíp pravouhlého premietania, 
- zobrazia teleso v potrebných pohľadoch, 
- nakreslia jednoduchú strojársku súčiastku podľa modelu, 

- zobrazia jednoduchú súčiastku v reze a v priereze, 
- zvládnuť základné operácie v programe Autodesk Inventor. 

Obsahový štandard 

Základy kreslenia. Názorné zobrazovania. Kolmé zobrazovania Zobrazovanie telies. Zobrazovanie súčiastok. 
Zobrazovanie rezov.  Zobrazovanie prierezov. Kreslenie v CAD programe 

 

Tematický celok: Základy technického kreslenia – 20 hodín  

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

 charakterizujú základné pojmy kótovania 

- názorne predvedú spôsoby kótovania, 
- pochopia kótovanie jednotlivých geometrických útvarov, 
- okótujú jednoduchú a zložitejšiu súčiastku, 
- zadajú tolerancie tvaru, rozmeru, polohy a hádzania, 
- určia typ uloženia a najväčšiu a najmenšiu vôľu (presah), HMR, DMR, hmr, dmr, T, 
- zadajú drsnosť povrchu, 
- nakreslia výrobný výkres, 
- prečítajú technický výkres, 
- nakreslia v CAD programe jednoduchú súčiastku v 2D. 

Obsahový štandard 

Pravidlá kótovania. Spôsoby kótovania. Usporiadanie kót. Kótovanie geom. Útvarov. Kótovanie súčiastok. 
Tolerancie. Predpisovanie tolerancií. Sústava medzných hodnôt a uložení. Drsnosť povrchu. Úprava výkresového 
listu. Kreslenie výrobného výkresu. Čítanie technických výkresov. Kreslenie súčiastok v CAD programe – 2D 

 

Tematický celok: Schematické výkresy  – 8 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- čítajú kinematickú schému, 
- čítajú elektrotechnickú schému, 
- čítajú hydraulickú schému, 
- čítajú pneumatickú schému. 

Obsahový štandard 

Kinematické schémy. Elektrotechnické schémy. Hydraulické schémy. Pneumatické schémy. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Normalizácia v  

technickom kreslení 

 

- výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- práca s normami 

- písomné a grafické dopĺňanie 

Základy zobrazovania - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné a grafické zadanie 
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Základy technického kreslenia - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné a grafické zadanie 

Schematické výkresy - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné a grafické zadanie 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Normalizácia v  
technickom 
kreslení 
 

Doc. Ing. Ján Tarbajovský, 
CSc. – Ing. Pavol Fedor: 
Technické kreslenie, 3. 
upravené vydanie, Alfa, 
Bratislava, ISBN 80-05-00361-7 
Darina Vasilková a kol. – 
Inovácie v technickej 
dokumentácii. 1999. Metodické 
centrum v Prešove, ISBN 80- 
8045-159-1 
Ing. Anton Freiwald – 
Technické kreslenie I, druhé 
vydanie, Alfa-press s. r. o., 
Bratislava, ISBN 80-89223-05-2 

Dataprojektor 
PC 
 

Normy Internet 
 

Základy 
zobrazovania 

Darina Vasilková a kol. – 
Inovácie v technickej 
dokumentácii. 1999. Metodické 
centrum v Prešove, ISBN 80- 
8045-159-1 
Ing. Anton Freiwald – 
Technické kreslenie I, druhé 
vydanie, Alfa-press s. r. o., 
Bratislava, ISBN 80-89223-05-2 

Dataprojektor 
PC 
 

Normy 
Autodesk Inventor 

Internet 

Základy 
technického 
kreslenia 

Doc. Ing. Ján Tarbajovský, 
CSc. – Ing. Pavol Fedor: 
Technické kreslenie, 3. 
upravené vydanie, Alfa, 
Bratislava, ISBN 80-05-00361-7 
Darina Vasilková a kol. – 
Inovácie v technickej 
dokumentácii. 1999. Metodické 
centrum v Prešove, ISBN 80- 
8045-159-1 
Ing. Anton Freiwald – 
Technické kreslenie I, druhé 
vydanie, Alfa-press s. r. o., 
Bratislava, ISBN 80-89223-05-2 

Dataprojektor 
PC 
 

Normy 
Autodesk Inventor 

Internet 

Schematické 
výkresy 

 
Dataprojektor 
PC 
 

Výkresy Internet 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
technické kreslenie, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom technické kreslenie 
a inými predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

Prierezové témy 

Predmetom technické kreslenie,  jednotlivými tematickými celkami,  sa prelínajú prierezové témy: 
- ochrana života a zdravia – OZO  

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ  
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Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Hodnotenie vyučujúci využíva priebežné Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby 
o kvalite výstupov žiakov, priebežné, záverečné, formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale aj 
slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, zameriava 
sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. Hodnotenie je 
sústavné a variabilné. 

Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete technické kreslenie sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný - Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
- Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí. 
- Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. 
- Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
- Ústny a písomný prejav má správny presný a výstižný. 
- Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. 
- Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
- Vie diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. 
- Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
- Je schopný samostatne študovať vhodné texty 

2 – chválitebný - Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
- Pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí postupuje 

samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
- Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 
- Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. 
- Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
- Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
- Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty 

3 – dobrý - Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami učiteľa. 
- Myslí  vcelku správne, nie je vždy tvorivo. 
- Prejavuje svoju  tvorivosť  len s usmernením vyučujúceho. 
- Ústny a písomný prejav má čiastočne správny. 
- Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni 
- Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

4 –dostatočný  - Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických zručností ja málo pohotový. 
- Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických praktických úloh zvládne iba za aktívnej 

pomoci vyučujúceho. 
- Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni. 
- Jeho myslenie nie je tvorivé 
- Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť.  
- Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 
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5 –nedostatočný - Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardami si neosvojil. 
- Vo vedomostiach a zručnostiach má závažné nedostatky. 
- Chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
- Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
- Nevie samostatne študovať. 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Normalizácia v  
technickom 
kreslení 

 

Žiak: 
¨ si osvojil pojem a výhody normalizácie, 
¨ rozpoznal druhy noriem, 

¨ rozpoznal druhy výkresov, 
¨ tvoril správnu úpravu výkresu, 
¨ určil správny druh výkresu pre zadanú súčiastku, 
¨ určil použitie jednotlivých druhov čiar, 
¨ použil správny typ čiar pre zadanú súčiastku, 
¨ pochopil pojem a použitie mierky zmenšenia, 
¨ pochopil pojem a použitie mierky zväčšenia, 
¨ nakreslil zadaný geometrický útvar v zadanej mierke, 
¨ vytvoril zadanie: Technické písmo. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

Základy 
zobrazovania 

¨zvládol zásady kreslenia, 
¨názorne predviedol možnosti názorného zobrazovania, 
¨pochopil princíp kolmého zobrazovania, 
¨správne nakreslil nárys, bokorys a pôdorys geometrického útvaru 

¨zobrazil teleso v potrebnom počte pohľadov, 
¨nakreslil jednoduchú strojársku súčiastku v reze a priereze, 
¨zvládol základné operácie v CAD programe 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

· grafické zadanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø individuálna grafická 

práca 

Základy 
technického 
kreslenia 

¨charakterizoval základné pojmy kótovania, 
¨použil správny spôsob kótovania, 
¨pochopil kótovanie jednotlivých geometrických útvarov, 
¨správne okótoval jednoduchú súčiastku, 
¨správne okótoval zložitejšiu strojársku súčiastku, 
¨zvládol určiť tolerancie tvaru, rozmeru, polohy a hádzania 

¨určil typ uloženia a najmenšiu a najväčšiu vôľu (presah), 
¨správne určil drsnosť povrchov na zadanom modely, 
¨zvládol prečítať technický výkres, 
¨nakreslil výrobný výkres podľa zadania, 
¨nakreslil v 2D strojársku súčiastku pomocou CAD programu. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

· grafické zadanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø individuálna grafická 

práca 

 

Schematické 
výkresy 

¨správne prečítal kinematickú schému, 
¨správne prečítal elektrotechnickú schému, 
¨správne prečítal hydraulickú schému, 
¨správne prečítal pneumatickú schému 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

· grafické zadanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø individuálna grafická 

práca 
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7.2.3   Elektrotechnika  

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

ELEKTROTECHNIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II  

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár     

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 2,2,2 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 192 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“  ŠVP 23,24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba I,II“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP v rámcovom učebnom pláne vyčlenil 18 hodín 
týždenne počas štúdia, z disponibilných hodín sa využilo 8,5 hodín. Na tento predmet sú vyčlenené po 2 
vyučovacie hodiny týždenne v 1., 2. aj 3.  ročníku.  

Predmet nadväzuje na učivo základnej školy, upevňuje, prehlbuje a rozširuje poznatky z elektrických javov. Na vytvorenie 

predmetu sme integrovali  obsahové štandardy „Základné pojmy“, „Jednosmerný prúd“,  „Magnetizmus 
a elektromagnetizmus“, „Striedavý prúd“, „Elektrické stroje a prístroje“, „Základy elektroniky“, „Elektrické meracie 

prístroje“, „Elektrické zariadenia vozidiel“, „Zdroje elektrickej energie motorových vozidiel“, Zapaľovanie“, „Spúšťače“, 
Osvetľovacie zariadenia a inštalácia“, „Pomocné zariadenia a prvky“, Zabezpečovacie zariadenia“, Elektrické stroje 
a prístroje, Základy elektroniky, Elektrické meracie prístroje, Elektrické zariadenia vozidiel, Zdroje elektrickej energie mot. 
vozidiel, Zapaľovanie - Konštrukcia, údržba, Spúšťače - Konštrukcia, údržba, Osvetľovacie zariadenie a inštalácia, Pomocné 
zariadenia a prvky, Zabezpečovacie zariadenia, Príprava študentov na záverečné skúšky 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi elektrickými a magnetickými javmi 
a ich aplikácia na elektronické súčiastky a elektrické zariadenia motorových vozidiel. Žiaci budú vedení 
k správnemu pochopeniu základných pojmov, zákonov, princípov a teórií, ktoré tvoria základ elektrotechnického 
poznania. Žiak získa vedomosti o základných pojmoch, názvosloví, veličinách v elektrotechnike, porozumie 
podstate elektrických a magnetických javov a ich využití v elektrických a elektronických obvodoch, získa poznatky 
o základných elektronických súčiastkach, zariadeniach a o elektrických strojoch a prístrojoch, dostane vedomosti, 
zručnosti a kompetencie, ktoré z neho spravia elektrotechnicky gramotného jedinca tak, aby vedel použiť 
a aplikovať získané poznatky v ďalších odborných predmetoch. Zvládnutie problematiky je predpokladom 
ďalšieho úspešného štúdia odborných predmetov, hlavne automobily a diagnostika motorových vozidiel.    

V rámci aplikovanej elektrotechniky sa žiaci oboznámia s problematikou výroby elektrickej energie v motorových 
vozidlách, inštaláciou, osvetlením, spúčťačmi, spôsobmi zapaľovania, zabezpečovacou technikou ako aj 
podstatou ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, základmi polovodičovej techniky a jej aplikáciou na 
motorové vozidlá. Žiak má nadobudnúť vedomosti zaradené do systematicky usporiadaných poznatkových 
štruktúr a vzťahov tak, aby boli vytvorené dobré vedomostné východiská pre nadväzujúce odborné predmety. 

Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov, aktivizujúcim formám ako sú diskusia, 
brainstorming a práca s informáciami. Okrem osvojovania si nových poznatkov elektrotechnické vzdelávanie 
poskytne žiakom možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj elektrotechniky s rozvojom automobilovej 
techniky ale aj techniky všeobecne, rozvojom nových technológií, informatizácie spoločnosti a so spôsobom 
života spoločnosti.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu elektrotechnika majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, logické myslenie, samostatnosť a tvorivosť.  
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Hodnotenie študenta je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky 
hodnotenia. 

Výučba bude realizovaná v klasických učebniach, kde žiaci budú realizovať jednoduché experimenty, 
i v elektrotechnickom laboratóriu.  Žiaci absolvujú jednodňovú exkurziu podľa odborného zamerania s orientáciou 
na automobilovú techniku ale aj tematické zájazdy na autosalóny. kde získajú základné rozširujúce poznatky 
o vývoji automobilovej techniky a jej ďalšom smerovaní.  

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo rozpracuje konkrétne ciele 
a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti 
umiestnenia absolventov.  

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať.  

Ciele predmetu 

Po absolvovaní predmetu elektrotechnika žiaci budú poznať, chápať, vedieť využiť, uplatniť základné elektrické 
javy, zákonitosti a zákony elektrotechniky v odbornej praxi i v každodennom živote. Budú sa oboznamovať 
s elektrickými a magnetickými javmi a metódami práce v odborných predmetoch. Žiaci budú pozorovať konkrétne 
elektrické javy, opisovať ich v istom usporiadaní, budú sa učiť  hľadať kauzálnu súvislosť javov. Zároveň budú 
vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a technologických 
informačných zdrojov, uplatňovať svoje vedomosti a zručnosti prakticky pri riešení problémov a úloh odborného 
zamerania. Cieľom je aj spoznávať zásahy ochrany životného prostredia človeka a ochrany jeho zdravia. Budú 
získavať zbehlosti vo vyjadrovaní vzťahov medzi elektrickými a magnetickými veličinami pomocou matematického 
aparátu, v grafických prejavoch, v jednoduchej laboratórnej technike. Osvojené vedomosti a zručnosti budú 
prakticky uplatňovať pri riešení problémov a úloh, nachádzať, hodnotiť, triediť a využívať poznatky pri slovnom aj 
písomnom formulovaní svojich technických myšlienok. Nadobudnú schopnosť získať informácie z textov a iných 
zdrojov a zaznamenávať ich. Predmet bude rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, bude prispievať k osvojeniu 
ucelených poznatkov o elektrických a magnetických javoch a ich aplikácii v elektronických súčiastkach a 
elektrických strojoch a prístrojoch, rozvíjať schopnosť správne riešiť problémové situácie reálneho života a sveta 
a pomáhať utvárať sústavu mravných hodnôt, životných cieľov a postojov.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 
-  správne sa vyjadrovať v 

materinskom jazyku v 
písomnej a hovorenej 
forme, 

-  vyjadrovať sa v jednom 
cudzom jazyku 
v písomnej aj hovorovej 
forme,  

-  riešiť matematické príklady 
a rôzne situácie,  

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

-  posudzovať vierohodnosť 
rôznych informačných 
zdrojov,  

-  formulovať, pozorovať, 
triediť a merať hypotézy,  

-  overovať a interpretovať 
získané údaje,  

-  pracovať so základnými 
informačnými a 
komunikačnými 
technológiami.  

Metódy: 

o motivačná – motivačný 
rozhovor 

o expozičná –  
demonštrovania 
a pozorovania 
vysvetľovanie, rozhovor 

o fixačná – opakovací 
rozhovor  

o žiacke experimenty 
spojené s heuristickou 
diskusiou 

 

Postupy:  

§ genetický 

§ analytický 

§ induktívno-deduktívny 

 

Žiak: 
- správne sa vyjadruje vo 

vyučovacom jazyku tak 
v písomnej ako aj 
v hovorovej forme so 
správnou formuláciou 
odbornej terminológie, 

- číta s porozumením, 
formuluje východiská pri 
riešení úloh, dedukuje 
postupy riešenia, realizuje 
zápis a volí matematicky 
správne postupy riešenia, 

- chápe a osvojuje si 
metódy informačnej a 
komunikačnej technológie 
včítane možnosti učenia 
sa formou on-line, 

- pozná možnosti, slovník, 
postupy a techniku IKT, 
využíva ich pri riešení, 

- vyhľadáva, triedi 
a spracováva informácie 
z rôznych zdrojov 
v tlačenej aj interaktívnej 
forme, triedi a aplikuje 
získané informácie 
v procese učenia, 

- jasne a vecne správne 
formuluje svoje myšlienky,  

- nachádza vzťahy medzi 
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javmi, 

- vytvára rôzne formy 
grafického znázornenia, 

- osvojil si grafickú a 
formálnu úpravu 
písomných prejavov, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 
-  prejaviť empatiu a 

sebareflexiu,  
-  pozitívne motivovať seba 

a druhých,  
-  stanoviť priority cieľov,  
-  prezentovať svoje 

myšlienky, návrhy a 
postoje,  

-  konštruktívne diskutovať, 
aktívne predkladať 
progresívne návrhy a 
pozorne počúvať druhých,  

-  rozhodnúť o výbere 
správneho názoru z 
rôznych možností,  

-  analyzovať hranice 
problému,  

- brainstorming 

- kooperatívne vyučovanie 

- skupinová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými ľuďmi,  

- navrhne spôsob, prípadne 
varianty riešenia 
problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- pozorne počúva druhých, 
je kritický a rešpektuje 
a triedi názory a výsledky 
práce iných,  

- správne a vecne 
analyzuje problém, 

- diskutuje konštruktívne, 
- rozvážne vyjadruje 

a zdôvodňuje svoje 
názory, 

- zapája sa do práce 
kolektívu, riadi 
jednoduchšie práce 
v menšom kolektíve, 
nesie zodpovednosť aj za 
prácu druhých. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z častí: 

- základné tematické celky: 
o  Základné pojmy 
o  Jednosmerný prúd 
o  Magnetizmus a elektromagnetizmus 
o  Striedavý prúd 

- rozširujúce tematické celky: 
o  Elektrické stroje a prístroje 
o  Základy polovodičovej techniky 
o  Elektrické marecie prístroje 
o  Elektrické zariadenia vozidiel, 
o  Zdroje elektrickej energie motorových vozidiel 
o  Zapaľovanie 
o  Spúšťače 
o  Osvetľovacie zariadenia a inštalácia 
o  Pomocné zariadenia a prvky 
o  Zabezpečovacie zariadenia 

 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

Tematický celok: Základné pojmy – 7 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 

- vymenujú úlohy elektrotechniky, 
- vymenujú výhody a nevýhody elektrickej energie, 
- vyjadrujú a aplikujú význam elektrotechniky  v každodennom živote, 
- opíšu stavbu atóm, 
- definujú pojmy: voľný elektrón,  elektrická vodivosť, elektrický prúd, ión, 
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- vysvetlia princíp uvoľňovania elektrónov, 
- vysvetlia princíp vedenia elektrického prúdu v látkach, 
- pomenujú rozdelenie látok podľa el. vodivosti, 
- aplikujú elektrickú vodivosť na látky v prírode, 
- uvádzajú príklady látok podľa elektrickej vodivosti a ich využitie v strojárskom a automobilovom priemysle,  
- charakterizujú elektrické pole, 
- definujú pojem elektrický stav telesa, 
- nakreslia elektrické pole okolo nabitého telesa, 
- vysvetlia pôsobenie elektricky nabitých telies a uvádzajú príklady uplatnenia nabitých telies v strojárskom 

a automobilovom priemysle. 

Obsahový štandard 

Stavba látok, elektrónová teória, rozdelenie látok podľa elektrickej vodivosti, elektrický stav telesa, elektrický 
náboj, elektrické pole, elektrický potenciál, napätie, Coulombov zákon, kondenzátor, kapacita rovinného 
kondenzátora. 

Tematický celok: Jednosmerný prúd – 15 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- nakreslia jednoduchý elektrický obvod, 
- vymenujú časti jednoduchého elektrického obvodu, 
- uvádzajú príklady elektrických spotrebičov s aplikáciou v odbore, 
- charakterizujú druhy spojovacích vodičov, 
- charakterizujú zdroj elektrického napätia – Voltov článok, 
- definujú pojem – elektrické napätie, elektrický prúd, označenia a jednotky, 
- vysvetlia rozdiel medzi primárnym a sekundárnym zdrojom napätia, 
- vysvetlia výhody akumulátorov, 
- uvádzajú rozdiel medzi svorkovým a vnútorným napätím zdroja, 
- nakreslia a vysvetlia zapojenie článkov do série a paralelne a vysvetlia význam a úlohu zapojenia, 
- aplikujú poznatky pri riešení praktických úloh,  
- definujú pojem elektrický odpor, označenie, jednotka, 
- vysvetlia princíp elektrického odporu,  
- charakterizujú odpor materiálov , 
- nakreslia zapojenie odporov do série a paralelne, 
- vypočítajú výsledný odpor kombinácie, 
- definujú pojem rezistivita, 
- definujú ohmov zákon, 
- vymenujú obmeny ohmovho zákona,  
- popíšu praktickú aplikáciu a využitie ohmovho zákona pri praktických úlohách v automobilovom priemysle, 
- charakterizujú vplyv zmien jednotlivých veličín na ostatné veličiny zákona, 
- definujú základné pojmy zložitých elektrických obvodov – uzol, slučka, vetva, 
- vysvetlia I. a II. Kirchhoffov zákon, 
- napíšu rovnice pre riešenie jednoduchého rozvetveného obvodu pomocou Kirchhoffových zákonov, 
- definujú pojem elektrická práca, elektrický výkon, 
- vyjadria vzťah pre výpočet elektrického výkonu a práce, 
- poznajú rozdiel medzi príkonom a výkonom, 
- aplikujú vzťahy pri výpočte elektrickej práce, výkonu a účinnosti, 
- definujú pojem účinnosť a straty elektrických zariadení, 
- aplikujú vzťah pre výpočet účinnosti a strát,  
- vysvetlia podstatu premeny elektrickej energie na teplo, 
- uvádzajú príklady na jednotlivé druhy elektrického tepla, 
- premieňajú jednotky práce a tepla. 

Obsahový štandard 

Podstata, jednoduchý elektrický obvod, zdroje elektrického napätia, spájanie zdrojov, elektrický odpor, závislosť 
odporu od materiálu a teploty, Ohmov zákon, rezistory, spájanie rezistorov, Kirchhoffove zákony, elektrický výkon, 
práca, Joulov-Lenzov zákon, účinnosť a straty v elektrickom zariadení, elektrolýza a jej praktické využitie, vplyv 
jednosmerného prúdu na ľudský organizmus. 

Tematický celok: Magnetizmus a elektromagnetizmus – 11 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- vysvetlia pojem trvalý magnet, rozdelia trvalé magnety, charakterizujú  magnetické pole, nakreslia 

magnetické pole tyčového magnetu, 
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- vysvetlia silové účinky magnetov, 
- charakterizujú magnetickosť látok,  
- uvádzajú príklady látok magnetických a nemagnetických, 
- definujú magnetické veličiny, 
- vyjadrujú vzťahy medzi jednotlivými veličinami, 
- vysvetlia pojem vtekajúci a vytekajúci prúd, nakreslia magnetické pole okolo priameho vodiča,  
- nakreslia magnetické pole okolo valcovej cievky, 
- definujú a aplikujú pravidlá pre určenie smeru magnetického poľa,  
- charakterizujú pojem elektromagnet, 
- vysvetlia princíp magnetických účinkov, 
- uvádzajú príklady využitia elektromagnetických účinkov v praxi s aplikáciou na automobilový priemysel, 
- vysvetlia silové pôsobenie magnetického poľa na vodič,  
- vysvetlia silové pôsobenie medzi dvoma rovnobežnými vodičmi, 
- vysvetlia princíp vzniku silových účinkov elektrického prúdu, 
- vysvetlia princíp silového pôsobenia na cievku a vznik otáčavého účinku, 
- uvádzajú príklady využitia otáčavého účinku cievky, 
- definujú pojem elektromagnetickej indukcie, 
- uvádzajú možnosti indukovania napätia,  
- vyjadrujú závislosť indukovaného napätia pri pohybe vodiča v magnetickom poli., 
- definujú pojem indukčnosť, charakterizujú vlastnú a vzájomnú indukčnosť. 

Obsahový štandard 

Magnety a podstata, magnetické materiály, magnetické vlastnosti látok – delenie, magnetické pole vodiča 
a cievky, dynamické účinky elektrického prúdu, silové pôsobenie magnetického poľa na vodič a cievku, 
elektromagnetická indukcia, praktické využitie elektromagnetickej indukcie, vlastná indukcia a indukčnosť cievky, 
straty vo feromagnetických látkach, využitie magnetických materiálov v praxi  - elektromagnety, relé, stýkače. 

Tematický celok: Striedavý prúd – 15 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- vymenujú a charakterizujú druhy prúdov, 
- definujú periódu, frekvenciu, ich označovanie a jednotky,  
- vysvetlia princíp vzniku striedavého napätia a prúdu sínusového priebehu, 
- nakreslia a vysvetlia otáčanie závitu v magnetickom poli, 
- vymenujú a charakterizujú hodnoty striedavého napätia a prúdu,  
- vypočítajú efektívnu a maximálnu hodnotu napätia a prúdu sínusového priebehu, 
- vysvetlia pojem fázor,  
- vymenujú zásady pre kreslenie fázorov,  
- popíšu princíp kreslenia striedavého napätia a prúdu fázorom, 
- nakreslia rezistor a kondenzátor v obvode striedavého prúdu, 
- nakreslia fázorový diagram, sínusový priebeh U, I, 
- aplikujú ohmov zákon pri riešení úloh, uvádzajú príklady, 
- nakreslia cievku v obvode striedavého prúdu, 
- definujú indukčnú reaktanciu, označenie, jednotku, 
- aplikujú ohmov zákon pri riešení úloh, 
- definujú pojem zmiešaná záťaž, impedancia, admitancia, 
- uvádzajú príklady využitia zmiešaných záťaží v praxi a určia druh záťaže podľa použitých prvkov, 
- popíšu vplyv kombinovanej záťaže na rozvodnú sieť a výkon zariadenia,   
- vymenujú druhy výkonov, ich označenie a jednotky,  
- napíšu vzťahy pre výpočet výkonov, 
- definujú pomer medzi výkonmi, 
- charakterizujú trojfázovú sústavu,  
- nakreslia sínusový priebeh a fázorové diagramy, 
- nakreslia zapojenie do hviezdy, 
- definujú druhy napätí, vodičov a ich označovanie písmenové a farebné,  
- riešia prepočet medzi napätiami, 
- vysvetlia vznik otáčavého magnetického poľa a jeho aplikáciu v praxi, 
- uvádzajú príklady využitia v automobilovom priemysle, 
- napíšu vzťahy pre výkony v 3f sústave, 
- využijú vedomosti a zručnosti pri riešení kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh. 

Obsahový štandard 

Vznik striedavého prúdu, veličiny striedavého prúdu, rezistor, kondenzátor, cievka v obvode striedavého prúdu, 
elektrický výkon striedavého prúdu, trojfázová sústava, točivé magnetické pole, vznik úrazu elektrickým prúdom, 
prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. 
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Tematický celok: Elektrické stroje a prístroje – 18 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- charakterizujú spínacie prístroje, 
- opíšu kontakty el. prístrojov a problémy pri spínaní,  
- uvádzajú príklady na zhášanie elektrického oblúka, 
- vysvetlia úlohu poistky a ističa v elektrickom obvode,  
- popíšu zloženie a druhy poistiek, 
- vysvetlia úlohu ochrán pred úrazom elektrickým. prúdom, 
- vymenujú druhy elektrických strojov podľa rôznych hľadísk,  
- popíšu zloženie transformátora, 
- vysvetlia princíp transformátora,  
- definujú prevod transformátora,  
- uvádzajú matematickú závislosť indukovaného napätia,  
- aplikujú prevod pri riešení úloh, 
- vysvetlia pojem synchrónny,  
- opísať konštrukciu synchrónneho stroja, 
- vysvetlia princíp synchrónneho stroja, 
- definujú pojmy stator a rotor, 
- vysvetlia pojem asynchrónny,  
- vysvetlia princíp asynchrónneho stroja,  
- uvádzajú príklady na použitie asynchrónnych strojov v strojárskom a automobilovom priemysle 

a každodennom živote,  
- uvádzajú spôsoby spúšťania AM a regulácie otáčok, 
- popíšu zloženie jednosmerného stroja a princíp,  
- definujú pojem a úlohu komutátora,  
- rozdelia jednosmerné stroje a uvádzajú príklady použitia jednosmerných strojov, 
- rozlíšia jednotlivé druhy strojov podľa konštrukcie, 
- vysvetlia princíp sériového motora. 

Obsahový štandard 

Elektrické spínacie prístroje, časti spínacích prístrojov, funkcie kontaktov a zhášanie elektrického oblúka, poistky 
a ističe – princíp, význam, opis vyhotovenia, využitie v elektrických a elektronických zariadeniach v automobiloch, 
rozdelenie elektrických strojov, transformátory – význam, princíp činnosti a vyhotovenia, jednofázové a trojfázové 
transformátory, druhy a použitie transformátorov, synchrónne stroje – princíp a konštrukcia, alternátory (druhy 
a použitie), motory (princíp, opis, vyhotovenie a využitie v praxi), asynchrónne stroje – princíp, konštrukcia, druhy, 
využitie v praxi, jednosmerné stroje – konštrukcia, princíp jednosmerného motora, druhy a využitie v praxi, 
dynamo, princíp činnosti, konštrukcia, zapojenie a využitie, komutátorové stroje – konštrukcia, princíp, druhy a ich 
využitie. 

Systematizácia celoročného učiva  

2. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

Tematický celok: Základy elektroniky – 18 hodín 

Výkonový štandard 
 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 

- charakterizujú štruktúru polovodičov, 
- opíšu P-N prechod, 
- vysvetlia úlohu polovodičovej  diódy, 

- vymenujú druhy polovodičových  diód, 
- popíšu usmerňovače, 
- vysvetlia typy usmerňovačov, 
- definujú tranzistory, 
- vysvetlia použitie tranzistorov v automobiloch, 
- popíšu tyristory, 
- definujú použitie tyristorov v automobiloch, 
- charakterizujú termistory, 
- vysvetlia pozistory, 

- popíšu negastory, 
- vysvetlia použitie integrovaných obvodov v automobiloch. 
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Obsahový štandard 

Štruktúra polovodičov, P-N prechod, základné typy polovodičov, polovodičová dióda, typy polovodičových diód, 
využitie polovodičových diód, zapojenia s diódami, usmerňovače, tranzistory, zapojenia s tranzistormi, tyristory, 
termistory, pozistory a ich využitie v automobiloch, negastory  a ich využitie v automobiloch, integrované obvody,  
využitie integrovaných obvodov v automobiloch. 

Tematický celok: Elektrické meracie prístroje – 18 hodín 

Výkonový štandard 

 
Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- rozdelia elektrické meracie prístroje, 
- vysvetlia dôležité údaje meracích prístrojov, 
- popíšu meracie metódy, 
- popíšu  chyby merania, 
- vysvetlia meranie elektrického prúdu a napätia, 
- zrealizujú základné elektrické merania, 
- charakterizujú meranie elektrického odporu, 
- vysvetlia digitálne meracie prístroje, 
- popíšu  chyby digitálnych meracích prístrojov, 
- definujú meranie s digitálnymi meracími prístrojmi, 
- popíšu meranie s osciloskopom, 
- vysvetlia výhody merania s osciloskopom, 
- charakterizujú nevýhody merania s osciloskopom. 

Obsahový štandard 

Základné rozdelenie meracích prístrojov, vlastnosti meracích prístrojov, dôležité údaje meracích prístrojov, 
meracie metódy a chyby merania, meranie elektrického prúdu a napätia, základné elektrické merania, meranie 
elektrického odporu, digitálne meracie prístroje, chyby digitálnych meracích prístrojov, meranie s digitálnymi 
meracími prístrojmi, meranie s osciloskopom, výhody merania s osciloskopom, nevýhody merania s osciloskopom 

Tematický celok: Elektrické zariadenia vozidiel– 10 hodín 

Výkonový štandard 

 
Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 

- charakterizujú elektrické sústavy v autách, 
- popíšu  elektrotechnické materiály v autách, 
- vysvetlia použitie vodičov v automobiloch, 
- popíšu použitie optických vodičov v automobiloch, 
- charakterizujú kontakty v automobiloch, 
- vysvetlia použitie polovodičov v automobiloch, 
- poznajú základné elektrotechnické značky, 
- popíšu čítanie elektrotechnických schém. 

Obsahový štandard  

Elektrické sústavy v autách,  elektrotechnické materiály v autách, použitie vodičov v automobiloch, použitie 
optických vodičov v automobiloch, kontakty v automobiloch, použitie polovodičov v automobiloch, základné 
elektrotechnické značky, čítanie elektrotechnických schém 

Tematický celok: Zdroje elektrickej energie motorových vozidiel – 20 hodín 

Výkonový štandard 

 
Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- charakterizujú akumulátory používané v automobiloch 
- rozdelia akumulátory používané v automobiloch 
- popíšu olovené akumulátory     
- vysvetlia nabíjanie akumulátorov  
- charakterizujú formátovanie akumulátorov 
- poznajú prevádzku a údržbu akumulátorov 
- charakterizujú alternátory 
- popíšu konštrukciu alternátorov   
- vysvetlia údržbu a opravy alternátorov 
- charakterizujú regulátory 
- vysvetlia typy regulátorov 

Obsahový štandard  



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
198 

Akumulátory používané v automobiloch, rozdelenie akumulátorov používaných v automobiloch, olovené 
akumulátory, nabíjanie akumulátorov, formátovanie akumulátorov , prevádzka a údržba akumulátorov, 
alternátory, konštrukcia alternátorov, údržba a opravy alternátorov, regulátory 
   

3. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

Tematický celok: Zapaľovanie - Konštrukcia, údržba – 19 hodín 

 

Výkonový štandard 
 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- charakterizujú zapaľovanie 
- popíšu druhy zapaľovaní 
- vysvetlia dynamo – batériové zapaľovanie 
- charakterizujú a popíšu schému zapaľovania   
- popíšu jednotlivé časti  zapaľovania 
- vysvetlia nastavenie a údržbu zapaľovania 
- charakterizujú magnetoelektrické zapaľovanie 
- popíšu princíp magnetoelektrického zapaľovania 
- vysvetlia použitie magnetoelektrického zapaľovania 
- charakterizujú bezkontaktné zapaľovania 
- popíšu princíp bezkontaktné zapaľovania 
- charakterizujú tranzistorové zapaľovanie 
- popíšu princíp tranzistorového zapaľovania 
- vysvetlia zapaľovanie ako motormanagement 
- charakterizujú smery vývoja zapaľovaní   

Obsahový štandard  

Zapaľovanie, druhy zapaľovaní, dynamo – batériové zapaľovanie, schéma zapaľovania ,  jednotlivé časti  
zapaľovania, nastavenie a údržbu zapaľovania, nastavenie a údržbu zapaľovania , magnetoelektrické 
zapaľovanie, bezkontaktné zapaľovania, tranzistorové zapaľovanie, zapaľovanie ako motormanagement,  smery 
vývoja zapaľovaní   
 

Tematický celok: Spúšťače - Konštrukcia, údržba – 14 hodín 

 

Výkonový štandard 
 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 

- charakterizujú spúšťače 
- popíšu typy spúšťačov 
- vysvetlia konštrukcie spúšťačov 
- charakterizujú systém BENDIX 
- charakterizujú spúšťač s výsuvnou kotvou 
- popíšu princíp spúšťača s výsuvným pastorkom 
- vysvetlia rotor spúšťača 
- popíšu stator spúšťača 
- charakterizujú komutátor 
- popíšu kefy spúšťača 
- charakterizujú vinutie rotora 
- charakterizujú vinutie statora 
- vysvetlia úlohu pastorka 
- popíšu brzdu rotora 
- vysvetlia údržbu spúšťačov    
- popíšu poruchy spúšťačov 

Obsahový štandard  

Spúšťače,  typy spúšťačov , konštrukcie spúšťačov , systém BENDIX , spúšťač s výsuvnou kotvou , spúšťač 
s výsuvným pastorkom , rotor spúšťača , stator spúšťača , komutátor , kefy , vinutie rotora , vinutie statora,  
pastorok , brzda rotora , údržba spúšťačov  ,  poruchy spúšťačov 

Tematický celok: Osvetľovacie zariadenie a inštalácia – 10 hodín 

 
Výkonový štandard 
 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
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- charakterizujú  zdroje svetla   
- vysvetlia výhody a nevýhody jednotlivých typov zdrojov svetla 
- charakterizujú svetlomety 
- popíšu jednotlivé typy svetlometov 
- vysvetlia výhody a nevýhody jednotlivých typov svetlometov 
- popíšu nastavovanie svetlometov 
- charakterizujú prístroje na nastavovanie svetlometov 
- charakterizujú ostatné osvetlenie automobilu 
- vysvetlia odrušovanie automobilov 
- popíšu stupne odrušenia podľa STN    

Obsahový štandard  

Zdroje svetla ,  výhody a nevýhody jednotlivých typov zdrojov svetla , svetlomety , typy svetlometov , výhody 
a nevýhody jednotlivých typov svetlometov , nastavovanie svetlometov , prístroje na nastavovanie svetlometov , 
ostatné osvetlenie automobilu , odrušovanie automobilov , stupne odrušenia podľa STN    

Tematický celok: Pomocné zariadenia a prvky – 6 hodín 

 
Výkonový štandard 
 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- charakterizujú  čidlá 
- popíšu jednotlivé typy čidiel 
- vysvetlia snímače 

- popíšu jednotlivé typy snímačov 
- charakterizujú akčné členy 
- vysvetlia funkciu stieračov 
- charakterizujú cyklovače 
- popíšu jednotlivé typy cyklovačov 
- vysvetlia automatické stieranie okien 

Obsahový štandard  

Čidlá, jednotlivé typy čidiel , snímače , jednotlivé typy snímačov , akčné členy , funkciu stieračov , cyklovače , 
jednotlivé typy cyklovačov , automatické stieranie okien 
 

Tematický celok: Zabezpečovacie zariadenia – 7 hodín 

 
Výkonový štandard 
 

Žiaci po absolvovaní študijného odboru : 
- charakterizujú  centrálne zamykanie 
- vysvetlia typy centrálnych zamykaní 
- popíšu alarmy 
- vysvetlia typy alarmov 
- charakterizujú ABS 
- charakterizujú ASR 
- vysvetlia airbag 
- popíšu typy airbagov 
 

Obsahový štandard  

Centrálne zamykanie , typy centrálnych zamykaní , alarmy , typy alarmov , ABS ,  princípy funkcie ABS , ASR , 
princípy funkcie ASR , airbag , typy airbagov 
 
Príprava študentov na záverečné skúšky 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné pojmy 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
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- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- fixačné 

- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 
 

Jednosmerný prúd 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktické 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 
 

Magnetizmus a 
elektromagnetizmus 

- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- motivačná demonštrácia 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 
 

Striedavý prúd 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- motivačná demonštrácia 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 
 

Elektrické stroje a prístroje 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- motivačná demonštrácia 
- heuristická metóda 
- heterodidaktická 
- autodidadktické 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Základy elektroniky 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Elektrické meracie prístroje 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktické 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Elektrické zariadenia vozidiel 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 
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- motivačná demonštrácia 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Zdroje elektrickej energie mot. 
vozidiel 

- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- motivačná demonštrácia 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Zapaľovanie - Konštrukcia, 
údržba 

 

- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- motivačná demonštrácia 
- heuristická metóda 
- heterodidaktická 
- autodidadktické 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Spúšťače - Konštrukcia, 
údržba 

 

- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Osvetľovacie zariadenie 
a inštalácia 

- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktické 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Pomocné zariadenia a prvky 
- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- motivačná demonštrácia 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 
- heterodidaktická 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 

Zabezpečovacie zariadenia 

 

- motivačné rozprávanie 
- motivačný rozhovor 
- expozičné 
- rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  
- problém ako motivácia 
- motivačná demonštrácia 
- sokratovský rozhovor 
- heuristická metóda 
- autodidadktické 

- individuálna práca 
- frontálna práca – hromadné 

vyučovanie, 
- práca s knihou 
- samostatná práca s knihou 
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- heterodidaktická 
- pozorovania 
- demonštračné 
- fixačné 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Základné pojmy 
· Zdeněk, Ždánský, 

Kubát: 
Elektrotechnika I.  

Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 

neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Ižo, Tököly: 
Elektrotechnické 
materiály pre 1. a 2. 

ročník SOU. ALFA 
SNTL, 1984 

· Dr. Milan Ižo: 
MATERIÁLY. ALFA 

Bratislava, 1971, 198 
strán 

Dataprojektor, 
videoprojektor  

panel NaCl, 
periodická sústava 
prvkov, stavba 
atómu – film, 
súprava pre 
elektrostatiku 

 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 

 

Jednosmerný 
prúd 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: 
Elektrotechnika I.  
Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 
neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Ižo, Tököly: 
Elektrotechnické 
materiály pre 1. a 2. 
ročník SOU. ALFA 
SNTL, 1984 

·  Dr. Milan Ižo: 
MATERIÁLY. ALFA 
Bratislava, 1971, 198 
strán 

· Ing. Vojtech 
Štefankovič, Ing. 
František Tokoly: 
Elektrotechnické 
tabuľky I. ALFA 
,Bratislava, 1990, 368 
strán. 

spätný projektor 

 

 

 

videorekordér, TV 
okruh 

priesvitky 

galvanické články 

demonštračný 
panel pre 
elektrotechniku, 

akumulátorová 
batéria, 

rezistory, súprava 
pre elektrotechniku, 

demonštračná 
súprava pre 
elektro-techniku, 

žiarovky, výhrevné 
špirály 

 

 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 

 

Magnetizmus 
a elektro-
magnetizmus 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: 
Elektrotechnika I.  
Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 
neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Ižo, Tököly: 
Elektrotechnické 
materiály pre 1. a 2. 
ročník SOU. ALFA 
SNTL, 1984 

videorekordér, TV 
okruh – 
magnetické pole 

 

priesvitky, 
magnety, súprava 
pre magnetizmus, 

súbor demon-
štračný, 
magnetické 
a nemagnetické 
látky 

demonštračný 
súbor pre 
elektrotechniku, 
elektrické relé 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
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·  Dr. Milan Ižo: 
MATERIÁLY. ALFA 

Bratislava, 1971, 198 
strán 

súprava pre mag-
netizmus 

demonštračný 
súbor pre 
elektrotechniku, 
elektromotor 
demonštračný  

Striedavý prúd 
· Zdeněk, Ždánský, 

Kubát: 
Elektrotechnika I.  

Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 
neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Ižo, Tököly: 
Elektrotechnické 
materiály pre 1. a 2. 

ročník SOU. ALFA 
SNTL, 1984 

·  Dr. Milan Ižo: 
MATERIÁLY. ALFA 

Bratislava, 1971, 198 
strán 

· Ing. Vojtech 
Štefankovič, Ing. 
František Tokoly: 
Elektrotechnické 
tabuľky I. ALFA,  
Bratislava, 1990, 368 
strán. 

spätný projektor, 
videorekordér, TV 
okruh  

video – magnetické 
pole, 

 

Demonštračná 
súprava pre 
elektro-techniku, 

priesvitky, 
demonštračný 
alternátor, 

demonštračný 
panel trojfázovej 
sústavy, 

súprava pomôcok 
pre demonštráciu 
otáčavého mag 
poľa, 
demonštračný 
súbor pre 
elektrotechniku 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 

 

Elektrické 
stroje a 
prístroje 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: 
Elektrotechnika I.  
Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 

neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Ižo, Tököly: 
Elektrotechnické 
materiály pre 1. a 2. 
ročník SOU. ALFA 
SNTL, 1984 

·  Dr. Milan Ižo: 
MATERIÁLY. ALFA 
Bratislava, 1971, 198 
strán 

· Ing. Vojtech 
Štefankovič, Ing. 
František Tokoly: 
Elektrotechnické 
tabuľky I. ALFA, 

Bratislava, 1990, 368 
strán. 

kamerový systém, 

spätný projektor, 

 

Demonštračná 
súprava pre 
elektro-techniku, 

spínače, 

 priesvitky, poistky, 
ističe, prúdové 
a napäťové 
chrániče, 

demonštračný 
transformátor, 

synchrónny 
alternátor, 
asynchrónny 
motor, súbor 
demonštračný, 

jednosmerný 
sériový motor 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
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Základy 
elektroniky 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 
neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 
808629302-5, 

Dataprojektor, 
videoprojektor  

panel 
polovodičovej diódy  

tranzistor 

tyristor 

pozistor 

negastor 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
 

Elektrické 
meracie 
prístroje 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 
neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

· 808629302-5, 

spätný projektor 

 

 

 

videorekordér, TV 
okruh 

Analógový 
multimeter 

Digitálny 
multimeter 

Generátor 

Osciloskop 

Čítač 

 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
 

Elektrické 
zariadenia 
vozidiel 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 
neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

· 808629302-5, 

videorekordér, TV 
okruh – 
magnetické pole 

 

Vodiče 
v automobiloch 

Konektory 
v automobiloch 

Zastrčky a zásuvky 
v automobiloch 

Elektrické schémy 
konkrétnych 
automobilov  

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
 
 

Zdroje 
elektrickej 
energie mot. 
vozidiel 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Řešátko, Dostoupil: 
Elektrotechnika pre 
neelektrotechnické 
odbory. 1984 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

· 808629302-5, 

spätný projektor, 
videorekordér, TV 
okruh  

video – magnetické 
pole, 

 

Olovený 
automobilový 
akumulátor 

Alternátor 
automobilu 

Dynamo 
automobilu 

Nabíjačka 
automobilového 
akumulátora 

Regulátor 
alternátora 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
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Zapaľovanie - 
Konštrukcia, 
údržba 

 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Svatopluk Pavlis 
Elektrotechnika 
motorových vozidiel 
Alfa-press 2002 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

· 808629302-5, 

kamerový systém, 

spätný projektor, 

 

Elektronické 
zapaľovanie 
automobilu 

 
automobilový 
rozdeľovač 
 
magneto 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
 

Spúšťače - 
Konštrukcia, 
údržba 

 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Svatopluk Pavlis 
Elektrotechnika 
motorových vozidiel 
Alfa-press 2002 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

· 808629302-5, 

spätný projektor, 
videorekordér, TV 
okruh  

video – magnetické 
pole, 

 

Automobilový 
spúšťač 

Panel 
automobilového 
spúšťača 

kefy 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
 

Osvetľovacie 
zariadenie 
a inštalácia  

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Svatopluk Pavlis 
Elektrotechnika 
motorových vozidiel 
Alfa-press 2002 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

· 808629302-5,5, 

spätný projektor, 
videorekordér, TV 
okruh  

video – magnetické 
pole, 

 

Elektrické zdroje 
svetla 

Svetlomet 

Odrušovač 

 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
 

Pomocné 
zariadenia 
a prvky 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Svatopluk Pavlis 
Elektrotechnika 
motorových vozidiel 
Alfa-press 2002 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

808629302-5,5, 

Dataprojektor, 
videoprojektor  

Čidlá 

 Snímače 

Plavákový snímač 

Cyklovač 

 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
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Zabezpečovacie 
zariadenia 

· Zdeněk, Ždánský, 
Kubát: Elektrotechnika 
I.  

Avid Brno, 2013. 

· Svatopluk Pavlis 
Elektrotechnika 
motorových vozidiel 
Alfa-press 2002 

· Štastný, J.; Remek, B.: 
Autoelektrika a 
autoelektronika. Praha 
: T. Malina, 2003, ISBN 

· 808629302-5,5,, 

spätný projektor 

 

 

 

videorekordér, TV 
okruh 

Analógový 
multimeter 

Digitálny 
multimeter 

Generátor 

Osciloskop 

Čítač 

 

www.infovek.sk 
 
http://sk.wikipedia.org/  
 
 
www.zborovna.sk 
 
 
www.sosdvv.edupage.sk 
 
www.modernyucitel.sk 
 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
elektrotechnika, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom elektrotechnika a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky – automobiliy, diagnostika a opravy automobilov, 
autoelektronika, 

- matematika – všetky ročníky. 

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Predmetom hodnotenia bude úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov 
a vzdelávacích štandardov. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Vyučujúci využíva priebežné hodnotenie, kde žiaka hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia na 
vyučovacej hodine, ale aj súhrnné záverečné hodnotenie, pri ktorom žiaka hodnotí jednorázovo na konci 
tematického celku alebo vyučovacieho obdobia (štvrťročne, polročne, ročne).  

Súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť vlastný výkon, osobné možnosti a 
rezervy. Pravidlá hodnotenia sa pridržiavajú nasledujúceho usmernenia:  

- hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne, 
- uplatňuje sa primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, 
- výkony sa hodnotia komplexne,  
- berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka, 
- hodnotíme podľa miery splnenia (úspešnosť) daných kritérií,  
- klasifikujeme iba prebrané a upevnené učivo,  
- používame platnú klasifikačnú stupnicu,  
- v predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po vzájomnej 
- dohode,  
- písomné práce oznamujeme žiakom vopred.   

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito 
metódami, formami a prostriedkami: 

- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 
- sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 
- rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy), 
- konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, 

školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a 
špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, 

- rozhovormi so žiakom. 

Po ukončení  tematického celku alebo viacerých tematických celkov  žiak absolvuje výstupný tematický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú 
úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení pred absolvovaním didaktického testu. Hodnotiacu škálu určí 
predmetová komisia podľa platného metodického usmernenia MŠ VvaŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
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stredných škôl.  Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 
opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia žiaka. Prípravu didaktických testov, cieľových otázok pre 
skupinové práce a písomné cvičenia  zabezpečí vyučujúci. 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR.Pri 
každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. Pri hodnotení kľúčových kompetencií bude vyučujúci využívať najmä formatívne hodnotenie , 
ktoré zabezpečí vhodnú spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Počas priebehu hodnoteného obdobia bude 
skúšajúci využívať priebežné hodnotenie a na konci skúšobného obdobia použije záverečné hodnotenie. Učiteľ 
využije počas hodnoteného obdobia ústnu aj písomnú formu hodnotenia tak, aby žiak mal možnosť prezentovať 
sa obidvoma formami. Odborné kompetencie bude učiteľ hodnotiť pomocou ústnej odpovede, projektu, 
simulovaných situácií prípadne pomocou osobného rozhovoru. Kognitívne kompetencie bude učiteľ hodnotiť 
pomocou ústnych a písomných odpovedí, alebo pomocou projektu. O súhrnných písomných prácach budú 
študenti informovaní vopred. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v sa klasifikujú:  
 
• stupňom výborný (1) – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne, a chápe 
vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a 
tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s 
menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  
 
• stupňom chválitebný (2) - žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení  
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 
prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Je schopný samostatne alebo s 
menšou pomocou študovať vhodné texty.  
 
• stupňom dobrý (3) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. V 
ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.  
 
• stupňom dostatočný (4) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 
väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú závažné nedostatky. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení je nesamostatný. Jeho ústny a 
písomný prejav má spravidla závažné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby vie za pomoci učiteľa opraviť. Pri 
samostanom štúdiu má veľké nedostatky.  
 
• stupňom nedostatočný (5) - žiak si neosvojil vedomosti celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné 
nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné 
nedostatky. Je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri 
riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení nevie svoje 
vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa, je nesamostatný. V ústnom a písomnom prejave má závažné 
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.  
 
Súčasťou celkového hodnotenia žiaka je aj hodnotenie referátov, ich obsah, aktuálnosť, zaujímavosť, ako aj 
spôsob ich prezentácie. Žiak po dohode s učiteľom si môže pripraviť referáty (spracované podľa odborných 
článkov v náučnej literatúre, internete, časopise a pod.). Rozsah je 1 – 1,5 strany + obrázky. Obsah textu musí 
byť vecne a odborne správny, zaujímavý, nad rámec základného učiva a žiakovi zrozumiteľný. 
Hodnotenie je: 
stupňom výborný (1) ak žiak referát prednesie samostatne alebo je téma vysoko aktuálna a text je dobre 
spracovaný, 
stupňom chválitebný (2) ak žiak text čiastočne prečíta a dopĺňa svojím výkladom,  
stupňom dobrý (3) ak žiak text prečíta, 
stupňom dostatočný (4) ak text nie je dobre spracovaný a žiak mu celkom nerozumie,  
stupňom nedostatočný (5) ak žiak učiteľom zadaný referát neodovzdá. 
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Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Základné 
pojmy 

Žiak: 
· Vymenoval úlohy elektrotechniky, 
· uviedol výhody a nevýhody elektrickej energie, 
· vyjadril a aplikoval význam elektrotechniky  v každodennom živote,  
· popísal stavbu atóm, 

· definoval pojmy: voľný elektrón,  elektrická vodivosť, elektrický 
prúd, ión, 

· vysvetlil princíp uvoľňovania elektrónov, 
· vysvetlil princíp vedenia elektrického prúdu v látkach. 
· uviedol rozdelenie látok podľa elektrickej vodivosti, 
· aplikoval elektrickú vodivosť na látky v prírode, 
· vymenoval príklady látok podľa elektrickej vodivosti a ich využitie 

v strojárskom priemysle, 
· charakterizoval elektrické pole, 
· definoval pojem elektrický stav telesa, 
· nakreslil elektrické pole okolo nabitého telesa, 
· vysvetlil pôsobenie elektricky nabitých telies a uviedol príklady 

uplatnenia nabitých telies v strojárskom priemysle.  

· ústne skúšanie – 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

 
 

· ústna odpoveď – 
individuálne, 
frontálne 

· skupinová 
kontrolná práca 

 

Jednosmerný 
prúd 

· nakreslil jednoduchý elektrický obvod, 
· vymenoval časti jednoduchého elektrického obvodu, 
· uviedol príklady spotrebičov, 
· charakterizoval druhy spojovacích vodičov, 
· charakterizoval zdroj elektrického napätia – Voltov článok, 
· definoval pojem – elektrické napätie, elektrický prúd, označenia 

a jednotky, 

· vysvetlil rozdiel medzi primárnym a sekundárnym zdrojom napätia, 
· vysvetlil výhody akumulátorov, 
· uviedol rozdiel medzi svorkovým a vnútorným napätím zdroja, 
· nakreslil a vysvetlil zapojenie článkov do série a paralelne 

a vysvetlil význam zapojenia, 
· aplikoval poznatky pri riešení praktických úloh, 
· definoval pojem elektrický odpor, označenie, jednotka, 
· vysvetlil princíp elektrického odporu,  
· charakterizoval odpor materiálov , 
· nakreslil zapojenie odporov do série a paralelne, 

· vypočítal výsledný odpor  kombinácie, 
· definoval pojem rezistivita, 

· definoval ohmov zákon, 
· vymenoval obmeny ohmovho zákona,  
· popísal praktickú aplikáciu a využitie ohmovho zákona pri 

praktických úlohách v strojárstve, 
· charakterizoval vplyv zmien jednotlivých veličín na ostatné  
· veličiny zákona, 
· definoval základné pojmy zložitých elektrických obvodov – uzol, 

slučka, vetva, 
· vysvetlil I. a II. Kirchhoffov zákon, 
· napísal rovnice pre riešenie jednoduchého rozvetveného obvodu 

pomocou Kirchhoffových zákonov, 

· definoval pojem elektrická práca, elektrický výkon, 
· vyjadril vzťah pre výpočet elektrického výkonu a práce, 
· poznal rozdiel medzi príkonom a výkonom, 
· aplikoval vzťahy pri výpočte elektrickej práce, výkonu a účinnosti, 

· definoval pojem účinnosť a straty elektrických zariadení, 
· vedel aplikovať vzťah pre výpočet účinnosti a strát,  
· vysvetlil podstatu premeny elektrickej energie na teplo, 

· uvádzal príklady na jednotlivé druhy elektrického tepla, 
· premenil jednotky práce a tepla. 

· ústne skúšanie 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď - – 
individuálne, 
frontálne skúšanie 

· skupinová 
kontrolná práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   

odpovede 

Magnetizmus 
a elektro-
magnetizmus 

· Vysvetlil pojem trvalý magnet, rozdelil trvalé magnety, 
charakterizoval  magnetické pole, nakreslil magnetické pole 
tyčového magnetu, 

· vysvetlil silové účinky magnetov, 
· charakterizoval magnetickosť látok,  
· uvádzal príklady látok magnetických a nemagnetických, 
· definoval magnetické veličiny, 
· vyjadril vzťahy medzi jednotlivými veličinami. 

· ústne skúšanie -– 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 
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· vysvetlil pojem vtekajúci a vytekajúci prúd, nakreslil magnetické 
pole okolo priameho vodiča,  

· nakreslil magnetické pole okolo valcovej cievky, 
· definoval a aplikoval pravidlá pre určenie smeru magnetického 

poľa,  
· charakterizoval pojem elektromagnet, 

· vysvetlil princíp magnetických účinkov, 
· uviedol príklady využitia elektromagnetických účinkov v praxi, 

· vysvetlil silové pôsobenie magnetického poľa na vodič,  
· vysvetlil silové pôsobenie medzi dvoma rovnobežnými vodičmi, 
· vysvetlil princíp vzniku silových účinkov elektrického prúdu, 
· vysvetlil princíp silového pôsobenia na cievku a vznik otáčavého 

účinku, 
· vedel uviesť príklady využitia otáčavého účinku cievky, 
· definoval pojem elektromagnetickej indukcie, 

· uviedol možnosti indukovania napätia,  
· vyjadril závislosť indukovaného napätia pri pohybe vodiča 

v magnetickom poli, 

· definoval pojem indukčnosť, charakterizoval vlastnú a vzájomnú 
indukčnosť, 

· utriedil a systematizoval získané vedomosti, využil  vedomosti 
a zručnosti pri riešení kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh. 

 
 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   
    odpovede 

 

 

Striedavý prúd ¨ Vymenoval a charakterizoval druhy prúdov, 
¨ definoval periódu, frekvenciu, ich označovanie a jednotky,  

¨ vysvetlil princíp vzniku striedavého napätia a prúdu sínusového 
priebehu, 

¨ nakreslil a vysvetlil otáčanie závitu v magnetickom poli. 

¨ vymenoval a charakterizoval hodnoty striedavého napätia a prúdu,  
¨ vypočítal efektívnu a maximálnu hodnotu sínusového priebehu, 
¨ vysvetlil pojem fázor,  
¨ vymenoval zásady pre kreslenie fázorov,  
¨ popísal princíp kreslenia striedavého prúdu fázorom, 
¨ nakreslil rezistor a kondenzátor v obvode striedavého prúdu, 
¨ nakreslil fázorový diagram, sínusový priebeh U, I, 
¨ aplikoval ohmov zákon pri riešení úloh, uviedol príklady, 
¨ nakreslil cievku v obvode striedavého prúdu, 
¨ definoval indukčnú reaktanciu, označenie, jednotka, 
¨ aplikoval ohmov zákon pri riešení úloh, 
¨ definoval pojem zmiešaná záťaž, impedancia, admitancia, 
¨ uviedol príklady využitia zmiešaných záťaží v praxi a určil druh záťaže 

podľa použitých prvkov, 
¨ popísal vplyv kombinovanej záťaže na rozvodnú sieť a výkon zariadenia, 
¨ vymenoval druhy výkonov, ich označenie a jednotky,  

¨ napísal vzťahy pre výpočet výkonov, 
¨ uviedol a aplikoval vzťahy medzi výkonmi pri výpočte úloh, 
¨ nakreslil fázorový diagram výkonov, 
¨ definoval pomer medzi výkonami, 
¨ charakterizoval trojfázovú sústavu,  
¨ nakreslil sínusový priebeh a fázorové diagramy, 
¨ nakreslil zapojenie do hviezdy, 

¨ definoval druhy napätí, vodičov a ich označovanie písmenové a 
farebné,  

¨ nakreslil zapojenie do trojuholníka, 
¨ riešil prepočet medzi napätiami, 
¨ vysvetlil vznik otáčavého magnetického poľa a jeho aplikáciu 

¨ v praxi, 

¨ uviedol využitie v strojárskom priemysle, 
¨ napísal a odvodil vzťahy pre výkony v trojfázovej sústave. 
¨ využil vedomosti a zručnosti pri riešení kvalitatívnych a kvantitatívnych 

úloh. 

· ústne skúšanie– 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

 
 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   
    odpovede 
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Elektrické 
stroje a 
prístroje 

· Charakterizoval spínacie prístroje, 
· opísal kontakty el. prístrojov a problémy pri spínaní,  
· uviedol príkl  ady na zhášanie elektrického oblúka, 
· vysvetlil úlohu poistky a ističa v elektrickom obvode,  

· popísal zloženie a druhy poistiek, 

· vysvetlil úlohu ochrán pred úrazom el. prúdom, 
· vymenoval druhy elektrických strojov podľa rôznych hľadísk,  
· popísal zloženie transformátora, 
· vysvetlil princíp transformátora,  
· definoval prevod transformátora,  
· uviedol matematickú závislosť indukovaného napätia,  
· aplikoval prevod pri riešení úloh, 
· opísal konštrukciu synchrónneho stroja, 
· vysvetlil princíp synchrónneho stroja, 
· vysvetlil pojem synchrónny,  
· definoval pojmy stator, rotor, 

· vysvetlil princíp asynchrónneho stroja,  
· vysvetlil pojem asynchrónny,  
· uviedol príklady na použitie asynchrónnych strojov,  
· uviedol spôsoby spúšťania AM, reguláciu otáčok, 
· popísal zloženie jednosmerného stroja a princíp,  
· definoval pojem a úlohu komutátora,  
· rozdelil jednosmerné stroje a uviedol príklady použitia 

jednosmerných strojov, 
· rozlíšil jednotlivé druhy strojov podľa konštrukcie, 
· vysvetlil princíp sériového motora. 

· ústne skúšanie– 
individuálne, 
frontálne, skupinové 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

 
 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   
    odpovede 

 
 

Základy 
elektroniky 

· Vymenoval úlohy elektroniky, 
· uviedol výhody a nevýhody elektrickej energie, 
· vyjadril a aplikoval význam elektroniky  v každodennom živote,  
· popísal štruktúru polovodičov, 
· definoval  P-N prechod 

· vysvetlil princíp polovodičovej diódy, 
· vysvetlil princíp usmerňovačov. 
· uviedol rozdelenie tranzistorov, 

· aplikoval polovodiče do automobilového priemyslu, 
· charakterizoval termistory, 

· definoval pojem  integrovaného obvodu,.  

· ústne skúšanie – 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď – 
individuálne, 
frontálne 

· skupinová 
kontrolná práca 

 

Elektrické 
meracie 
prístroje 

· rozdelil elektrické meracie prístroje, 
· popísal vlastnosti meracích prístrojov, 
· charakterizoval druhy meracích prístrojov, 
· charakterizoval údaje na meracích prístrojoch, 
· definoval meracie metódy 

· vysvetlil chyby pri meraní, 
· vysvetlil výhody akumulátorov, 
· definoval meranie elektrického napätia, 
· vysvetlil princíp merania elektrického prúdu,  
· charakterizoval meranie elektrického odporu , 
· definoval digitálne meracie prístroje, 
· popísal meranie pomocou osciloskopu, 
· charakterizoval použitie digitálnych meracích prístrojov 

a osciloskopu v dielenskej praxi pri opravách a údržbe  automobilov 

 

· ústne skúšanie 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď - – 
individuálne, 
frontálne skúšanie 

· skupinová 
kontrolná práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   
odpovede 
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Elektrické 
zariadenia 
vozidiel 

¨ Vysvetlil pojem elektrickej sústavy v motorových vozidlách,, 
¨ charakterizoval elektrotechnické materiály v motorových vozidlách,  
¨ uvádzal príklady vodičov v automobiloch, 
¨ definoval kontakty v motorových vozidlách, 
¨ definoval a aplikoval polovodiče v automobiloch,  

¨ vysvetlil elektrotechnické značky v schémach  motorových vozidiel  , 
¨ uviedol príklady využitia elektromagnetických účinkov v praxi, 

¨ vedel čítať elektrotechnickú schému, 
¨ utriedil a systematizoval získané vedomosti, využil  vedomosti 

a zručnosti pri riešení kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh. 

· ústne skúšanie -– 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   
    odpovede 

Zdroje 
elektrickej 
energie mot. 
vozidiel 

¨ Vymenoval a charakterizoval druhy akumulátorov v motorových 
vozidlách, 

¨ definoval olovené akumulátory v motorových vozidlách,  
¨ vysvetlil princíp nabíjania nového akumulátora v motorových 

vozidlách, 
¨ vysvetlil princíp nabíjania akumulátora už v prevádzke v motorových 

vozidlách 

¨ popísal prevádzku a údržbu akumulátora v motorových vozidlách, 
¨ definoval automobilový alternátor, 
¨ popísal konštrukciu alternátora, 
¨ uviedol princíp činnosti alternátora, 
¨ definoval údržbualternátora, 
¨ charakterizoval opravy alternátorov,  
¨ definoval typy regulátorov napätia 

¨ využil vedomosti a zručnosti pri riešení kvalitatívnych 
a kvantitatívnych úloh. 

· ústne skúšanie– 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   
    odpovede 
 

Zapaľovanie - 
Konštrukcia, 
údržba 

· Charakterizoval zapaľovanie paliva v automobiloch, 
· opísal druhy zapaľovaní paliva v automobiloch,  

· popísal batériové zapaľovanie paliva v automobiloch, 
· vysvetlil úlohu ochrán pred úrazom el. prúdom,,  
· popísal schému zapaľovania paliva v automobiloch,, 
· vysvetlil princíp jednotlivých častí zapaľovania paliva v 

automobiloch,  

· definoval nastavenie zapaľovania paliva v automobiloch, 
· uviedol údržbu zapaľovania paliva v automobiloch, 
· opísal magnetové zapaľovanie paliva v automobiloch, 
· vysvetlil princíp synchrónneho stroja, 
· vysvetlil princíp zapaľovania paliva v automobiloch,,  
· definoval použitie magnetového zapaľovania paliva v automobiloch, 
· vysvetlil princíp bezkontaktného zapaľovania paliva v 

automobiloch,  

· vysvetlil tranzistorové zapaľovanie,  
· uviedol príklady zapaľovania paliva v automobiloch ako 

motomanagementu,  

· uviedol smery vývoja zapaľovaní paliva v automobiloch, 

· ústne skúšanie– 
individuálne, 
frontálne, skupinové 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

· didaktický test 
- kombinovaný  -   
    tvorené a výberové   
    odpovede 
 
 

Spúšťače - 
Konštrukcia, 
údržba 

 

 

· Vymenoval typy spúšťačov v automobiloch, 
· uviedol výhody a nevýhody jednotlivých typov  spúšťačov v 

automobiloch,,  

· popísal systém  BENDIX, 
· vysvetlil princíp spúšťača s výsuvnou kotvou, 
· vysvetlil princíp spúšťača s výsuvným pastorkom ., 

· charakterizoval rotor spúšťača, 
· definoval stator spúšťača, 
· vysvetlil komutátor spúšťač , 
· popísal kefy spúšťača,  
· vysvetlil údržbu spúšťačov 

· ústne skúšanie – 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď – 
individuálne, 
frontálne 

· skupinová 
kontrolná práca 
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Osvetľovacie 
zariadenie 
a inštalácia 

 

¨ vymenoval zdroje svetla, 

¨ uviedol príklady svetlometov, 
¨ charakterizoval nastavovanie svetlometov, 

¨ charakterizoval ostatné osvetlenie automobilu, 
¨ definoval pojem odrušovanie 

¨ vysvetlil stupne odrušenia podľa STN, 
¨ aplikoval vzťahy osvetľovacích telies automobilov 

· ústne skúšanie 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď - – 
individuálne, 
frontálne skúšanie 

· skupinová 
kontrolná práca 

 

Pomocné 
zariadenia 
a prvky 

 

¨ Vysvetlil pojem čidlo,, 
¨ vysvetlil pojem snímač, 
¨ charakterizoval akčné členy automobilov, , 
¨ definoval stierače, 
¨ vysvetlil pojem cyklovač stieračov automobilu ,  

 

· ústne skúšanie -– 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

 

Zabezpečovacie 
zariadenia 

¨ Vymenoval typy centrávnych zamykaní automobilov, 
¨ definoval pojem alarm automobilu,  

¨ vysvetlil princíp ABS 

¨ vymenoval a charakterizoval typy airbagov,  

¨ definoval pojem airbag automobilu, 
 

· ústne skúšanie– 
individuálne, 
frontálne 

- monologické  
- dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 

· krátka kontrolná 
práca 

 
Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita 
práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na 
systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snahu, 
iniciatívu, ochotu a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 
neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe 
jednotlivých známok. 
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7.2.4   Autoelektronika  

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

AUTOELEKTRONIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  druhý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Cieľom predmetu je zoznámiť žiakov so základným konštrukčným prevedením elektronických súčastí automobilu, 
princípom činnosti jednotlivých elektronických obvodov cestných motorových vozidiel. 

Vyučovací predmet autoelektronika je jedným z hlavných odborných predmetov. Svojím obsahom je zameraný na 
teoretickú časť elektronických systémov cestných motorových vozidiel, ich skupín a podskupín s prihliadnutím na 
bezpečnosť, hospodárnosť prevádzky a modernizáciu. 

Žiaci musia mať základné vedomosti o elektronických súčiastkach, získať prehľad o nových smeroch vo vývoji 
konštrukcií a materiálov cestných vozidiel, ich jednotlivých konštrukčných častí a mať znalosti o vplyvoch 
a parametroch, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť, životné prostredie a hospodárnosť prevádzky cestných motorových 
vozidiel. Vyučujúci dbá na nadväznosť s ostatnými odbornými vyučovacími predmetmi, používa odbornú 
terminológiu a úzko spolupracuje s majstrami odbornej výchovy. 

Ciele učebného predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu autoelektronika je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií 
o druhoch vozidiel, ich elektrotechnickom zložení, technickej údržbe a ošetrovaní, o ich logickom usporiadaní 
v nadväznosti na dopravné prostriedky pre rozličné využitie, o  javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi. 

Predmet umožňuje formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 
aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  

Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odbornú terminológiu, budú ovládať základné pravidlá 
bezpečnosti práce s dopravnou technikou. Osvoja si zásady v obsluhe a udržiavaní techniky, ktorých dobrou 
znalosťou a zodpovedným prístupom prispejú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a efektívnosti vo výrobe.  
Žiaci nadobudnú potrebné kompetencie ako sú ohľaduplnosť, konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen 
vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme.    

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznaním  
dopravných prostriedkov a ich správnym využívaním sa uľahčuje práca človeka a chráni životné prostredie. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

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

- slovné metódy 
(metóda práce so 
zdrojom informácií) 

- názorné metódy 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 

- formuluje svoje 
myšlienky jasne, 
zrozumiteľne 

- nachádza vzťahy 
medzi informáciami 

- číta, rozumie, triedi 
a vyhodnocuje získané 
informácie 

- overí získané 
informácie  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať a pozorne 
počúvať druhých 

- metódy 
odovzdávania 
poznatkov 

- skupinové 
vyučovanie 

- praktické metódy 

- spolupracuje pri riešení 
problémov s inými 
ľuďmi 

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z tematických celkov: 

o Bezpečnostná a zabezpečovacia technika 
o Komfortná elektronika  
o Audio a video technika 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

2. ročník (1 hodiny týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Bezpečnostná a zabezpečovacia technika – 12 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- dodržiavať hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie  a zdravie, 
- poznať systémy a prvky aktívnej bezpečnosti 
-  vysvetliť funkciu informačných systémov automobilu 
-     vysvetliť funkciu zabezpečovacích systémov automobilu 
- popísať bezpečnostné prvky automobilov 
- vysvetliť pásy s napínaním 
- popísať airbag 
- vysvetliť zabezpečovacie elektronické systémy 
- charakterizovať centrálne uzamykanie 
- popísať systémy blokovania činnosti motora 
- vysvetliť elektronické systémy monitorovania odcudzeného motorového vozidla 
Obsahový štandard 
Systémy a prvky aktívnej bezpečnosti, hygiena na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné 
prostredie  a zdravie , Informačné a zabezpečovacie systémy, Bezpečnostné prvky, Pásy s napínaním, Airbag, 
Zabezpečovacie elektronické systémy, Centrálne uzamykanie, Systémy blokovania činnosti motora, Elektronické 
systémy monitorovania odcudzeného motorového vozidla 
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Tematický celok: Komfortná elektronika – 10 hodín 
 

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- popísať elektronický informačný systém (spotreba, dojazd, priemerná rýchlosť...) 
- charakterizovať regulátor rýchlosti jazdy 
- zadefinovať vyhrievanie sedadiel 
- vysvetliť ovládanie okien, 
- popísať spôsob vetrania,  
- zadefinovať systém kúrenia 
- charakterizovať spôsob klimatizácia 
- vysvetliť palubný počítač. 

Obsahový štandard 

Elektronický informačný systém (spotreba, dojazd, priemerná rýchlosť...), Regulátor rýchlosti jazdy, Vyhrievanie 
sedadiel, Ovládanie okien, vetrania, kúrenia, Klimatizácia, Palubný počítač 
 

Tematický celok: Audio a video technika – 11 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- poznať audiotechniku v automobiloch, 
-     vysvetliť zásady montáže audiotechniky v automobiloch 
- poznať videotechniku  v automobiloch. 
- vysvetliť zásady montáže videotechniky v automobiloch 
- charakterizovať navigačné zariadenia 
- popísať spôsoby ovládania navigačných zariadení 
- vysvetliť výhody navigačných zariadení 

Obsahový štandard 

Audio, video technika ,Navigačné zariadenia 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Bezpečnostná 
a zabezpečovacia technika 

 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Komfortná elektronika - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Audio a video technika - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 
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Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Bezpečnostná 
a zabezpečovacia 
technika 

 

Svatopluk Pavlis : 
Elektrotechnika motorových 
vozidiel, Alfa- press 1997, 
ISBN 80-88811-58-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

prezentácie 

 

Komfortná 
elektronika 

Svatopluk Pavlis : 
Elektrotechnika motorových 
vozidiel, Alfa- press 1997, 
ISBN 80-88811-58-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

prezentácie 

 

Audio a video 
technika 

Svatopluk Pavlis : 
Elektrotechnika motorových 
vozidiel, Alfa- press 1997, 
ISBN 80-88811-58-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

prezentácie 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
autoelektronika, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom automobily a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne aj vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky, 
- fyzika – prvý ročník.  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR.Pri 
každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. Pri hodnotení kľúčových kompetencií bude vyučujúci využívať najmä formatívne hodnotenie , 
ktoré zabezpečí vhodnú spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Počas priebehu hodnoteného obdobia bude 
skúšajúci využívať priebežné hodnotenie a na konci skúšobného obdobia použije záverečné hodnotenie. Učiteľ 
využije počas hodnoteného obdobia ústnu aj písomnú formu hodnotenia tak, aby žiak mal možnosť prezentovať 
sa obidvoma formami. Odborné kompetencie bude učiteľ hodnotiť pomocou ústnej odpovede, projektu, 
simulovaných situácií prípadne pomocou osobného rozhovoru. Kognitívne kompetencie bude učiteľ hodnotiť 
pomocou ústnych a písomných odpovedí, alebo pomocou projektu. O súhrnných písomných prácach budú 
študenti informovaní vopred. 

Výsledky žiakov  budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov. Pri použití úloh všetkých 
úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v sa klasifikujú:  

• stupňom výborný (1) – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne, a chápe 
vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a 
tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s 
menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  
 
• stupňom chválitebný (2) - žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení  
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 
prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Je schopný samostatne alebo s 
menšou pomocou študovať vhodné texty.  
 
• stupňom dobrý (3) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. V 
ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.  
 
• stupňom dostatočný (4) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 
väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú závažné nedostatky. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení je nesamostatný. Jeho ústny a 
písomný prejav má spravidla závažné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby vie za pomoci učiteľa opraviť. Pri 
samostanom štúdiu má veľké nedostatky.  
 
• stupňom nedostatočný (5) - žiak si neosvojil vedomosti celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné 
nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné 
nedostatky. Je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri 
riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení nevie svoje 
vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa, je nesamostatný. V ústnom a písomnom prejave má závažné 
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.  
 
Súčasťou celkového hodnotenia žiaka je aj hodnotenie referátov, ich obsah, aktuálnosť, zaujímavosť, ako aj 
spôsob ich prezentácie. Žiak po dohode s učiteľom si môže pripraviť referáty (spracované podľa odborných 
článkov v náučnej literatúre, internete, časopise a pod.). Rozsah je 1 – 1,5 strany + obrázky. Obsah textu musí 
byť vecne a odborne správny, zaujímavý, nad rámec základného učiva a žiakovi zrozumiteľný. 
Hodnotenie je: 
stupňom výborný (1) ak žiak referát prednesie samostatne alebo je téma vysoko aktuálna a text je dobre 
spracovaný, 
stupňom chválitebný (2) ak žiak text čiastočne prečíta a dopĺňa svojím výkladom,  
stupňom dobrý (3) ak žiak text prečíta, 
stupňom dostatočný (4) ak text nie je dobre spracovaný a žiak mu celkom nerozumie,  
stupňom nedostatočný (5) ak žiak učiteľom zadaný referát neodovzdá. 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria: 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Bezpečnostná 
a zabezpečova
cia technika 

 

Žiak: 
¨ si osvojil pojem systémy aktívnej bezpečnosti, 
¨ si osvojil pojem  prvky aktívnej bezpečnosti, 
¨ definoval funkciu  informačných systémov, 
¨ vymenoval a popísal zabezpečovacie systémy , 
¨ charakterizoval funkciu a vymenoval druhy tlmičov a stabilizátorov, 
¨ definoval bezpečnostné prvky automobilu, 
¨ vymenoval druhy airbagov, 

¨ zadefinoval účel pásov s napínaním, 
¨ určil zabezpečovacie elektronické systémy, 
¨ vymenoval druhy systémov blokovania činnosti motora,, 
¨ vysvetlil funkciu centrálne uzamykania, 
¨ opísal funkciu elektronické systému monitorovania odcudzeného 

motorového vozidla. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
218 

Komfortná 
elektronika 

¨ vymenoval druhy elektronických informačných systémov, 
¨ charakterizoval funkciu spotreba, dojazd, priemerná rýchlosť,,  
¨ definoval funkciu regulátora  rýchlosti jazdy, 
¨ rozdelil druhy ovládania okien, 
¨ určil druhy ovládania vetrania , 
¨ vymenoval druhy kúrenia, 
¨ rozobral konštrukciu klimatizácie, 
¨ zadefinoval palubný počítač, 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Audio a video 
technika 

¨ osvojil si základy a problematiku audiotechniky, 
¨ zvládol problematiku montáže audiotechniky  v automobiloch, 
¨ vymenoval hlavné časti video techniky 

¨ charakterizoval problematiku montáže videotechniky  v automobiloch, 
¨ opísal princíp činnosti navigačné zariadenia 

¨ vysvetlil využitie navigačných zariadení , 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
219 

7.2.5   Základy strojárstva  
 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

ZÁKLADY   STROJÁRSTVA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 2  

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 66 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

 Cieľom výučby predmetu je podať žiakom ucelenú informáciu zo základov strojárstva jednotne pre 
všetky zamerania v učebnom odbore. 

Vyučovací predmet zoznamuje žiakov s ručným opracovávaním kovov, ich vlastnosťami a bezpečnosťou pri 
manipulácií s materiálom. Umožní im nadobudnúť základné vedomosti o strojových súčiastkach, ako sú 
spojovacie súčiastky, častí potrubí, časti umožňujúce pohyb a ch vzájomnej súčinnosti v mechanizmoch. Ďalej 
dostanú informácie o zdvíhacích a dopravných strojoch, o spôsobe rozvodov energií a úprave pracovného 
prostredia. Dôležitou súčasťou výučby predmetu bude oboznámenie sa s technologickými postupmi pre odbor 
aotoopravár-mechanik 

Ciele predmetu 
 

          Základným cieľom predmetu  je v osvojení si základov strojárstva, najmä opracovávania kovov, 
poznatkov o strojových súčiastkach ich spájaní a vzájomnej súčinnosti v strojových zariadeniach. Ďalším cieľom 
je získať vedomosti o technologických postupoch a ich použití v jednotlivých profesiách. Zároveň sa oboznámia s 
nepriaznivými účinkami opravárenstva na životné prostredie a spôsobmi ich zmierňovania. Cieľové zručnosti 
spočívajú v schopnosti žiakov zvládnuť základné práce pri ručnom opracovávaní a montáži jednoduchých 
mechanizmov.. 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci:  

· dodržiavali hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie a 
zdravie, 

· rozumeli základným pojmom strojárstva, 

· vedeli správne používať pracovné a ochranné prostriedky, 

· vysvetlili princíp a účel pilovania, 

· vysvetlili podstatu ručného rezania kovov, 

· popísali zákl. pohyby pri vŕtaní, 

· vysvetlili účel vyhrubovania, zahlbovania a vystružovania, 

· charakterizovali jednotlivé závity, 
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· vysvetlili princíp strihania a rovnania, 

· vysvetlili teóriu ohýbania, sekania, prebíjania, lepenia, spájkovania, nitovania, 

· vysvetli základné rozdelenie spojov z hľadiska rozoberateľnosti a fyzikálnej. 

· definovali skrutkový spoj a druhy skrutiek a matíc, 

· vymenovali druhy klinov, pier, pružín, kolíkov a čapov a spôsob vyhotovenia jednotlivých spojov, 

· vysvetlili princíp vytvorenia tlakového a zverného spoja, 

· vymenovali druhy hriadeľov, 

· vysvetlili účel hriadeľových čapov, 

· vysvetlili účel a rozdelenie ložísk, 

· vedeli správne postupy pri montáži a demontáži skrutkových, klinových spojov, 

· vysvetlili funkciu rúr a armatúr, vymenovali jednotlivé druhy  z hľadiska vhodnosti pre jednotlivé média, 

· vysvetlili význam utesňovania z hľadiska funkčnosti zariadenia a čistoty pracovného prostredia, 

· definovali mechanizmus a vedieť ich rozdeliť, 

· definovali remeňový, reťazový a ozubený prevod, 

· vymenovali mechanizmy na transformáciu pohybu, 

· vysvetlili činnosť hydraulického a pneumatického mechanizmu, 

· vedeli charakterizovať stabilné a mobilné zdvíhacie a dopravné stroje, 

· vedeli vysvetliť výhody správneho vetrania, vykurovania a odsávania, 

· vedeli správne používať mechanizované náradie pri montáži a demontáži, 

· vedeli tvoriť jednoduché technologické postupy. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- charakterizovať, 
rozdeliť, vysvetliť 
funkčnosť, navrhnúť 
zariadenia 
a materiály pri 
opracovaní 
a používaní 
kovových výrobkov 
,s využitím noriem a  
IKT , pri dodržiavaní  
zásad bezpečnosti 
pri práci, ochrany  
života a zdravia   

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne 
formy grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať 
progresívne návrhy 
a pozorne počúvať 
druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 
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Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z dvoch častí: 

- základné tematické celky : 

Ručné spracovanie kovov, 

Základné klampiarske práce, 

Spoje a spojovacie súčiastky, 

Časti spojov, 

Technológia montáže a demontáže strojových súčiastok 

Potrubia a rozvody používané v autoopravárenstve, 

Utesňovanie súčiastok a spojov, 

Mechanizmy, 

Zdvíhacie a dopravné stroje, 

Rozvody energií, 

Náradie, 

Technologické postupy. 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

Tematický celok: Ručné spracovanie kovov – 14 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- dodržuje hygienu na pracovisku - dôležitú súčasť starostlivosti o životné prostredie a zdravie pracujúcich pri 

práci s jedovatými látkami  
- dbá na čistotu na pracovisku 
- vie správne používať pracovné a ochranné prostriedky 
- vysvetlí princíp a účel pilovania 
- pozná rozdelenie pilníkov 
- vysvetlí zásady pilovania. 
- sú oboznámení so základnými pomôckami, náradím a rôznymi spôsobmi ručného opracovania kovov 
- vedia geometriu ostria nástrojov 
- vysvetlia podstatu ruč. rezania kovov 
- popíšu zákl. pohyby pri vŕtaní. 
- rozdelia a charakterizujú. vrtáky, 
- popíšu spôsoby upínania vrtákov. 
- vymenujú rezné podmienky 
- vysvetlia účel vyhrubovania, ,zahlbovania, vystružovania 
- charakterizujú jednotlivé závity, označia ich podľa STN 
 

Obsahový štandard 

Bezpešnosť a hygiena práce. Úrazy a ich predchádzanie. Osobné ochranné pracovné prostriedky. Vplyv na 
životné prostredie.Plošné meranie a orysovanie. Podstata merania. Pilovanie. Voľba druhu pilníka. Rezanie 
kovov. Vŕtanie. Technológia vŕtania. Vyhrubovanie, zahlbovanie, zabrusovanie a vystružovanie. 

 

Tematický celok: Základné klampiarske práce – 8 hoíin 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vymenujú nástroje na výrobu  vonkajších a vnútorných závitov 
- vysvetlia princíp strihania a rovnania, 
- vymenujú nástroje a popíšu ich. 
- vysvetlia teóriu ohýbania, nástroje, pomôcky 
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- vedia správne použiť sekáče pre rôzne tvrdé materiály 
- vedia postup pri lepení kovov a plastov 
- vedia chaakterizovať jednotlivé spôsoby spájkovania a vymenovať spájkovačky 
- vysvetlia rozdiely medzi spájkovanými, lepenými a nitovými spojmi 

Obsahový štandard 

Strihanie. Rovnanie. Ohýbanie. Sekanie a prebíjanie. Lepenie. Spájkovanie. Nitovanie. 
 
 

Tematický celok: Spoje a spojovacie súčiastky – 10 hodín  
 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

  
- vysvetlia základné rozdelenie spojov z hľadiska rozoberateľnosti a fyzikálnej podstaty. 
- definujú skrutkový spoj a druhy skrutiek a matíc. 
- vymenujú druhy klinov, pier, pružín, kolíkov a čapov a spôsob vyhotovenia jednotlivých spojov. 
- popíšu spôsoby vyhotovenia pružných spojov 
- vysvetlia princíp vytvorenia tlakového a zverného spoja. 
- popíšu technológiu vytvorenia zvarového spoja.  
 
Obsahový štandard 

Rozdelenie spojov. Skrutkové, klinové, kolíkové, čapové, pružné, zverné, tlakové a zvarové spoje. 

  

Tematický celok:  Časti spojov – 5 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vysvetlia účel hriadeľových čapov. 
- vysvetlia účel a rozdelenie ložísk. 
- Porovnajú výhody kĺznych a valivých ložísk z ekonomického hľadiska. 
- vysvetlia funkciu a rozdelenie spojok. 
- Vedia  rozlíšiť typy spojok. 

Obsahový štandard 

Hriadele. Hriadeľové čapy. Kĺzne ložiská. Valivé ložiská. Spojky. 
 
 

Tematický celok:  Technológia montáže a demontáže strojových súčiastok – 6 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- poznajú nepriaznivé účinky opravárenstva na ŽP a spôsobmi ich zmierňovania. 
- vedia správne postupy pri montáži a demontáži skrutkových, klinových spojov.  
- vedia správne používať náradie, pomôcky a meradlá pri montáži a demontáži perových spojov, ložísk a 

spojok 
- vedia opísať postup pri montáži a demontáži ložísk a spojok 

Obsahový štandard 

Montáž a demontáž skrutkových, klinových, kolíkových, perových spojov. Montáž a demontáž ložísk 
a spojok. 
 
 

Tematický celok:  Potrubia a rozvody používané v autoopravárenstve – 4 hodiny 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
 

- vysvetlia funkciu rúr a armatúr,  
- vymenujú jednotlivé druhy potrubia 
- vysvetlia použitie potrubia z hľadiska vhodnosti pre jednotlivé média. 
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- Charakterizujú potrubné systémy odsávania -  stacionárne a pohyblivé zariadenia 
-  
Obsahový štandard 

Palivová a chladiaca sústava. Klimatizácia a kúrenie. 

 

Tematický celok:  Utesňovanie súčiastok a spojov – 3 hodiny 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
 

- vysvetlia význam utesňovania z hľadiska funkčnosti zariadenia a čistoty pracovného prostredia 
- vymenujú jednotlivé spôsoby utesňovania ložísk. 
 
Obsahový štandard 

Utesňovanie pohyblivých a nepohyblivých spojov. Tesnenie ložísk. 

 

Tematický celok:  Mechanizmy – 7 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
 

- definujú mechanizmus a vedia ich rozdeliť 
- definujú remeňový, reťazový a ozubený prevod.  

porovnajú výhody a nevýhody jednotlivých  prevodov  
- vymenujú mechanizmy na transformáciu pohybu.  
- vymenujú časti kľukového mechanizmu a charakterizovať krátky a dlhý kľukový mechanizmus. 
- vysvetlia činnosť hydraulického a pneumatického mechanizmu. 
 
Obsahový štandard 

Definícia a rozdelenie mechanizmov. Remeňové prevody. Reťazové prevody a prevody ozubenými kolesami. 
Kinematické mechanizmy. Kľukové a kulisové mechanizmy. Hydraulické a pneumatické mechanizmy. 

 

Tematický celok:  Zdvíhacie a dopravné stroje – 2 hodiny 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
 

- vedia charakterizovať stabilné a mobilné zdvíhacie a dopravné stroje. 
 
Obsahový štandard 

Stabilné zdvíhacie a dopravné stroje. Mobilné zdvíhacie a dopravné stroje.  

 

Tematický celok:  Rozvody energií – 2 hodiny 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
 

- vedia vysvetliť výhody správneho vetrania, vykurovania a odsávania 
 
Obsahový štandard 

Vetranie a vykurovanie. Odsávanie.  

 

Tematický celok:  Náradie –1 hodina 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
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- vedia správne používať mechanizované náradie pri montáži a demontáži. 
 
Obsahový štandard 

Mechanizované náradie  

 
Tematický celok:  Technologické postupy –4 hodiny 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
 

- vedia tvoriť jednoduché technologické postupy 
- využívajú tvorivosť a  racionalizáciu každej pracovnej činnosti, 
- tvorivo a novátorsky obohacujú existujúcu technológiu 
 
Obsahový štandard 

Technologické postupy – definícia a tvorba technologických postupov. Diagnostika, prognostika v opravárenstve. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Ručné spracovanie kovov - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- práca s normami 

-  

Základné klampiarske práce - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Spoje a spojovacie súčiastky - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Časti spojov - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Technológia montáže a 
demontáže strojových 
súčiastok 

- výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Potrubia a rozvody používané 
v autoopravárenstve 

- výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Utesňovanie súčiastok a 
spojov 

- výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Mechanizmy - výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Zdvíhacie a dopravné stroje - výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 
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Rozvody energií - výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Náradie - výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- písomné  zadanie 

Technologické postupy - výkladovovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Ručné 
spracovanie 
kovov 

Vávra, P.,Leinveber, 

J.:Strojnícke tabuľky pre 
SOU. 

· Švagr, J., Vojtík, J. 

:Technológia ručného 

spracovania kovov 

· Doleček, J. Holoubek, Z.- 

Strojníctvo. 1.roč.SOU, 

· Mičkal, K., Holoubek, Z., 
Král, 

K.:-Strojníctvo I. 

. 

 

Dataprojektor 

PC 

 

Meradlá dĺžky, 
času, objemu, 
teploty,pilníky, 
Pilovanie –film 
Vrtačky, vrtáky 
Záhlbniky, 
výstružníky, 
výhrubníky Sada 
závitnikov, 
zavitových čeľustí, 
vratidla 

Internet 

Časopis Mladý 
vedec 

Základné 
klampiarske práce 

nožnice, rovnacie 
platne, ohýbačka 

Spoje a 
spojovacie 
súčiastky 

Panel spojov 

Časti spojov Hriadele, ložiská, 

spojky- lamelová, 

voľnobežná 

Technológia 
montáže a 
demontáže 
strojových 
súčiastok 

Skrutkové spoje, 
Klinové spoje, 
Kolíkové spoje, 
Perové spoje, 
Ložiská, Spojky. 

Potrubia a 
rozvody 
používané v 
autoopravárenstve 

Obraz palivovej 
sústavy           
Meotar – fólie 

Utesňovanie 
súčiastok a spojov 

tesnenia – kožené, 
gumové, kovové, 
Guffero 

Mechanizmy Modely 
mechanizmov 
Remeňový prevod 
reťazový prevod 
Prevody  ozubenými 
kolesami      
Kulisové a kľukové 
mechanizmy 

Zdvíhacie a Meotar – fólie 
zvíhacích 
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dopravné stroje a dopravných 
strojov 

Rozvody energií Meotar – fólie 
rozvodov 

Náradie Vŕtačky, 
skrutkovače 

Technologické 
postupy 

pracovné listy 
Technologické 
postupy 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu základy 
strojárstva, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom základy strojárstva a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – prvý ročník 

Prierezové témy 

Predmetom základy strojárstva,  jednotlivými tematickými celkami,  sa prelínajú prierezové témy: 

- ochrana života a zdravia – OZO  

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Hodnotenie vyučujúci využíva priebežné Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby 
o kvalite výstupov žiakov, priebežné, záverečné, formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale aj 
slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, zameriava 
sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. Hodnotenie je 
sústavné a variabilné. 

Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný 100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete technické kreslenie sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí. 
§ Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. 
§ Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
§ Ústny a písomný prejav má správny presný a výstižný. 
§ Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Vie diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
§ Je schopný samostatne študovať vhodné texty 

2 – chválitebný § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí postupuje 

samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
§ Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 
§ Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
§ Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty 

3 – dobrý § Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami učiteľa. 
§ Myslí  vcelku správne, nie je vždy tvorivo. 
§ Prejavuje svoju  tvorivosť  len s usmernením vyučujúceho. 
§ Ústny a písomný prejav má čiastočne správny. 
§ Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni 
§ Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

4 –dostatočný  § Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických zručností ja málo pohotový. 
§ Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických praktických úloh zvládne iba za aktívnej 

pomoci vyučujúceho. 
§ Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni. 
§ Jeho myslenie nie je tvorivé 
§ Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť.  
§ Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

5 –nedostatočný § Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardami si neosvojil. 
§ Vo vedomostiach a zručnostiach má závažné nedostatky. 
§ Chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
§ Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
§ Nevie samostatne študovať. 

Na hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Ručné 
spracovanie 
kovov 

Žiak: 
¨ správne vysvetlil princíp a účel pilovania 

¨ Správne rozdelil pilníky 

¨ Vysvetlil zásady pilovania. 
¨ Vedel geometriu ostria nástrojov 

¨ Vysvetlil podstatu ručného  rezania kovov 

¨ Popísal základné pohyby pri vŕtaní. 
¨ Rozdelil a charakterizoval. Vrtáky. 
¨ Popísal spôsoby upínania vrtákov. 
¨ Vymenoval rezné podmienky 

¨ Vysvetlil účel vyhrubovania, zahlbovania - vystružovania 

¨ Charakterizoval jednotlivé závity, správne ich označil podľa STN 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Základné 
klampiarske 
práce 

¨  Vymenoval nástroje na výrobu vonkajších a vnútorných závitov 

¨ Vysvetlil princíp strihania a rovnania, vymenoval nástroje a popísať 
ich. 

¨ Vysvetlil teóriu ohýbania, nástroje, pomôcky 

¨ Vedel správne použiť sekáče pre rôzne tvrdé materiály 

¨ Vedel správny postup pri lepení kovov a plastov 

¨ Vedel charakterizovať jednotlivé spôsoby spájkovania 

¨ Vymenoval všetky  spájkovačky 

¨ Vysvetlil rozdiely medzi spájkovanými, lepenými a nitovými spojmi 
¨  

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
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Spoje a 
spojovacie 
súčiastky 

¨ Určil základné rozdelenie spojov z hľadiska rozoberateľnosti a 
fyzikálnej 
¨     podstaty. 

¨ Definoval skrutkový spoj a druhy skrutiek a matíc. 
¨ Vymenoval druhy klinov, pier, pružín, kolíkov a čapov a spôsob      
¨     vyhotovenia jednotlivých spojov. 
¨ Popísal spôsoby vyhotovenia pružných spojov 

¨ Vysvetlil princíp vytvorenia tlakového  a  zverného spoja. 
¨ Popísal technológiu vytvorenia zvarového spoja  
¨ Porovnal  ich ekonomickú výhodnosť s inými spojmi 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Časti spojov 
¨ Vymenoval druhy hriadeľov 

¨ Vysvetlil účel hriadeľových čapov. 
¨ Vysvetlil účel a rozdelenie ložísk. 
¨ Porovnal výhody kĺznych a valivých ložísk z ekonomického 
hľadiska.  
¨ Vysvetlil funkciu a rozdelenie spojok. 

¨ Vedel rozlíšiť všetky typy spojok. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Technológia 
montáže a 
demontáže 
strojových 
súčiastok 

¨ Vedel správne postupy pri montáži a demontáži skrutkových, 
klinových...spojov.  

¨ vedel správne používať náradie, pomôcky a meradlá pri montáži 
a demontáži perových spojov, ložísk a spojok 

¨ Vedel správne popísať postup pri montáži a demontáži ložísk a spojok 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Potrubia a 
rozvody 
používané v 
autoopraváren
stve 

¨ Vysvetlil funkciu rúr a armatúr,  
¨ Vymenoval jednotlivé druhy  
¨ Vysvetlil použitie  z hľadiska vhodnosti pre jednotlivé média. 
¨ Charakterizoval potrubné systémy odsávania  

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Utesňovanie 
súčiastok a 
spojov 

¨ Vysvetlil význam utesňovania z hľadiska funkčnosti zariadenia a čistoty 
pracovného prostredia.  

¨ Vymenoval jednotlivé spôsoby utesňovania. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Mechanizmy 
¨ Definoval mechanizmus a vedel ich rozdeliť 
¨ Definoval remeňový, reťazový a ozubený prevod. 
¨  Porovnal výhody a nevýhody jednotlivých prevodov  
¨ Vymenoval mechanizmy na transformáciu pohybu. 
¨ Vymenoval časti kľukového mechanizmu a charakterizoval krátky 
a dlhý    
    kľukový mechanizmus. 
¨ Vysvetlil činnosť hydraulického a pneumatického mechanizmu. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Zdvíhacie a 
dopravné 
stroje 

¨ Vedel charakterizovať stabilné a mobilné zdvíhacie a dopravné 
stroje. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Rozvody 
energií 

¨ Vedel vysvetliť výhody správneho vetrania, vykurovania a 
odsávania 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Náradie 
¨ Vedel správne používať mechanizované náradie pri montáži a 
demontáži. 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Technologické 
postupy 

¨ Vedel tvoriť jednoduché technologické postupy 
¨   Rozoznal písaný TP od kresleného TP 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
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7.2.6   Strojárska technológia 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA 
 
 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24  strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autoopravár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Obsah výučby predmetu vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP „Odborné vzdelávanie“ časť „Teoretické 
vzdelávanie“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP v rámcovom učebnom pláne vyčlenil 2 hodiny týždenne v I. ročníku 
a 1 hodinu v II. ročníku. Podľa účelu v danom odbore sme z predmetov, ktoré sú súčasťou tejto vzdelávacej 
oblasti  vybrali predmet strojárska technológia v rozsahu stanovenom ŠVP .Učivo predmetu je rozdelené do 9. 
TC, ktoré sú uvedené  a popísané v učebných osnovách. 

Učivo predmetu umožňuje žiakom  získať prehľad o materiáloch používaných v strojárstve, najmä o ich 
vlastnostiach, skúšaní a označovaní, o technológiách spracovania strojárskych materiálov na polovýrobky a 
výrobky. Ťažisko obsahu tvorí dokonalé poznanie vlastnosti strojárskych materiálov, ich vlastnosti a z nich 
vyplývajúceho použitia týchto materiálov, o ich triedení a označovaní. Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu je samostatná práca žiakov, napr. určovanie materiálov podľa číselného označenia, 
vyhľadávanie ich vlastností, vyhľadávanie údajov potrebných na ich tepelné spracovanie alebo obrábanie, 
vyhľadávanie vhodných druhov hutníckych polovýrobkov, samostatné stanovenie druhu a poradie 
technologických operácií a pod. Do obsahu je zaradené aj špecifické učivo, ktoré sa aktualizuje podľa 
požiadaviek praxe, regiónu a podmienok odboru prípravy. 

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu sú hlavne vo výchove, k utváraniu komplexného názoru na prírodné deje a 
na možnosť ich využitia v praxi.  Kladením základov technického myslenia sa utvárajú zručnosti v praxi a rozvíja 
sa samostatné logické myslenie. Utvárajú sa vedomosti a zručnosti z oblasti strojov  a zariadení, ktoré sa 
používajú v technologických procesoroch.  

Výučba strojárskej technológie v rámci odborného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne 
aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť 
slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.  

Žiaci prostredníctvom odborného vzdelávania získajú vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov 
potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach. Získajú schopnosť 
zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, nová technika, 
odpady a podobne. 

Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov, aktivizujúcim formám ako sú diskusia, 
brainstorming a práca s informáciami. Okrem osvojovania si nových poznatkov odborné vzdelávanie poskytne 
žiakom možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so 
spôsobom života spoločnosti. Výučba bude prebiehať v  bežnej triede, kde žiaci budú realizovať jednoduché 
experimenty, i v odbornej učebni výpočtovej techniky, kde  budú využívať  IKT.   
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Ciele predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu strojárska technológia  je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií o strojových súčiastkach najmä o ich vlastnostiach, skúšaní a označovaní, o technológiách 
spracovania strojárskych materiálov na polovýrobky a výrobky. Ťažisko obsahu tvorí dokonalé poznanie vlastnosti 
strojárskych materiálov, ich vlastnosti a z nich vyplývajúceho použitia týchto materiálov, o ich triedení a 
označovaní.. Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu sú hlavne vo výchove, k utváraniu komplexného názoru na 
prírodné deje a na možnosť ich využitia v praxi.  Kladením základov technického myslenia sa utvárajú zručnosti v 
praxi a rozvíja sa samostatné logické myslenie.  

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci:  

- rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky,  
- chápali, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi,  
- komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov a tabuliek,  
- demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov a 

systému jednotiek SI,  
- vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom,  
- formulovali hypotézy,  
- plánovali vhodný experiment,  
- vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov,  
- organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi,  
- používali vhodné nástroje a techniku na zber dát,  
- vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- formulovať, 
pozorovať, triediť 
a merať hypotézy 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- žiacke experimenty 
spojené 
s heuristickou 
diskusiou 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne 
formy grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať 
progresívne návrhy 
a pozorne počúvať 
druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá: 

- tematické celky: 
o  Úvod do predmetu 
o  Vlastnosti technických materiálov 
o  Skúšanie technických materiálov 
o  Technické materiály 
o  Tepelné spravovanie ocele 
o  Zlievarenstvo 
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o  Tvárnenie kovov 
o  Zváranie, spájkovanie 
o  Korózia 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Úvod do predmetu  – 1 hodina 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
- vysvetlia pojem technológia, 
- objasnia procesy tvoriace strojársku technológiu, 
- vysvetlia delenie vlastností technických materiálov. 

Obsahový štandard 

Rozdelenie technológie. 

Tematický celok: Vlastnosti technických materiálov  – 4 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vysvetlia základné rozdelenie, 
- charakterizujú základné fyzikálne vlastnosti (hustota, teplota topenia, dĺžková rozťažnosť, tepelná a elektrická 

vodivosť, magnetické vlastnosti), 
- vymenujú a charakterizujú chemické vlastnosti (odolnosť voči korózii, žiaruvzdornosť, žiarupevnosť), 
- definujú mechanické vlastnosti (pružnosť, pevnosť, tvrdosť, tvárnosť, húževnatosť), 
- vymenujú a charakterizujú technologické vlastnosti (tvárnosť, zvariteľnosť, lejateľnosť, obrábateľnosť, 

odolnosť voči opotrebeniu). 

Obsahový štandard 

Fyzikálne vlastnosti, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti. 

Tematický celok: Skúšanie technických materiálov  – 4 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- charakterizujú skúšky mechanických vlastností a ich delenie, 
- popíšu statickú skúšku na ťah (skúšobné teliesko, pracovný diagram, pevnosť v ťahu, ťažnosť, Hookov 

zákon), 
- charakterizujú dynamickú skúšku, 
- popíšu skúšku tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwela, 
- objasnia účel skúšok technologických vlastností, 
- popíšu skúšku hĺbkoťažnosti, skúšky drôtov a rúrok 
- vysvetlia podstatu a výhody nedeštruktívnych skúšok, 
- popíšu kapilárnu, röntgenovú skúšku a skúšku ultrazvukom. 

Obsahový štandard 

Mechanické skúšky statické, mechanické skúšky dynamické, technologické skúšky, nedeštruktívne skúšky. 

Tematický celok: Technické materiály  – 8  hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- uvedú hľadiská delenia kovov (hustota, obsah uhlíka, teplota tavenia), 
- definujú oceľ, jej použitie, základné rozdelenie, 
- vysvetlia spôsob číselného označenia, 
- uvedú u ocelí tried 10 – 19 základné rozdelenie, 
- definujú jednotlivé druhy zliatin železa na odliatky, 
- vymenujú druhy a použitie ľahkých neželezných kovov 
- vymenujú najpoužívanejšie druhy plastov. 

Obsahový štandard 
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Rozdelenie materiálov a ich označovanie, rozdelenie ocelí a číselné označenie, výroba surového železa, výroba 
ocelí a ich označovanie, ľahké neželezné kovy, ťažké neželezné kovy, plasty. 

Tematický celok: Tepelné spracúvanie ocele  – 3 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vysvetlia podstatu a priebeh tepelného spracovania, 
- definujú žíhanie na základe diagramu Fe-Fe3C, 
- vysvetlia jednotlivé spôsoby žíhania, 
- definujú kalenie, druhy kaliacich prostredí, kaliace teploty, 
- objasnia účel popúšťania a žušľachťovania, 
- vysvetlia podstatu chemicko-tepelného spracovania. 

Obsahový štandard 

Význam a fyzikálne základy tepelného spracovania, žíhanie, kalenie, popúšťanie a zušľachťovanie, chemicko-
tepelné spracovanie. 

Tematický celok: Zlievarenstvo  – 3 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- definujú odlievanie, 
- nakreslia a vysvetlia schému výroby odliatku, 
- vysvetlia funkciu a spôsob výroby foriem a modelov (materiál, ochrana povrchu a pod.), 
- popíšu technológiu odlievania, spôsoby liatia a úpravu odliatkov. 

Obsahový štandard 

Teoretické základy lejárskej technológie, výroba foriem a modelov, odlievanie a úprava odliatkov. 

Tematický celok: Tvárnenie kovov  – 5  hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- definujú tvárnenie, nakreslia a popíšu základné spôsoby tvárnenia, 
- charakterizujú tvárnenie kovov za tepla, 
- popíšu činnosť pri ručnom kovaní, 
- definujú zápustkové kovanie, vysvetlia princíp, 
- vysvetlia podstatu priameho a protismerného pretláčania,  
- nakreslia a vysvetlia hladké a kalibrované valcovanie, 
- popíšu jednotlivé spôsoby výroby rúrok, 
- charakterizujú metódy lisovacej techniky. 

Obsahový štandard 

Tvárnenie – základné pojmy, voľné a zápustkové kovanie, pretláčanie, valcovanie, výroba rúrok, ťahanie 
a valcovanie rúrok. 

Tematický celok: Zváranie, spájkovanie – 3 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- definujú zváranie, zvariteľnosť, 
- vedia rozlíšiť základné spôsoby zvárania, 
- charakterizujú zváranie plameňom, 
- charakterizujú zváranie oblúkom, 
- charakterizujú vákuové a elektroiskrové zváranie. 

Obsahový štandard 

Zváranie – základné pojmy, zváranie plameňom, zváranie oblúkom, nové spôsoby zvárania. 

Tematický celok: Korózia – 2 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
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- objasnia podstatu a príčiny tvorby korózie, 
- vymenujú druhy korózie, 
- vymenujú spôsoby ochrany proti korózii, 
- vysvetlia príčinu korózie plastov a spôsoby ochrany pred koróziou. 

Obsahový štandard 

Korózia kovov, ochrana proti korózii. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu - motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 
 

Vlastnosti technických 
materiálov 

- motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- fixačná metóda 

- frontálna práca 
 

Skúšanie technických 
materiálov 

- motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

 

Technické materiály - motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

 

Tepelné spracovanie ocele - motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

 

Zlievarenstvo - motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

 

Tvárnenie kovov - motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

Zváranie, spákovanie - motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

Korózia - motivačný rozhovor 

- výklad 

- expozičná metóda 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

 

Prierezové témy 
 
Prierezové témy sa prelínajú obsahom vzdelávania predmetu technológa montáže. Nevyhnutnou podmienkou 
účinnosti a neformálnej realizácie tém je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.  
 

Názov 
tematického celku 

Kľúčová kompetencia Prierezová téma 

Úvod do predmetu kognitívna multikultúrna výchova 
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Vlastnosti 
technických 
materiálov 

 

komunikačná technológia 
 

mediálna výchova 

Skúšanie 
technických 
materiálov 

 

komunikačná technológia 
 

osobný a sociálny rozvoj 

 

Technické 
materiály 

 

kognitívna 

 

multikultúrna výchova 

Tepelné 
spracovanie ocele 

 
informačná technológia 

 

multikultúrna výchova 

Zlievarenstvo 

 

komunikačná technológia 
 

prezentačné zručnosti 

Tvárnenie kovov 
 

kognitívna 

 

mediálna výchova 

Zváranie, 
spákovanie 

 
informačná technológia 

 

osobný a sociálny rozvoj 

 

Korózia 

 

komunikačná technológia prezentačné zručnosti 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu základy 
strojárstva, odborný výcvik, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom základy 
strojárstva a inými predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

- matematika, fyzika – všetky ročníky 

Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia. Pri sumatívnom hodnotení žiaka bude zohľadnený aj jeho prístup k výučbe a plneniu 
svojich študijných povinností. 

Didaktické testy (priebežné aj výstupné) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, cieľové otázky  
pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci. 

Diagnostické testy nie sú hodnotené klasifikačným stupňom.  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 

 
Pri klasifikácii výsledkov v technológii montáže vzdelávacích štandardov sa hodnotí:  
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schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov informačných 
a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a 
efektívnosti rôznych postupov, 

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

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

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

porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, 
uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných 
a komunikačných technológií, 

schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete matematika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný  
§ vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na 

ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií, 
§ vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, 

kvalite a efektívnosti daných riešení, 
§ samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh, 
§ dokáže posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie, 
§ myslí logicky správne a dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti, 
§ jeho ústny aj písomný prejav je  pohotový s bohatou slovnou zásobou, 
§ svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne, 
§ grafický prejav je spravidla estetický a zrozumiteľný. 

2 – chválitebný 
§ vie analyzovať zadania a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 

riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií, 
§ vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov, 
§ samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže analyzovať 

a syntetizovať nadobudnuté vedomosti, 
§ dokáže prevažne samostatne vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie,  
§ myslí logicky správne  a dokáže  interpretovať nadobudnuté vedomosti, 
§ svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni, 
§ grafický prejav je spravidla estetický a jasný. 

3 – dobrý 
· vie zadania riešiť pomocou známych postupov a metód,  
· s pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh,  
· dokáže, spracovať, upraviť a zaznamenať, zistiť informácie,  
· dokáže  s pomocou interpretovať nadobudnuté vedomosti, 
· jeho ústny aj písomný prejav je  správny a výstižný s bežnou slovnou zásobou,  
· grafický prejav je  priemerne estetický,  
· výsledky jeho činností sú menej kvalitné,  
· svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni. 

4 –dostatočný  
· ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti,  
· postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne,  
· s pomocou učiteľa vie zistiť a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých 

zadaní,  
· vyjadruje sa jednoducho,  

· jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň,  
· výsledky jeho činnosti a jeho grafický prejav sú podpriemerné,  
· svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni. 

 5 –nedostatočný 
· nie je schopný riešiť zadania a úlohy,  
·  nemá ani základné zručnosti z práce s informačných a komunikačných technológií, nerozumie 

princípom fungovania týchto technológií,  
· osvojil si len veľmi nízku úroveň štandardu,  
· nedokáže samostatne získať a zaznamenať základné informácie,  
· dokáže riešiť len najjednoduchšie úlohy,  
· osvojené vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať ani s pomocou 

učiteľa. 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 
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Úvod              
do predmetu 

Žiak: 
¨ vysvetlil pojem technológia 

¨ objasnil procesy tvoriace strojársku technológiu 

¨ vysvetlil delenie vlastností technických materiálov 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Vlastnosti 
technických 
materiálov 

¨ charakterizoval základné fyzikálne vlastnosti (hustota, teplota topenia, 
dĺžková rozťažnosť, tepelná a elektrická vodivosť, magnetické vlastnosti) 

¨ vymenoval a charakterizoval chemické vlastnosti (odolnosť voči korózii, 
žiaruvzdornosť, žiarupevnosť) 

¨ definoval mechanické vlastnosti (pružnosť, pevnosť, tvrdosť, tvárnosť, 
húževnatosť) 

¨ vymenoval a charakterizoval technologické vlastnosti (tvárnosť, 
zvariteľnosť, lejateľnosť, obrábateľnosť, odolnosť voči opotrebeniu 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Skúšanie 
technických 
materiálov 

¨ charakterizoval skúšky mechanických vlastností a ich delenie 

¨ popísal statickú skúšku na ťah (skúšobné teliesko, pracovný diagram, 
pevnosť v ťahu, ťažnosť, Hookov zákon) 

¨ charakterizoval dynamickú skúšku 

¨ popísal skúšku tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwela 

¨ objasnil účel skúšok technologických vlastností 
¨ popísal skúšku hĺbkoťažnosti, skúšky drôtov a rúrok 

¨ vysvetlil podstatu a výhody nedeštruktívnych skúšok 

¨ popísal kapilárnu, röntgenovú skúšku a skúšku ultrazvukom 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Technické 
materiály 

¨ uviedol hľadiská delenia kovov (hustota, obsah uhlíka, teplota tavenia) 
¨ definoval oceľ, použitie, základné rozdelenie 

¨ vysvetlil spôsob číselného označenia, použitie v praxi 
¨ u ocelí tried 10 – 19 uviedol základné rozdelenie 

¨ definoval jednotlivé druhy zliatin železa na odliatky 

¨ vymenoval druhy a použitie ľahkých neželezných kovov 

¨ vymenoval druhy a použitie ťažkých neželezných kovov 

¨ vedel rozdelenie a prehľad najpoužívanejších druhov plastov 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Tepelné 
spracovanie 

¨ vysvetlil podstatu tepelného spracovania 

¨ vysvetlil priebeh tepelného spracovania 

¨ definoval žíhanie na základe diagramu Fe-Fe3C 

¨ vysvetlil jednotlivé spôsoby žíhania 

¨ definoval kalenie 

¨ definoval druhy kaliacich prostredí 
¨ definoval kaliace teploty 

¨ objasnil účel popúšťania 

¨ objasnil účel zušľachťovania 

¨ vysvetlil podstatu chemicko-tepelného spracovania 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Zlievarenstvo 
¨ definoval odlievanie, nakreslil a vysvetlil schému výroby odliatku 

¨ vysvetlil funkciu a spôsob výroby foriem a modelov 

¨ popísal technológiu odlievania, spôsob liatia a úpravu odliatkov 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

Tvárnenie 
kovov 

¨ definoval tvárnenie, nakreslil a popísal základné spôsoby tvárnenia (voľné 
kovanie, zápustkové kovanie, pretláčanie) 

¨ charakterizoval tvárnenie kovov za tepla (ohrievacie pece, kovacie pece, 
tvárniace náradie a stroje 

¨ popísal činnosť pri ručnom kovaní 
¨ definoval zápustkové kovanie, vysvetlil princíp 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 

Ø skupinová písomná 
práca 

Zváranie, 
spájkovanie 

¨ definoval zváranie, zvariteľnosť, rozlíšil základné spôsoby zvárania 

¨ charakterizoval zváranie plameňom, príslušenstvo 

¨ charakterizoval druhy plameňov 

¨ charakterizoval zváranie oblúkom (príslušenstvo, elektródy) 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 

Ø skupinová písomná 
práca 

Korózia 
¨ objasnil podstatu korózie a jej príčiny 

¨ vymenoval druhy korózií 
¨ vymenoval spôsoby ochrany proti korózii 
¨ vysvetlil príčinu korózie plastov 

¨ vysvetlil spôsoby ochrany pred koróziou 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Úvod                 
do predmetu Hluchý, M., Beneš, 

J.:Strojárska  technológia 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Pracovné listy Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Vlastnosti 
technických 
materiálov 

Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra, P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Transparent - 
základne vlastnosti 
materiálu. 

Model - 
demonštrácia 
napätia v ohybe. 

Strojnícke tab. 

Obrazy 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Skúšanie 
technických 
materiálov 

Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra, P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Skúšobné tyče, 

Trhací stroj 

Vzorky tyčí 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Technické 
materiály 

Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra, P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Film - Od rudy k 
železu, tech. železo, 
vysoká výroba 
ocele. 

neželezné kovy. 

Vzorky kovových 
materiálov, 
neželezných kovov 
a ich zliatin. 

Ukážka spájky. 

Film  prášková 
metalurgia. 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Tepelné 
spracovanie 

Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra,P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Obrazy, vzorky 
materiálov 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Zlievarenstvo 
Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra, P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Obrazy 

Jednoduché  formy 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Tvárnenie 
kovov 

Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra, P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Nožnice, film- 
Tvárnenie 

Modely na 
pretláčanie 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 

Zváranie, 
spájkovanie 

Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra, P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Obrazy, vzorky 
materiálov 

Rúrky, tyče, plechy 

USS Steel -CD 

 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 
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Korózia 
Hluchý, M., Beneš, 
J.:Strojárska  technológia 
Grec, M., Král,K.: Strojárska 
technológia 
Vávra, P.,Leinveber, 
J.:Strojnícke tabuľky pre SOU. 
Normy STN 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Náterové hmoty 

Príklady použitia 
ochrany vhodnou 
voľbou materiálu 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne cvičenia 

aplety 
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7.2.7   Automobily  

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

AUTOMOBILY 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1,5; 3,5; 1,5 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 210 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Cieľom predmetu je zoznámiť žiakov so základným konštrukčným prevedením, princípom činnosti jednotlivých 
cestných motorových vozidiel. 

Vyučovací predmet automobily je jedným z hlavných odborných predmetov. Svojím obsahom je zameraný na 
teoretickú časť konštrukcie cestných motorových vozidiel, ich skupín a podskupín s prihliadnutím na bezpečnosť, 
hospodárnosť prevádzky a modernizáciu. 

Žiaci musia mať základné vedomosti o strojových súčiastkach, získať prehľad o nových smeroch vo vývoji 
konštrukcií a materiálov cestných vozidiel, ich jednotlivých konštrukčných častí a mať znalosti o vplyvoch 
a parametroch, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť, životné prostredie a hospodárnosť prevádzky cestných motorových 
vozidiel. Musia ovládať základné technické výpočty s použitím technických tabuliek a platných noriem. 

Vyučujúci dbá na nadväznosť s ostatnými odbornými vyučovacími predmetmi, používa odbornú terminológiu 
a úzko spolupracuje s majstrami odbornej výchovy. 

Ciele učebného predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu automobily je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií 
o druhoch vozidiel, ich technickom zložení, technickej údržbe a ošetrovaní, o ich logickom usporiadaní 
v nadväznosti na dopravné prostriedky pre rozličné využitie, o  javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi. 

Predmet umožňuje formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 
aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  

Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odbornú terminológiu, budú ovládať základné pravidlá 
bezpečnosti práce s dopravnou technikou. Osvoja si zásady v obsluhe a udržiavaní techniky, ktorých dobrou 
znalosťou a zodpovedným prístupom prispejú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a efektívnosti vo výrobe.  
Žiaci nadobudnú potrebné kompetencie ako sú ohľaduplnosť, konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen 
vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme.    

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznaním  
dopravných prostriedkov a ich správnym využívaním sa uľahčuje práca človeka a chráni životné prostredie. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

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

- slovné metódy 
(metóda práce so 
zdrojom informácií) 

- názorné metódy 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 

- formuluje svoje 
myšlienky jasne, 
zrozumiteľne 

- nachádza vzťahy 
medzi informáciami 

- číta, rozumie, triedi 
a vyhodnocuje 
získané informácie 

- overí získané 
informácie  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať a pozorne 
počúvať druhých 

- metódy 
odovzdávania 
poznatkov 

- skupinové 
vyučovanie 

- praktické metódy 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi 

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z tematických celkov: 

o Podvozok 
o Prevody a prevodový mechanizmus 
o Motory 
o Palivová sústava zážihových motorov 
o Palivová sústava vznetových motorov 
o Mastiaca sústava 
o Chladiaca sústava 

 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

1. ročník (1,5 hodiny týždenne, 49,5 hodín za rok) 

Tematický celok: Podvozok – 22 hodín 

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- dodržiavať hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie  a zdravie, 
- vysvetliť funkcie rámov vozidiel, 
- poznať druhy rámov cestných motorových vozidiel, 
- definovať potrebu pruženia, 
- vymenovať spôsoby pruženia, 
- osvojiť si najmodernejšie spôsoby pruženia, 
- charakterizovať a popísať konštrukcie tlmičov a stabilizátorov, 
- vymenovať druhy náprav, 
- definovať účel náprav, 
- popis konštrukcie viacprvkových náprav, 
- definovať účel kolies a požiadavky, 
- vysvetliť vplyv „zelených“ pneumatík na životné prostredie (prierezová téma), 
- vysvetliť označovanie pneumatík, 
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- vymenovať druhy bŕzd, 
- definovať silové pomery bŕzd, 
- vysvetliť funkciu posilňovačov bŕzd, 
- vysvetliť funkciu ABS, ASR, TCS, 
- charakterizovať spomaľovacie brzdy, 
- definovať základné pojmy riadenia, 
- definovať schému riadenia, 
- zobraziť geometriu riadenia, 
- vysvetliť funkciu posilňovača riadenia. 

Obsahový štandard 

Rámy, rámy cestných motorových vozidiel, pruženie, klasické spôsoby pruženia, moderné spôsoby pruženia, 
tlmiče, nové koncepcie tlmičov, stabilizátory, tuhé nápravy, výkyvné nápravy, nápravy s viacprvkovým závesom, 
kolesá, pneumatiky, pneumatiky a životné prostredie, brzdy kvapalinové, brzdy vzduchové – tlakové, posilňovače 
bŕzd, protišmykové systémy, protipreklzové systémy, spomaľovacie brzdy, riadenie – základné pojmy, geometria 
riadenia, konštrukčné prvky riadenia, posilňovače riadenia. 

Tematický celok: Prevody a prevodový mechanizmus – 22 hodín 

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- vymenovať druhy prevodov, 
- charakterizovať spojky a popísať konštrukciu, 
- rozobrať schémy jednotlivých typov spojok, 
- opísať funkciu a vlastnosti jednotlivých prevodoviek, 
- rozpoznať zaradené rýchlostné stupne, 
- popísať schému mechanickej prevodovky, 
- vymenovať druhy rozvodoviek, 
- opísať konštrukčnú schému rozvod, 
- vysvetliť stály prevod hnacej nápravy, 
- definovať funkciu a druhy diferenciálov. 

Obsahový štandard 

Účel prevodov, rozdelenie prevodov, spojky – konštrukcia, vlastnosti a účel, trecie spojky, špeciálne spojky, 
prevodovky – konštrukcia, prevodovky – vlastnosti, mechanické prevodovky, samočinné prevodovky, spojovacie 
hriadele, kĺbové hriadele, rozvodovky – druhy, rozvodovky – konštrukcie, rozvodovky – vlastnosti, stály prevod 
hnacej nápravy, diferenciály. 
 
Systematizácia celoročného učiva – 5,5 hodín 

2. ročník (3,5 hodiny týždenne, 115,5 hodín za rok) 

Tematický celok: Motory – 70 hodín  

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- dodržiavať hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie  a zdravie, 
- osvojiť si základy a problematiku spaľovacích motorov, 
- zistiť pomocou internetových zdrojov vplyv životnej úrovne obyvateľstva na predaj motorov vyššej kubatúry 

(prierezová téma), 
- zadefinovať  pojem spaľovacie motory, 
- rozdeliť  spaľovacie motory, 
- vysvetliť základné pojmy SM, 
- zvládnuť problematiku štvordobých zážihových motorov, 
- charakterizovať časti štvordobého zážihového motora, 
- opísať princíp činnosti štvordobého zážihového motora, 
- vyznačiť na indikátorovom diagrame úvrate a ventily, 
- vysvetliť využitie energie z paliva v ZM, 
- vysvetliť a nakresliť rozvodný diagram časovania, 
- osvojiť si vyhotovenie kľukových hriadeľov a poradie zapaľovania, 
- špecifikovať rýchlostné charakteristiky motora, 
- charakterizovať dvojdobé zážihové motory, 
- vysvetliť rozdiel medzi dvoj a štvordobým motorom, 
- charakterizovať pojem vznetový motor, 
- vysvetliť princíp činnosti VM, 
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- vysvetliť pracovný obeh VM, 
- nakresliť indikátorový diagram štvordobého VM, 
- vymenovať a opísať funkciu iných konštrukcií SM, 
- vymenovať a opísať princíp hybridných pohonov, 
- opísať princíp elektrického pohonu automobilov, 
- vymenovať pevné časti motora, 
- naučiť sa konštrukciu a funkciu valcov, 
- osvojiť si funkciu kľukovej skrine, 
- vysvetliť princíp a funkciu nasávacieho potrubia, 
- vymenovať pohyblivé časti motora, 
- zadefinovať konštrukciu a druhy piestov, 
- osvojiť si význam a funkciu ojnice, 
- pochopiť transformáciu posuvného pohybu na otáčavý, 
- vysvetliť funkcie zotrvačníka, 
- osvojiť si usporiadanie a druhy ventilových rozvodov. 

Obsahový štandard 

Základné pojmy, projekt s využitím IKT, definícia spaľovacích motorov, rozdelenie spaľovacích motorov, základné 
rozmery a pojmy, štvordobé zážihové motory, hlavné časti štvordobého, princíp činnosti štvordobého, 
indikátorový diagram, účinnosť štvordobého, kruhový diagram časovania ventilov, poradie zapaľovania, 
rýchlostné charakteristiky motora, dvojdobé zážihové motory, porovnanie dvoj- a štvordobých motorov, vznetové 
motory, princíp činnosti vznetového motora, pracovný obeh vznetových motorov, motory s rotačným pohybom 
piesta, spaľovacie turbíny, hybridné pohony, elektrické pohony, pevné časti motora, valce, kľuková skriňa, 
potrubia, pohyblivé časti motora, piesty, ojnica, kľukový hriadeľ, zotrvačník, rozvodové mechanizmy. 

Tematický celok: Palivová sústava zážihových motorov – 40 hodín  

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- popísať účel a schému PS, 
- osvojiť si konštrukciu PS, 
- vymenovať vlastnosti PS, 
- osvojiť si princíp zariadení pre prívod paliva, 
- rozanalyzovať schému palivového čerpadla, 
- osvojiť si problematiku vstrekovacích systémov, 
- poznať systém Mono – Jetronic, 
- poznať systém LE – Jetronic, 
- poznať systém LH – Jetronic, 
- poznať systém K – Jetronic, 
- poznať systém KE – Jetronic, 
- poznať systém Mono – Motronic. 

Obsahový štandard 

Účel a schéma palivovej sústavy, popis konštrukcie palivovej sústavy, vlastnosti palivovej sústavy, zariadenie pre 
prívod paliva, palivové čerpadlo, vstrekovacie systémy benzínu, Mono – Jetronic, LE – Jetronic, LH – Jetronic, K 
– Jetronic, KE – Jetronic, Mono - Motronic. 

Systematizácia celoročného učiva – 5,5 hodín 

3. ročník (1,5 hodiny týždenne, 49,5 hodín za rok) 

Tematický celok: Palivová sústava vznetových motorov – 22 hodín  

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné pojmy palivovej sústavy, 
- popísať účel palivovej sústavy, 
- vymenovať hlavné časti PS, 
- popísať vlastnosti PS, 
- charakterizovať palivové potrubie, 
- opísať princíp čistenia paliva, 
- vysvetliť využitie a funkciu podávacieho čerpadla, 
- vymenovať druhy trysiek, 
- vysvetliť využitie a funkciu podávacieho čerpadla, 
- vysvetliť elektronické vstrekovan ie vznetových motorov, 
- charakterizovať systém čerpadlo – dýza, 
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- charakterizovať systém Common – Rail, 
- vysvetliť princíp a funkciu ventilov AGR. 

Obsahový štandard 

Účel a schéma palivovej sústavy, popis konštrukcie palivovej sústavy, vlastnosti palivovej sústavy, palivové 
potrubie, čističe paliva, podávacie čerpadlo, vstrekovacie trysky, mechanické vstrekovacie čerpadlo, systém 
vstrekovania s elektricky riadeným rotačným čerpadlom, systém vstrekovania čerpadlo – dýza, vstrekovací 
systém Common – Rail, spätné vedenie výfukových plynov. 

Tematický celok: Mastiaca sústava – 11 hodín  

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné pojmy mastiacej sústavy, 
- nakresliť a popísať schému mastiacej sústavy, 
- vymenovať a popísať vlastnosti motorových olejov, 
- vysvetliť princíp čistenia oleja, 
- opísať spôsoby recyklácie motorových olejov ( prierezová téma), 
- vysvetliť princíp olejového čerpadla. 

Obsahový štandard 

Základné pojmy, schéma mastenia sústavy, motorové oleje, čističe oleja, recyklácia motorových olejov, olejové 
čerpadlo. 

Tematický celok: Chladiaca sústava – 11 hodín  

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné pojmy chladiacej sústavy, 
- nakresliť a popísať schému chladiacej sústavy, 
- zadefinovať pojem chladič, 
- osvojiť si princíp čerpadla chladiacej kvapaliny, 
- charakterizovať termostat, 
- popísať vzduchové chladenie motora. 

Obsahový štandard 

Základné pojmy, schéma chladiacej sústavy, chladič, čerpadlo chladiacej kvapaliny, termostat, vzduchové 
chladenie motora. 

Systematizácia celoročného učiva – 5,5 hodín 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Podvozok - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Prevody a prevodový 
mechanizmus 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 
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- metóda kladenia otázok 

- synektika 

Motory - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Palivová sústava zážihových 
motorov 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Palivová sústava vznetových 
motorov 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Mastiaca sústava - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Chladiaca sústava - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Podvozok Ing. Zdenek Jan, Ing. 
Bronislav Ždánsky: 
Automobily 1 Podvozky. 
1.vydanie, Brno 2005. AVID, 
spol. s r. o. 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Interaktívne 
prezentácie 

Prezi 
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Prevody 
a prevodový 
mechanizmus 

Ing. Zdenek Jan, Ing. 
Bronislav Ždánsky: 
Automobily 2 Prevody.  
1.vydanie, Brno 2005. AVID, 
spol. s r. o. 
ISBN 80-903671-6-X 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Interaktívne 
prezentácie 

Prezi 

Motory 
Ing. Zdenek Jan,Ing.  
Bronislav Ždánsky: 
Automobily 3 Motory 
1.vydanie, Brno 2007. AVID, 
spol. s r. o. 
ISBN 978-80-87143-02-5 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Interaktívne 
prezentácie 

Prezi 

Palivová 
sústava 
zážihových 
motorov 

Ing. Zdenek Jan,Ing.  
Bronislav Ždánsky: 
Automobily 4 Príslušenstvo 
1. vydanie, Brno  
2008. AVID, spol. s r. o. 
ISBN 978-80-87143-02-4 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Interaktívne 
prezentácie 

Prezi 

Palivová 
sústava 
vznetových 
motorov 

Ing. Zdenek Jan,Ing.  
Bronislav Ždánsky: 
Automobily 4 Príslušenstvo 
1. vydanie, Brno  
2008. AVID, spol. s r. o. 
ISBN 978-80-87143-02-4 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Interaktívne 
prezentácie 

Prezi 

Mastiaca 
sústava 

Ing. Zdenek Jan,Ing.  
Bronislav Ždánsky: 
Automobily 3 Motory 
1.vydanie, Brno 2007. AVID, 
spol. s r. o. 
ISBN 978-80-87143-02-5 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Interaktívne 
prezentácie 

Prezi 

Chladiaca 
sústava 

Ing. Zdenek Jan,Ing.  
Bronislav Ždánsky: 
Automobily 3 Motory 
1.vydanie, Brno 2007. AVID, 
spol. s r. o. 
ISBN 978-80-87143-02-5 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Interaktívne 
prezentácie 

Prezi 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
automobily, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom automobily a inými predmetmi sa 
uplatňujú horizontálne aj vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky, 
- fyzika – prvý ročník.  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. Pri 
každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. Pri hodnotení kľúčových kompetencií bude vyučujúci využívať najmä formatívne hodnotenie, 
ktoré zabezpečí vhodnú spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Počas priebehu hodnoteného obdobia bude 
skúšajúci využívať priebežné hodnotenie a na konci skúšobného obdobia použije záverečné hodnotenie. Učiteľ 
využije počas hodnoteného obdobia ústnu aj písomnú formu hodnotenia tak, aby žiak mal možnosť prezentovať 
sa obidvoma formami. Odborné kompetencie bude učiteľ hodnotiť pomocou ústnej odpovede, projektu, 
simulovaných situácií prípadne pomocou osobného rozhovoru. Kognitívne kompetencie bude učiteľ hodnotiť 
pomocou ústnych a písomných odpovedí, alebo pomocou projektu. O súhrnných písomných prácach budú 
študenti informovaní vopred. 

Výsledky žiakov  budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov. Pri použití úloh všetkých 
úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        
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2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Výchovno-vzdelávacie výsledky v sa klasifikujú:  

• stupňom výborný (1) – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne, a chápe 
vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a 
tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s 
menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

• stupňom chválitebný (2) - žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení  

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 
prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Je schopný samostatne alebo s 
menšou pomocou študovať vhodné texty.  

• stupňom dobrý (3) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. V 
ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.  

• stupňom dostatočný (4) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 
väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú závažné nedostatky. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení je nesamostatný. Jeho ústny a 
písomný prejav má spravidla závažné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby vie za pomoci učiteľa opraviť. Pri 
samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.  

• stupňom nedostatočný (5) - žiak si neosvojil vedomosti celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné 
nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné 
nedostatky. Je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri 
riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení nevie svoje 
vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa, je nesamostatný. V ústnom a písomnom prejave má závažné 
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.  

Súčasťou celkového hodnotenia žiaka je aj hodnotenie referátov, ich obsah, aktuálnosť, zaujímavosť, ako aj 
spôsob ich prezentácie. Žiak po dohode s učiteľom si môže pripraviť referáty (spracované podľa odborných 
článkov v náučnej literatúre, internete, časopise a pod.). Rozsah je 1 – 1,5 strany + obrázky. Obsah textu musí 
byť vecne a odborne správny, zaujímavý, nad rámec základného učiva a žiakovi zrozumiteľný. 

Hodnotenie je: 

stupňom výborný (1) ak žiak referát prednesie samostatne alebo je téma vysoko aktuálna a text je dobre 
spracovaný, 

stupňom chválitebný (2) ak žiak text čiastočne prečíta a dopĺňa svojím výkladom,  

stupňom dobrý (3) ak žiak text prečíta, 

stupňom dostatočný (4) ak text nie je dobre spracovaný a žiak mu celkom nerozumie,  

stupňom nedostatočný (5) ak žiak učiteľom zadaný referát neodovzdá. 
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Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria: 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Podvozok Žiak: 
¨ si osvojil pojem cestné motorové vozidlo, 
¨ rozpoznal druhy rámov, 
¨ definoval funkciu a druhy pruženia, 
¨ vymenoval a popísal konštrukciu jednotlivých druhov pruženia, 
¨ charakterizoval funkciu a vymenoval druhy tlmičov a stabilizátorov, 
¨ definoval účel náprav, 
¨ vymenoval druhy náprav a ich použitie, 
¨ zadefinoval účel kolies a pneumatík, 
¨ vysvetlil vplyv „zelených“ pneumatík na životné prostredie (prierezová 

téma), 
¨ určil označenie pneumatiky podľa zadania, 
¨ vymenoval druhy bŕzd, 
¨ vypočítal silové pomery podľa zadania, 
¨ vysvetlil funkciu posilňovača brzdného účinku, 
¨ opísal funkciu protipreklzových a protišmykových systémov, 

¨ rozobral schému a geometriu riadenia, 

¨ popísal funkciu posilňovača riadenia. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Prevody 
a prevodový 
mechanizmus 

¨ vymenoval druhy prevodov, 

¨ charakterizoval funkciu spojok, 

¨ vymenoval druhy spojok a opísal ich konštrukciu,  

¨ definoval funkciu prevodoviek, 

¨ rozdelil druhy prevodoviek podľa konštrukcie, 
¨ určil záber kolies pri určitom rýchlostnom stupni, 
¨ vymenoval druhy rozvodoviek, 

¨ rozobral konštrukciu rozvodoviek, 
¨ zadefinoval stály prevod hnacej nápravy, 
¨ popísal druhy, časti a funkciu diferenciálu. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Motory 
¨ osvojil si základy a problematiku spaľovacích motorov, 
¨ zistil pomocou internetových zdrojov vplyv životnej úrovne obyvateľstva 

na predaj motorov vyššej kubatúry (prierezová téma), 
¨ zvládol problematiku štvordobých ZM, 
¨ vymenoval hlavné časti štvordobého ZM, 
¨ charakterizoval časti štvordobého zážihového motora, 
¨ opísal princíp činnosti štvordobého zážihového motora, 
¨ vyznačil na indikátorovom diagrame úvrate a ventily, 

¨ vysvetlil využitie energie z paliva v ZM, 

¨ vysvetlil a nakresliť rozvodný diagram časovania, 
¨ osvojil si základné vyhotovenie kľukových hriadeľov,  
¨ charakterizoval dvojdobé zážihové motory, 
¨ vysvetlil rozdiel medzi dvoj a štvordobým motorom, 
¨ charakterizoval pojem vznetový motor, 
¨ vysvetlil princíp činnosti a pracovný obeh VM, 
¨ nakreslil indikátorový diagram štvordobého VM, 
¨ vymenoval a opísať funckiu iných konštrukcií SM, 
¨ vymenoval a opísať princíp hybridných pohonov, 
¨ opísal princíp elektrického pohonu automobilov, 
¨ vymenoval pevné časti motora, 
¨ naučil sa konštrukciu a funkciu valcov, 
¨ osvojil si funkciu kľukovej skrine, 
¨ vysvetlil princíp a funkciu nasávacieho potrubia, 
¨ vymenoval pohyblivé časti motora, 
¨ zadefinoval konštrukciu a druhy piestov, 
¨ osvojil si význam a funkciu ojnice, 

¨ vysvetlil funkcie zotrvačníka, 
¨ osvojil si usporiadanie a druhy ventilových rozvodov. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Palivová 
sústava 
zážihových 
motorov 

¨ popísal účel a schému PS, 
¨ osvojil si konštrukciu PS, 
¨ vymenoval vlastnosti PS, 

¨ osvojil si princíp zariadení pre prívod paliva, 
¨ rozanalyzoval schému palivového čerpadla, 
¨ osvojil si problematiku vstrekovacích systémov, 
¨ poznal systém Mono – Jetronic, 

¨ poznal systém LE – Jetronic, 

¨ poznal systém LH – Jetronic, 

¨ poznal systém K – Jetronic, 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 
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¨ poznal systém KE – Jetronic, 

¨ poznal systém Mono – Motronic. 

Palivová 
sústava 
vznetových 
motorov 

¨ popísal účel a schému PS, 
¨ osvojil si konštrukciu PS, 
¨ vymenoval vlastnosti PS, 

¨ osvojil si problematiku palivového potrubia, 

¨ rozanalyzoval schému palivového čerpadla, 
¨ osvojil si problematiku vstrekovacích systémov, 
¨ charakterizoval systém čerpadlo – dýza, 
¨ charakterizoval systém Common – Rail, 

¨ vysvetlil princíp a funkciu ventilov AGR. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Mastiaca 
sústava 

¨ osvojil si základné pojmy mastiacej sústavy, 
¨ nakreslil a popísal schému mastiacej sústavy, 
¨ vymenoval a popísal vlastnosti motorových olejov, 
¨ vysvetlil princíp čistenia oleja, 
¨ opísať spôsoby recyklácie motorových olejov ( prierezová téma), 

¨ vysvetlil princíp olejového čerpadla. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Chladiaca 
sústava 

¨ osvojil si základné pojmy chladiacej sústavy, 
¨ nakreslil a popísal schému chladiacej sústavy, 
¨ zadefinoval pojem chladič, 
¨ osvojil si princíp čerpadla chladiacej kvapaliny, 

¨ charakterizoval termostat, 

¨ popísal vzduchové chladenie motora. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 
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7.2.8   Diagnostika a opravy automobilov  

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

DIAGNOSTIKA A OPRAVY AUTOMOBILOV 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 0, 3, 3,5 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 210 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Cieľom predmetu diagnostika a opravy automobilov je zoznámiť žiakov so základným diagnostickými metódami 
a postupmi, spôsobmi opráv a princípom činnosti jednotlivých častí cestných motorových vozidiel. 

Vyučovací predmet diagnostika a opravy automobilov je jedným z hlavných odborných predmetov. Svojím 
obsahom je zameraný na teoretickú časť diagnostiky a postupov opráv cestných motorových vozidiel, ich skupín 
a podskupín s prihliadnutím na bezpečnosť, hospodárnosť prevádzky a modernizáciu. 

Žiaci musia mať základné vedomosti o spôsobe diagnostiky jednotlivých problémov pri prevádzke automobilu 
a ich opravách, získať prehľad o nových smeroch v diagnostike automobilov a  moderných spôsobov opráv 
cestných vozidiel, ich jednotlivých konštrukčných častí a mať znalosti o vplyvoch a parametroch, ktoré ovplyvňujú 
bezpečnosť, životné prostredie a hospodárnosť prevádzky cestných motorových vozidiel. Musia ovládať základné 
technické výpočty , používať základné diagnostické nástroje a aplikovať platné STN a EN. 

Vyučujúci dbá na nadväznosť s ostatnými odbornými vyučovacími predmetmi, používa odbornú terminológiu 
a úzko spolupracuje s majstrami odbornej výchovy. 

Ciele učebného predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu diagnostika a opravy automobilov je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií o druhoch vozidiel, ich technickom zložení, technickej údržbe a ošetrovaní, o ich 
diagnostikovaní a opravách, o ich logickom usporiadaní v nadväznosti na dopravné prostriedky pre rozličné 
využitie, o  javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi. 

Predmet umožňuje formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 
aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  

Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odbornú terminológiu, budú ovládať základné pravidlá 
bezpečnosti práce s dopravnou technikou. Osvoja si zásady v obsluhe a udržiavaní techniky, ktorých dobrou 
znalosťou a zodpovedným prístupom prispejú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a efektívnosti vo výrobe.  
Žiaci nadobudnú potrebné kompetencie ako sú ohľaduplnosť, konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen 
vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme.    

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznaním  
dopravných prostriedkov a ich správnym využívaním sa uľahčuje práca človeka a chráni životné prostredie. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

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

- slovné metódy 
(metóda práce so 
zdrojom informácií) 

- názorné metódy 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 

- formuluje svoje 
myšlienky jasne, 
zrozumiteľne 

- nachádza vzťahy 
medzi informáciami 

- číta, rozumie, triedi 
a vyhodnocuje 
získané informácie 

- overí získané 
informácie  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať a pozorne 
počúvať druhých 

- metódy 
odovzdávania 
poznatkov 

- skupinové 
vyučovanie 

- praktické metódy 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi 

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z tematických celkov: 

o Základné pojmy, BOZP  
o Podvozok  
o Prevody a prevodový mechanizmus  
o Spaľovacie motory 
o Mastenie spaľovacích motorov 
o Chladenie spaľovacích motorov 
o Technický stav motorových vozidiel 
o Elektronické a doplnkové zariadenia 
o Diagnostika spaľovacích motorov 
o Palivová sústava zážihových motorov 
o Palivová sústava vznetových motorov 
o Príprava absolventa na autoopravára 

 
 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

2. ročník (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 
 

Tematický celok: Základné pojmy, BOZP – 2 hodiny  
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- dodržiavať hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie  a zdravie, 
- osvojiť si základy bezpečnosti pri práci a snažiť sa ich dodržiavať, 
- zadefinovať  základné pojmy z predmetu, 

 

 

Obsahový štandard 
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Základné pojmy,. hygiena na pracovisku, starostlivosti o životné prostredie  a zdravie, základy bezpečnosti pri 
práci 

Tematický celok: Podvozok – 36 hodín  

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- popísať účel rámov a samonosných karosérií, 
- osvojiť si princípy pruženia, 
- popísať metódy diagnostiky tlmičov automobilu, 
- vymenovať typy stabilizátorov, 
- osvojiť si diagnostiku a poruchy náprav, 
- poznať postup pri prezúvaní a vyvažovaní kolies automobilu, 
- rozanalyzovať typy ložísk použitých pri nápravách automobilov, 
- osvojiť si problematiku diagnostiky brzdového systému automobilov, 
- teoreticky poznať systém opravy brzdových systémov automobilu, 
- osvojiť si diagnostiku systému ABS, 
- popísať metódy kontroly a opravy riadenia a zavesenia kolies automobilu, 

 

Obsahový štandard 

Účel a typy rámov a karosérií, metódy diagnostiky tlmičov, poruchy náprav, postup pri prezúvaní a vyvažovaní 
kolies automobilu, problematiku diagnostiky brzdového systému automobilov, diagnostiku systému ABS, metódy 
kontroly a opravy riadenia a zavesenia kolies.  

Tematický celok: Prevody a prevodový mechanizmus  – 30 hodín  
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- popísať účel a typy spojok, 
- osvojiť si princípy porúch a údržby spojky, 
- poznať postup pri montáži a demontáži spojky, 
- popísať metódy nastavovania a opráv spojky, 
- osvojiť si princípy prevodovky, 
- poznať poruchy prevodoviek, 
- popísať metódy montáže a demontáže prevodovky, 
- vymenovať typy spojovacích hriadeľov a kĺbov, 
- popísať metódy montáže a demontáže rozvodovky, 
- osvojiť si princípy diferenciálu, 
- poznať remeňové prevody, 
- popísať metódy montáže a demontáže remeňov používaných v automobiloch, 
 
 

Obsahový štandard 

Účel a typy spojok, poruchy a údržba spojky, montáž a demontáž spojky, nastavovanie a opravy spojky, princípy 
prevodovky, poruchy prevodoviek, montáž a demontáž prevodovky, typy spojovacích hriadeľov a kĺbov, montáž 
a demontáž rozvodovky, princípy diferenciálu, remeňové prevody, montáž a demontáž remeňov používaných 
v automobiloch 

 

 
Tematický celok: Spaľovacie motory  – 31 hodín  
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si princípy montáže a demontáže motora automobilu, 
- popísať metódy kontroly bloku motora, 
- popísať metódy kontroly hlavy valcov, 
- popísať metódy kontroly piestov, 
- popísať metódy kontroly piestnych krúžkov, 
- popísať metódy kontroly piestnych čapov  
- popísať metódy kontroly kľukového hriadeľa, 
- popísať metódy montáže a demontáže kľukového hriadeľa, 
- poznať spôsob montáže a demontáže zotrvačníka, 
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- poznať spôsob nastavovania vôle ventilov, 
- osvojiť si montáž a demontáž rozvodového mechanizmu 
 

Obsahový štandard 

Montáž a demontáž motora automobilu, kontrola bloku motora, kontrola hlavy valcov, kontrola piestov, kontrola 
piestnych krúžkov, kontrola piestnych čapov, kontrola kľukového hriadeľa, montáž a demontáž kľukového 
hriadeľa 

 

3. ročník (3,5 hodiny týždenne, 111 hodín za rok) 

 

Tematický celok: Mastenie spaľovacích motorov – 6 hodín 
  
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné pojmy mazania spaľovacích motorov, 
- popísať účel mastiacej sústavy, 
- vymenovať hlavné časti mastiacej sústavy, 
- charakterizovať motorové oleje a popísať spôsob ich klasifikácie podľa medzinárodne platných noriem, 
- ekologická likvidácia použitých olejov 
- vymenovať poruchy mastiacej sústavy 

Obsahový štandard 

Základné pojmy, účel mastiacej sústavy, motorové oleje, ekologická likvidácia použitých olejov,  

 poruchy mastiacej sústavy 

 

Tematický celok: Chladenie spaľovacích motorov – 5 hodín 

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné pojmy chladiacej sústavy, 
- popísať údržbu a diagnostiku chladiacej sústavy, 
- vysvetliť poruchy chladiacej sústavy 

Obsahový štandard 

Základné pojmy, údržba a diagnostika chladiacej sústavy, poruchy chladiacej sústavy 
 
 

Tematický celok: Technický stav motorových vozidiel – 6 hodín  
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné pojmy technickej spôsobilosti motorových vozidiel, 
- teoreticky zrealizovať technickú kontrolu 
- zdiagnostikovať technický stav motorového vozidla 
 

Obsahový štandard 

Základné pojmy, technický stav motorového vozidla 
 
 

Tematický celok: Elektronické a doplnkové zariadenia – 15 hodín  
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné pojmy diagnostiky elektrických zariadení motorového vozidla,  
- zdiagnostikovať elektrické zariadenia motorového vozidla, 
- skontrolovať dobíjanie automobilu 
- teoreticky odstrániť poruchu dobíjania automobilu, 
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- popísať účel zapaľovania, 
- realizovať kontrolu a diagnostiku zapaľovania, 
- teoreticky odstrániť poruchu zapaľovania, 
- realizovať kontrolu a diagnostiku riadiacich jednotiek automobilu 
 

Obsahový štandard 

Základné pojmy, elektrické zariadenia motorového vozidla, dobíjanie automobilu, kontrola a diagnostika 
zapaľovania, kontrola a diagnostika riadiacich jednotiek automobilu 

 

Tematický celok: Diagnostika spaľovacích motorov – 18 hodín 

 

Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné charakteristiky motora, 
- teoreticky ovládať spôsob diagnostiky vznetových motorov, 
- poznať spôsoby merania emisií spaľovacích motorov, 
- skontrolovať emisie výfukových plynov, 
- zrealizovať opatrenia na zníženie škodlivých emisií motora 
 
 
Obsahový štandard 
 

Základné charakteristiky motora, diagnostika vznetových motorov, merania emisií spaľovacích motorov, 
skontrolovať emisie výfukových plynov, opatrenia na zníženie škodlivých emisií motora 
 
 
 

Tematický celok: Palivová sústava zážihových motorov  – 26 hodín 
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné časti palivovej sústavy zážihového motora, 
- teoreticky ovládať spôsob diagnostiky porúch zážihových motorov s karburátorom, 
- poznať princípy elektronického vstrekovania paliva u zážihových motorov, 
- porovnať jednotlivé typy elektronických vstrekovaní, 
- teoreticky ovládať spôsob diagnostiky porúch elektronických vstrekovaní, 
- osvojiť si moderné elektronické spôsoby vstrekovacích zariadení, 
- poznať spôsob čítania elektronických schém automobilu 
 
 
Obsahový štandard 
 

Základné časti palivovej sústavy zážihového motora, diagnostiky porúch zážihových motorov s karburátorom, 
princípy elektronického vstrekovania paliva u zážihových motorov, jednotlivé typy elektronických vstrekovaní, 
spôsob diagnostiky porúch elektronických vstrekovaní, moderné elektronické spôsoby vstrekovacích zariadení, 
spôsob čítania elektronických schém automobilu 
 
 

Tematický celok: Palivová sústava vznetových motorov  – 16 hodín 
 
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné časti palivovej sústavy vznetového motora, 
- teoreticky ovládať jednotlivé typy vstrekovacích trysiek vznetového motora, 
- poznať princípy diagnostiky vstrekovacích trysiek, 
- poznať žeraviace sviečky motora, 
- teoreticky ovládať popis vstrekovacieho mechanického čerpadla, 
- popísať jednotlivé typy elektronického vstrekovania vznetového motora, 
- teoreticky realizovať spôsob diagnostiky elektronického vstrekovania vznetového motora 
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Obsahový štandard 
 

Základné časti palivovej sústavy vznetového motora, typy vstrekovacích trysiek vznetového motora, žeraviace 
sviečky motora, typy elektronického vstrekovania vznetového motora, diagnostiky elektronického vstrekovania 
vznetového motora 
 

 

Tematický celok: Príprava absolventa na autoopravára – 12 hodín 
 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- osvojiť si základné časti automobilov a spôsob ich diagnostiky a opráv, 
- teoreticky ovládať jednotlivé typy rozvodových mechanizmov,  
- poznať a diagnostikovať jednotlivé typy vstrekovacích sústav automobilov 
 
 
Obsahový štandard 
 

Základné časti automobilov a spôsob ich diagnostiky a opráv, typy rozvodových mechanizmov, typy 
vstrekovacích sústav automobilov 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
Základné pojmy, BOZP  

 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Podvozok - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Prevody a prevodový 
mechanizmus   

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Spaľovacie motory   - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 
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- synektika 

Mastenie spaľovacích motorov - slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Chladenie spaľovacích 
motorov 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Technický stav motorových 
vozidiel 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Elektronické a doplnkové 
zariadenia 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Diagnostika spaľovacích 
motorov 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Palivová sústava zážihových 
motorov   

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Palivová sústava vznetových 
motorov   

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 
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s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

Príprava absolventa na 
autoopravára 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Podvozok Ing. Anton Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov I.. 2 
prepracované.vydanie, Brno 
2007.Kontakt plus.ISBN 978-
80-88855-69-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet, 

prezentácie 

 

Prevody 
a prevodový 
mechanizmus 

Ing. Anton Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov I.. 2 
prepracované.vydanie, Brno 
2007.Kontakt plus.ISBN 978-
80-88855-69-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet, 

prezentácie 

 

Motory 
Ing. Anton Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov I.. 2 
prepracované.vydanie, Brno 
2007.Kontakt plus.ISBN 978-
80-88855-69-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet, 

prezentácie 

 

Palivová 
sústava 
zážihových 
motorov 

Ing. Anton Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov II.., Žilina 2005 
EDIS,ISBN 80-8070-423-6 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet, 

prezentácie 

 

Palivová 
sústava 
vznetových 
motorov 

Ing. Anton Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov II.., Žilina 2005 
EDIS,ISBN 80-8070-423-6 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet, 

prezentácie 

 

Mastiaca 
sústava 

Ing. Anton Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov II.., Žilina 2005 
EDIS,ISBN 80-8070-423-6 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet, 

prezentácie 

 

Chladiaca 
sústava 

Ing. Anton Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov II.., Žilina 2005 
EDIS,ISBN 80-8070-423-6 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet, 

prezentácie 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
automobily, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom automobily a inými predmetmi sa 
uplatňujú horizontálne aj vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky, 
- fyzika – prvý ročník.  
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Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR.Pri 
každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. Pri hodnotení kľúčových kompetencií bude vyučujúci využívať najmä formatívne hodnotenie , 
ktoré zabezpečí vhodnú spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Počas priebehu hodnoteného obdobia bude 
skúšajúci využívať priebežné hodnotenie a na konci skúšobného obdobia použije záverečné hodnotenie. Učiteľ 
využije počas hodnoteného obdobia ústnu aj písomnú formu hodnotenia tak, aby žiak mal možnosť prezentovať 
sa obidvoma formami. Odborné kompetencie bude učiteľ hodnotiť pomocou ústnej odpovede, projektu, 
simulovaných situácií prípadne pomocou osobného rozhovoru. Kognitívne kompetencie bude učiteľ hodnotiť 
pomocou ústnych a písomných odpovedí, alebo pomocou projektu. O súhrnných písomných prácach budú 
študenti informovaní vopred. 

Výsledky žiakov  budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov. Pri použití úloh všetkých 
úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Výchovno-vzdelávacie výsledky v sa klasifikujú:  

• stupňom výborný (1) – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne, a chápe 
vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a 
tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s 
menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  
 
• stupňom chválitebný (2) - žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení  
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 
prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Je schopný samostatne alebo s 
menšou pomocou študovať vhodné texty.  
 
• stupňom dobrý (3) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. V 
ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.  
 
• stupňom dostatočný (4) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 
väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú závažné nedostatky. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení je nesamostatný. Jeho ústny a 
písomný prejav má spravidla závažné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby vie za pomoci učiteľa opraviť. Pri 
samostanom štúdiu má veľké nedostatky.  
 
• stupňom nedostatočný (5) - žiak si neosvojil vedomosti celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné 
nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné 
nedostatky. Je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri 
riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení nevie svoje 
vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa, je nesamostatný. V ústnom a písomnom prejave má závažné 
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.  
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Súčasťou celkového hodnotenia žiaka je aj hodnotenie referátov, ich obsah, aktuálnosť, zaujímavosť, ako aj 
spôsob ich prezentácie. Žiak po dohode s učiteľom si môže pripraviť referáty (spracované podľa odborných 
článkov v náučnej literatúre, internete, časopise a pod.). Rozsah je 1 – 1,5 strany + obrázky. Obsah textu musí 
byť vecne a odborne správny, zaujímavý, nad rámec základného učiva a žiakovi zrozumiteľný. 
Hodnotenie je: 
stupňom výborný (1) ak žiak referát prednesie samostatne alebo je téma vysoko aktuálna a text je dobre 

spracovaný, 
stupňom chválitebný (2) ak žiak text čiastočne prečíta a dopĺňa svojím výkladom,  
stupňom dobrý (3) ak žiak text prečíta, 
stupňom dostatočný (4) ak text nie je dobre spracovaný a žiak mu celkom nerozumie,  
stupňom nedostatočný (5) ak žiak učiteľom zadaný referát neodovzdá. 
 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria: 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Podvozok Žiak: 
¨ si osvojil pojem podvozok, 

¨ rozpoznal druhy rámov, 
¨ diagnostikoval poruchy rámov 

¨ definoval funkciu a druhy pruženia, 
¨ vymenoval a popísal diagnostiku jednotlivých druhov pruženia, 
¨ charakterizoval funkciu a vymenoval druhy tlmičov a stabilizátorov, 
¨ definoval účel náprav, 
¨ vymenoval druhy náprav a ich použitie, 
¨ zadefinoval prezúvanie a vyvažovanie kolies, 
¨ určil označenie pneumatiky podľa zadania, 
¨ vymenoval druhy bŕzd, 
¨ diagnostikoval poruchy bŕzd, 

¨ vysvetlil funkciu posilňovača brzdného účinku, 
¨ opísal funkciu protipreklzových a protišmykových systémov, 
¨ rozobral schému a geometriu riadenia, 

¨ popísal funkciu posilňovača riadenia. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Prevody 
a prevodový 
mechanizmus 

¨ vymenoval druhy prevodov, 

¨ charakterizoval funkciu spojok, 

¨ vymenoval druhy spojok a opísal ich konštrukciu,  
¨ popísal opravu a výmenu spojky, 
¨ popísal montáž a demontáž  spojky, 
¨ popísal montáž a demontáž  prevodovky 

¨ definoval diagnostiku prevodovky, 

¨ rozdelil druhy prevodoviek podľa konštrukcie, 
¨ určil typy spojovacích hriadeľov, 
¨ vymenoval druhy rozvodoviek, 

¨ rozobral konštrukciu rozvodoviek, 
¨ popísal diferenciál a jeho poruchy, 

¨ popísal druhy, časti a funkciu diferenciálu 

¨ popísal použitie a poruchy remeňových prevodov 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Motory 
¨ osvojil si základy a problematiku spaľovacích motorov, 
¨ zvládol problematiku demontáže motora, 
¨ vymenoval hlavné časti pri kontrole bloku motora, 
¨ charakterizoval kontrolu valcov zážihového motora, 

¨ opísal kontrolu hlavy motora, 
¨ vysvetlil kontrolu piestov motora, 

¨ vysvetlil kontrolu piestnych krúžkov motora, 
¨ vysvetlil kontrolu piestnych čapov motora, 
¨ osvojil si kontrolu ojníc motora,  
¨ charakterizoval demontáž zotrvačníka, 
¨ vysvetlil montáž zotrvačníka, 
¨ charakterizoval pojem rozvodov motora, 

¨ vysvetlil princíp nastavovania vôle pri OHV 

¨ vysvetlil princíp nastavovania vôle pri OHC 

¨ vymenoval a opísať postup demontáže rozvodov, 
¨ popísať postup pri výmene častí rozvodového mechanizmu, 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Mastenie 
spaľovacích 
motorov 

¨ osvojil si základné pojmy mastiacej sústavy 

¨ charakterizoval jednotlivé druhu motorových olejov, 
¨ diagnostikoval poruchy mastiacej sústavy 

¨ popísal poruchy mastiacej sústavy 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 
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Chladenie 
spaľovacích 
motorov 

 

 

¨ osvojil si základné pojmy chladiacej sústavy, 
¨ popísal realizáciu kontroly technického stavu chladiacej sústavy, 
¨ vysvetlil diagnostiku chladiacej sústavy, 
¨ popísal opravy chladiacej sústavy 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

 

Technický stav 
motorových 
vozidiel 

 

 

¨ osvojil si základné pojmy technickej spôsobilosti motorových vozidiel, 
¨ popísal realizáciu kontroly technického stavu, 
¨ vysvetlil kontrolované časti 

. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

 
Elektronické a 
doplnkové 
zariadenia 

 

 

¨ osvojil si diagnostiku elektrických zariadení, 
¨ popísal kontrola dobíjania automobilu, 
¨ zadefinoval poruchy a oprava dobíjania automobilu, 
¨ osvojil si zoradenie prvkov zapaľovania,, 
¨ popísal kontrola riadiacej jednotky motora. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Diagnostika 
spaľovacích 
motorov 
 

 

¨ osvojil si charakteristiky motora, 

¨ popísal diagnostiku vznetových motorov 

¨ vysvetlil postup pri meraní emisií výfukových plynov 

¨ zrealizoval analýzu výfukových plynov, 

¨ popísal postupy na zníženie emisií výfukových plynov, 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 
Ø ústna odpoveď 

Palivová sústava 
zážihových 
motorov 

 

¨ osvojil si základné pojmy palivovej sústavy zážihových motorov, 
¨ popísal realizáciu kontroly zážihových motorov s karburátorom, 
¨ vysvetlil elektronické vstrekovanie zážihových motorov, 
¨ porovnal elektronické vstrekovanie zážihových motorov, 
¨ zdiagnostikoval elektronické vstrekovanie zážihových motorov, 
¨ vysvetlil moderné vstrekovacie systémy elektronické vstrekovanie 

zážihových motorov, 
¨ vysvetlil čítanie schém elektronických zariadení 

. 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 

Palivová sústava 
vznetových 
motorov 

 

¨ osvojil si základné pojmy palivovej sústavy vznetových motorov, 
¨ popísal realizáciu kontroly vstrekovacích trysiek motora 

¨ vysvetlil princíp funkcie žeravenia, 
¨ popísal žeraviace sviečky, 
¨ popísal mechanické vstrekovacie čerpadlo 

¨ vysvetlil elektronické vstrekovanie paliva 
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 

Príprava 
absolventa na 
autoopravára 

 

¨ popísať hlavné časti automobilu 

¨ vysvetliť rozvodový mechanizmus motora 

¨ vysvetliť vstrekovanie paliva 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

· ústna odpoveď 
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7.2.9   Odborný výcvik  
 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

ODBORÝ VÝCVIK 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP Autoopravár 

Kód a názov  ŠVP 24  strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autooprvár 

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  prvý, druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 15/30, 15/30, 17,5/35 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 1515 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Obsah výučby predmetu vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP „Odborné vzdelávanie“ časť „Praktické 
vzdelávanie“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP v rámcovom učebnom pláne vyčlenil 15 hodín v 1. a  2. ročníku 
a 17,5 hodín v 3. ročníku týždenne počas štúdia. Podľa účelu v danom odbore sme z predmetov, ktoré sú 
súčasťou tejto vzdelávacej oblasti  vybrali predmet strojárstvo v rozsahu stanovenom ŠVP. 

 

Strojárstvo  poskytuje žiakom potrebné vedomosti a zručnosti o strojových súčiastkach, mechanizmoch,  

o zdvíhacích a dopravných strojoch a zariadeniach, generátoroch, motoroch, cestných a koľajových vozidlách, 
prevádzkyschopnosti a dáva základ pre učivo i v ďalších odborných predmetoch. Výchovno-vzdelávacie ciele 
predmetu sú hlavne vo výchove, k utváraniu komplexného názoru na prírodné deje a na možnosť ich využitia v 
praxi.  Kladením základov technického myslenia sa utvárajú zručnosti v praxi a rozvíja sa samostatné logické 
myslenie. Utvárajú sa vedomosti a zručnosti z oblasti strojov  a zariadení, ktoré sa používajú v technologických 
procesoroch. Učivo predmetu umožňuje žiakom poznať funkciu, princíp použitia   strojových súčiastok a 
mechanizmov, vrátane ochranných súčiastok, princíp a funkciu strojov a zariadení na dopravu a manipuláciu, 

 o tepelných motoroch. Získajú prehľad o princípoch zabezpečovania prevádzkyschopnosti strojov a zariadení, 
spoznajú podstatu a hlavné druhy a časti cestných vozidiel. 

Výučba strojníctva v rámci odborného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, 
ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou 
komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.  

Žiaci prostredníctvom odborného vzdelávania získajú vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov 
potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach. Získajú schopnosť 
zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, nová technika, 
odpady a podobne. 

Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov, aktivizujúcim formám ako sú diskusia, 
brainstorming a práca s informáciami. Okrem osvojovania si nových poznatkov odborné vzdelávanie poskytne 
žiakom možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so 
spôsobom života spoločnosti. Výučba bude prebiehať v autodielni, kde žiaci budú realizovať jednoduché 
experimenty a budú využívať  IKT.   

Ciele predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu strojníctvo  je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií 
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  o strojových súčiastkach, mechanizmoch, o zdvíhacích a dopravných strojoch a zariadeniach, motoroch, 
cestných a koľajových vozidlách, prevádzkyschopnosti a dáva základ pre učivo i v ďalších odborných 
predmetoch. Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu sú hlavne vo výchove, k utváraniu komplexného názoru na 
prírodné deje a na možnosť ich využitia v praxi.  Kladením základov technického myslenia sa utvárajú zručnosti v 
praxi a rozvíja sa samostatné logické myslenie.  

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci:  

- rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky,  

- chápali, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi,  

- komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov a tabuliek,  

- demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov a 
systému jednotiek SI,  

- vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom,  

- formulovali hypotézy,  

- plánovali vhodný experiment,  

- vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov,  

- organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi,  

- používali vhodné nástroje a techniku na zber dát,  

- vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- formulovať, 
pozorovať, triediť 
a merať hypotézy 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- žiacke experimenty 
spojené 
s heuristickou 
diskusiou 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne 
formy grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať 
progresívne návrhy 
a pozorne počúvať 
druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z týchto častí: 

- základné tematické celky –  základ určený ŠVP: 
1.ročník 
o  Poučenie BOZP 
o  Pracovisko odborného výcviku 
o  Základy ručného spracovania kovov 
o  Základné klampiarske práce                                                                                                 
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o  Demontáž montáž motorových vozidiel  
o  Základy oprav elektroinštalácie 
o  Základné lakovnícke práce   
   
2. ročník 
o  poučenie BOZP 
o  povrchová úprava súčiastok v opravárenstve 
o  príprava vozidla na opravu 
o  oprava podvozkov – diagnostika 
o  opravy prednej nápravy a riadenia – diagnostika 
o  oprava zadnej nápravy – diagnostika 
o  oprava prevodového mechanizmu 
o  oprava motora – diagnostika 
 
3. ročník 
o  poučenie BOZP 
o  oprava motora – diagnostika 
o  oprava elektrického zariadenia motorového vozidla – diagnostika 
o  bežné opravy, servisné prehliadky a príprava vozidla na TK a EK 

Špecifikácia vzdelávacieho programu 

1. ročník (15/30 hodín týždenne, 495 hodín za rok) 

Tematický celok: Poučenie BOZP  – 12 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-budú vedieť orientovať sa v predpisoch BOZP                    
-budú  vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch 
-budú vedieť správne používať OOPP 
-budú vedieť použiť hasiaci prístroj 
-budú vedieť nahlásiť úraz a požiar  
 

Obsahový štandard 

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, vnútorný poriadok školy  

Tematický celok: Pracovisko odborného výcviku - 12 hodiny 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-oboznámia sa s dielňami v ktorých budú pracovať 
-oboznámia sa s náradím, ktoré budú používať 

 

Obsahový štandard 

Zásady bezpečného používania pracovných pomôcok a bezpečná organizácia práce  

  

Tematický celok : Základy ručného spracovania kovov – 186 hodín 
 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-budú vedieť správne plošné merať a orysovať  
-budú vedieť správne rezať kovy 
-vedia  pilovať rovinné a spojené plochy 
-budú vedieť ručne a strojovo strihať 
-vyskúšajú si vŕtanie, vyhrubovanie, zahlbovanie,vystružovanie  
-vyskúšajú si rezanie závitov  
-budú vedieť sekať a prebíjať 
-vyskúšajú si zabrusovať a použiť brusné materiály 
 
-budú vedieť pracovať s mechanizovanými nástrojmi 
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Obsahový štandard 

Oceľové pravítka, Posuvné meradla, Mikrometre, kalibre, mierky, Pílka, strojná píla, Pilníky, zverák, Ručné 
a strojové nožnice, Vŕtačka, vrtáky, výhrubníky, vystružníky, záhlbníky, Závitníky a závitové očka, Sekáče kladivá, 
Brusná pasta, mechanizované náradie.     
 

 
Tematický celok : Základné klampiarske práce – 66 hodín 
 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-budú vedieť správne strihať 
-vyskúšajú si vyrovnávať a ohýbať 
-budú vedieť spájkovať 
-vyskúšajú si nitovať   

Obsahový štandard 

Nožnice na plech, Lepidlá, spájkovačky, Nity, kladivo, hlavičkár, priťahovak, nitovacie  kliešte, Montážne náradie    

 

Tematický celok : Demontáž a montáž motorových vozidiel  –66 hodín 
 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-oboznámia sa dielňami 
-budú vedieť vytvoriť rozoberateľný spoj 
-zvládnu demontáž, montáž a opravy jednotlivých skupín 
  
Obsahový štandard 
 

Vybavenie dielni, Montážne náradie, Skrutky, matice, podložky, koliky, lis, Maketa prevodovky, riadenia 
  
 

Tematický celok : Základy opráv elektroinštalácie  – 66 hodín 
 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-budú vedieť merať napätie, prúd a odpor 
-zvládnu úpravu koncov vodičov 
-vytvoria káblové zväzky a formy 
-budú vedieť čítať elektrické schémy 
-zvládnu základné zapojenia 
-budú vedieť demontovať a montovať elektrické časti vozidla  
 

Obsahový štandard 
 

Meracie prístroje, Kliešte, spájkovačka, Sťahovacia páska, bužírka, Elektrické schémy, Panel, Motorové vozidlo, 
Montážne náradie  
 
 

Tematický celok : Základné lakovnícke práce  – 66 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
-budú vedieť mechanicky odhrdzovať brúsením 
-zvládnu povrchovú úpravu odmasťovaním 
-vyskúšajú si techniku nanášania štetcom 
-zvládnu techniku umývania vozidiel 
 
Obsahový štandard 
 

Odhrdzovače, odmasťovače, brusný papier, oceľový kartač, Štetce, farby, tmel, Umývacie náradie, šampóny, 
vosky, Ročníková práca  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Poučenie BOZP  - rozhovor 

- sokratovský rozhovor 

- heuristická metóda 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

-  frontálna  práca 

 

Pracovisko odborného 
výcviku  

- rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

 

Základy ručného spracovania 

kovov  

- rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

 

Základné klampiarske práce - rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- práca s knihou 

-  frontálna  práca 

-  

Demontáž a montáž  

motorových vozidiel 

- heuristická metóda 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Základy opráv 
elektroinštalácie 

- heuristická metóda 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

 Základné lakovnícke práce   - rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Poučenie BOZP  · Ústava SR, zákony NR SR 

· Prevádzkový poriadok dielne 

· Vnútorný poriadok školy 
 

  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

UP:  Zákony, 
vyhlášky, nariadenia 
vlády, vnútorný 
poriadok školy 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

 

Pracovisko odborného 
výcviku  

J. Švagr – J. Vojtík : 
Technológia ručného 
spracovania kovov  pre 
1.ročník  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 Dielne odborného 
výcviku, montážne 
náradie a obrazy      

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

 

Základy ručného 
spracovania kovov  

J. Švagr – J. Vojtík : 
Technológia ručného 
spracovania kovov  pre 
1.ročník  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Oceľové pravítko, 
posuvné meradlo, 
mikrometer, pilka, 
zverák, vŕtačka, 
vrtáky, závitníky, 
učebnica - jednotlivé 
obrázky. 
 

 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

 

Základné klampiarske J. Švagr – J. Vojtík : Technológia Dataprojektor Brúsna pasta internet 
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práce ručného spracovania kovov  pre 
1.ročník  

Videotechnika  

PC 

 

a papier, 
mechanizované 
náradie, lepidlá, 
spájkovačky, nity, 
kladivo.  

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

 

Demontáž a montáž  

motorových vozidiel 

· R. GSCHEIDLE a kol. 
    Príručka pre automechanika 
    Vyd. Sobotáles Praha 2002 

· V. Motejl- K. Horejš 
    Učebnica pre vodičov 
aopravárov automobilov 

Vyd. LITERA Brno 2001 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Modely, prevody, 

ozubené kolesa, 

prevodovka 

obrazy, kľukové 
mechanizmy, 

 montážne náradie. 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

 

Základy opráv 
elektroinštalácie 

· V. Motejl- K. Horejš 
    Učebnica pre vodičov 
aopravárov automobilov 

· Vyd. LITERA Brno 2001I. 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 Obrazy , schémy,  
modely elektrických     
zapojení, meracie 
prístroje. 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie, 

skupinová práca 

 Základné lakovnícke 
práce   

· R. GSCHEIDLE a kol. 
    Príručka pre automechanika 
    Vyd. Sobotáles Praha 2002 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC  

 

Odhrdzovače, 
odmasťovače, 
brusný papier, štetce, 
farby, tmely, 
umývacie náradie, 
šampóny.   

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

cvičenia skupinovo 
a jednotlivo 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
technológia, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom strojníctvo a inými predmetmi sa 
uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

- matematika, fyzika – všetky ročníky  

Kritériá hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

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

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci výstupný 
didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia 
byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení pred absolvovaním didaktického testu. 
Hodnotiacu škálu určí predmetová komisia podľa Metodického usmernenia MŠ SR č.8/2009 zo 14.mája 2009. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia žiaka.  
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Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Poučenie BOZP Žiak: 
¨ vedel správne využiť teoretické poznatky BOZP pri bezpečnej práci  

v dielni 

¨ vedel správne používať OOPP 

¨ vedel použiť hasiaci prístroj 
¨ vedel  nahlásiť pracovný úraz 

¨ vedel postup pri nahlásení požiaru 

 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

Pracovisko 
odborného 
výcviku 

¨ vedel sa orientovať v dielni 

¨ vedel používať správne pracovné náradie  
¨ vedel zásady bezpečného používania pracovných pomôcok  
¨ vedel rozdeliť organizáciu práce na pracovisku  

 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

Základy ručného 
spracovania 
kovov 

¨ zvládnuť základné práce pri ručnom opracovaní materiálu podľa 
výkresovej dokumentácie  

¨ vedel správne upnúť pílový list 
¨ odrezať materiál podľa čiary 

¨ vedel použiť správny pilník 

¨ vedieť pilovať na presnosť 
¨ vedel vybrať správny druh nožníc 

¨ vedel nastaviť  vŕtačku a vŕtať dieru 

¨ vedel správne upnúť nástroj a obrobok 

¨ vyrobiť presnú dieru 

¨ vedieť narezať vonkajší a vnútorný závit 
¨ vedieť stúpanie závitov a označenie 

¨ vedieť oddeliť materiál 
¨ vedieť zabrúsiť materiál 
¨ zvládnuť prácu s mechanizovanými nástrojmi 
¨ vedieť rozpoznať jednotlivé druhy mechanizovaných nástrojov  

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

Základné 
klampiarske 
práce 

¨ zvládnuť základné klampiarske práce 

¨ vedieť ohnúť rôzne druhy materiálov 

¨ zvládnuť lepenie a spájkovanie 

¨ zvládnuť výrobu nerozoberateľného spoja 

¨ rozdeliť nity 

· ústne skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
 

Demontáž 
a montáž 
motorových 
vozidiel 

¨ poznať montážne náradie a jeho použitie 

¨ vedel vytvoriť rozoberateľný spoj 
¨ zvládnuť demontáž, montáž a opravy jednotlivých skupín 

¨ určil na modely hnacie a hnané 

¨ opísal a charakterizoval jednotlivé druhy mechanizmov, 
¨ rozdelil a popísal kľukový mechanizmus 

¨ vymenoval piesty 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
 

Základy opráv 
elektroinštalácie 

¨ zvládnuť meranie základných elektrických veličín meracími prístrojmi 
¨ vedieť vytvoriť káblové zväzky a čítať elektrické schémy 

¨ zvládnuť základné zapojenia 

¨ vedieť montáž a demontáž elektrických častí vozidla 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
 

 Základné 
lakovnícke práce   

¨ zvládnuť povrchovú úpravu karosérie 

¨ zvládnuť odmasťovanie 

¨ zvládnuť techniku nanášania štetcom 

¨ pripraviť karosériu pred striekaním 

¨ zvládnuť techniku nanášania striekaním 

¨ vedieť techniku umývania vozidiel a príslušenstva 

¨ preveriť nadobudnuté zručnosti 

· ústne skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
 

Špecifikácia vzdelávacieho programu 

2.ročník (15 hod. týždenne,495 hodín za rok) 

 Tematický celok: Poučovanie BOZP a PO – 12 hodín 
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Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru. 

-vysvetlia pojem ústava, zákon, nariadenie vlády, vyhláška 

-vedia sa orientovať v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach vlády 

-poskytnú prvú pomoc pri úrazoch el. prúdom, zlomeninách, popáleninách a krvácaní 

-vedia postup pri ohlasovaní požiaru 

Obsahový štandard 

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, príkazy riaditeľa školy, vnútorný poriadok školy, materiál na poskytnutie prvej 
pomoci, hasiace prístroje 

Tematický celok: Úvod  – 36 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
-vysvetlia pojmy: strojové súčiastky, normalizované súčiastky, spojovacie súčiastky, spoje rozoberateľné, spoje so      
silovým, tvarovým a materiálovým dotykom 
-budú vedieť rozoznať povrchovú úpravu súčiastok 
-budú vedieť upraviť súčiastku pred povrchovou úpravou 
-budú vedieť previesť povrchovú úpravu natieraním štetcom 
-rozoznajú a pomenujú najbežnejšie spojovacie súčiastky, nakreslia a popíšu jednoduché spoje. 
- vymenujú a charakterizujú jednotlivé druhy závitov 
-budú vedieť správne použiť maticu a podložku pri skrutkových spojoch 
-vymenujú jednotlivé spôsoby poisťovania skrutkových spojov 
-budú  vedieť spôsoby vytvorenia zverného spoja, používajú jednotky SI sústavy, 
- rozdelia kliny 
-budú vedieť použiť klinový spoj 
-vymenujú a popíšu tlakové spoje 
-budú vedieť rozdeliť kolíky a čapy 
-budú vedieť použiť koliky a čapy pri spájaní súčiastok 
-rozdelia perá 
-budú vedieť rozdiel medzi kolíkmi a perami 

Obsahový štandard 

Spoje a ich zákl. rozdelenie, skrutkové spoje, druhy závitov, matice a podložky, poistenie skrutiek. 
Spoje zverné , klinové,  pružné, tlakové, kolíkové a perové. Brusné papiere, oceľové kartáče,  odhrdzovače, 
odmasťovače, štetce, riedidlá, farba 
 

Tematický celok: Príprava vozidla na opravu -  30 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
-vymenujú základné prostriedky na ochranu interiéru a exteriéru vozidla 
-rozdelia prostriedky pre interiér a exteriér vozidla 
-dbajú na ochranu životného prostredia 
-dbajú na ochranu interiéru a exteriéru vozidla 

Obsahový štandard 

Základné prostriedky na ochranu interiéru a exteriéru vozidla, šampóny, pasty, vosky, umývacie a čistiace 
prostriedky, vysávač. Autoumvvárne a ručné autoumývarne. 

  

Tematický celok : Oprava podvozkov- diagnostika  – 112 hodín 
 Výkonový štandard 
 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru 
 
-charakterizujú pojem podvozok motor. vozidla 
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-rozdelia podvozok na jednotlivé časti 
-pomenujú nápisy a znaky na pneumatike 
-vedia určiť rozmer pneumatiky a ráfika 
-demontujú a montujú kolesá a pneumatiky 
-vyvažujú kolesá 
-rozoznajú základné druhy rámov /chassis/ 
-vedia ošetrovať rámy 
-poznajú základné druhy pruženia, vedia ich demontovať a montovať 
-vedia popísať činnosť jednotlivých druhov pruženia 
-rozoznajú druhy  tlmičov  pruženia a vysvetlia ich činnosť 
-definujú brzdové systémy 
-pomenujú hlavné časti jednotlivých druhov bŕzd 
-vedia demontovať , montovať ,nastaviť brzdy 
-vedia odvzdušniť kvapalinovú brzdu 
-doplnia správne množstvo brzdovej kvapaliny 
-definujú posilňovače bŕzd 
-vymenujú základné časti a činnosť ABS 
-vymenujú základné časti a činnosť protišmykového systému ASR 
-diagnostikujú poruchy  
-určia technologický postup opravy 
 
Obsahový štandard 

Motorové vozidlá rôznych typov a značiek. Rôzne druhy pneumatík a ráfikov .Zdvíhacie zariadenia, montážne 
náradie. Pružiny a tlmiče pruženia, stabilizátory. Sťahovák pružín.  Prezúvačka  pneumatík, vyvažovačka kolies. 
Brzdové systémy. prístroj na odvzdušnenie bŕzd, brzdová kvapalina .Skúšačka tlmičov a bŕzd. PC, tlačiareň. 
 
Tematický celok : Oprava prednej nápravy a riadenia- diagnostika – 60 hodín 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
-vedia definovať prednú nápravu a riadenie 
-pomenujú jednotlivé súčiastky 
-popíšu hlavné častí a druhy náprav a riadení 
-prevedú výmenu alebo opravu častí náprav a riadenia 
-vedia nastaviť geometriu náprav a riadenia 
-používajú predpísané náradie 
-definujú posilňovače riadenia 
-poznajú druhy a princípy činnosti posilňovačov riadenia 
-vedia diagnostikovať poruchy a určiť postup pri opravách 
 

Obsahový štandard 

Motorové vozidlá. Montážne náradie. Zdvíhacie zariadenia. Zariadenie na nastavovanie geometrie nápravy. 
Sťahovák pružín. Funkčné panely a makety , dataprojektor, PC  
 

 

Tematický celok  Oprava zadnej nápravy- diagnostika  – 54 hodín 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
-definujú zadnú nápravu 
-rozdelia nápravy podľa druhov 
-popíšu hlavné časti náprav 
-rozlíšia hnacie a hnané nápravy 
-diagnostikujú poruchy náprav 
-vyberú správne náradie a pomôcky 
-prevedú opravu alebo výmenu časti nápravy 

-definujú rozvodovku a diferenciál 

-poznajú druhy rozvodoviek a diferenciálov 

-vysvetlia ich činnosť 

-diagnostikujú poruchy rozvodoviek a diferenciálov 

-zvolia správny postup opráv 

-prevedú opravu alebo výmenu poškodených častí 

-doplnia správne množstvo príslušného oleja  
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Obsahový štandard 

Motorové vozidlá, montážne náradie, zdvíhacie zariadenia, zariadenie na geometriu náprav, sťahováky ložísk, 
prevodový olej, špárové meradlá, obrazy, PC, učebnica „ Automobily – Prevody a podvozky.“ 
 
 

Tematický celok : Oprava prevodového mechanizmu – 132 hodín 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
-definujú prevodové mechanizmy, spojky , prevodovky , prídavné prevodovky a kĺbové spojovacie hriadele 
-vysvetlia ich činnosť , princíp a použitie 
-rozdelia spojky, prevodovky a prevodové mechanizmy podľa druhov 
-vysvetlia rozdiely medzi jednotlivými mechanizmami 
-vedia diagnostikovať poruchy jednotlivých mechanizmov 
-zvolia správny postup opráv 
-vykonajú opravy alebo výmeny jednotlivých častí mechanizmov 
-doplnia mazací tuk alebo olej podľa potreby 
-vyberú a pripravia potrebné náradie 
 
Obsahový štandard 

Definície a rozdelenie  spojok , prevodoviek a prídavných prevodoviek. Motorové vozidlo. 
Trecie prevody, Prevody s plochými remeňmi, Prevody s klinovými remeňmi, Reťazové prevody - hnacie reťaze 
Súkolesia, Konštrukcia a materiál ozubených kolies, mechanické prevodovky, Mazanie ozubených prevodov. 
Hydraulické prevodovky , Kĺbový a kľukový mechanizmus, Skrutkový a vačkový mechanizmus 

 

Tematický celok: Oprava motora - diagnostika – 60 hodín  
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru : 
-definujú spaľovací motor 
-definujú a prevedú kontrolu tesnosti motora 
-použijú správny prístroj 
-skontrolujú hladinu prevádzkových kvapalín 
-doplnia prevádzkové kvapaliny 
-skontrolujú stav rozvodového ozubeného remeňa 

Obsahový štandard 

Motorové vozidlo, cvičný motor, prístroj na meranie tlaku vo valcoch, technický preukaz daného vozidla, príručka 
pre obsluhu vozidla, prevádzkové kvapaliny pre daný druh motora, montážne náradie 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Poučovanie BOZP a PO  - rozhovor 

- sokratovský rozhovor 

- heuristická metóda 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s vyhláškami a zákonmi 

-  frontálna  práca 

 

Úvod - rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

 

Príprava vozidla na opravu  - rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

 

Oprava podvozkov- 
diagnostika 

- rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- práca s knihou 

-  frontálna  práca 

-  

Oprava prednej nápravy- - heuristická metóda - skupinová práca 
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diagnostika - motivačná – motivačný - individuálna práca 

- práca s knihou 

Oprava zadnej nápravy- 
diagnostika 

- heuristická metóda 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

 Oprava prevodového 
mechanizmu  

- rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Oprava motora - heuristická metóda 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

 Poučovanie BOZP a 
PO 

 
Zákony, vyhlášky, 
nariadenia vlády, príkazy 
riaditeľa, vnútorný poriadok 
školy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

UP: Hasiace 
prístroje, materiál 
pre poskytnutie 
prvej pomoci – 
obväzy, dlahy 

 

Internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

aplety 

Úvod  
 

· Rudolf Scheidle a kol.: 
    Príručka pre 
automechanikov 
    Vyd. Sobotáles Praha 
2002 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Modely, motorové 
vozidlo, montážne 
náradie, brúsny 
papier, farba, 
štetce 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

aplety 

odborné časopisy 

Príprava vozidla na 
opravu  

 

· Rudolf Scheidle a kol.: 
    Príručka pre 
automechanikov 
    Vyd. Sobotáles Praha 
2002 

· Vladimír Motejl, Karel 
Horejš: Učebnica pre 
autoopravárov Vyd.: 
Litera Brno 2001 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 
Umývacie náradie, 
šampón, vysávač, 
pasty, vosky 

 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

aplety 

odborné časopisy 

Oprava podvozkov - 
diagnostika 

 

· Rudolf Scheidle a kol.: 
    Príručka pre 
automechanikov 

    Vyd. Sobotáles Praha 
2002 

· Zdeněk Jan, Bronislav 
Ždánský: 

    Automobily 1- Podvozky 
 
 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Motorové vozidlo, 
montážne náradie, 
zdviháky, 
prezúvačka 
pneumatík, 
vyvažovačka 
kolies, brzdová 
kvapalina, 
sťahovák pružín, 
skúšačka bŕzd, 
skúšačka tlmičov, 
prístroje na 
odvzdušnenie bŕzd 

 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

aplety 

odborné časopisy 

Oprava prednej 
nápravy a riadenia - 
diagnostika 

 

· Rudolf Scheidle a kol.: 
    Príručka pre 
automechanikov 

    Vyd. Sobotáles Praha 
2002 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Motorové 
vozidlo, modely 
náprav, 
montážne 
náradie, 
zdvíhacie 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
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· Zdeněk Jan, Bronislav 
Ždánský: 

    Automobily 1- Podvozky 
 

zariadenie, 
prístroje na 
nastavenie 
geometrie 
nápravy 
a riadenia  

cvičenia 

aplety 

odborné časopisy 

Oprava zadnej 
nápravy- diagnostika 

 

· Rudolf Scheidle a kol.: 
    Príručka pre 

automechanikov 
    Vyd. Sobotáles Praha 
2002 

· Zdeněk Jan, Bronislav 
Ždánský: 

    Automobily 1- Podvozky 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Zdviháky, 
obrazy,  modely , 
motorové 
vozidlo, 
montážne 
náradie 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

aplety 

odborné časopisy 

 Oprava 
prevodového 
mechanizmu   

 
 
 

· Rudolf Scheidle a kol.: 
    Príručka pre 
automechanikov 

    Vyd. Sobotáles Praha 
2002 
    Automobily 1- Podvozky 
    Automobily 2 - Prevody 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC  

 

Remene, spojky,  

prevody, modely 

reťazový prevod 

ozubené kolesa 

prevodovka 

obrazy, kľukové 
mechanizmy, 

kulisové 
mechanizmy, 
kĺbové hriadele 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

aplety 

odborné časopisy 

Oprava motora- 
diagnostika  

 

· Rudolf Scheidle a kol.: 
    Príručka pre 
automechanikov 

    Vyd. Sobotáles Praha 
2002 

· Zdeněk Jan, Bronislav 
Ždánský: 

    Automobily 3 - Motory 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Obrazy,  
spaľovacie motory, 

modely, motorové 
vozidlo, cvičný 
motor, montážne 
náradie, tlakomer, 
prevádzkové 
náplne 

internet 

dynamické a 
interaktívne 
prezentácie 

interaktívne 
cvičenia 

aplety 

odborné časopisy 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu fyzika, 
zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom odborný výcvik a inými odbornými predmetmi 
sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru (automobily, diagnostika opráv automobilov, elektrotechnika) – 
všetky ročníky 

- matematika, fyzika – všetky ročníky  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR.Pri 
každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. Pri hodnotení kľúčových kompetencií bude vyučujúci využívať najmä formatívne hodnotenie , 
ktoré zabezpečí vhodnú spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Počas priebehu hodnoteného obdobia bude 
skúšajúci využívať priebežné hodnotenie a na konci skúšobného obdobia použije záverečné hodnotenie. Učiteľ 
využije počas hodnoteného obdobia ústnu aj písomnú formu hodnotenia tak, aby žiak mal možnosť prezentovať 
sa obidvoma formami. Odborné kompetencie bude učiteľ hodnotiť pomocou ústnej odpovede, projektu, 
simulovaných situácií prípadne pomocou osobného rozhovoru. Kognitívne kompetencie bude učiteľ hodnotiť 
pomocou ústnych a písomných odpovedí, alebo pomocou projektu. O súhrnných písomných prácach budú 
študenti informovaní vopred. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v sa klasifikujú:  
 
• stupňom výborný (1) – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne, a chápe 
vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a 
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tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s 
menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  
 
• stupňom chválitebný (2) - žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení  
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 
prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Je schopný samostatne alebo s 
menšou pomocou študovať vhodné texty.  
 
• stupňom dobrý (3) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. V 
ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.  
 
• stupňom dostatočný (4) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 
väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú závažné nedostatky. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení je nesamostatný. Jeho ústny a 
písomný prejav má spravidla závažné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby vie za pomoci učiteľa opraviť. Pri 
samostanom štúdiu má veľké nedostatky.  
 
• stupňom nedostatočný (5) - žiak si neosvojil vedomosti celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné 
nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné 
nedostatky. Je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri 
riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení nevie svoje 
vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa, je nesamostatný. V ústnom a písomnom prejave má závažné 
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.  
 
Súčasťou celkového hodnotenia žiaka je aj hodnotenie referátov, ich obsah, aktuálnosť, zaujímavosť, ako aj 
spôsob ich prezentácie. Žiak po dohode s učiteľom si môže pripraviť referáty (spracované podľa odborných 
článkov v náučnej literatúre, internete, časopise a pod.). Rozsah je 1 – 1,5 strany + obrázky. Obsah textu musí 
byť vecne a odborne správny, zaujímavý, nad rámec základného učiva a žiakovi zrozumiteľný. 
Hodnotenie je: 
stupňom výborný (1) ak žiak referát prednesie samostatne alebo je téma vysoko aktuálna a text je dobre 

spracovaný, 
stupňom chválitebný (2) ak žiak text čiastočne prečíta a dopĺňa svojím výkladom,  
stupňom dobrý (3) ak žiak text prečíta, 
stupňom dostatočný (4) ak text nie je dobre spracovaný a žiak mu celkom nerozumie,  
stupňom nedostatočný (5) ak žiak učiteľom zadaný referát neodovzdá. 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Poučenie 
BOZP a PO 

Žiak: 

¨ vysvetlil význam zákon, vyhláška, nariadenie vlády 

¨ definoval pojem prvá pomoc, úraz 

¨ vedel ohlásiť požiar 

¨ vedel použiť hasiaci prístroj 

 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

Úvod 
¨ vysvetlil význam predmetu v sústave odborných predmetov 

¨ vysvetlil pojem norma a normalizácia 

¨ vymenoval a rozlíšil jednotlivé druhy noriem 

¨ pripravil súčiastku na povrchovú úpravu, previedol odmastenie súčiastky 

¨ previedol povrchovú úpravu súčiastky 

¨ vysvetlil pojmy: strojové súčiastky, normalizované súčiastky, spojovacie 
súčiastky, spoje rozoberateľné, spoje so silovým, tvarovým a 
materiálovým dotykom 

¨ rozoznal a pomenoval najbežnejšie spojovacie súčiastky 

¨ vymenoval a charakterizoval jed. druhy závitov 

¨ vedel správne použiť maticu a podložku pri skrutkových spojoch 

¨ vymenoval jednotlivé spôsoby poisťovania skrutkových spojov 

¨ vedel spôsoby vytvorenia zberného, rozdelil kliny 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø samostatná práca 

žiakov 
Ø frontálna práca 

žiakov 
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¨ vedel použiť klinový spoj 
¨ vymenoval vlastnosti pružín 

¨ vymenoval a popísať tlakové spoje 

¨ rozdelil kolíky a čapy 

¨ vedel použiť koliky a čapy pri spájaní súčiastok 

¨ rozdelil perá 

¨ vedel rozdiel medzi kolíkmi a perami 

¨ vymenoval a nakreslil základné parametre potrubia  
¨ rozdelil potrubie podľa jednotlivých hľadísk  
¨ vymenoval a stručne charakterizovať uzatváracie a regulačné prístroje 

¨ dodržiaval BOZP a čistotu na pracovisku 
 

Príprava 
vozidla na 
opravu  

¨ previedol vyčistenie interiéru a exteriéru vozidla 

¨ použil správne šampóny, pasty, vosky 

¨ dbal na ochranu životného prostredia 

¨ chránil interiér a exteriér vozidla 

¨ dodržiaval BOZP a čistotu na pracovisku 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø samostatná práca 

žiakov 
Ø skupinová práca 

 

Oprava 
podvozkov - 
diagnostika 

¨ demontoval a montoval koleso a pneumatiku 

¨ vysvetlil nápisy a znaky na pneumatike 

¨ vedel vyvážiť koleso  
¨ vedel pomenovať a rozlíšiť rámy vozidiel 
¨ vysvetlil účel rámov, pruženia, tlmičov a stabilizátorov 

¨ demontoval a montoval pruženie a tlmiče pruženia 

¨ rozpoznal základné druhy pružín a brzdových systémov 

¨ vymenoval základné časti bŕzd  
¨ nastavil a odvzdušnil brzdu 

¨ vysvetlil činnosť posilňovačov bŕzd, protišmykových systémov ABS 
a protiskĺzových systémov ASR 

¨ dodržiaval BOZP a čistotu na pracovisku 
 

· ústne skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø samostatná práca 

žiakov 
Ø skupinová práca 
 

Oprava prednej 
nápravy 
a riadenia -
diagnostika 

¨     charakterizoval mechanizmy prednej nápravy 

¨     vysvetlil pojmy – predná náprava a riadenie 

¨ Diagnostikoval poruchy prednej nápravy a riadenia 

¨ Odstránil poruchy prednej nápravy a riadenia 

¨ Vybral správne náradie 

¨ Nastavil geometriu prednej nápravy a riadenia 

¨ dodržiaval BOZP a čistotu na pracovisku 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø samostatná práca 

žiakov 
Ø skupinová práca 

 

Oprava zadnej 
nápravy - 
diagnostika 

¨  charakterizoval mechanizmy zadnej nápravy 

¨  vysvetlil pojmy – zadná náprava, rozvodovka a diferenciál 
¨ diagnostikoval poruchy zadnej nápravy  
¨ odstránil poruchy zadnej nápravy, rozvodovky a diferenciálu 

¨ vybral správne náradie 

¨ nastavil geometriu zadnej nápravy  
¨ doplnil olej v rozvodovke a diferenciáli 
¨ dodržiaval BOZP a čistotu na pracovisku 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø samostatná práca 

žiakov 
Ø skupinová práca 

 

Oprava 
prevodového 
mechanizmu 

¨ definoval prevodový mechanizmus 

¨ diagnostikoval poruchy mechanizmov 

¨ odstránil poruchy 

¨ použil správne náradie 

¨ doplnil olej 

¨ nastavil spojku 

¨ opísal činnosť, konštrukciu a vlastnosti:  
- spojky 
- prevodovky 
- prídavnej prevodovky 
- kĺbových a spojovacích hriadeľov a reťazových prevodov 
 

¨ dodržiaval BOZP a čistotu na pracovisku 
 

· ústne skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø samostatná práca 

žiakov 
Ø skupinová práca 
Ø frontálna práca 

žiakov 

Oprava motora 
· vymenoval a charakterizoval jednotlivé druhy motorov 

· vysvetlil aký majú význam v praxi 

· popísal časti spaľovacieho motora 

· bezpečnosť pri práci s olejmi 

· charakterizoval spaľovacie motory 

· ústne skúšanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
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· uviedol príklady využitia zo života a praxe, 

· rozdelil a popísal zážihový motor  
· previedol kontrolu tesnosti motora 

· skontroloval prevádzkové kvapaliny 

· skontroloval rozvody 

· dodržiaval BOZP a čistotu na pracovisku 
 

Ø samostatná práca 
žiakov 

Ø skupinová práca 
 

 

 

3.ročník 
Týždenne : 17,5 / 35 hodín 
Spolu: 525 hodín 
 
1. Poučenie BOZP                                                                                                                   21 
 
Výkonový štandard 

- budú sa vedieť  orientovať v právnych predpisoch 

- budú vedieť vyhľadať právne predpisy týkajúce sa BOZP v elektronickej zbierke zákonov 

- vymenujú čísla zákonov týkajúcich sa BOZP, zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona  
o inšpekcii práce, o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, zákonník práce 

- vymenujú nariadenia vlády týkajúce sa zakázaných prác pre mladistvých, manipulácii z bremenami, 

o expozícii hlukom, o expozícii vibráciami, o práci z azbestom 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc 

Obsahový štandard  
Zákony NR SR, nariadenia vlády SR a vyhlášky týkajúce sa BOZP, pravidla poskytovania prvej pomoci 
  
 

2.  Oprava motora diagnostika                                                                                             273 
Výkonový štandard 

- definuje motor 

- demontovať a montovať motor po častiach 

- rozozná jednotlivé druhy spaľovaích motorov 

-  popísať hlavné časti motora 

-  demontovať a montovať rozvodový mechanizmus a popisať jednotlivé časti  
-  demontovať a montovať kľukový mechanizmus a popisať jednotlivé časti  
- demontovať a montovať palivovú sústavu vznetových motorov po častiach 

- demontovať a montovať palivovú sústavu zážihových motorov po častiach 

- rozoznať vstrekovacie systémy 

- definovať katalizátor a labda sonda 

- popísať časti mazacej sústavy , skontrolovať a doplniť olej 
- popísať časti chladiacej sústavy, skontrolovať a doplniť chladiacu kvapalinu 

Obsahový štandard  
Motor, druhy motorov.Rozdelenie motora na jednotlivé časti a sústavy ( palivové vstrekovacie systémy, mazacia 
sústava, chladiaca sústava.) Diagnostika motora,kontrolné upravovacie a podporné systémy.Súborná cvičná 
práca podľa zadania.Dodržiavanie BOZP. 
 
    

3.Oprava elektrického zariadenia motorových vozidiel                                                     133 
                                                                      
Výkonový štandard 

- rozdelenie elek.sústavy na vysoko a nízko napäťovú 

- akumulátor , jeho časti a zapojenie 

- časti alternátora, výmena a jeho zapojenie 

- časti spúšťača, výmena a jeho zapojenie 

- časti zapaľovacej sústavy, výmena zapaľovacích sviečok 
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- odstránenie menších závad na elek. inštalácii  

- výmena žiarovky hlavných svetlometov a nastavenie svetiel      

Obsahový štandard  
Akumulátor, postup pri  zapojení , elek. káble s koncovkami , elek. náradie , spúšťač , alternátor , zapaľovacia 
sústava , rôzne elek. spotrebiče a zariadenia, rôzne druhy žiaroviek , regloskop na nastavenie svetiel , BOZP . 
Súborná cvičná práca .  
 

4. Bežné opravy,servisné prehliadky a príprava auta na TK a EK.                                    98                                        

Výkonový štandard 

- poznať termíny servisných prehliadok EK a TK  

- vedieť správne pripraviť vozidlo na servisné prehliadky 

- poznať a správne sa orientovať v zákonoch  a nariadeniach pre vykonávanie prehliadok  

-  správne skontrolovať brzdy na brzdovej stolici  

- správne skontrolovať tlmiče na stolici  

- odstrániť závady zistené po prehliadke  

Obsahový štandard                                                                                                                                        
Rôzne zákony , vyhlášky a nariadenia týkajúce sa prehliadok EK a TK diagnostické prístroje , stolica na kontrolu 
brzd a tlmičov , montážne náradie ,BOZP . Súborná cvičná práca . 
Opakovanie vedomostí a zručností.                                                            
  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú následovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Poučenie BOZP  - rozhovor 

- sokratovský rozhovor 

- heuristická metóda 

- motivačná – motivačný 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

-  frontálna  práca 

 

Oprava motora diagnostika                                                                                             - výklad ,rozhovor 

- predvádzanie  

- precvičovanie  

- overovanie,hodnotenie  

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna  práca 

- práca s knihou 

 

Oprava elektrického zariadenia 
motorových vozidiel                                                     

- výklad, rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- predvádzanie , precvičovanie  

- overovanie, hodnotenie  

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- práca s knihou 

- frontálna  práca 

Bežné opravy,servisné 
prehliadky a príprava auta na 
TK a EK.                                     

- rozhovor 

- motivačná – motivačný 

- overovanie, hodnotenie 

- práca s knihou 

-  frontálna  práca 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Poučenie BOZP  · zákony,vyhlášky, nariadenia 
vllády SR 

· školský poriadok 

· prvá pomoc pri úrazoch. 
 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

. 

Hasiace prístroje 

Zdravotnícke 
pomôcky  

 

Oprava motora 
diagnostika                                                           

· Rolf Gscheidle a kolektív 
Príručkapre automechanika 

· Zdenek Jjan Bronislav 
Źdánský AUTOMOBILY 3 
Motory. 

· Vladimír Motej Karel Horejš 
Užebnica pre vodičov 
a opravárov automobilov 

· Autodata – Technické data 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Diagnostické 
prístroje 

montážne náradie 
cvičné motory 
motorové vozidlá  

Obrazový materiál  

Oprava elektrického 
zariadenia motorových 
vozidiel                                                     

· Zdenek Jjan Bronislav 
Źdánský Elektrotechnika I a II 

· Rolf Gscheidle a kolektív 
Príručkapre automechanika. 

· Vladimír Motej Karel Horejš 
Užebnica pre vodičov 
a opravárov automobilov 

· Autodata – Technické data 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

. 
Montážne náradie  

Elektrické káble 
spúšťač alternátor 
rôzne elektrické 
motorčeky 
diagnostické 
prístroje 

Obrazový materiál 

Elektro schémy  

mot. vozidiel 

Bežné opravy,servisné 
prehliadky a príprava 
auta na TK a EK.                                    

· Zákony a vyhlášky 
a nariadenia  

· Rolf Gscheidle a kolektív 
Príručkapre automechanika 

· Autodata – Technické data 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

Servisné náradie  
Diagnostická 
technika  
motorové vozidlá 

Stanica EK  

Stanica  TK 

Stanica STK 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu fyzika, 
zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom strojníctvo a inými predmetmi sa uplatňujú 
horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

- matematika, fyzika – všetky ročníky  
 

Kritériá hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Hodnotenie vyučujúci využíva priebežné. Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá 
a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne , písomné a praktické práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravu je 
vyučujúci v rámci pracovných zadaní. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci výstupný prácu na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Praktické zadanie nesmie prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu zadanej práce. Žiaci budú s nimi oboznámení pred absolvovaním didaktického testu a práce. Hodnotiacu 
škálu určí predmetová komisia podľa Metodického usmernenia MŠ SR č.8/2009 zo 14.mája 2009. Žiak má 
možnosť didaktický test a prácu opakovať, ak bol  prvýkrát neúspešný. Termín opakovania sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia žiaka.  

 

 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  
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Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Oprava motora 
diagnostika                                            

Žiak: 
¨ vysvetlil význam spaľovacích  motorov  
¨ vedieť demontovať motor po  častiach  
¨ vymenovať  jednotlivé druhy spaľovacích motorov  
¨ popísať pohyblivé časti motora 

¨ popísať pevné časti morora 

¨ príslušenstvo motora  

¨ vysvetliť účel rozvodového mechanizmu  
¨ vymenovať jednotlivé časti rozvodového mechanizmu   
¨ vedieť správne vymeniť rozvodový remeň a správne nastaviť rozvody 

¨ vymenovať jednotlivé časti kľukového mechanizmu  
¨ vysvetliť účel kľukového mechanizmu 

¨ vysvetliť účel palivovej sústavy vznetových motorov a jeho časti  
¨ vysvetliť účel palivovej sústavy zažihových motorov a ich časti   
¨ rozoznať vstrekovacie systémy a definovať ich  
¨ vysvetli účel katalizátora a labda sonda  

¨ vymenovať časti mazacej sústavy   
¨ účel mazacej sústavy  
¨ rozdelenie olejov  

¨ vymeniť olej motora a olejové filtre  
¨ účel chladiacej sústavy  
¨ popísať časti chladiacej sústavy  
¨ doplniť a vymeniť chladiacu kvapalinu  
¨ pomocou diagnostického prístroja načítať závadu , závadu odstrániť 

a vymazať z pamäte diagnostického prístroja  
 

· ústne skúšanie 

· písomné skúška 
 

Ø praktická  práca 
Ø skupinová praktická 

práca 
 

 

Oprava 
elektrického 
zariadenia 
motorových 
vozidiel                                                     

¨ popísať vysoko napäťovú a nízko napäťovú sústavu   
¨ demontovať a namontovať akumulátor  
¨ skontrolovať elektrolit v akumulátore 

¨ vedieť správne dobiť akumulátor 
¨ vysvetliť účel alternátora 

¨ popísať jednotlivé časti alternátora  
¨ správne demontovať a namontovať alternátor  
¨ účel spúšťača  
¨ časti spúšťača  
¨ správne demontovať a namontovať spúšťač  
¨ účel zapaľovacej sústavy a jej rozdelenie  

¨ správne demontovať a namontovať zapaľovacie sviečky  
¨ odstrániťmenšie závady na elektrickej inštalácii 
¨ vedieť vymeniť žiarovky a správne nastaviť svetlá   

 

· ústne skúšanie 

· písomné skúška 
 
Ø praktická práca 
Ø skupinová praktická 

práca 
 

 

 Bežné 
opravy,servisné 
prehliadky 
a príprava auta 
na TK a EK.                                    

¨ rozdelenie servisných prehliadok  
¨ časové termíny servisných prehliadok  
¨ postup pri EK 

¨ postup pri kontrole na STK  

¨ správne prekontrolovať bŕzdy na bŕzdovej stolici  
¨ skontrolovať tĺmiče na stolici  

 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová praktická 

práca 
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7.3  Učebné osnovy voliteľných predmetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

vvoolliitteeľľnnýýcchh  pprreeddmmeettoovv  
 

 
 
 
 
 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola drevárska,  

Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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7.3.1  Grafické systémy 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

GRAFICKÉ  SYSTÉMY 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1, 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 63 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Cieľom predmetu je zoznámiť žiakov so základmi práce v CAD systéme Autodesk Inventor. Vyučovací 
predmet grafické systémy je voliteľný predmet, ktorý je koncipovaný tak, aby žiaci nadobudli manuálne a 
psychické zručnosti v oblasti ovládania grafického softwaru. Na základe nadobudnutých vedomosti žiaci musia 
zvládnuť základy konštruovania strojných súčiastok používaných v automobilovom priemysle. Pomocou 
nadobudnutých vedomosti žiaci musia zvládnuť konštruovanie strojných súčiastok. Pomocou nadobudnutých 
znalostí a psychomotorických zručností žiaci samostatne riešia navrhovanie a prípravu technickej dokumentácie. 
Predmet nadväzuje na predmet technické kreslenie, kde predpokladá znalosti žiakov v oblasti kreslenia 
technických výkresov. Realizácia vyučovania prebehne formou cvičení na PC a triedy sa delia podľa platných 
predpisov. Vyučujúci dbá na nadväznosť s ostatnými odbornými vyučovacími predmetmi, používa odbornú 
terminológiu a úzko spolupracuje s majstrami odbornej výchovy. 

Ciele predmetu 
 

Po absolvovaní predmetu grafické systémy budú mať žiaci praktické vedomosti o práci v grafickom 
systéme Autodesk Inventor. Zvládnu vytvoriť náčrt potrebný pre tvorbu 3D súčiastky ako aj použitie jednotlivých 
funkcií a 2D väzieb. 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci:  

· dodržiavali hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie 
a zdravie, 

· osvojliť si prostredie programu, 

· zvládli problematiku tvorby náčrtov, zvládnuť nakresliť náčrt podľa predlohy, 

· opísali tlačítkové okno pre kreslenie skíc, 

· vedeli použiť funkcie: úsečka, krivka, kružnica, 

· vedeli použiť funkcie: zrkadlenie, offset, predĺženie, orezanie, posun, rotácia, kótovanie 

· definovali entity, 

· odprezentovali vypracované zadanie, 

· vysvetlili princíp a použitie 2D väzieb, 
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· poznali väzby: kolmosť, rovnobežnosť, tangent, totožnosť, koncentrácia, kolineárnosť, ... 

· vedeli upravovať 2D väzby. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- formulovať, 
charakterizovať, 
rozdeliť, vyjadriť 
funkčnosť, navrhnúť 
rozmery,  použitý 
materiál pri  výrobe 
strojárskeho 
výrobku, nakresliť ho 
s použitím IKT , pri 
dodržiavaní  zásad 
bezpečnosti pri 
práci, ochrany  
života a zdravia   

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- žiacke experimenty 
spojené 
s heuristickou 
diskusiou 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 

zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 

medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 

a vytvára rôzne formy 

grafického 

znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 

dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať 
progresívne návrhy 
a pozorne počúvať 
druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri riešení 

problémov s inými 

ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 

prípadne varianty 

riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 

návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 

prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z dvoch častí: 

- základné tematické celky : 

o  Skicovanie 

o  Funkcie na úpravu skíc 

o  2D väzby 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

2. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Skicovanie – 10 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- vysvetlia využitie programu 
- popíšu  užívateľské rozhranie programu AutoDesk 
- vedia používať grafické a tlačítkové okno v užívateľskom rozhraní 
- zvládnu problematiku tvorby náčrtu 
- zvládnu nakresliť náčrt podľa predlohy 
- využívajú tlačítkové okno pre kreslenie skíc 
- používajú funkcie úsečka, krivka, kružnica, elipsa, oblúk, obdĺžnik 

 
Obsahový štandard 
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Úvod do Autodesku, Prostredie programu – okno aplikácie, Grafické okno, tlačítkové okno, Prostredie pre tvorbu 
náčrtu, Kreslenie náčrtu, Tlačítkové okno pre kreslenie skíc, Funkcia – úsečka, krivka, kružnica, Funkcia – elipsa, 
oblúk, obdĺžnik, OpakovanieTC 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Skicovanie - výkladovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- praktická grafická práca 

- prezentácia 

- DITOR 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

 

Funkcie na úpravu skíc - výkladovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- praktická grafická práca 

- prezentácia 

- DITOR 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

- projekt 

2D väzby - výkladovo - ilustratívna 

- reproduktívna 

- praktická grafická práca 

- prezentácia 

- DITOR 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

- projekt 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Skicovanie · Autodesk Inventor - 
manuál 

· Metodické listy  

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

pracovné listy 

Autodesk Inventor 
profesionál 2009 

 

 

Internet 

prezentácie 

 

Funkcie na 
úpravu skíc 

· Autodesk Inventor - 
manuál 

· Metodické listy  

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

pracovné listy 

Autodesk Inventor 
profesionál 2009 

 

Internet 

prezentácie 

 

2D väzby 
· Autodesk Inventor - 

manuál 

· Metodické listy  

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

pracovné listy 

Autodesk Inventor 
profesionál 2009 

 

Internet 

prezentácie 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu grafické 
systémy, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom grafické systémy a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 
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- informatika – všetky ročníky  

Prierezové témy 

Predmetom technické kreslenie,  jednotlivými tematickými celkami,  sa prelínajú prierezové témy: 

- ochrana života a zdravia – OZO  

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Hodnotenie vyučujúci využíva priebežné Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby 
o kvalite výstupov žiakov, priebežné, záverečné, formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale aj 
slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, zameriava 
sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. Hodnotenie je 
sústavné a variabilné. 

Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný 100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete technické kreslenie sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí. 
§ Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. 
§ Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
§ Ústny a písomný prejav má správny presný a výstižný. 
§ Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Vie diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
§ Je schopný samostatne študovať vhodné texty 

2 – chválitebný § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí postupuje 

samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
§ Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 
§ Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
§ Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty 

3 – dobrý § Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami učiteľa. 
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§ Myslí  vcelku správne, nie je vždy tvorivo. 
§ Prejavuje svoju  tvorivosť  len s usmernením vyučujúceho. 
§ Ústny a písomný prejav má čiastočne správny. 
§ Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni 
§ Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

4 –dostatočný  § Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických zručností ja málo pohotový. 
§ Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických praktických úloh zvládne iba za aktívnej 

pomoci vyučujúceho. 
§ Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni. 
§ Jeho myslenie nie je tvorivé 
§ Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť.  
§ Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

5 –nedostatočný § Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardami si neosvojil. 
§ Vo vedomostiach a zručnostiach má závažné nedostatky. 
§ Chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
§ Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
§ Nevie samostatne študovať. 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Skicovanie Žiak: 
¨ vedel definovať grafické systémy 

¨ správne definoval základné pojmy  
¨ vedel základné parametre a softvérové požiadavky pre grafický program 

¨  použil správne funkcie na skicovanie 

¨ správne nakreslil požadované objekty 

¨ vedel vymenovať a používať požadované funkcie 

· ústne skúšanie 

· grafické cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová grafická  

práca 

 

Funkcie na 
úpravu skíc  

¨ vedel vymenovať funkcie na úpravu skíc 

¨ správne upravil zadané skice 

¨ zvolil vhodný postup úpravy skíc 

¨ samostatne pracoval na zadaní a komplexne ho dokončil 

· ústne skúšanie 

· grafické cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová grafická  

práca 
 

2D väzby 
¨ vymenoval 2D väzby 

¨ vysvetlil princíp a použitie 2D väzieb 

¨ správne použil zadané 2D väzby 

¨ samostatne pracoval na zadaní a komplexne ho dokončil 

· ústne skúšanie 

· grafické cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová grafická  

práca 
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7.3.2  Aplikovaná informatika 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

APLIKOVANÁ INFORMATIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  druhý, tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1, 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 63 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

        Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie technické a technologické “ ŠVP 24 
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. Pre predmet aplikovaná informatika je v školskom vzdelávacom 
programe zvolená 1 vyučovacia hodina v 2. ročníku ako  voliteľný predmet.    

        Poslaním vyučovania odborného predmetu aplikovaná informatika v stredných odborných školách je 
budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa 
malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu aplikovaná informatika a využitím informačných technológií (IT) 
vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom 
k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

         Metódy, formy a prostriedky vyučovania aplikovanej informatiky majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, 
učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho 
aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu  
výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s internetom a riešenie problémových úloh na počítači. 
Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s tematikou informačno-komunikačných technológií (IKT).  

         Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu aplikovaná 
informatika proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete 
budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné 
technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 
upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych 
úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať 
poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu aplikovaná informatika patrí aj demonštrácia 
typových úloh učiteľom pomocou videodataprojektora, práca s internetom,  elektronická komunikácia a vlastné 
praktické projekty. 

Aplikovaní informatika logicky nadväzuje na učivo informatiky.  

Výučba bude prebiehať v Laboratóriu výpočtovej techniky, kde žiaci budú realizovať jednoduché projekty.  Pri 
cvičeniach sa trieda bude deliť na skupiny podľa platných predpisov.  
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Ciele predmetu 
 

 Zmyslom vyučovania predmetu aplikovaná informatika v stredných  školách je žiadať od  žiakov 
ovládanie základných pojmov, postupov a prostriedkov informatiky a výpočtovej techniky, vybudovať informatickú 
kultúru, t.j. viesť žiakov k efektívnemu využitiu prostriedkov informačnej civilizácie, pričom budú rešpektovať 
právne a etické zásady používania informačných technológií a produktov. Tento zmysel by sa mal odzrkadliť vo 
využívaní výsledkov znalostí predmetu informatika a aplikovaná informatika a znalostí aplikovania informačných 
technológií (IT) vo vyučovaní odborných, ale i všeobecnovzdelávacích  predmetov a napokon aj v organizovaní a 
riadení školy. 

     Cieľom vyučovania predmetu  aplikovaná informatika je zvládnuť základné pojmy a techniky práce, ktoré sa 
používajú pri spracovaní údajov a pochopiť tok informácií v počítačových systémoch. Nadstavbou predmetu 
informatika a aplikovaná informatika spolu s informačnými technológiami je efektívne využitie predmetu pre 
všetky ďalšie predmety.  

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci:  

- Poznali základné nástroje grafického editora, ich použitie pri kreslení. 

- Kreslili jednoduché tvary, ich  úpravy  

- Používali nástroje na tvorbu animácií. 

- Vytvorili fotomontáž. 

- Samostatne nakreslili zadanie, vytvorili animáciu podľa zadania a prezentovať  projekt. 

- Poznali užívateľské rozhranie programu. 

- Vytvorili fotografiu na digitálnom fotoaparáte. 

- Premiestnili fotografiu do počítača. 

- Upravili fotografiu v programe IrfanView. 

- Samostatne vypracovali projekt podľa zadania a prezentovať ho. 

- Poznali základnú štruktúru web stránky, etiketu , 

- Poznali autorský zákon na ochranu osobných  údajov. 

- Vložili text do web stránky. 

- Vložili a editovali obrázky na web stránke. 

- Vložili odkaz na súbor, URL adresu. 

- Vložili a upraviť tabuľku na webe. 

- Vytvorili a naplnili rámce. 

- Poznali spôsoby umiestnenia web stránky. 

- Samostatne vytvorili vlastnú web stránku, umiestnili ju na internet. 

- Poznali užívateľské rozhranie programu a pracovať s ním. 

- Pracovali s webom a stránkou. 

- Vytvorili štruktúru webu navigáciou, pomocou odkazov, s rámcami. 

- Vkladali dynamické špeciálne efekty na stránke. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

Spôsobilosť 
interaktívne používať 
vedomosti, informačné 
a komunikačné 

Absolvent má: 

- používať  IKT  
s využitím 
aplikačných 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- individuálna, 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 
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technológie, 
komunikovať 
v štátnom, 
materinskom a cudzom 
jazyku  

programov 
používaných v praxi  
, pri dodržiavaní  
zásad bezpečnosti 
pri práci, ochrany  
života a zdravia   

frontálna, skupinová 
práca žiakov 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne 
formy grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať 
progresívne návrhy 
a pozorne počúvať 
druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z dvoch častí: 

- základné tematické celky : 
Grafika 
Práca s fotografiou 
Tvorba web stránok 
Projekt – vytvorenie webstránky 
Systematizácia učiva 

 
 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

2. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok: Grafika – 12 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- Rozlišujú analógový a digitálny prenos informácií. 
- Poznajú základné nástroje grafického editora, ich použitie pri kreslení. 
- Kreslia jednoduché tvary, ich  úpravy  
- Používajú nástroje na tvorbu animácií. 
- Vytvoria fotomontáž. 
- Samostatne nakreslia zadanie, vytvoria animáciu podľa zadania a prezentovať  projekt. 
 

Obsahový štandard 

Poučenie o bezpečnosti pri práci. Základné pojmy. Logo Motion – užívateľské rozhranie. LogoMotion – kreslenie. 
Tvorba animácií – nástroje. Vytvorenie fotomontáže. Projekt – zadanie, kreslenie. Projekt – animovanie. 
Vyhodnotenie projektu 

Tematický celok: Práca s fotografiou – 18 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- Poznajú užívateľské rozhranie programu. 
- Vytvoria fotografiu na digitálnom fotoaparáte. 
- Premiestnia fotografiu do počítača. 
- Upravia fotografiu v programe IrfanView. 
- Samostatne vypracujú projekt podľa zadania a prezentujú ho. 
-  

Obsahový štandard 
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Program IrfanView. Fotografia – fotenie na digitálnom fotoaparáte. Fotografia – prenos fotografie do počítača. 
Fotografia – úprava. Projekt – zadanie, práca na zadaní. Projekt – práca na zadaní, vyhodnotenie projektu 
 

Tematický celok: Systemizácia učiva  – 3 hodiny 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- Poznajú technologické novinky v oblasti výpočtovej techniky, trendy v používaní IT a IKT. 

 

Obsahový štandard 

Technologické novinky. Systemizácia učiva 
 

3. ročník (1 hodina týždenne, 30 hodín za rok) 
 

Tematický celok: Tvorba web stránok – 16 hodín  
 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

  
- Poznajú základnú štruktúru web stránky, etiketu , Autorský zákon na ochranu údajov. 
- Vložia text do web stránky. 
- Vložia a editujú obrázky na web stránke. 
- Vložia odkaz na súbor, URL adresu. 
- Vložia a upraviť tabuľku na webe. 
- Vytvoria a vedia naplniť rámce. 
- Poznajú spôsoby umiestnenia web stránky. 
- Samostatne vytvoria vlastnú web stránku, umiestniť ju na internet. 
- Poznajú užívateľské rozhranie programu FrontPage a pracujú s ním. 
- Pracujú s webom a stránkou. 
- Vytvoria štruktúru webu navigáciou, pomocou odkazov, s rámcami. 
- Vkladajú dynamické špeciálne efekty na stránke. 
 
 
Obsahový štandard 
Základná štruktúra web stránky. Tvorba textu do web stránky. Vkladanie obrázka. Hyperlink (odkaz). Tabuľka. 
Rámce. Umiestnenie web stránky. Projekt – návrh, práca na projekte. Projekt – práca , vyhodnotenie . Editory 
tvorby web stránky. FrontPage – užívateľské rozhranie. FrontPage - tvorba stránky. FrontPage - štruktúra stránky. 
FrontPage – špeciálne efekty.  
 

Tematický celok: Projekt – vytvorenie  webstránky – 12 hodín  
 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

  
- Samostatne vytvoria vlastnú web stránku v programe FrontPage, umiestnia ju na internet a prezentovať ho. 
- Prezentujú svoju webstránku 

 
Obsahový štandard 

Projekt – návrh. Projekt – práca na projekte. Projekt – práca na projekte,  hodnotenie projektu. 
 

 
Tematický celok: Systemizácia učiva  – 2 hodiny 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- Poznajú technologické novinky v oblasti výpočtovej techniky, trendy v používaní IT a IKT. 

 

Obsahový štandard 
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Technologické novinky. Systemizácia učiva 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Grafika 
 

- výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca  
- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické dopĺňanie 

Práca s fotografiou - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca  
- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

Systemizácia učiva - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca  
- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

Tvorba web stránok - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická  grafická práca  
- reproduktívna 

- prezentácia 

- DITOR 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

Projekt – vytvorenie 
webstránky 

- výkladovovo - ilustratívna 

- praktická  grafická práca  
- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

Systemizácia učiva - výkladovovo - ilustratívna 

- praktická práca s normami 

- reproduktívna 

- prezentácia 

- frontálna práca 

- individuálna práca 

- písomné a grafické zadanie 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Grafika 

 

· LogoMotion - Manuál  

· Metodické listy  

 

Dataprojektor 

PC 

 

LogoMotion Internet 

 

Práca s 
fotografiou 

· IrfanView - Manuál  

· Metodické listy  

 

Dataprojektor 

PC 

 

Irfan Wiev Internet 

Systemizácia 
učiva 

 Dataprojektor 

PC 

 

 Internet 

Tvorba web 
stránok 

· FrontPage - manuál 

· Metodické listy  

 

Dataprojektor 

PC 

 

Front Page Internet 

Projekt – 
vytvorenie 
webstránky 

· FrontPage - manuál 

· Metodické listy  

·  

PC Front Page Internet 

Systemizácia 
učiva 

 Dataprojektor 

PC 

 Internet 
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Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
aplikovaná informatika, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom aplikovaná 
informatika a inými predmetmi sa uplatňujú horizontálne i vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky 

- informatika – 2. ročník 

Prierezové témy 

Predmetom technické kreslenie,  jednotlivými tematickými celkami,  sa prelínajú prierezové témy: 
- ochrana života a zdravia – OZO  

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Pri každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. 

Hodnotenie vyučujúci využíva priebežné Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby 
o kvalite výstupov žiakov, priebežné, záverečné, formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale aj 
slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, zameriava 
sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. Hodnotenie je 
sústavné a variabilné. 

 

Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný 100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5–nedostatočný menej ako  30%  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete technické kreslenie sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí. 
§ Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. 
§ Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
§ Ústny a písomný prejav má správny presný a výstižný. 
§ Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Vie diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
§ Je schopný samostatne študovať vhodné texty 
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2 – chválitebný § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí postupuje 

samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
§ Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 
§ Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
§ Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty 

3 – dobrý § Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami učiteľa. 
§ Myslí  vcelku správne, nie je vždy tvorivo. 
§ Prejavuje svoju  tvorivosť  len s usmernením vyučujúceho. 
§ Ústny a písomný prejav má čiastočne správny. 
§ Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni 
§ Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

4 –dostatočný  § Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických zručností ja málo pohotový. 
§ Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických praktických úloh zvládne iba za aktívnej 

pomoci vyučujúceho. 
§ Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni. 
§ Jeho myslenie nie je tvorivé 
§ Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť.  
§ Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

5 –nedostatočný § Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardami si neosvojil. 
§ Vo vedomostiach a zručnostiach má závažné nedostatky. 
§ Chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
§ Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
§ Nevie samostatne študovať. 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Grafika 

 

Žiak: 
¨ vedel ukázať a použiť prvky užívateľského rozhrania programu 

LogoMotion 

¨ nakreslil zadané tvary a objekty 

¨ vedel vytvoriť animáciu, vypracoval daný projekt 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

 

Práca s 
fotografiou 

¨ vedel ukázať a použiť prvky užívateľského rozhrania programu IrfanView 

¨ vedel pracovať s digitálnym fotoaparátom 

¨ vložil fotografiu do PC 

¨ podľa zadania upravil fotografiu 

¨ samostatne vypracoval daný projekt 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

· grafické zadanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø individuálna grafická 

práca 

Systemizácia 
učiva 

¨ vedel vymenovať niekoľko technologických noviniek v oblasti výpočtovej 
techniky 

¨ odpovedal na zadané otázky z predchádzajúcich tém 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

· grafické zadanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 

· individuálna grafická 
práca 

Tvorba web 
stránok 

¨ vedel ukázať a použiť prvky užívateľského rozhrania programu FrontPage 

¨ vedel pracovať s webom 

¨ poznal štruktúru webu 

¨ vložil a editoval obrázok, tabuľku 
 

· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 

· grafické zadanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø individuálna grafická 

práca 

Projekt – 
vytvorenie 
webstránky 

¨ samostatne vytvoril web stránku a umiestnil ju na Internet 

¨ samostatne prezentoval svoj projekt 
¨ grafické zadanie 

 

· individuálna grafická 
práca 

Systemizácia 
¨ vedel vymenovať niekoľko technologických noviniek v oblasti výpočtovej 

techniky 
· ústne skúšanie 

· písomné cvičenie 
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učiva ¨ odpovedal na zadané otázky z predchádzajúcich tém · grafické zadanie 

Ø ústne odpovede 
Ø skupinová písomná 

práca 
Ø individuálna grafická 

práca 
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7.3.3  Úvod do sveta práce 

 
 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

ÚVOD DO SVETA PRÁCE 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  tretí 
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 1 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 30 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet úvod do sveta práce poskytuje žiakom základné vedomosti o formách a nástrojoch politiky 
zamestnanosti a trhu práce, žiaci sa naučia základnej orientácii na pracovnom trhu. Predmet vedie žiakov 
k aktívnemu a efektívnemu postupu pri hľadaní pracovného miesta po ukončení strednej školy. 

Učivo predmetu je rozdelené do dvoch častí: v prvej časti sa žiaci oboznámia so základnými problémami 
pracovnoprávnych vzťahov a zákonníkom práce, v druhej časti sa žiaci oboznámia s rôznymi spôsobmi 
a zásadami pri hľadaní zamestnania – prostredníctvom služieb zamestnanosti (sprostredkovateľské a poradenské 
služby), orientácie v inzerátoch a hľadania cez internet. Naučia sa písať profesijný, štruktúrovaný životopis, 
žiadosť  o prijatie do zamestnania, správne sa prezentovať u perspektívneho zamestnávateľa. 

Odporúča sa spolupráca s úradmi práce, účasť na nimi organizovaných podujatiach (programy zamerané na 
prevenciu pred nezamestnanosťou, Burzy práce, návšteva Informačno-poradenských stredísk). Taktiež sa 
odporúčajú konzultácie s výchovným poradcom, školským psychológom, návšteva pedagogicko-psychologickej 
poradne. Dôraz je treba klásť na praktické cvičenia. 

Vyučujúci pri výučbe predmetu využíva medzipredmetové vzťahy odborných ekonomických predmetov, 
občianskej a právnej náuky. 

Ciele  predmetu 

Jedným zo základných cieľov je príprava takého absolventa, ktorý má nielen určitý odborný profil, ale ktorý sa 
vďaka nemu dokáže tiež úspešne presadiť na trhu práce i v živote.  

Cieľom predmetu úvod do sveta práce je vybaviť žiaka vedomosťami a kompetenciami, ktoré mu pomôžu 
optimálne využiť svoje osobnostné a odborné predpoklady pre úspešné uplatnenie na trhu práce a pre budovanie 
profesijnej kariéry.  

V rámci okruhu svet práce je žiak vedený k poznaniu významu vzdelania pre uplatnenie na trhu prace, uvedomuje 
si dôležitosť práce ako zdroja tvorby hodnôt, nástroja ekonomického zabezpečia rodiny i prostriedku vlastnej 
sebarealizácie. Žiak ďalej získava základné vedomosti a zručnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa 
racionálne ekonomicky uvažovať i konať, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastnú prácu,  vo 
vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Absolvent poznáva práva zamestnanca a vie 
tieto práva uplatňovať legitímnymi prostriedkami, chápe spoločenskú funkciu sociálnej pomoci a vie postupovať 
pri jej nárokovaní. Žiak rozmýšľa o vzťahu medzi nadobúdaním hmotných statkov a zmyslom života, vie chrániť 
svoj majetok a uplatňuje vo svojom ekonomickom konaní princípy všeobecnej morálky.  
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Stále sa vyvíjajúca legislatíva a vzťahy na ekonomickom trhu i na trhu práce vyžadujú, aby absolvent dokázal 
teoretické vedomosti  aplikovať v praxi. Preto kladie táto vzdelávacia oblasť veľký dôraz na praktickú aplikáciu 
získaných zručností, ktoré žiak získa riešením modelových situácií a prácou s autentickými materiálmi, s ktorými 
sa bežne stretne v médiách. To predpokladá schopnosť používať moderné informačné technológie, bez ktorých 
sa v súčasnom svete práce nezaobíde. Pretože je v tejto oblasti kontakt s realitou veľmi významný, môžu byť 
súčasťou ekonomického vzdelávania i besedy s prizvanými odborníkmi. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

- formulovať, 
pozorovať, triediť 
a merať hypotézy 

- metóda 
demonštrovania 
a pozorovania 

- žiacke experimenty 
spojené 
s heuristickou 
diskusiou 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 
- formuluje svoje 

myšlienky jasne, 
zrozumiteľne, 

- nachádza vzťahy 
medzi javmi, 

- číta, rozumie, triedi 
a vytvára rôzne 
formy grafického 
znázornenia, 

- vyhodnotí a overí 
dosiahnuté výsledky  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať, aktívne 
predkladať 
progresívne návrhy 
a pozorne počúvať 
druhých 

- brainstorming 

- kooperatívne 
vyučovanie 

- tímová spolupráca 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi,  

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému, 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje, 

- je kritický no váži si 
prácu iných. 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá :: 

- základné tematické celky : 
- Pracovné právo 

- Bezpečnosť práce 

- Medzinárodný trh práce 

- Voľba povolania 

3. ročník (1 hodiny týždenne, 30 hodín za rok) 

Tematický celok: Pracovné právo –10 hodín 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
poznajú základné pojmy – práca, povolanie, zamestnanie, pracovné miesto 

- vysvetlia pojem pracovno-právne vzťahy 

-  poznajú pramene pracovného práva 

- osvoja  si základné pojmy spojené s kolektívnym vyjednávaním 

-  rozumejú obsahu kolektívnej zmluvy, 
- vedia sa orientovať  v pracovno-právnych vzťahoch 

- vedia uviesť príklad postupu, ako uzatvoriť pracovnú zmluvu a podať výpoveď 

 

Obsahový štandard 
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 Pracovno-právne vzťahy, Vnútroštátne pramene pracovného práva, Medzinárodné pramene 
pracovného práva, Kolektívne vyjednávanie, Kolektívne zmluvy. Sociálne partnerstvo, sociálny dialóg 
na jednotlivých úrovniach, Pracovný pomer, Základné práva a povinnosti zamestnávateľa 
a zamestnanca, Vznik pracovného pomeru, Povinnosti zamestnávateľa pred vznikom pracovného 
pomeru,  Pracovná zmluva a jej podstatné náležitosti, zásady jej uzatvárania medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom, Zmeny pracovného pomeru, Skončenie pracovného pomeru,  Pracovný čas, Čas 
odpočinku, Dovolenka na zotavenie, Pracovné voľno, Pojem mzdy) a pramene ich právnej úpravy, 
Minimálna mzda, Všeobecné zásady poskytovania miezd a platov, Prekážky v práci, Náhrady 
výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce. 

 

Tematický celok: Bezpečnosť práce - 1 hodín 
 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- poznajú povinnosti zamestnávateľa poznajú práva zamestnanca 

- vysvetlia povinnosti zamestnanca na zaistenie BOZP na pracovisku 

- vedia vybrať bezpečné pracovné postupy s ohľadom na životné prostredie 

Obsahový štandard 

Povinnosti zamestnávateľa,  Povinnosti zamestnancov. 

 

Tematický celok: Medzinárodný trh práce -13 hodín 
 

Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 

- vysvetlia pojmy politika zamestnanosti, dopyt po práci, proces sprostredkovania zamestnania 

- poznajú problémy trhu práce 

- vedia  sa orientovať vo svete práce 

-  poznajú  informačno-poradenské strediská 

- vedia posúdiť profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať 
ďalším vzdelávaním 

 

Obsahový štandard 

Pojem trhu práce, Orientácia vo svete práce, Povolanie – zamestnanie – pracovné miest, Stratégia 
profesijného rozhodovania, Poznanie seba, poznanie sveta práce, možnosti uplatnenia sa na trhu 
práce,Služby zamestnanosti (sprostredkovanie zamestnania, poradenstvo), ponuka voľných 
pracovných miest na úradoch práce, Evidencia nezamestnaných, hmotné zabezpečenie 
v nezamestnanosti, Informačno-poradenské strediská na úradoch práce, Sprostredkovanie 
zamestnania za úhradu (súkromné sprostredkovateľské služby). Výchovný /karierový poradca, školský 
psychológ, pedagogicko-psychologická poradňa. 
      Cvičenia:  
n sebapoznanie,  
n využívanie interaktívnych programov,  
n využívanie skupinovej dynamiky pri sebapoznávaní, spätná väzba od iných ľudí ( od spolužiakov, 

učiteľa, školského psychológa ) 
n práca s profesijnými informáciami ( tlač, interaktívne programy, Internet ) 
n exkurzie v úrade práce, informačno-poradenskom stredisku úradu práce 
n burzy práce 
 
 

Tematický celok:  Voľba povolania - 6 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru : 
- zvládnu napísať štruktúrovaný životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania 
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- dokážu porozumieť sebe samému a druhým ( prierezová téma ) 
- vedia vhodne prezentovať vlastnú osobu a prácu 

- vedia vhodne vystupovať pri prijímacom pohovore 

Obsahový štandard 

Životopis, Žiadosť o prijatie, Sebapoznanie, Spôsob prezentácie u potencionálneho zamestnávateľa (aj konkurz, 
prijímací pohovor, ako telefonovať), zásady správania, zovňajšok, komunikácia. 

 Cvičenia. 
n písanie životopisu, žiadosti 

n práca s inzerátmi 

n prehrávanie správania na prijímacom pohovore 

n ako sa prezentovať ,ako telefonovať s personalistom - v rámci práce so skupinou využívať obľúbené 
”psychohry”, pri výcviku a korekcii správania žiakov využívať spätnú väzbu od 

iných  ľudí, vrstovníkov, učiteľa, kariérového poradcu atď.  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 Pracovné právo  - rozhovor 

- sokratovský rozhovor 

- DITOR 

- breproduktívna metóda 

- diskusia 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- práca s knihou 

- práca s IKT 

- samostatná práca 

- vyučovanie orientované na problém 

 

Bezpečnosť práce - rozhovor 

- sokratovský rozhovor 

- DITOR 

- reproduktívna metóda 

- diskusia 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- práca s knihou 

- práca s IKT 

- samostatná práca 

- vyučovanie orientované na problém 

 

Medzinárodný trh práce 

 

- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 

- heuristická metóda 

- DITOR 

- brainstorming 

- reproduktívna metóda 

- diskusia  

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- práca s knihou 

- práca s IKT 

- diferencované vyučovanie 

- samostatná práca 

- vyučovanie orientované na problém 

- aktivizujúce formy 

Voľba povolania 

 

- rozhovor 

- sokratovský rozhovor 

- heuristická metóda 

- DITOR 

- brainstorming 

- reproduktívna metóda 

- diskusia 

- skupinová práca 

- individuálna práca 

- frontálna práca 

- práca s knihou 

- práca s IKT 

- diferencované vyučovanie 

- samostatná práca 

- vyučovanie orientované na problém 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

 Pracovné 
právo  

PhDr. Marta Hargašová  a kol. 
– Úvod do sveta práce, prvé 
vydanie 2006. EXPOL  
PEDAGOGIKA, spol. 
s.r.o.,Bratislava, ISBN 80-
8091-015-4 

 
   Zákonník práce 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 Internet 

 

Bezpečnosť 
práce 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 Internet 

 

Medzinárodný 
trh práce 

 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 Internet 

 

Voľba 
povolania 
 

PhDr. Marta Hargašová  a kol. 
– Úvod do sveta práce, prvé 
vydanie 2006. EXPOL  
PEDAGOGIKA, spol. 
s.r.o.,Bratislava, ISBN 80-
8091-015-4 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

 

 Internet 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci pri výučbe predmetu využíva medzipredmetové vzťahy odborných ekonomických predmetov, 
občianskej a právnej náuky. 

Kritéria hodnotenia 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho  štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria:  

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Pracovné 
právo  

Žiak: 
¨ definoval pracovný pomer, prvky pracovného pomeru,  

¨ porozumel ako vzniká pracovný pomer a jeho zásady vzniku, 

¨ vedel vymenovať druhy pracovných pomerov, 

¨ vedel kedy a ako skončí pracovný pomer. 

¨ vymenoval základné náležitosti pracovnej zmluvy. 

¨ pochopil význam pojmu dovolenka a pracovné voľno 

¨  definoval pojem pracovný čas,  

¨ vedel vymenovať základné pravidlá pre poskytnutie dovolenky 

¨ poznal formy mzdy, charakterizovať pojem mzda a 

¨ vysvetlil kategórie  prekážok v práci  

¨  vysvetlil poskytovanie náhrad výdavkov, ktoré súvisia  s výkonom práce  

· ústne skúšanie 
-   monologické  
-   dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

 

Ø ústna odpoveď 
-   samostatný prejav 
-   heuristický rozhovor 

Ø krátka kontrolná 
práca 

Ø didaktický test 
-   kombinovaný   

Bezpečnosť 
 

¨ Charakterizoval Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  ako prevencie 
negatívnych udalostí, 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 
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práce ¨  vymenoval povinnosti zamestnávateľa  i práva a povinnosti zamestnanca. 
 

Ø ústna odpoveď 

Ø krátka kontrolná 
práca  

Medzinárodný 
trh práce 

 

¨  vymenoval možnosti uplatnenia sa na trhu práce pre absolventov škôl  

¨ charakterizovať pojem absolventská prax 

¨ definoval pojem rekvalifikácia, 

¨ poznal rôzne kurzy a školeníia  zameraných na rekvalifikáciu  

¨ osvojil si postup hľadania  práce 

¨ vedel vymenovať formy a nástroje politiky trhu práce  

¨ poznal, kto a kde má na starosti sprostredkovanie zamestnania 

¨ pochopil aký je súčasný stav zamestnanosti 

¨ oboznámil sa  s problémami trhu práce i sociálnym dopadom 
nezamestnanosti. 

¨ uviedol tri základné typy nezamestnanosti, reakcie na nezamestnanosť 
a podstatu ich riešenia 

¨ osvojil si pojem trh práce 

¨  vysvetlil, kde získa informácie o ponuke pracovných  miest 

¨ poznal, ako prebieha evidencia uchádzačov o zamestnanie. 

¨ Definoval  pojem podpora v nezamestnanosti a jej významu. 

¨ Vysvetlil ako fungujú sprostredkovateľské agentúry 

· ústne skúšanie 
-   monologické  
-   dialogické       

· orientačné skúšanie 

· písomné skúšanie 

· praktické skúšanie 

 

Ø ústna odpoveď 
-   samostatný prejav 
-   heuristický rozhovor 

Ø krátka kontrolná 
práca 

Ø didaktický test 
-   kombinovaný   

 

 

Voľba 
povolania
  

¨ dokázal napísať svoj vlastný životopis 

¨ dokáže porozumieť sebe samému a druhým 

¨ vysvetlil čo má obsahovať  štruktúrovaný životopis. 

¨ Osvojil si, čo má obsahovať všeobecná žiadosť do zamestnania 

¨ definoval základné pravidlá prijímacieho pohovoru 

¨ Vedelť rozlíšiť seriózny inzerát od pochybného. 

 

¨ skupinová práca 

¨ individuálna práca 

¨ frontálna práca 

¨ práca s knihou 

¨ práca s IKT 

¨ diferencované 
vyučovanie 

¨ samostatná práca 

¨ vyučovanie 
orientované na 
problém 

aktivizujúce formy 

 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. 

Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite výstupov žiakov, priebežné, záverečné, 
formálne aj neformálne. Žiakov výkon nielen klasifikuje, ale aj slovne hodnotí. Vyučujúci uplatňuje humanizáciu 
hodnotenia: využíva individuálny prístup v hodnotení, zameriava sa na komplexnosť hodnotenia a pozitívnu 
orientáciu hodnotenia, vedie žiakov k sebahodnoteniu. Hodnotenie je sústavné a variabilné. 

Vyučujúci zaraďuje do vyučovania didaktické testy – priebežné, výstupné – objektívne skórovateľné, na základe 
určenia  špecifických cieľov urobí výber a určí formu úloh didaktického testu. Otázky v didaktickom teste nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Žiaci budú pred 
administráciou testu oboznámení s bodovým hodnotením jednotlivých úloh. Didaktické testy môžu byť na rôznej 
úrovni osvojenia učiva. Výstupné didaktické testy budú obsahovať úlohy všetkých úrovní osvojenia učiva.  

Výsledky žiakov  zisťované testami budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov.  

Pri použití úloh všetkých úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
298 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia. Pri sumatívnom hodnotení žiaka bude zohľadnený aj jeho prístup k výučbe a plneniu 
svojich študijných povinností. 

Didaktické testy (priebežné aj výstupné) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, cieľové otázky  
pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci. 

Diagnostické testy nie sú hodnotené klasifikačným stupňom.  

Stupeň prospechu v predmete sa neurčuje na základe priemeru  známok  v danom klasifikačnom období,  
prihliada sa k váhe a dôležitosti jednotlivých známok. 

 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka v predmete fyzika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia žiaka 

1 – výborný  § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
       a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí. 
§ Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
§ Ústny a písomný prejav má správny presný a výstižný. 
§ Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Vie diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

2 – chválitebný § Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 
§ Pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov  zákonitostí postupuje 

samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
§ Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 
§ Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. 
§ Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. 
§ Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

3 – dobrý § Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami 
vyučujúceho. 

§ Myslí  takmer vždy správne. 
§ Prejavuje svoju  tvorivosť  len s usmernením vyučujúceho. 
§ Ústny a písomný prejav má čiastočne správny. 
§ Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 

4 –dostatočný  § Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických zručností ja málo pohotový. 
§ Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických praktických úloh zvládne iba za aktívnej 

pomoci vyučujúceho. 
§ Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni. 
§ Jeho myslenie nie je tvorivé. 

5 –nedostatočný § Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardami si neosvojil. 
§ Vo vedomostiach a zručnostiach má závažné nedostatky. 
§ Chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. 
§ Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
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7.3.4  Autoelektronika 
 

 

UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

AUTOELEKTRONIKA 
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov ŠkVP AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár    

Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Ročník  druhý,  
Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 0,1,0 

Celkovo vyučovacích hodín počas štúdia 33 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

Cieľom predmetu je zoznámiť žiakov so základným konštrukčným prevedením elektronických súčastí automobilu, 
princípom činnosti jednotlivých elektronických obvodov cestných motorových vozidiel. 

Vyučovací predmet autoelektronika je jedným z hlavných odborných predmetov. Svojím obsahom je zameraný na 
teoretickú časť elektronických systémov cestných motorových vozidiel, ich skupín a podskupín s prihliadnutím na 
bezpečnosť, hospodárnosť prevádzky a modernizáciu. 

Žiaci musia mať základné vedomosti o elektronických súčiastkach, získať prehľad o nových smeroch vo vývoji 
konštrukcií a materiálov cestných vozidiel, ich jednotlivých konštrukčných častí a mať znalosti o vplyvoch 
a parametroch, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť, životné prostredie a hospodárnosť prevádzky cestných motorových 
vozidiel. Vyučujúci dbá na nadväznosť s ostatnými odbornými vyučovacími predmetmi, používa odbornú 
terminológiu a úzko spolupracuje s majstrami odbornej výchovy. 

Ciele učebného predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu autoelektronika je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií 
o druhoch vozidiel, ich elektrotechnickom zložení, technickej údržbe a ošetrovaní, o ich logickom usporiadaní 
v nadväznosti na dopravné prostriedky pre rozličné využitie, o  javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi. 

Predmet umožňuje formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 
aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  

Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odbornú terminológiu, budú ovládať základné pravidlá 
bezpečnosti práce s dopravnou technikou. Osvoja si zásady v obsluhe a udržiavaní techniky, ktorých dobrou 
znalosťou a zodpovedným prístupom prispejú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a efektívnosti vo výrobe.  
Žiaci nadobudnú potrebné kompetencie ako sú ohľaduplnosť, konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen 
vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme.    

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznaním  
dopravných prostriedkov a ich správnym využívaním sa uľahčuje práca človeka a chráni životné prostredie. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií sa využijú výchovné a vzdelávacie stratégie: 
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Kľúčová kompetencia Výkonový štandard Metódy a formy práce 
Identifikátory 
hodnotenia 

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

Absolvent má: 

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

- slovné metódy 
(metóda práce so 
zdrojom informácií) 

- názorné metódy 

- individuálna, 
frontálna, skupinová 
práca žiakov 

Žiak: 

- formuluje svoje 
myšlienky jasne, 
zrozumiteľne 

- nachádza vzťahy 
medzi informáciami 

- číta, rozumie, triedi 
a vyhodnocuje 
získané informácie 

- overí získané 
informácie  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

 

Absolvent má: 

- konštruktívne 
diskutovať a pozorne 
počúvať druhých 

- metódy 
odovzdávania 
poznatkov 

- skupinové 
vyučovanie 

- praktické metódy 

- spolupracuje pri 
riešení problémov s 
inými ľuďmi 

- navrhne spôsob, 
prípadne varianty 
riešenia problému 

- pri obhajobe svojho 
návrhu argumentuje 

Vzdelávací štandard 

Obsah predmetu sa skladá z tematických celkov: 

o Navigačná technika 
o Elektronické príslušenstvo automobilu 
o Novinky v autoelektronike 

 

Špecifikácia vzdelávacieho štandardu 

3. ročník (1 hodiny týždenne, 33 hodín za rok) 
o Tematický celok: Navigačná technika – 12 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- dodržiavať hygienu na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie  a zdravie, 
- poznať systémy na navigáciu automobilu 
- vysvetliť funkciu systémov na navigáciu automobilu 
-     vysvetliť funkciu zabudovaných navigačných systémov 
- popísať výhody a nevýhody zabudovaných navigačných systémov 
- vysvetliť funkciu vyberateľných navigačných systémov 
- popísať výhody a nevýhody vyberateľných navigačných systémov 
- vysvetliť presnosť navigácie 

 
 

Obsahový štandard 
Systémy na navigáciu automobilu, hygiena na pracovisku, ktorá je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné 
prostredie  a zdravie, zabudované navigačné systémy, vyberateľné navigačné systémy, presnosť navigácie 
 
 

Tematický celok: Elektronické príslušenstvo automobilu – 10 hodín 
 

 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- popísať elektronický informačný systém  
- vysvetliť parkovací asistent 
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- charakterizovať kamerové systémy 
- poznať kontrolu jazdného pruhu 
- popísať kontrolu vzdialenosti medzi vozidlami 
- charakterizovať regulátor rýchlosti jazdy 
- zadefinovať vyhrievanie sedadiel 
- vysvetliť palubný počítač. 

Obsahový štandard 

Elektronický informačný systém , parkovací asistent, kamerové systémy, kontrolu jazdného pruhu, kontrolu 
vzdialenosti medzi vozidlami,  regulátor rýchlosti jazdy, vyhrievanie sedadiel, palubný počítač 
 

Tematický celok: Novinky v autoelektronike – 8 hodín 

 
Výkonový štandard 

Žiak má vedieť: 
- poznať autoelektroniku v automobiloch, 
-     vysvetliť sledovať nové trendy v autoelektronike 
- poznať videotechniku  v automobiloch. 
 

Obsahový štandard 

Autoelektronika, nové trendy v autoelektronike, videotechniku  v automobiloch 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa využijú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Navigačná technika 

 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Elektronické príslušenstvo 
automobilu 

 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Novinky v autoelektronike 

 

- slovné metódy 

- názorné metódy 

- metódy motivačné 

- induktívna metóda 

- kombinácia metód 
s vyučovacími pomôckami 

- metóda kladenia otázok 

- synektika 

- skupinová práca 

- frontálna forma 

- práca s knihou 

- pasívne formy 

- aktivizujúce formy 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Navigačná 
technika 

 

Svatopluk Pavlis : 
Elektrotechnika motorových 
vozidiel, Alfa- press 1997, 
ISBN 80-88811-58-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

Prezentácie 

Odborné časopisy 

 

Elektronické 
príslušenstvo 
automobilu 

 

Svatopluk Pavlis : 
Elektrotechnika motorových 
vozidiel, Alfa- press 1997, 
ISBN 80-88811-58-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

prezentácie 

Odborné časopisy 

 

Novinky v 
autoelektronike 

 

Svatopluk Pavlis : 
Elektrotechnika motorových 
vozidiel, Alfa- press 1997, 
ISBN 80-88811-58-9 

Dataprojektor 

Notebook 

 

Modely 
a prezentácie 
k jednotlivým 
problematikám 

Internet 

prezentácie 

Odborné časopisy 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučujúci využíva učivo príbuzných predmetov k motivácii, rozširovaniu a prehlbovaniu pojmov predmetu 
autoelektronika, zdôrazňuje význam integrujúcich pojmov. Vzťahy medzi predmetom automobily a inými 
predmetmi sa uplatňujú horizontálne aj vertikálne. 

V predmete sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

- odborné predmety technického charakteru – všetky ročníky, 
- fyzika – prvý ročník.  

Kritéria hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii bude vyučujúci postupovať podľa  platného metodického usmernenia MŠVVaŠ SR.Pri 
každom hodnotení budú použité všeobecné kritériá pre klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Vyučujúci bude využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 
výstupov žiakov. Pri hodnotení kľúčových kompetencií bude vyučujúci využívať najmä formatívne hodnotenie , 
ktoré zabezpečí vhodnú spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Počas priebehu hodnoteného obdobia bude 
skúšajúci využívať priebežné hodnotenie a na konci skúšobného obdobia použije záverečné hodnotenie. Učiteľ 
využije počas hodnoteného obdobia ústnu aj písomnú formu hodnotenia tak, aby žiak mal možnosť prezentovať 
sa obidvoma formami. Odborné kompetencie bude učiteľ hodnotiť pomocou ústnej odpovede, projektu, 
simulovaných situácií prípadne pomocou osobného rozhovoru. Kognitívne kompetencie bude učiteľ hodnotiť 
pomocou ústnych a písomných odpovedí, alebo pomocou projektu. O súhrnných písomných prácach budú 
študenti informovaní vopred. 

Výsledky žiakov  budú hodnotené podľa percentuálnej úspešnosti výstupov žiakov. Pri použití úloh všetkých 
úrovní osvojenia učiva, hodnotenie bude nasledovné: 

Stupeň 
hodnotenia 

Žiak získa z celkového počtu bodov: 

1 – výborný  100% - 90%        

2 – chválitebný menej ako  90% - 70%        

3 – dobrý menej ako  70% - 50%        

4 –dostatočný  menej ako  50% - 30%        

5 –nedostatočný menej ako  30%         

Výchovno-vzdelávacie výsledky v sa klasifikujú:  

• stupňom výborný (1) – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne, a chápe 
vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 
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praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a 
tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s 
menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  
 
• stupňom chválitebný (2) - žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení  
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 
prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Je schopný samostatne alebo s 
menšou pomocou študovať vhodné texty.  
 
• stupňom dobrý (3) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. V 
ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.  
 
• stupňom dostatočný (4) - žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 
väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú závažné nedostatky. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení je nesamostatný. Jeho ústny a 
písomný prejav má spravidla závažné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby vie za pomoci učiteľa opraviť. Pri 
samostanom štúdiu má veľké nedostatky.  
 
• stupňom nedostatočný (5) - žiak si neosvojil vedomosti celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné 
nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné 
nedostatky. Je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri 
riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení nevie svoje 
vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa, je nesamostatný. V ústnom a písomnom prejave má závažné 
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.  
 
Súčasťou celkového hodnotenia žiaka je aj hodnotenie referátov, ich obsah, aktuálnosť, zaujímavosť, ako aj 
spôsob ich prezentácie. Žiak po dohode s učiteľom si môže pripraviť referáty (spracované podľa odborných 
článkov v náučnej literatúre, internete, časopise a pod.). Rozsah je 1 – 1,5 strany + obrázky. Obsah textu musí 
byť vecne a odborne správny, zaujímavý, nad rámec základného učiva a žiakovi zrozumiteľný. 
Hodnotenie je: 
stupňom výborný (1) ak žiak referát prednesie samostatne alebo je téma vysoko aktuálna a text je dobre 
spracovaný, 
stupňom chválitebný (2) ak žiak text čiastočne prečíta a dopĺňa svojím výkladom,  
stupňom dobrý (3) ak žiak text prečíta, 
stupňom dostatočný (4) ak text nie je dobre spracovaný a žiak mu celkom nerozumie,  
stupňom nedostatočný (5) ak žiak učiteľom zadaný referát neodovzdá. 
 

Na  hodnotenie zvládnutia vzdelávacieho výkonového štandardu  žiakmi sa využijú nasledovné kritéria: 

 

Názov 
tematického 
celku 

Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 
Metódy 

a prostriedky 
hodnotenia 

Navigačná 
technika 

 

Žiak: 
¨ si osvojil pojem navigačnej techniky, 
¨ si osvojil pojem  systémy na navigáciu automobilu, 

¨ definoval funkciu  zabudovaných navigácií, 
¨ vymenoval a popísal zabudované navigácie , 
¨ charakterizoval funkcie zabudovaných navigácií, 
¨ definoval bezpečnostné prvky vyberateľných navigačných systémov, 

¨ vymenoval druhy vyberateľných navigačných systémov, 

¨ zadefinoval výhody a nevýhody zabudovaných navigácií určil, 
¨ zadefinoval výhody a nevýhody vyberateľných navigačných 

systémov, 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 

Elektronické 
príslušenstvo 
automobilu 

 

¨ vymenoval druhy elektronických informačných systémov, 
¨ charakterizoval funkciu parkovacieho asistenta,  

¨ definoval funkciu kamerového systému, 

¨ rozdelil kontrolu jazdného pruhu, 

¨ vymenoval kontrolu vzdialenosti medzi vozidlami, 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 
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¨ zadefinoval palubný počítač, 
Novinky v 
autoelektronike 

 

¨ osvojil si novinky a problematiku autoelektroniky, 

¨ vymenoval hlavné časti video techniky 

¨ charakterizoval problematiku montáže videotechniky  v automobiloch, 
¨ vysvetlil nové trendy v autoelektronike 

 

· ústne skúšanie 

· písomné skúšanie 

Ø ústna odpoveď 
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8  Účelové kurzy 

8.1 Ochrana života a zdravia 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Účelový kurz Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho 
zameranie musí byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili požadované 
zručnosti a prehĺbili osvojené postoje a návyky. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho 
teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické 
metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné. Navrhované obsahové zameranie 
kurzu je zhodné pre všetky tri formy jeho realizácie – denné dochádzka, internátna forma alebo 
kombinácia predchádzajúcich foriem. Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie výstupných 
vedomostí žiakov v poskytovaní zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu ohrozenia 
materiálnych hodnôt a prírody. 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1., 2. a 3. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín a sú 
súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia. 
Účelové cvičenia sa vykonávajú po triedach, výnimočne po ročníkoch. Presný termín určí riaditeľ 
školy. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia 
primerané úlohy podľa lekárskeho nálezu. Plán cvičenia určuje ciele a obsah cvičenia, priestory na 
činnosť, zaradenie učiteľov školy do výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu 
žiakov, materiálno, hygienicko-zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so 
spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Program cvičenia sa realizuje 
spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa započíta do času cvičenia.  

Prehľad výkonových štandardov 

Zdravotnícka príprava 

1.Všeobecné zásady prvej pomoci 
a) vedomosti 
1.1 Popísať, ako organizujeme poskytnutie prvej pomoci pri poranení viacerých osôb. 
1.2 Ako rozdeľujeme prvú pomoc a aké zásady treba dodrţiavať pri jej poskytovaní? 

2. Bezvedomie, porucha a zastavenie dýchania a zastavenie srdcovej činnosti 
a) vedomosti 
2.1 Ako poznáme stav, kedy človek nedýcha? 
2.2 Popísať postup prvej pomoci osobám ktoré nedýchajú. 
2.3 Ako poskytujeme prvú pomoc osobám v bezvedomí, ktoré dostatočne dýchajú? 
b) zručnosti 
2.4 Ukázať, ako ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy. 
2.5 Vykonať správne umelé dýchanie a nepriamu masáž srdca na modeli (Resusci Anne). 

3. Krvácanie a šok 
a) vedomosti 
3.1 Ako najrýchlejšie zastaviť krvácanie z veľkých tepien? 
3.2 Aké sú príznaky vnútorného krvácania? 
3.3 Popísať hlavné príčiny šoku. 
b) zručnosti 
3.4 Ošetriť „zranenú” tepnu tlakovým obväzom. 
3.5 Vykonať autotransfúziu zraneného. 

4. Prvá pomoc pri poruchách pohybovej sústavy 
a) vedomosti 
4.1 Popísať postup pri ošetrení podvrtnutia. 
4.2 Ako poskytujeme prvú pomoc pri otvorených zlomeninách? 
4.3 Čo je improvizácia pri znehybnení? 
b) zručnosti 
4.4 Vykonať správne znehybnenie končatiny pomocou Kramerovej dlahy. 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
306 

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

5. Ochrana pred nákazlivými chorobami, prvá pomoc pri otravách 
a) vedomosti 
5.1 Vymenovať alimentárne infekčné ochorenia. 
5.2 Ako sa prejavuje ochorenie na besnotu a na tetanus? 
5.3 Aké sú zásady ochrany ľudí pred nákazami? 
5.4 Ako sa poskytuje prvá pomoc pri otravách? 
5.5 Ako postupujeme pri podozrení na otravu alkoholom, drogami a žieravinami? 
5.6 Aké sú príznaky otravy bojovými otravnými látkami a ako poskytujeme prvú pomoc pri ich užití? 

6. Transport zranených 
a) vedomosti 
6.1 Aké platia zásady transportu zranených na nosidlách? Uviesť príklady improvizovaných nosidiel. 
b) zručnosti 
6.2 Ukázať, aká je správna poloha zranenej osoby na hrudníku a v bezvedomí pri transporte. 
6.3 Ukázať polohu pri poranení brucha a pri šoku počas transportu 

Riešenie mimoriadnych udalostí 

1. Opatrenia školy v prípade mimoriadnych situácií 
a) vedomosti 
1.1 Vysvetliť pojmy mimoriadna situácia a mimoriadna udalosť. 
1.2 Objasniť pojmy civilnej ochrany ukrytie a evakuácia. 
1.3 Uviesť, akým spôsobom sa žiaci dozvedia o evakuácii. 
1.4 Ktoré sú nevyhnutné opatrenia pri úniku nebezpečných látok? 
1.5 Vymenovať varovné signály všeobecné ohrozenie  a vzdušný poplach. 
1.6 Aký signál znamená ukončenie ohrozenia? 

2. Požiarna ochrana 
a) vedomosti 
2.1 Ktoré zápalné bojové prostriedky poznáme? 
2.2 Aký je postup pri hasení požiarov týmito prostriedkami? 
2.3 Čo sú to požiarne poplachové smernice a aký majú obsah na vašej škole? 
2.4 Vymenovať improvizované hasiace prostriedky a uviesť príklady ručných hasiacich prístrojov. 

3. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia 
a) vedomosti 
3.1 Vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia. 
3.2 Aké sú druhy jadrových zbraní a ako sa určuje ich kaliber? 
3.3 Ako sa chránime pred účinkami prenikavej radiácie a svetelným žiarením? 
3.4 Ako delíme otravné látky podľa škodlivých účinkov? 
3.5 Ako sa chránime pred účinkami otravných látok? 

Pohyb a pobyt v prírode 

1. Pohyb v prírode – topografia 
a) vedomosti 
1.1 Zistiť pomocou vrstevnice na mape nadmorskú výšku určeného stanovišťa. 
1.2 Odmerať vzdialenosť medzi dvoma danými bodmi na mape. 
1.3 Čo je azimut a ako ho meriame? 
b) zručnosti 
1.4 Orientovať mapu pomocou buzoly. 
1.5 Určiť stanovište svojej školy na mape. 
1.6 Určiť hlavné a vedľajšie svetové strany pomocou buzoly. 
1.7 Urobiť jednoduchý náčrt z okolia školy. 

2. Pobyt v prírode 
2.1 Aké podmienky musíme rešpektovať pri výbere miesta pre stanový tábor? 
2.2 Ktoré podmienky musia byť dodržané pri budovaní ohniska v prírode ? 

Dopravná výchova 

Vedomosti: 
1.1  Poznať zásady prepravy osôb autobusmi, trolejbusmi a električkami, 
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1.2  Vedieť ako sa prepravujú osoby v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu 
traktora, 
1.3  Vedieť ako sa prepravuje náklad, 
1.4  Poznať dopravné značky a dopravné zariadenia, 
1.5  Ovládať riadenie premávky svetelnými signálmi,  
1.6  Ovládať práva a povinnosti chodcov v cestnej premávke 

Obsah tvoria vhodne zostavené tematické celky v nasledujúcich blokoch: 
1.    Zdravotnícka príprava 
2.    Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 
3.    Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody 
4.    Technické činnosti a športy 
5.    Dopravná výchova  

1.1. Zdravotnícka príprava (prvé cvičenie):  
·      všeobecné zásady prvej pomoci (prístup k zranenému, poradie naliehavosti ošetrenia) a zásada 
4T (ticho, teplo, tíšenie bolesti,  transport), 
·      druhy a použitie zdravotníckeho materiálu (ukážky), 
·      zásady ošetrenia rany (precvičenie) 
·      poruchy dýchania, dusenie (prvá pomoc, zásady a spôsob umelého dýchania, nácvik s využitím 
resustitačnej bábiky), 
·      masáž srdca (technika nepriamej masáže srdca - ukážka), 
·      prvá pomoc pri rôznych druhoch krvácania (precvičenie), 
·      stabilizovaná poloha na boku, 
·      šoky a protišokové opatrenia (ukážky), 
·      základná obväzová technika (precvičenie), 
·      prvá pomoc pri poranení hlavy (precvičenie), 
·      prvá pomoc pri poranení hrudníka (precvičenie), 
·      prvá pomoc pri poranení brucha (precvičenie).  

1.2. Zdravotnícka príprava (druhé cvičenie): 
·      prvá pomoc pri poruchách pohybovej sústavy (pomliaždeniny, vyvrtnutia, vytknutia, zlomeniny), 
použitie nafukovacej dlahy, 
·      znehybnenie zlomenín dolnej a hornej končatiny, použitie trojrohej šatky, 
·      ochrana proti besnote, príznaky zvierat s nákazlivými chorobami, likvidácia hlodavcov, 
·      rozlišovanie húb, prvá pomoc pri otrave hubami, 
·      prvá pomoc pri otravách alkoholom a pri použití drog, 
·      rozlišovanie zlomenín rebier a ich ošetrenie, 
·      pomoc pri poranení chrbtice a panvy, 
·      odsun jednotlivcov a skupín zranených osôb, použitie zdravotníckych popruhov a zdravotníckych 
nosidiel, improvizované zdravotnícke prostriedky. 

 2.1. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (prvé cvičenie)  
·        opatrenia školy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 
znení zákona č. 222/1996 Z.z. a zákona č. 117/1998 Z.z., zákona č. 252/2001 Z.z. a zákona č. 
416/2001 Z.z. zohľadňujúce požiadavky teritória (precvičuje sa raz za 4 roky), 
·        dielčie časti opatrení školy v civilnej ochrane podľa metodických smerníc platných pre CO, 
·        organizácia CO na škole, výdaj PIO, 
·        spôsoby spúšťania varovných signálov a vyhlasovanie doplnkových slovných informácií, činnosť 
po varovaní (systém monitorovania v SR), 
·        prostriedky individuálnej ochrany (ochranná maska, ochranný odev, ochranné rúško, čistenie a 
nosenie ochrannej masky – precvičovanie), 
·        typy úkrytov pre kolektívnu ochranu obyvateľstva (ukážka, správanie sa a povinnosti 
ukrývaných), 
·        história civilnej ochrany, história, vznik a vývoj medzinárodného humanitného práva, súčasné 
postavenie CO v spoločnosti, právna úprava CO, 
·        možné zdroje ohrozenia v mieste sídla školy – výpis z analýzy územia, v ktorom sa škola 
nachádza, 
·        definícia, delenie a charakteristika mimoriadnych udalostí. Príčiny vzniku mimoriadnych udalostí, 
·        kompletizácia ochrannej masky,  jej ošetrovanie a skladovanie, 
·        čiastočná a úplná očista (ukážky s precvičovaním niektorých činností).  

2.2 Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (druhé cvičenie) 
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·        riešenie následkov mimoriadnych udalostí v škole, v obci a okrese, 
·        záťažové situácie, 
·        identifikácia zápalných prostriedkov a látok, 
·        zoznámenie sa s technickými prostriedkami požiarnej ochrany v sídle školy, 
·        precvičenie hasenia požiarov v lokalite (škola, príroda), 
·        záchrana osôb pri požiari, poskytovanie prvej pomoci, 
·        ochrana obyvateľstva v okolí jadrovoenergetických zariadení, 
·        ochrana obyvateľstva v okolí vodohospodárskych diel, 
·        ochrana pred biologickými a chemickými zbraňami, 
·        záchranné, lokalizačné a likvidačné práce  

3.1. Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody (prvé cvičenie):  
·      určovanie svetových strán podľa prírodných javov v teréne, 
·      orientácia v teréne podľa mapy (usmernenie mapy), 
·      orientácia v teréne podľa buzoly, 
·      overovanie a rozširovanie poznávania topografických značiek, 
·      orientácia mapy podľa buzoly (precvičenie), 
·      určovanie azimutu na terénny bod (precvičenie), 
·      zisťovanie vlastného stanovišťa na mape (ukážka), 
·      precvičenie odhadu vzdialeností (odhad, šírková a výšková metóda), 
·      meranie azimutov na mape a ich prenášanie do terénu, 
·      precvičenie určovania stanovišťa na mape pomocou buzoly (spätné prenášanie azimutov), 
·      kreslenie pochodovej osi (náčrt podľa mapy s doplnením potrebných údajov). 

 3.2. Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody (druhé cvičenie):  
·      precvičenie kótovania vo vrstevniciach, precvičenie doplnkových vrstevníc, zobrazenie terénnych 
tvarov vrstevnicami, 
·      určovanie nadmorskej výšky orientačného bodu v teréne na mape, 
·      zhotovenie topografického náčrtu, 
·      príprava a výber priestoru (stanovíšť) pre orientačný (azimutový beh). 

5.1. Dopravná výchova (tretie cvičenie) 
·      zásady prepravy osôb autobusmi, trolejbusmi a električkami, 
·      preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora, 
·      preprava nákladu, 
·      dopravné značky a dopravné zariadenia, 
·      riadenie premávky svetelnými signálmi, 
·      riadenie premávky pokynmi polície, 
·      oprávnenie na zastavovanie vozidiel, 
·      chodci, útvary chodcov, 
·      jazda na bicykli, so záprahovými vozidlami a ručnými vozíkmi 
·      spôsobilosť vozidiel na premávku, označenie vozidiel, vozidiel diplomatických a používaných na 
medzinárodnú premávku, 
·      oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, výcvik žiadateľov o oprávnenie na vedenie  
motorových vozidiel, 
·      vodičské preukazy, povinnosti držiteľa vodičského preukazu, 
·      povinnosti a oprávnenia policajtov v doprave, priestupky na úseku dopravy, 
·      zákonné poistenie motorových vozidiel, poistenie účastníkov cestnej premávky. 

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

Prehľad výkonových štandardov 
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Absolvent má: 
- popísať právne normy upravujúce povinnosti prípravy občanov Slovenskej republiky na ochranu ich 
zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti, 
- mať prehľad o orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej a humanitárnej 
výchove občanov, 
- mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, 
- mať základné schopnosti pri riešení mimoriadnych situácií alebo udalostí, 
- chrániť prírodu a životné prostredie, 
- mať záujem o športové aktivity podporujúce jeho telesný a zdravotný rozvoj. 
 

Prehľad obsahových štandardov 
1) Teoretická príprava 
2) Praktický výcvik 
3) Mimovyučovacie aktivity 

Popis obsahových štandardov 

Teoretická príprava 

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

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

• Zdravotnícka príprava (5 hodín) dopĺňa učivo účelového cvičenia. Žiaci sa zdokonaľujú v poskytovaní 
prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach hadom, popáleninách a priestreloch. Vedia zhotoviť 
improvizované nosidlá a určiť poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb ako je umelé dýchanie, 
kriesenie, stabilizovaná poloha, poleptania chemickými látkami, otravy a omrzliny. 
• Mimoriadne udalosti – civilná ochrana (5 hodín) môže byť modelovaný na používanie signálov v 
priebehu činností. Žiaci sa naučia správne reagovať na požiar, výbuch plynu, zával alebo zosuv pôdy, 
letecké nešťastie, radiačnú haváriu, otravu potravinami a vodou. 
• Pobyt v prírode (5 hodín) obsahuje komplex činností spojených s vybudovaním stanového tábora. 
Žiaci sa naučia pripravovať stravu v improvizovaných podmienkach a na provizórnych prostriedkoch, 
vybudovať a označiť trať pre orientačný beh, zrealizovať preteky podľa pravidiel. Sú vedení k ochrane, 
úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených 
rastlín. 
• Technické činnosti a športy (3 hodiny) sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do športových 
zariadení, kde majú možnosť sledovať ukážky športovej streľby, rádioamatérskej a spojovacej 
činnosti, športového potápania a vodáctva, modelárstva, leteckých športov a parašutizmu, 
horolezectva a týmto sa motivovať k aktívnejšej športovej činnosti. Zároveň získavajú prehľad o 
náročnosti športových výkonov, výkonovej obtiažnosti, pravidlách a zásadách športovej činnosti. 

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

8.2  Kurz pohybových aktivít v prírode 

 

Charakteristika pohybových aktivít v prírode 

V 1. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný kurz pohybových aktivít. Organizuje sa kurz so  
zameraním na zimné športy (lyžiarsko-výcvikový kurz alebo snowboardingový), resp. so  
zameraním na letné športy (plavecký výcvik, turistický výcvik) a realizuje sa 5 dní (6 hodín  
denne), najmenej však v rozsahu 15 hodín. 

Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický 
zamestnanec. Kurz pohybových aktivít v prírode vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa 
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podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti na vyučovací predmet telesná 
a športová výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť príslušný 
kurz pohybových aktivít. Organizácia lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu sa zabezpečuje v 
súlade s osobitným predpisom. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich 
vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Podmienkou účasti kurzu 
pohybových aktivít v prírode je poistenie proti úrazom.  

Kurz pohybových aktivít  v prírode sa organizuje v prvom a druhom ročníku štúdia v rozsahu 5 dní po 
6 hodín. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu 
jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 
žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 
10 žiakov.  

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje vedúci kurzu spolu so zdravotníckym pracovníkom odborne 
spôsobilým k výkonu zdravotníckeho povolania.  
Kurz plávania a lyžovania nadväzuje na výučbu základnej školy (ostatné kurzy v prípade, ak boli na 
ZŠ realizované). Žiaci si osvojujú športové a úžitkové spôsoby plávania, turistiky, lyžovania 
a snowboardingu. Zvyšuje sa úroveň ich pohybových schopností, upevňuje sa ich zdravie, zvyšuje 
telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a 
hodnotenie žiakov je slovné. Presný termín určí riaditeľ školy. Aby absolvent vzdelávacieho programu 
spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými 
štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 

Prehľad výkonových štandardov 

1) Plávanie 
Absolvent má: 
- zvládnuť techniku plaveckých spôsobov – kraul, znak, prsia, ľubovoľný spôsob, skoky do vody,  
- vedieť poskytnúť prvú pomoc pri záchrane topiaceho sa, 
- vedieť vysvetliť význam plávania z hľadiska zdravia, prevencie pred utopením a pohybovej rekreácie, 
- vedieť vysvetliť základné plavecké pojmy (plavecké spôsoby, obrátka, štartový skok),  
- ovládať základné pravidlá plávania,  
- preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou minimálne 50 m, 
- v praxi uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti, 
- vie vymenovať plavecké športy. 
 

2) Turistika 
Absolvent má: 

- ovládať techniku základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode,  
- poznať pravidlá pohybu a bezpečnosti pri realizácii aktivít v prírode,  
- poznať význam pobytu a pohybu v prírode,  
- rozvíjať všetky pohybové schopnosti prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít,  
- vedieť chodiť rôznymi druhmi vzhľadom k povrchu a terénu,  
- turistika zahŕňa komplex činností spojených s vybudovaním stanového tábora,  
- žiaci sa naučia pripravovať stravu v improvizovaných podmienkach a na provizórnych prostriedkoch, 
  vybudovať a označiť trať pre orientačný beh, zrealizovať preteky podľa pravidiel. Sú vedení 
  k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých 
  a chránených rastlín, 
- v praxi uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri turistických aktivitách. 
 

3) Lyžovanie 
Absolvent má: 
- popísať a vysvetliť základné pojmy z názvoslovia a techniky (základné pohyby, obraty, chôdza, 

výstupy, zjazdy, skoky, brzdenie, zrýchľovanie zjazdu, zmeny smeru zjazdu), z lyžiarskeho 
vybavenia (lyže, viazanie, palice, obuv, oblečenie) a základné pravidlá lyžiarskych disciplín, 

- správne pomenovať a ovládať lyžiarske pohyby tak, aby mohol plynule prekonávať stredne strmý 
svah rôznymi spôsobmi lyžiarskej zjazdovej techniky, 

- popísať, ukázať a v teréne uplatniť základy správnej techniky:  
a./ základných pohybov na lyžiach (obraty, chôdza, beh,  výstupy); 
b./ základných zjazdových pohybov (zjazd priamo, šikmo a cez terénne nerovnosti, brzdenie   
     zjazdu, zrýchľovanie zjazdu,  
c./ skok a zmeny smeru zjazdu - pluhovými oblúkmi a oblúkmi z pluhu, 
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- prejaviť takú úroveň osvojenia jednotlivých prvkov lyžiarskej zjazdovej techniky, že je schopný zísť 
stredne strmý svah oblúkmi plynule a bez pádu a na konci dráhy zastaviť, 

- poukázať na základné chyby v technike jednotlivých prvkov u svojich spolužiakov, 
- vysvetliť a v praxi uplatniť zásady úrazovej zábrany pri lyžovaní, 
- rozlíšiť a ohodnotiť vhodné a nevhodné (alebo nebezpečné) správanie (svoje i iných) na lyžiarskych 

svahoch a terénoch, 
- vysvetliť význam lyžovania pre pravidelnú športovú aktivitu a pohybovo-rekreačnú činnosť  
  a otužovanie, 
- v škole i vo voľnom čase prejaviť prirodzený záujem o lyžovanie. 
 

4) Snowboarding 
 
Absolvent má: 
- popísať a vysvetliť základné pojmy z názvoslovia a techniky (základné postavenie, padanie 

a vstávanie, rovnováha, zosúvanie po spádnici, jazda šikmo svahom, jazda po spádnici, základný 
šmykový oblúk, rezaný oblúk (vykrojený, carving),  

-  správne pomenovať a ovládať snowboardové pohyby tak, aby mohol prekonávať stredne strmý svah 
plynule a bez pádu a na konci dráhy zastaviť, 

-  popísať, ukázať a v teréne uplatniť základy správnej techniky: 
  a./ základného postavenia, padania a vstávania, rovnováhy, 
  b./ základných snowboardových pohybov (zosúvanie po spádnici, jazda šikmo svahom, jazda   
                  po spádnici, základný šmykový oblúk, rezaný oblúk),   
-  poukázať na základné chyby v technike jednotlivých prvkov u svojich spolužiakov, 
-  vysvetliť a v praxi uplatniť zásady úrazovej zábrany pri snowboardingu. 
 

Prehľad obsahových štandardov 
1) Plávanie 

a) plavecké spôsoby, 
b) záchrana topiaceho sa, 
c) skoky do vody, 
d) vodné pólo. 

2/ Turistika 
a) pohybová zložka, 
b) kultúrno-poznávacia zložka, 
c) zložka odborno-technických vedomostí a zručností. 
3) Lyžovanie 
a) základných pohybov na lyžiach (obraty, chôdza, beh,  výstupy), 
b) základných zjazdových pohybov (zjazd priamo, šikmo a cez terénne nerovnosti, brzdenie  
     zjazdu, zrýchľovanie zjazdu,  
c) skok a zmeny smeru zjazdu - pluhovými oblúkmi a oblúkmi z pluhu. 
4/ Snowboarding 
a) základná terminológia snowbordingu ,výzbroj a výstroj, 
b) základné snowboardové pohyby (základné postavenie, padanie a vstávanie, rovnováha, zosúvanie    
     po spádnici, jazda šikmo svahom, jazda po spádnici , základný šmykový oblúk, rezaný oblúk    
     (vykrojený, carving), skoky.   
 

Popis obsahových štandardov 
Plávanie 

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

Obsah turistiky sa sformoval na základe jeho vývoja a tradícií. Vychádza zo snáh po aktívnom 
objavovaní a poznávaní prírody a všetkého, čo človek a ľudská spoločnosť vytvorili v priebehu vývoja. 
Vychádza z poznania významu pohybovej činnosti v prírode a jeho priaznivého vplyvu na organizmus 
človeka. Pohybová činnosť v turistike súvisí s pestrou škálou rozmanitých telesných cvičení. 

1) Pohybová zložka 
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Pohybovú zložku obsahu turistiky tvoria špeciálne telesné cvičenia charakteristické pre 
presun v jednotlivých druhoch turistiky. K nim patria: turistická chôdza, lezenie (spojené so 
základnou horolezeckou technikou istenia), jazda na lyžiach (bežeckých, zjazdových, 
skialpinistických), jazda na bicykli, rôznych plavidlách, prípadne ďalšie telesné cvičenia 
spojené s aktívnym presunom a pobytom v prírode. 
Pobyt v prírode je spätý s niektorými špecifickými telesnými cvičeniami, ktoré možno 
využívať v prírodnom prostredí. Ich obsah tvoria rôzne telesné cvičenia v prírode, ako 
chôdza, beh, lezenie, nosenie, prekonávanie prekážok, šplhanie, cvičenie na náradí s 
využitím napr. stromov, pohybové hry v prírode a ďalšie. 
K športom, ktoré možno pestovať v prírode, patrí aj cyklistika, golf, horolezectvo, 
jachtárstvo, kanoistika, jazda na koni, orientačný beh, plávanie, potápanie, veslovanie, 
windsurfing, vodné lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie, lyžovanie a ďalšie. Do celkovej 
pohybovej činnosti v rámci pobytu v prírode patria aj táborové zručnosti napr.: výstavba 
táborových objektov, prípravu dreva na táborový oheň, nosenie výstroja a podobne. 
Pobyt v prírode sa tiež spája s ovládaním základných pracovných nástrojov a s aktívnou 
telesnou prácou. Vzhľadom na zásady ochrany prírody a z toho vyplývajúceho len 
najnutnejšieho zásahu pri úpravách priestoru pobytu v prírode, vybavenosť stálych táborísk 
a podobne zložka aktívneho pohybu spojeného s telesnou prácou sa znižuje. Z toho dôvodu 
narastá význam pohybovej aktivity v rámci vlastnej turistickej činnosti. 
Pre turistov je z turistiky najpríťažlivejší pohyb v atraktívnych krajinách. Na presun je možné 
využiť rôzne prostriedky. Najjednoduchšia je pešia turistika. Spravidla však nepriťahuje pre 
prílišnú stereotypnosť. Keď, tak v náročnejšom prostredí - horách. Bicykel získava stále viac 
záujemcov. Nie je nutný špeciálne vybavený bicykel. Úplne postačí dobrý "cesťák". 
Príťažlivým prostriedkom sú lode - pramice, kanoe, kajaky, nafukovacie člny a i. Umožnia 
nám poznať krajiny z "modrých ciest". V zimnom období sú najvhodnejším prostriedkom 
lyže. Je možné kombinovať i peší presun so špeciálne upravenými saňami. 

2) Odborno-technická zložka 

Do tejto zložky patria vedomosti a zručnosti potrebné pre bezpečný a účelný pobyt v 
prírode, týkajúce sa napr. výstroja, topografie, využitia ohňa, hygieny, prvej pomoci. 

3) Kultúrno-poznávacia zložka  

Má vzdelávaciu a výchovnú funkciu: poznávanie prírodných krás, historických pamiatok, 
spoločenského a kultúrneho rozvoja. 

Lyžovanie 

Lyžovanie má nezastupiteľné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého jednotlivca. 
Prispieva k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, pomáha 
odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným žiakom, prispieva k psychického, sociálnemu a 
morálnemu vývinu mládeže. Žiaci by mali zvládnuť bezpečné ovládanie lyží v primeranom lyžiarskom 
teréne optimálnou lyžiarskou technikou. Výcvik by sa mal zamerať na zvládnutie znožného oblúka 
prestúpením v širšej stope, vyvážený dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo svahom, správne 
rozloženie hmotnosti, postavenie a vytočenie trupu, prenášanie váhy z jednej lyže na druhú, pre 
pokročilých lyžiarov sa odporúča zvládnuť striedavý beh dvojkročnej a súpažnej techniky. Kurz 
poskytuje aj informácie o lyžiarskom výstroji a nebezpečenstvách zimného pobytu v horách. 
Snowboarding 

Túžba ľudí stále skúšať a objavovať niečo nové a nezvyčajné, spolu s novými technickými  
vymoženosťami, výrobnými technológiami a materiálmi, vyvoláva zákonite rozvoj nových športových 
odvetví. Na základe dosky a sklzu vznikli v posledných dvadsiatich rokoch dosť príbuzné športy: 
surfing, windsurfing,skateboarding a snowboarding. Snowboarding bol oficiálne zaregistrovaný len 
nedávno, ale razom sa rozšíril ako lavína nielen na alpských svahoch, ale začína sa sľubne rozvíjať aj 
u nás. Snowboarding sa stáva niečím viac ako športom. Charakterizuje nekonvenčnosť dnešnej 
mladej generácie a stáva sa jej životným štýlom. Na kurze sa preberá základná terminológia 
snowbordingu, poskytujú sa informácie výzbroji a výstroji; prebieha nácvik snowboardových pohybov 
(základné postavenie, padanie a vstávanie, rovnováha, zosúvanie po spádnici, jazda šikmo svahom, 
jazda po spádnici , základný šmykový oblúk, rezaný oblúk (vykrojený, carving), skoky.   
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9  Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu v študijnom odbore 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho programu 24  strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár 
Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem 
a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v učebnom odbore 2487 H 
autoopravár. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu 
školského vzdelávacieho programu strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. My sme ich 
rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek učebného odboru, aktuálnych 
cieľov a reálnych možností školy. Optimálne požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude tento 
školský vzdelávací program poskytovať, sú rozpracované v nasledujúcich bodoch. 

9.1 Materiálne podmienky 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Lúčnej 1055, Vranov nad Topľou. Normatív 
vybavenosti dielní, odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia 
pracovísk praktického vyučovania pre učebný odbor 2487 H autoopravár.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 

- kancelária riaditeľa školy,   
- kancelárie zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie,  
- kancelárie zástupcu riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, 
- kancelária pre sekretariát, 

kancelária vedúcej vychovávateľky, 
kabinet pre výchovnú poradkyňu. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

a/ teoretické vyučovanie 

zborovňa učiteľov ,  
kabinety  pre učiteľov (12), 

b) odborná výchova 

zborovňa pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov praxe, 
kancelária hlavných majstrov, 
kancelárie majstrov odbornej výchovy, 
kancelária prípravy výroby, 
dielenské priestory  -   zámočnícka dielňa pre ručné opracovanie kovov, 

- zámočnícka dielňa pre strojové opracovanie kovov, 
- dielňa pre autoopravárov mechanikov, 
- dielňa pre autoopravárov elektrikárov, 
- servisná dielňa pre autoopravárov, 
- zváračská škola pre zváranie elektrickým oblúkom, plynom a CO2 
- stolárske dielne pre ručné aj strojové opracovanie dreva a plastov 
- stolárske dielne v Bukóza, a.s. 
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- skladové priestory, 
- sušiareň dreva, 
- sklad chemikálií. 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

Kancelárie pre sekretariát, ekonómov a hospodára,  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa, 
kotolňa, 
vzduchotechnika. 

Ďalšie priestory: 

Skladové priestory, 
archív školy, 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
sklady náradia, strojov a zariadení, 
sklady materiálov, surovín a polotovarov, 
školská knižnica, 
priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť. 

 
Makrointeriéry: 

Školská budova, 
školský dvor, 
 
Školský internát (súčasť školy) 
49 izieb pre žiakov dvoj a troj–posteľové – bunkový systém – spoločné sprchy a sociálne zariadenie 
pre dve izby  
10 izieb pre mimoriadne udalosti 
Zborovňa vychovávateľov 
Spoločenská miestnosť s kuchynkou 
Študovne 
Kancelárie – hospodársky a ekonomický úsek 
Zubné oddelenie - prízemie 
Posilňovňa - prízemie 
Šatne pre žiakov - prízemie 

Školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) o sociálnym zariadením  

Vyučovacie interiéry 

Akreditované testovacie centrum ECDL,  
učebňa informatiky a výpočtovej techniky, 
učebňa výpočtovej techniky a grafických systémov v drevárskych odboroch, 
učebňa výpočtovej techniky a grafických systémov v strojárskych odboroch, 
učebňa výpočtovej techniky so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo, 
odborná učebňa technického, odborného kreslenia a konštrukčných cvičení, 
elektrotechnické laboratórium a výpočtovej techniky, 
jazykové laboratórium – multimediálna učebňa s výpočtovou technikou pre žiakov, 
učebňa administratívy a korešpondencie – elektronické písacie stroje, 
odborná učebňa automobilovej techniky, 
telocvičňa, 
posilňovňa.  

Vyučovacie exteriéry 

Školské futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, 
antukové volejbalové ihriská,  
tenisové ihrisko, 
atletická dráha, 
vrh guľou, 
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skok do výšky a diaľky. 

Kmeňové pracoviská odborného výcviku 

Strojárska dielňa pre ručné opracovanie kovov 
Strojárska dielňa pre strojové opracovanie kovov 
Učebne pre vyučovanie teórie v rámci odborného výcviku – 2 
Zváračská škola  – dielňa pre zváranie elektrickým oblúkom 
   - dielňa pre zváranie plynom a CO2 

Skladové priestory odbornej výchovy 

Zmluvné pracoviská: 

B-servis Ján Bilý, 
Štýl Ivanov, s.r.o., 
Škoda – autoservis Vranov nad Topľou, 
Milan GÉCI-BOROV, 
Soffy-Motors, s.r.o., 
Jaz-motors. 

9.2 Personálne podmienky 

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

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

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

 Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú školský 
vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov 
potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa 
riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích 
a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom 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, hospodár, mzdová účtovníčka, 
personálna pracovníčka, vedúca školskej jedálne, kuchárky, upratovačky, informátori, údržbári 
a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   
predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po 
dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 
výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  
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9.3 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 v učebnom odbore 2487 H autoopravár je organizované ako 
trojročné štúdium.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané v dvojtýždňových cykloch. Teoretické 
vyučovanie začína spravidla o 7.55 hod. vo výnimočných prípadoch o 7.10 hod. a odborný výcvik 
začína o 7.00 hod., vo výnimočných prípadoch o 7.15 hod., na pracoviskách organizácií v súlade 
s ich pracovnou dobou. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných 
pokynov v danom školskom roku a Vyhlášky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách. 

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

 Odborný výcvik sa vyučuje v rozsahu stanovenom v učebnom pláne a vykonáva sa v školských 
zariadeniach - dielne a učebne odborného výcviku, ako aj v kmeňových a zmluvných pracoviskách  
odborného výcviku. Výučba sa realizuje pod vedením majstrov odbornej výchovy, v zmluvných 
pracoviskách zamestnávateľov pod vedením inštruktorov poverených zamestnávateľmi. Všetky 
pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborná výchova nadväzuje na teoretické 
vyučovanie. Realizuje sa v 6 (1. a 2. ročník) – 7 hodinových celkoch (3. ročník) každý druhý 
týždeň.  Ak to vyžaduje charakter výcviku, odborný výcvik sa spája do viacdňových celkov 
s rešpektovaním podmienok odboru. Delenie skupín stanovuje platná legislatíva.  

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

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

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

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

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci časovej rezervy v rozsahu týždňov podľa 
prehľadu využitia týždňov uvedenom za učebným plánom. Kurzy nevyhnutné pre výkon povolania  
vyplývajúce z kompetencií (profilu) absolventa  sa môžu vykonávať aj ako súčasť odborného 
výcviku. Účelové cvičenia sa realizujú v 1. a 2. ročníku raz za rok v rozsahu 6 vyučovacích hodín, 
Kurz na ochranu zdravia a života sa organizuje  v druhom ročníku v rozsahu 5 pracovných dní 7 
hodín denne externou alebo internou formou podľa záujmu žiakov. Telovýchovný výcvikový kurz 
sa realizuje internou alebo externou formou podľa podmienok v regióne  školy alebo aj mimo 
regiónu. V 1. ročníku sa realizuje kurz pohybových aktivít v rozsahu 5 dní. Organizácia exkurzií je 
súčasťou praktického a teoretického vyučovania. Zameriavajú sa na  poznávanie nových 
výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na 
výstavy a prezentácie nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku po 
dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  
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Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa 
v ročných plánoch práce školy. Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou vyučovacích hodín 
v praktickom a teoretickom vyučovaní. 

 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 môžu zúčastňovať aj 
na súťažiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni. Výrobky 
žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, 
národnej i medzinárodnej úrovni (účasť na výstave Mladý učeň, súťaž zručnosti, celoslovenská 
prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti, ...). 

9.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

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

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, majstri odbornej výchovy, žiaci a rodičia sú podrobne s týmito 
rizikami oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú riešené osobitnými ochrannými 
prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa školy, alebo sa 
nerealizujú v prípade, ak riziko ne je možné eliminovať alebo odstrániť. Používanie týchto prostriedkov 
sa prísne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná vo Vnútornom školskom poriadku, 
povinnostiach týždenníkov, dielenských bezpečnostných predpisoch a pracovných poriadkoch 
a laboratórnych poriadkoch teoretického a praktického vyučovania, žiaci ju musia poznať 
a rešpektovať. S jej obsahom sú žiaci dokázateľným spôsobom oboznámení. Bezpečnostné predpisy 
sú verejne prístupné na všetkých pracoviskách a v Školskom internáte.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení na vstupnej inštruktáži v 1. ročníku a následne na začiatku každého polroka o čom je 
urobený zápis v Zápisníku bezpečnosti práce. Problematikou bezpečnosti práce sa pedagogickí 
pracovníci zaoberajú priebežne aj na vyučovacích hodinách s aktualizáciou k preberanej téme.  
Obsahom školenia sú predpisy a normy používané v odbore mechanik strojov a zariadení v rozsahu 
žiakmi vykonávanej činnosti.  Na jednotlivých pracoviskách sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, 
vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazoch detí, žiakov a študentov, knihy drobných poranení, 
traumatologického plánu, nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej 
prevádzke a používaní strojov, Zákonníka práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, 
o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov 
a pod.  

Na odbornom výcviku sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov 
a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi priebežne dokázateľným spôsobom.   
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10  Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v učebnom odbore 2487 H 01 autoopravár - mechanik 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho programu 24  strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár 
Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

 
 

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

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo 
chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania 
sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou 
skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v učebnom odbore 2487 H autoopravár vzhľadom k svojím špecifikám nemôže byť 
poskytnuté pre žiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj žiaci s autistickým 
syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti môžu byť prijatí 
uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Podrobnosti o zdravotných požiadavkách sú rozpracované 
v bode 4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka.  

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

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

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

2. aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

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

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

Veľkým handicapom je tiež nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka, v dôsledku čoho navštevuje 
mnoho rómskych žiakov špeciálne školy pre mentálne postihnutých, hoci ich intelektový potenciál 
často dáva predpoklady zvládnuť bežnú školu.  

Problémy rómskych žiakov súvisiace s ich školskou podvýkonnosťou, negatívnym postojom ku 
vzdelávaniu možno zhrnúť: 

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

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

§ v dôsledku hodnotovej špecifičnosti Rómov s dôrazom na aktuálne uspokojovanie svojich 
biologických potrieb, bez schopnosti plánovať, zvyčajne zostávajú nekvalifikovaní a veľmi ťažko 
uplatniteľní na trhu práce; dochádza k medzigeneračnému transferu ich životného štýlu 
spojeného s negatívnym postojom ku vzdelávaniu a k práci a k stupňovaniu ich sociálnej 
exklúzie. 

V dôsledku uvedeného väčšina rómskych žiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky končí 
svoje „celoživotné“ vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú kvalifikáciu na 
výkon povolania, čo predstavuje vysoké riziko nenájsť uplatnenie na trhu práce. V dospelom veku sa 
z nich stávajú nekvalifikovaní pracovníci s možnosťou vykonávať len pomocnú nekvalifikovanú a slabo 
platenú prácu, bez schopnosti ďalej sa vzdelávať, adaptovať sa na meniace / stupňujúce sa nároky 
trhu práce. Tvoria vlastne základ pre „tvrdé jadro“ dlhodobo nezamestnaných u nás. 

Integrácia Rómov do spoločnosti predstavuje vážny spoločenský problém v mnohých krajinách, nielen 
na Slovensku.  

Integrácia tejto skupiny žiakov do učebného odboru 2487 H autoopravár musí spĺňať nasledovné 
požiadavky: 

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

 pravidelne budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 
navštevovať aj špecializované odborné pracoviská, 

 škola bude intenzívne spolupracovať aj s občianskym združením pre napr. rómsku komunitu, 
odborom sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori) v prípade žiakov so 
sociálne slabších rodín, azylantov a pod., zamestnávateľmi v regióne, 

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že ich bude priebežne informovať 
písomne alebo telefonicky o výkyvoch v správaní, dochádzke na vyučovanie a študijných 
výsledkoch,  

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 
 všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský a internátny poriadok.   

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiaduce, a to tak 
zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v odbore mechanik strojov a zariadení je 
žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú 
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pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 žiaci budú integrovaní do bežných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

 ak si to žiaci budú vyžadovať, budú umiestnení do školského internátu so súhlasom zákonného 
zástupcu, 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací 
program, ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť študijný odbor aj v skrátenom čase ako je daný 
týmto vzdelávacím programom, 

 umožní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov, ako aj ďalších cudzích jazykov, 
 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 

navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii v ich 
správaní), 

 pre týchto žiakov bude vypracovaný individuálny plán vzdelávania a prípravy, 
 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 

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

zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných 
projektoch, vo výnimočných prípadoch môže by poskytnuté štúdium formou on-line, 

 v individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia 
viacerých obsahov predmetov,  

 škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami, pre týchto 
žiakov bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 
 všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský a internátny poriadok.   
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11  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov učebného odboru 2487 H 

01  autoopravár - mechanik a zamestnancov školy 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1 055, 093 01 Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho programu 24  strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov študijného odboru 2487 H autoopravár 
Zameranie 01 mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy  

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

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 
v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho 
procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 
skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, 
ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi 
ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho 
prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho 
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu 
ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za 
významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom 
a žiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   
Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  
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11.1 Kontrola a hodnotenie  

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa 
zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Spĺňa funkcie: 

· diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a jeho nedostatkov,  

· prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti  a potreby  ďalšieho 
vývoja žiakov, 

· motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,  
· výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 

· informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 
· rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 
· spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie  procesu výučby. 

Formy hodnotenia:  

1) podľa výkonu žiaka 

a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,  
b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritériá 

(norma, štandard), 
c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka  z jeho predchádzajúcim 

výkonom. 

2) podľa cieľa vzdelávania 

a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách  pri ukončení štúdia (),   
b) formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. 

3) podľa času 

a) priebežné  hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,    
b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia. 

4) podľa informovanosti 

a) formálne  hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť,  
b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese. 

5) podľa činnosti 

a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod. ,   
b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod. 

6) podľa prostredia 

a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,   
b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe, 

inšpektor a pod. 

Hodnotenie v OVP je založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor kritérií, organizačných 
a metodických postupov na overovanie vzdelávacích výkonov – výkonových štandardov. Zisťuje, či 
žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol. Hodnotiaci štandard zahŕňa: 

· Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť dôkaz 
o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard. Je dôležité 
aby kritériá hodnotenia boli definované na jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné, stručné, 
zamerané buď na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti.  

· Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP ich rozdeľujeme podľa 
nasledovných kritérií: 

a) podľa počtu skúšaných žiakov 

Þ individuálne  
Þ skupinovo 



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
323 

Þ frontálne 

b) podľa časového zaradenia 

Þ priebežné skúšanie  (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),  
Þ súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné 

obdobie), 

Þ záverečné skúšanie (maturitné alebo opravné skúšky). 

c) podľa spôsobu vyjadrovania sa 

Þ ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),  
Þ písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie niečoho), 

prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),  

Þ praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.). 

d) podľa vzdelávacích výstupov sa  hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr. 
pamäťové alebo aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výrobok, proces, postup). 
Odporúčame zaviesť tzv. „Portfólio“ ako súbor dokumentov o rôznych aktivitách žiaka a jeho 
výsledkoch, ako aj o oblastiach jeho aktivít, činností a miery ich praktického zvládnutia. Je 
to súbor dôkazov, ktoré umožňujú hodnotiť rozvoj kompetencií za určité obdobie. *Pri 
hodnotení praktických kompetencií sa veľmi osvedčilo hodnotenie na základe „Referencií“ 
kompetentných osôb, odborníkov alebo organizácií, ktoré vypovedajú o kvalite vedomostí, 
zručností a postojoch. Rôzne metódy hodnotenia praktických a kognitívnych kompetencií 
ukazuje nasledovná tabuľka. 

Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia 
 

ODBORNÉ KOMPETENCIE VŠEOBECNÉ (KOGNITÍVNE) KOMPETENCIE 

Praktické cvičenia 
Simulované situácie 
Úloha hrou 
Ústne odpovede 
Projekt 
Zistenie 
Stanovenie (niečo určiť) 
Prípadová štúdia 
Zapisovanie do pracovnej knihy 
Protokoly 
Správy 
Osobný rozhovor                           Dotazník                                        

Ústna odpoveď (krátke, súvislé a obmedzené 
odpovede, doplnenia) 
Písomné odpovede (testy) 
Projekt 
Zistenie 
Stanovenie (niečo určiť) 
Porovnanie 
Prípadová štúdia 
Školská práca 
Úlohy a cvičenia 
 
 

 
 
Pri rozhodovaní  o využití uvedených postupov platia tieto zásady: 

ü praktické, ústne a písomné overovanie sa bude používať vtedy, ak je možné overiť kompetencie 
na základe kritérií v určitom stanovenom čase,  

ü písomné overovanie sa bude používať tam, kde sa dá predložiť vopred pripravený  písomný 
materiál, 

ü portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné hodnotiť 
kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase. 

· Organizačné a metodické pokyny sa týkajú platných predpisov, dokumentácie a pravidiel pre 
maturitnú skúšku.  

V oblasti OVP bude systematické hodnotenie žiakov v kombinácií ústnej a písomnej formy, 
v praktickej príprave bude prevažovať riešenie praktických úloh a riešenie odborných problémových 
situácií.  

11.2   Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiaka 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké 
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sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 
odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie 
a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho 
hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfolia.   

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a 
neúspešných.  
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať 
vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Pri hodnotení výkonov žiakov sa postupuje podľa Hodnotiaceho štandardu pre učebný odbor 
2487 H autoopravár. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie 
dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 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 s cieľmi vyučovacieho predmetu 
a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich 
aplikáciu.    

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

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

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

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

Pri hodnotení žiakov počas štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

· Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 

 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 
rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 
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- 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. 
- Osvojil si účinné metódy a formy štúdia. 

· Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 

 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 
praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov 
a energie. 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekážky v práci. 

· Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 
a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Osvojil si potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

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

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 
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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. Vyjadrenia žiaka môže doplniť učiteľ alebo rodič. 
Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

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. 

Ako viem komunikovať? 

· Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 
· Vie počúvať druhých ľudí. 
· Aktívne diskutujem a argumentujem. 
· Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

· Aktívne pracujem v skupine. 
· Pomáham, podporujem a ocením druhých. 
· Dokážem požiadať o pomoc. 
· Rešpektujem osobnosť druhého. 
· Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) 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 tým, 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. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná forma, 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. 
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- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 
projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

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

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 

 

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

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – 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 aj v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie 
klasifikácie. O tejto skutočnosti musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak neklasifikovaný, 
nedostane vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ 
školy v zmysle platnej legislatívy. Maturitná skúška sa môže opakovať v zmysle právnych 
predpisov. 

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie žiaka do 14 dní od doručenia jeho žiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia alebo pokarhania od triedneho učiteľa, majstra odbornej 
výchovy, od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek 
výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným 
zástupcom žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú odporúčania 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 
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a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

 Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu Autoopravár 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 ZS získajú naši 
absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti 
v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. 
Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich 
dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

· písomná časť, 
· praktická časť, 
· ústna časť. 

Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) 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 ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických 
úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 2487 2 autoopravár. Podrobnosti 
o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške. Pri ZS 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  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré 
dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť ZS 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: 

· vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
2487 H autoopravár,    

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

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

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné 
a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným 
dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj 
Záznam o výkone absolventa (nie skupinový).   

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečnú skúšku. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 2487 H 
autoopravár.   

11.3  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, 
· Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým 

vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, 
na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na 
mimoškolskú činnosť pedagógov, ale aj na kontrolnú činnosť nepedagogických zamestnancov 
školy.  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na 
základe:  

· Pozorovania (hospitácie) 
· Rozhovoru 

· Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané 
naraz vo všetkých paralelných triedach s rešpektovaným výsledkov žiakov zo základných škôl 
a výsledkami dosiahnutými vstupnými testami, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy 
a pod.) 

· Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

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

· Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 
· Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 
· Hodnotenia učiteľov žiakmi 

11.4  Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 
zvládajú požiadavky na nich kladené. A jednak aj preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje 
ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  
Dôraz je kladený na dve veci: 

- konštatovanie úrovne stavu, 
-     zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  



Školský vzdelávací program AUTOOPRAVÁR pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik 

 
330 

· Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

· Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  
· Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, včítane návrhov a opatrení 
Monitorujeme pravidelne: 

· Podmienky na vzdelanie 

· Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  
· Prostredie – klímu školy  
· Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania  
· Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
· Výsledky vzdelávania  
· Riadenie školy  
· Úroveň výsledkov práce školy 

Na hodnotenie školy použijeme dotazníky, ktoré zadáme rodičom, žiakom a učiteľom s frekvenciou 
raz za školský rok (spravidla na konci 3. štvrťroka). Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu 
školy. Otázky zameriame na :  

} Možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou 
učiteľov, s hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času, realizáciou 
kurzov, výletov, vzdelávacích zájazdov a pod.  

Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole? 
} a) rozvoj osobnosti b) rozvoj vedomostí c) rozvoj myslenia d) rozvoj správania sa  
} e) rozvoj komunikačných spôsobilostí f) rozvoj počítačovej gramotnosti  
} g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne  

Ako hodnotíte školskú disciplínu? 

Výsledky spracovania dotazníkov budú podkladom pre revidovanie školského 
vzdelávacieho programu v zásadných otázkach. 
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12  Záverečná skúška 

Cieľom zaverečnej skušky (ďalej len „ZS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 
určeného vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci 
pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa 
pripravujú. 
Predmetom ZS je preukázať schopnosti žiakov ako: 
a. začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, zručností  a 

kompetencií 
b. ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať v  

pracovnom a mimopracovnom živote, 
c. aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri komplexnom 

riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti, 
d. komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a pracovnej 

mobility, 
e. aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie vedieť 

spracovať a použiť. 
ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 
� písomná časť 
� praktická časť 
� ústna časť. 
V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Jednotlivé 
časti ZS musia vychádzať z cieľových požiadaviek schváleného štátneho vzdelávacieho programu, 
pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia. 
Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z 
cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 
Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh 
komplexného charakteru. 
Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. ZS pozostáva z 
komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich zo štátneho vzdelávacieho 
programu s aplikáciou na konkrétny učebný odbor. 
Ďalšie podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR. 
 

12.1 Témy záverečnej skúšky 

Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom absolventov učebných odborov. Vykonaním 
ZS získajú 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. 
Pri ZS má žiak využívať a aplikovať vedomosti, zručnosti a kompetencie z rôznych predmetov 
komplexne. Pri ZS sa sleduje nielen jeho schopnosť 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. 
Vzdelávací štandard určuje vzdelávací výstup ako stupeň stanovenia vedomostí, zručností a/alebo 
postojov a hodnotovej orientácie, ktoré má žiak preukázať po ukončení vzdelávania. Určuje 
merateľnosť a hodnotenie vzdelávacích výsledkov. Popisuje produkt výučby, nie jej proces. Odpovedá 
na otázku, čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju kompetenciu a úspešne ukončil štúdium. Je 
základom pre sumatívne hodnotenie založené na výkonových kritériách. Vymedzenie metód a 
prostriedkov hodnotenia by sa malo urobiť v tom istom čase, kedy sa formulujú vzdelávacie výstupy. 
Skompletizovanie tém na záverečné skúšky znamená identifikáciu vzdelávacích výstupov. Každý 
vzdelávací výstup má priamy vzťah k výkonovým a obsahovým štandardom. 
Postup prác na témach pre ZS je účelné rozložiť do niekoľkých etáp a etapy do logicky usporiadaných 
krokov. Téma pre ZS je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného 
charakteru, ktorý/ktorú má žiak v priebehu ZS riešiť. Mala by sa formulovať v podobe konkrétnej 
úlohy,/činnosti, ktoré sú obdobou pracovnej činnosti na danej pracovnej pozícii priamo na pracovisku v 
rámci daného povolania (alebo skupín povolaní). 
Téma ZS (ďalej len „téma“) je integrativna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Profilová časť témy ZS 
sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov. 
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Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá 
profilová a aplikačná časť ZS 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. 
Každá téma má: 

· vychádzať z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho 
výkonu na základe kritérií) a zabezpečiť, aby výkonové štandardy uvedené v profile 
absolventa komplexne pokryli všetky témy ZS, 

· uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných, 

· vychádzať z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov), 

· 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. 

Pri tvorbe tém sa musíme vyvarovať nasledovnému: 
· netvoriť tému podľa predmetov (téma bude v takom prípade nekonzistnentá, odtrhnutá od 

profilového odborného problému, ktorý sa má v téme ZS komplexne riešiť, nebude vytvárať 
možnosti pre aplikačné a tvorivé schopnosti žiaka), 

· extrémom, akým je buď príliš malé alebo príliš rozsiahle množstvo informácií. Ak stanovíme 
malý rozsah, žiak ťažko porozumie zmysluplnosti problému. Nebude mať potrebné množstvo 
zásadných a podporných informácií. Na druhej strane príliš rozsiahla téma sa môže prejaviť 
pre žiaka ako nezrozumiteľná, neriešiteľná a frustrujúca, 

· nestanovovať tému iba mechanickým popisovaním bez uplatnenia výkonových štandardov,  
· téma nesmie viesť žiakov k pamäťovému memorovaniu a reprodukovaniu osvojených 

poznatkov v priebehu štúdia. 
Pri tvorbe podtém musia byť ich formulácie jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v 
téme ZS riešiť. Odvodzujú sa od obsahových štandardov. Orientujú a podporujú žiaka na preukázanie 
požadovaného výkonu a determinujú jeho výkonovú úroveň. Podtémy sa vzťahujú na všetky profilové 
- prioritné, aplikačné - príbuzné a doplňujúce informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a 
všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru získal. 
Pri tvorbe tém v danom ŠkVP odporúčame používať relevantnú metodiku. ŠVP poskytuje iba 
odporúčania na tvorbu ŠkVP. 
Súčasťou tém pre praktickú časť ZS musia byť aj jasne deklarované podmienky, za ktorých môže byť 
daná téma vykonaná. Týka sa to 

·  

·  

·  

12.2 Hodnotenie vzdelávacích výstupov založené na výkonových kritériach 

Hodnotenie ZS je proces skompletizovania a interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiakov. 
Špecifikuje, aké dôkazy o výkone žiaka sa majú vytvoriť, ako majú byť interpretované výstupné 
informácie a akým spôsobom sa majú zaznamenať. Je konečným rozhodnutím o výkone žiaka a ich 
cieľom je certifikácia. 
Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vzdelávania, ktorou sa zisťujú a posudzujú 
výsledky vzdelávania. Kontrola vzdelávania sa skladá: 

· zo zisťovania výsledkov vzdelávania, preverovanie alebo skúšanie žiakov, počas ktorého 
meriame ich výkon a zisťujeme, čo žiak vie, a čo nevie alebo čo by mal vedieť. Ide o 
zisťovanie stupňa cieľov vzdelávania – skúšanie žiakov, 

· posúdenie výsledkov vzdelávania, hodnotenie, čiže porovnanie výsledkov činnosti žiakov 
zistených preverovaním podľa určených požiadaviek, noriem, kritérií, atď. – hodnotenie 
žiakov. 

V systéme hodnotenia výsledkov ZS sa sledujú: 
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· vedomosti (fakty, pojmy, princípy, zákony, teória, atď.) sú osvojené (pochopené, 
zapamätané), poznatky o cieľoch, spôsoboch, požadovaných výsledkoch akejkoľvek 
cieľavedomej činnosti, 

· zručnosti ako schopnosť vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností. 
Sú súborom relevantných vedomostí a skúseností potrebných pre výkon špecifickej práce 
alebo úlohy. Sú všeobecné (generické, základné), špecifické odborné, spôsobilostí 
(kompetencie)  

· sú schopností vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor činností na určitej úrovni 
výkonu. Sú preto súhrnom vedomostí, zručností a postojov. 

Vzdelávacie výstupy: 
Predstavujú zaklad pre kriterialne hodnotenie vedomostí žiaka. Vymedzenie metód a prostriedkov 
hodnotenia by sa malo pripravovať súbežne s formulovaním vzdelávacích výstupov. 
Záznam o výkone žiaka pri ZS sa môže pripraviť niekoľkými spôsobmi: 
 
1. Skupinovo 
 
Príklad pre ústnu časť ZS 
Škola: 
Trieda:  
Školský rok: 
Učebný odbor: 
Zoznam výkonových kritérií 
Porozumenie téme 
Správna odborná terminológia 
Samostatnosť prejavu 
Schopnosť aplikácie 
Správnosť a vecnosť odpovede 
Komplexnosť témy 
Odborné kritéria – počet podľa potreby 
SUMÁR 
P.č. Zoznam žiakov Čislo 
TZS 
TZS – téma ZS A – áno N – Nie 
Ak sme stanovili napr. 10 zásadných výkonových kritérií na hodnotenie výkonu žiaka (vyhláška 
uvádza iba doporučujúce kritériá, učitelia si sami vytvoria kritériá, hlavne tie, ktoré sa týkajú odborných 
kompetencií v zmysle komplexného prístupu k hodnoteniu témy ZS – profilová časť, aplikačná časť), 
ktoré nám pomôžu hodnotiť celkový výkon žiaka z rôznych aspektov, môžeme ich zhodnotiť rôznym 
spôsobom: 
známkou, percentuálne, slovom, atď. V našom príklade sme využili slovné hodnotenie : zvládol žiak 
kritérium? (áno, nie). Zvolíme stupnicu úspešnosti, napr.: Dosiahnutá úspešnosť (áno) 
Známka 
10 -  9     1 
  8 – 7   2 
  6 – 5   3 
  4 – 3    4 
  2 -  1    5 

 
2. Jednotlivo 
Škola: 
Trieda:  
Školský rok: 
Učebný odbor: 
Meno a priezvisko absolventa: 
Forma: napr. ústna časť ZS 
Názov témy ZS: 
Hodnotenie: 
Zoznam výkonovych kriterii 1 2 3 4 5 Sumar 
Porozumenie téme 
Používanie odbornej terminológie 
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Samostatnosť prejavu 
Schopnosť aplikácie 
Správnosť a vecnosť odpovede 
Atď. 
Sumár = vážený aritmetický priemer 
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. 
 

12.2.1 Cieľové požiadavky na záverečnú skúšku 

Cieľom je preveriť dosiahnuté výsledky podľa výkonových štandardov – profilu absolventa. 

 

12.2.2 Kritéria hodnotenia vzdelávacích výstupov 

Rozsah a obsah úloh záverečnej skúšky zahŕňa komplexný učebný obsah teoretickej a praktickej 
prípravy. 
 
Ústna časť ZS 
1. porozumenie téme, 
2. správne používanie odbornej terminológie, 
3. vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede, 
4. samostatnosť prejavu, 
5. schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov. 
 
Praktická časť ZS 
1. pochopenie úlohy, 
2. analýza úlohy, 
3. voľba postupu, 
4. správny výber náradia, materiálov, surovín a pod. ,prístrojov, strojov a zariadení, 
5. organizácia práce na pracovisku, 
6. dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce, 
7. ochrana životného prostredia, 
8. výsledok práce. 
 

12.2.3 Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky 

 
Materiálne a priestorové podmienky sú v jednotlivých učebných odboroch rozdielne, preto je potrebné 
ich konkretizovať a spresniť pre každý učebný odbor osobitne. 
 
Priestory: 

1. odborné učebne, 
2. strediská praktického vyučovania (podľa učebného odboru), 
3. ostatné priestory podľa konkrétneho učebného odboru. 

 
Povolené pomôcky: 

1. počítač, 
2. kalkulačka, 
3. odborná literatúra, 
4. vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia komisie). 
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13  Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola drevárska 
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu AUTOOPRAVÁR 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

 

Platnosť 
ŠkVP 
Dátum  

Revidovanie ŠkVP 
Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01.09.2008   

 
01.09.2008 – 31.08.2009 - zmena názvu školy zo „Stredná odborná škola“ na 

„Stredná odborná škola drevárska“ (od 1.1.2009) 
- úpravy ŠkVP v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 
- vo vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ zmena 

názvu vyučovacieho predmetu „Náuka o spoločnosti“ na 
„Občianska náuka“, 

- vo vzdelávacej oblasti „Účelové kurzy/cvičenia“ zmena názvu 
kurzu „Ochrana človeka a prírody“ na „Ochrana života a 
zdravia“, 

- zmena znenia vzdelávacích oblastí v závislosti od zmeny 
názvu vyučovacieho predmetu, 

- zmena znenia poznámok v závislosti od zmeny názvu 
vyučovacieho predmetu, 

- doplnenie a úprava poznámok v závislosti od všeobecne 
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hodnotenia 
a klasifikácie , 

- zmena kontaktných údajov v súvislosti so zmenou názvu 
školy (e-mailové adresy). 

01.09.2009   

 

01.09.2009 – 31.08.2010 - úpravy ŠkVP v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 

-  úprava titulnej strany, 
- zmena názvu vyučovacieho predmetu „aplikovaná  

informatika“ na „informatika“, 
-  zmena názvu vyučovacieho predmetu „Telesná výchova“ na 

„telesná a športová výchova“, 

-  zmena obsahu odborného vzdelávania (zrušenie predmetu 
výtvarná príprava, vypustené vzdelávanie o surovinách 
a materiáloch), 

-  inovovaný obsah všeobecného vzdelávania, 
- doplnenie a úprava poznámok k UP v závislosti od zmien 

poznámok RUP. 

01.09.2010   

 

01.09.2010 – 31.08.2011 - úpravy ŠkVP v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 

-  inovovaný obsah všeobecného vzdelávania, 
-  doplnenie a úprava poznámok k UP v súvislosti 

so snowboardovým a turistickým kurzom pohybových aktivít, 
-  doplnenie prierezových tém v prílohe – implementácia 

národného štandardu finančnej gramotnosti a tém 
globálneho rozvojového vzdelávania, 

-  aktualizácia údajov za školu. 

01.09.2011   
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01.09.2011 – 31.08.2012 - úpravy ŠkVP v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov – zmena označenia kódu učebného odboru 
v súlade s Vyhláškou č. 113/2012 Z. z., začínajúc 1. 
ročníkom z 2487 2 01 na 2487 H 01. 2. a 3. ročník ukončí 
štúdium podľa doterajších predpisov s kódom 2487 2 
01. 

01.09.2012   

 

01.09.2012 – 31.08.2013 - úpravy ŠkVP v zmysle Štátneho vzdelávacieho program 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu 
učebných a študijných odborov 23, 24 Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba I, II, schváleného 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-
762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 
začínajúc prvým ročníkom, 

- zmena Počtu týždenných vyučovacích hodín vo 
vzdelávacom programe za štúdium vo všeobecnom 
a odbornom vzdelávaní a disponibilných hodín, 

-  doplnenie a úprava poznámok k UP v závislosti od zmien 
poznámok RUP v súvislosti so spájaním hodín do 
viachodinových celkov, zmenou kurzu pohybových aktivít 
v 1. (zimné alebo letné športy) ročníku v rozsahu 5 dní 6 
hodín denne, 

-  zmena počtu týždenných vyučovacích vo všetkých ročníkoch 
na 33 a s tým súvisiace zmeny v počtoch vyučovacích hodín 
jednotlivých predmetov,  

- rozsah účelových cvičení, ktoré sa organizujú v 1., 2. a 3. 
ročníku v rozsahu 6. hodín v každom ročníku štúdia jedno 
a Kurzu na ochranu života a zdravia organizovanom v 2. 
ročníku štúdia 3 dni po 6 hodín 6 hodín denne. 

01.09.2015   

 

31.08.2015 -  úpravy ŠkVP v zmysle Štátneho vzdelávacieho program pre 
odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a 
učebných odborov 23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ 
KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II, schváleného 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-
762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 
začínajúc prvým ročníkom v súlade s Dodatkom  č. 2, 
schválenom MŠVVaŠ SR dňa 6. júla 2015 pod číslom 2015-
15112/34008:3-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2015 
začínajúc prvým ročníkom,  

-  týždenný počet vyučovacích hodín sa v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom mení z „minimálne 33 hodín“ na 
„minimálne 32 hodín“,.  

- vloženie poznámky „p“ v časti 6.1.2 Poznámky k učebnému 
plánu so znením: 

   „p) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej 
sa nachádzajú aj žiaci, ktorým sa poskytuje praktické 
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, zvyšuje sa 
minimálny počet týždenných disponibilných hodín vo 
vzdelávacom programe za štúdium na 12,5 hodín, 
minimálny celkový počet disponibilných hodín za štúdium na 
400 hodín a vyučovanie všetkých žiakov triedy sa 
uskutočňuje podľa vzorového učebného plánu a vzorových 
učebných osnov.“,  

- zmena znenia poznámky v časti 6.1.2 bod k, 
- vloženie vzorového učebného plánu a vzorových učebných 

osnov študijného odboru 2487 H 01 mechanik strojov a 
zariadení (formou dodatku). 
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Odôvodnenie: 
a) Zosúladenie minimálneho týždenného počtu hodín v 

rámcovom učebnom pláne a vzorovom učebnom pláne, 
umožnenie prípravy žiakov v spoločnej triede so žiakmi, ktorí 
sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania.  

b) Zosúladenie školského vzdelávacieho programu s 
ustanovením § 20 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

c) Zosúladenie organizácie Kurzu na ochranu života a zdravia 
s Vyhláškou č. 65/2015 o stredných školách. 

   

 


