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ŠkVP pokračuje samostatnými časťami ŠkVP pre  
všeobecnovzdelávacie predmety a odborné predmety v príslušných 

študijných odboroch.
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3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadénia
3739M  elektrotechnika  v  doprave  a 
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Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
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Druh školy štátna
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Mgr.Eva Vernarska Výchovný 
poradca  
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        riaditeľka školy

Zvolen, 01.09.2013
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3739M  elektrotechnika  v  doprave  a 
telekomunikáciách

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP
Dátum 

Revidovanie ŠkVP
Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

01. 09. 2013
15.3.2014 Zaradenie  nového  študijného  odboru  3767  M 

dopravná akadémia
5.5.2014 Nový  učebný  plán  pre  odbor  3767  M  dopravná 

akadémia
9.6.2014 Zmena učebného plánu v študijnom odbore 3765 M 
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2  CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Ciele  výchovy  a  vzdelávania  v  našom  školskom  vzdelávacom  programe  pre  študijné  odbory  37 
Doprava, pošty a telekomunikácie vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu študijných odborov 37 Doprava, pošty 
a telekomunikácie.

Poslaním našej školy je odovzdávanie vedomostí pripravovanie našich žiakov na povolanie, získanie 
kompetencií,  ale aj formovanie postojov mladých ľudí,  viesť  ich k dodržiavaniu etických a ľudských 
princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou 
vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

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. 

Cieľom  nášho  školského  vzdelávacieho  programu  je  pripraviť  absolventov  so  širokým 
všeobecnovzdelávacím  základom,  odbornými  a  teoretickými  vedomosťami  a  praktickými 
spôsobilosťami  tak,  že  sú  schopní  vykonávať  kvalifikovanú  cieľavedomú samostatnú  technickú  a 
prevádzkovú  činnosť  pri  prevádzke,  konštrukcii,  diagnostike,  výrobe,  montáži  a  údržbe  ako  aj  v 
prevádzke  a  údržbe  elektrotechnických  inštalácií  a  zariadení  špeciálne  v  doprave  a 
telekomunikáciách.  Tiež  vedia  vykonávať  samostatnú  činnosť  v  ekonomickej  oblasti,  v  oblasti 
zabezpečovania dopravy a prepravy najmä po prevádzkovej stránke.

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi:
a)získať  kompetencie,  a to  najmä  v oblasti  komunikačných  schopností,  ústnych   spôsobilostí 

a písomných  spôsobilostí,  využívania  informačno-komunikačných  technológií,  komunikácie 
v štátnom  jazyku,  materinskom  jazyku  a cudzom  jazyku,  matematickej  gramotnosti 
a kompetencie  v oblasti  prírodných  vied  a technológií,  k celoživotnému  učeniu,  sociálne 
kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,

b)ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať,
c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a vedieť navrhnúť ich riešenie,
d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky 

a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce,
e)posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám 

štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 
f) získať a posilňovať  úctu  k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným 

v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
g) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, 

rovnosti  muža  a ženy, priateľstva  medzi  národmi,  národnostnými  a  etnickými 
skupinami náboženskej tolerancie,

h)naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine 
a preberať na seba zodpovednosť,

i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie,  starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,

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

Odborné vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania a musí byť súčasťou 
spoločnosti založenej na vedomostiach, v ktorej je vzdelávanie cestou rozvoja ľudskej 
osobnosti. Cieľom a zámerom odborného vzdelávania je pripraviť žiaka na zmysluplný a 
zodpovedný osobnostný, občiansky a pracovný život.
Všeobecné ciele odborného vzdelávania a prípravy

a) naučiť sa osvojiť si nástroje pochopenia sveta a rozvíjať schopnosti nevyhnutné k 
učeniu sa,

b) naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, pracovného a spoločenského 
prostredia,
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c) učiť sa porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu v súlade s všeobecne 
akceptovanými morálnymi hodnotami,

d) učiť sa žiť v spoločnosti s ostatnými, vedieť spolupracovať s ostatnými a podieľať sa 
na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto.

Ciele školského vzdelávacieho programu orientované na vytváranie predpokladov 
celoživotného vzdelávania sú zamerané na:
Posilnenie výchovnej funkcie školy   so zámerom:   
• 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 nadanie 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, umožniť 

žiakom prístup ku  kvalitnému zaujímavému vzdelávaniu  a  voľnočasovým aktivitám,  ako  formy 
prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,

• viesť žiakov k hodnoteniu svojich schopností a k rešpektovaniu schopností druhých,
• rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok a rozhodovanie,
• viesť k prijímaniu zodpovednosti žiakov za svoje myslenie, rozhodovanie, správanie a cítenie,
• viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu,
• rozvíjať úctu k ľudskému životu,
• vytvárať úctu a rešpekt k živej a neživej prírode, ochrane životného prostredia,
• prehlbovať osobnostnú, národnostnú a občiansku identitu žiakov, ich pripravenosť chrániť vlastnú 

identitu, rešpektovať identitu druhých,
• viesť  žiakov  k  tomu,  aby  sa  vo  vzťahu  k  iným ľudom oslobodili  od  predsudkov,  intolerancie, 

rasizmu, nacionalizmu, etnickej, náboženskej a inej neznášanlivosti,
• vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v sú ľade s morálnymi zásadami a zásadami 

spoločenského správania sa,
• viesť žiakov k aktívnej účasti v občianskom živote a spolupráci na rozvoj demokracie,
• rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov pre hodnotný pracovný, rodinný a partnerský život,

Realizáciu stratégie rozvoja školy   s     dôrazom na:  

a) prípravu a tvorbu vlastného vzdelávacieho školského  programu s cieľom:
• uplatňovať  nové  metódy  a formy  vyučovania  zavádzaním  aktívneho  učenia,  realizáciou 

medzipredmetovej integrácie, zavádzaním projektového a programového vyučovania,
• zabezpečovať a s skvalitňovať vyučovanie prvého a druhého cudzieho jazyka kvalifikovanými 

učiteľmi,
• skvalitniť  výučbu  informačných  a komunikačných  technológií,  ich  aplikáciu  vo  vyučovaní  v 

odborných  predmetoch,  podporovať  ďalšie  vzdelávanie  učiteľov  v  oblasti  informačných 
technológií,

• rozvíjať  osvojenie  základných poznatkov,  pracovných postupov a nástrojov potrebných pre 
kvalifikovaný výkon na trhu práce,

• pripravovať žiakov na celoživotné vzdelávanie,
• zohľadniť  potreby  a  individuálne  možnosti  žiakov  pri  dosahovaní  cieľov  v  jednotlivých 

študijných odboroch,
• rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
• vytvárať  priaznivé sociálne,  emocionálne a pracovne prostredie v  teoretickom a praktickom 

vyučovaní,
• zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov,
• zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.    

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:
• rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, 
• podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,
• rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov,
• Zabezpečovať  odmeňovanie  na  základe  kvality  dosahovaných  výchovnovzdelávacích 

výsledkov práce učiteľa.  

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:
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• rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,
• rozvíjať  tímovú  spoluprácu  medzi  žiakmi  budovaním  prostredia  tolerancie  a  radosti 

z úspechov, 
• vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe l 

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 potencionálnymi zamestnávateľmi žiakov,
• presadzovať zdravý životný štýl,
• vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,
• vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania,
• viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci, profesijnej kariére a prispôsobovaniu sa zmenám na 

trhu práce,
• vytvárať zodpovedný prístup žiakov k tímovej a samostatnej práci,
• podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov,
• vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu si svojich povinností a stanovených pravidiel,
• viesť žiakov k chápaniu práce, ako príležitosti na sebarealizáciu.

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 v našom regióne,

• spolupracovať s podnikmi poskytujúcimi služby v doprave,
• 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,
• zmodernizovať odborné učebne a učebne pre prípravu žiakov,
• upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu kurzov 

pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií,
• využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, 

reagovať na vypísané granty a projekty,  
• pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

3  VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene ul. Sokolská 911/94 sa nachádza v meste asi 500 
metrov  od centra. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky 
pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš 
výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme   zamestnanecké 
príležitosti v odbore dopravy pre našich absolventov. Ich možnosť uplatnenia v rôznych pracovných 
pozíciách v cestnej doprave, mestskej hromadnej doprave, staniciach technickej kontroly, ako technici 
v autoopravárenstve, auto predajniach ako dispečeri, garážmajstri, inštruktori v autoškole, ako vodiči 
medzinárodnej  kamiónovej  dopravy,  v  policajnom zbore  na  odboroch  dopravy,  ako  špecialisti  pre 
kompletný  prepravný,  zasielateľský  a  dopravný  proces,  ako  špecialisti  na  konštrukciu,  montáž, 
prevádzku  a  údržbu  elektrotechnických  zariadení.  Absolventi  sú  schopní  vykonávať  kvalifikovanú 
činnosť v ekonomickej oblasti, oblasti zabezpečovania dopravy a prepravy, najmä po prevádzkovej 
stránke, ako i zabezpečiť úkony potrebné pri zasielaní tovaru. Ďalej sú schopní vykonávať činnosti v 
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oblasti  zabezpečovacej  a  oznamovacej  techniky.  Výberom  voliteľných  predmetov  si  žiak  vytvára 
predpoklady  odbornej  orientácie  so  zameraním  na  prax  alebo  ďalšie  štúdium.  Absolventi  sú 
pripravovaní aj na súkromnú podnikateľskú činnosť v rámci dopravy a obslužných činností v doprave. 
Ochota  zamestnávateľov  zamestnať  našich  absolventov  po  ukončení  vzdelávacieho  programu  je 
ústretová. Vychádzajúc zo SWOT analýzy: 

• Silné stránky školy:

• záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov),
• komplexnosť školy a jej poloha,
• kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov,
• dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov,
• zabezpečenie praxe na pracoviskách potencionálnych zamestnávateľov,
• záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru,
• záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku,
• kvalifikovanosť učiteľov a odborná úroveň vyučovania,
• tradícia školy,
• aktívne zapájanie sa žiakov do mimo vyučovacích aktivít,
• rozvoj záujmovej činnosti žiakov,
• záujem absolventov o ďalšie vzdelávanie na vysokých školách.

• Slabou stránkou školy je to, že 

• nedostatok finančných prostriedkov na najmodernejšie učebné pomôcky,
• nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov školy,
• odchod pedagogických zamestnancov do finančne výhodnejších zamestnaní, ako aj nedostatok 

kvalifikovaných pedagógov odborných technických predmetov

• Príležitostí školy signalizujú
• dobré uplatnenie absolventov školy v odboroch dopravy,
• dobrá a funkčná spolupráca s potencionálnymi zamestnávateľmi v odboroch dopravy,
• zosúladenie  odbornosti  žiakov  s požiadavkami  trhu  práce  na  základe  analýz  podnikateľských 

subjektov,
• v  rámci  ŠKVP  venovať  zvláštnu  pozornosť  výučbe  cudzích  jazykov,  európskej  legislatíve  v 

odboroch dopravy,
• škola ako centrum vzdelávania v cestnej a železničnej doprave v regióne,
• zapojenie sa do projektu celoživotného vzdelávania,
• rozšírenie spolupráce školy s podnikateľskými subjektami v odboroch dopravy s cieľom zvýšenia 

možnosti uplatnenia absolventov. 

• Prekážky v rozvoji školy:
• nedostatok finančných prostriedkov mimo finančného normatívu na trvalo udržateľný rozvoj školy, 

na  kvalitnú  vybavenosť  školy,  permanentnú  modernizáciu  výpočtovej  techniky  a  zníženia 
energetickej náročnosti na prevádzku školy,

• nižšia vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,
• nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
• nezáujem časti rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťata.
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4  PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

4.1  Personálne podmienky

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

2. Odborná  a pedagogická  spôsobilosť  pedagogických  zamestnancov    všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie 
ďalších  kvalifikačných  predpokladov  potrebných  pre  výkon  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.     

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

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

5. Plnenie  stanovenej  miery  vyučovacej  a  výchovnej  povinnosti  vyplýva  z platnej  legislatívy 
a rámcového  učebného  plánu  štátneho  vzdelávacieho  programu.  Rámcové  rozvrhnutie  obsahu 
vzdelávania  je  východiskom pre  tvorbu  učebných  plánov v školských  vzdelávacích  programoch. 
Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín sú záväzné, ich dodržanie v školských 
vzdelávacích programoch musí byť preukázateľné. 

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

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
Trvalý PP 28 9

PP  na  dobu 
určitú

4 1

Z toho:
-znížený úväzok 5 4

Na dohodu 3 0

Spolu 35 10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu % plnenia 
kvalifikácie

Učiteľov 0 35 35 100 %

Z toho:
všeobecnovzdeláv
.

0 17 17 100 %

odborných 0 18 18 100 %

Pozn.:  Počet  zamestnancov  sa  mení  v  závislosti  na  počte  žiakov  a  požiadaviek 
spoločnosti.

4.2 Materiálno technické podmienky

a)     Kapacita školy

1.  Školský manažment:
kancelária riaditeľa školy,  
kancelárie zástupcov riaditeľa školy (1),
kancelárie pre ekonomický úsek (3),
sociálne zariadenie (2).

2.  Pedagogickí    zamestnanci   školy  :
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady (1),
 kabinety  pre učiteľov (15) z toho kabinety pre praktické vyučovanie (3),
laboratórium (1).

3.  Nepedagogickí zamestnanci školy:
kancelária pre sekretariát (1), 
kancelárie pre ekonómov (2), 
miestnosť pre upratovačky (6),
miestnosti pre údržbu a dielne (4)
služobný byť (1),
sklady (7),
archív (1),
bufet (1).
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4.  Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne (16)
5.  Priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky (1)
6. Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy
    (spoločenská miestnosť)
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       b)     Makrointeriéry
1. Školská budova
2. Školský dvor

c)     Vyučovacie interiéry
1.     Klasické učebne (31) - učebne pre teoretické vyučovanie, 
2.     Odborné učebne (11)  - učebne pre vyučovanie odborných predmetov  
3.     Učebne praxe a praktických cvičení(6)
4.     Laboratórium elektrotechniky (1)
5.     Telocvičňa (1)

d)     Vyučovacie exteriéry
Školské ihrisko

e)     Technické vybavenie
Všetky odborné učebne a kabinety vyučujúcich sú vybavené IKT technikou, 
internetom. Odborné učebne sú vybavené  učebnými pomôckami pre 
všeobecnevzdelávacie predmety a odborné predmety v súlade s platnými 
normatívami.

4.3 Organizačné podmienky

1. Požiadavky  školskej  legislatívy  :  plnenie   školskej  legislatívy  vzhľadom  na 
organizáciu  a priebeh  ŠkVP  vo  väzbe  na  teoretické  vyučovanie  a praktickú 
prípravu.  Pre realizáciu ŠkVP platí platný  ŠVP.

2. Požiadavky na  praktické  vyučovanie  :  praktické  cvičenia   v rozsahu stanovenom 
v učebnom pláne sa vykonávajú v laboratóriách, odborných učebniach a školských 
dielňach. Materiálne podmienky vyplývajú z podmienok realizácie obsahu  učiva. 
Praktické vyučovanie nadväzuje na teoretické vyučovanie.   Realizuje sa v 1-2-3 
hodinových celkoch. 

3. Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky  : sa riadi Zákonom NR SR č. 
245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon). Úspešní absolventi získajú 
maturitné vysvedčenie.  

4. Kurzy, exkurzie    sa organizujú v rámci 7 týždňov školského roka  podľa podmienok 
a možnosti  školy.  Exkurzie  sú  súčasťou  vyučovania  a zameriavajú  sa  na 
poznávanie  nových  technológií  v oblasti  IKT.  Odborný  obsah  exkurzií  vyplýva 
z obsahu učebných osnov a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. 

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz 
pohybových  aktivít  v  prírode,  ktoré  sú  uvedené  v  učebnom  pláne  školského 
vzdelávacieho  programu.  Kurz  na  ochranu  života  a  zdravia  má  samostatné 
tematické  celky  s  týmto  obsahom:  riešenie  mimoriadnych  udalostí  –  civilná 
ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti 
a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 
dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy 
Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 
rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v 
prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 
vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia a v 2. ročníku štúdia.
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5. Organizácia spolupráce s     rodičmi, sociálnymi partnermi a     verejnosťou  : 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 
ZRPŠ  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.

6. Organizácia  odborných  súťaží  :   Súťaže  a prezentácia  zručností  a odborných 
spôsobilostí  sa organizuje formou jednoduchých ročníkových prác  ako spoločný 
výstup  teoretického  a praktického  vyučovania  na  záver  každého  ročníka  alebo 
formou školských súťaží.  Škola určí  obsah,  rozsah,  úroveň,  kritéria  hodnotenia, 
 formu súťaží a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Žiaci sa môžu 
zúčastňovať aj na súťažiach  IKT na národnej a medzinárodnej úrovni. 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. Výsledky 
žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách  na miestnej, 
regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

4.4  Podmienky zaistenie bezpečnosti a  ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Vytváranie  podmienok   bezpečnej  a hygienickej  práce  je  súčasťou  celého 
vyučovacieho procesu, osobitne praktickej prípravy. Postupuje sa podľa platných 
predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem.

Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku BOZP v škole zodovedá riaditeľ 
školy.  Oblasti  zodpovednosti  a  jeho  povinnosti  sú  uvedené  vo  vnútroškolskej 
smernici ,,Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

Zástupca riaditeľa školy a ostatní pracovníci školy majú svoju oblasť zodpovednosti 
a povinnosti uvedné   vo vnútroškolskej smernici ,,Koncepcia politiky bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci“.

4.4.1 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).  Tieto 
požiadavky  sa  vzťahujú  k výkonu  konkrétnych  činností,  ktoré  sú  súčasťou 
praktického vyučovania. 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 ich zdravia. 
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Priestory pre výučbu  zodpovedajú svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 
v zdravotníckych  predpisoch  (hygienické  požiadavky  na  priestory,  prevádzka 
školských  zariadení,  bezpečná  prevádzka,  používanie  strojov,  prístrojov  a pod.). 
Nácvik a precvičovanie činností je v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre 
mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu 
mladiství  vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie.  Základnými 
podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

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

• používanie  technického  vybavenia,  ktoré  zodpovedá  bezpečnostným 
a protipožiarnym predpisom,

• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia 

stupne dozoru nasledovne:
• práca pod dozorom   si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí 
zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 
v prípade porušenia BOZP,

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

•

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec. 

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 
Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorí splnili podmienky krítérií pre 
prijatie žiaka do 1.ročníka v príslušnom školskom roku.

Kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka sú vypracované samostatne v súlade s platnou 
legislatívou.

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na
prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí
k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a 
vzdelávani

         Pri nástupe žiaka na štúdium sa taktiež vyžaduje: 

● pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie,
● oblečenie a obuv na telesnú a športovú výchovu a účelové kurzy.
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5  PROFIL  ABSOLVENTA

5.1  Celková charakteristika absolventa

Absolvent  skupiny  študijných  odborov  37  Doprava,  pošty  a telekomunikácie  na 
strednej odbornej škole je kvalifikovaný zamestnanec so širokým profilom, ktorý je 
po  nástupnej  praxi  a zodpovedajúcej  dobe  zapracovania  pripravený  pre  výkon 
podnikateľských,  technicko-hospodárskych  a technických  funkcií  a ekonomických 
funkcií,  prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní  v oblasti  dopravy a 
prepravy.  Absolvent  môže  nájsť  uplatnenie  v dopravných  službách  a 
v zasielateľských  organizáciách  zaoberajúcich  sa  kontrolnou,  riadiacou  a rôznou 
komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave. Absolvent je pripravený vykonávať 
kvalifikovanú  činnosť  v oblasti  elektrickej  trakcie  a energetiky  v doprave, 
zabezpečovacej  a oznamovacej  techniky  v doprave,  telekomunikačnej  techniky 
a údržby opráv koľajových alebo cestných vozidiel.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností  získa absolvent  štúdiom široký 
odborný profil  s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou 
na  príbuzné  odbory,   logicky  mysliaci,  schopný  aplikovať  nadobudnuté  základné 
vedomosti,  zručnosti  a návyky  pri  riešení  konkrétnych  problémov,   schopný 
samostatnej  práce  i  práce  v tíme,  sústavného  samostatného  sebavzdelávania 
s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, 
ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Je schopný využívať vedecky fundované 
metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať 
v súlade  s právnymi  normami  spoločnosti  a zásadami  vlastenectva,  humanizmu, 
etiky a demokracie. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich 
schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci 
Európskej únie.
Školský vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie ako  široko profilujúce 
odborné  vzdelávanie  a vytvára  tak  predpoklady  pre  celoživotné  vzdelávanie 
a sebarealizáciu absolventov jednotlivých študijných  odborov.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami:

5.2  Kľúčové kompetencie

V súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje 
k tomu,  aby si  žiaci  vytvorili  na  tejto  úrovni  zodpovedajúce  schopnosti  a študijné 
predpoklady. Kľúčové kompetencie sú zakomponované  do všetkých vzdelávacích 
oblastí. Odborné kompetencie sú  vymedzené v      rozsahu daného študijného odboru.   
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným 
orientačným  nástrojom  pre  vymedzenie  kľúčových  kompetencií   ŠVP  vymedzil 
nasledovné  kľúčové  kompetencie,ktoré  sú  kľúčovými  aj  pre  školský  vzdelávací 
program :

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného,
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu,
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne
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rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom
existuje,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia
a potreby,
- definovať svoje ciele a prognózy,
- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do
spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu
a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho
a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných
a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný
a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou
gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné
zdroje,
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
- kriticky hodnotiť získané informácie,
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými
technológiami.
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach,
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí,
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.
Absolvent má:
- prejaviť empatiu a sebareflexiu,
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
- stanoviť priority cieľov,
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre
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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, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne
počúvať druhých,
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,
- uzatvárať jasné dohody,
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
- analyzovať hranice problému,
- identifikovať oblasť dohody a rozporu,
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady
a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu
konečného optimálneho riešenia,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch
a osobnostnom raste,
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti
posudzovať návrhy druhých,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať
osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe
k druhým.

5.3  Odborné kompetencie

    Pre jednotlivé študijné odbory sú odborné kompetencie vymedzené samostatne v 
príslušných ŠkVP z dôvodu uplatňovania špecifík.

a) Požadované vedomosti
Absolvent má:
- definovať základné ekonomické pojmy a vzťahy,
- definovať postup a náležitosti potrebné na založenie a prevádzkovanie firmy
a má vedomosti z oblasti občianskeho, obchodného, daňového práva a z oblasti
marketingu a manažmentu,
- poznať zásady účtovníctva, jednoduché kalkulácie nákladov a rozpočty a na
základe výsledkov prijímať závery,
- vyjadrovať sa technicky správne a primerane prostredníctvom odbornej
terminológie, strojopisu a technického štýlu v odborných oblastiach,
- popísať základné právne normy a predpisy,
- vysvetliť a správne používať odbornú terminológiu pre oblasť dopravy, pôšt
a telekomunikácií i elektronických komunikácií,
- definovať technologické postupy v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií i
elektronických komunikácií s využitím mechanizačných prostriedkov
a výpočtovej techniky,
- ovládať problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a hospodárskej geografie
štátov Európy a vybraných štátov sveta,
- definovať základné elektrotechnické zákony, riešiť elektrotechnické
a elektronické obvody, ich aplikáciu v oblasti dopravných prostriedkov, vrátane
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znalosti základných elektrotechnických meracích prístrojov a meracích a
diagnostických metód,
- charakterizovať základné elektrotechnické a elektronické súčiastky,
- charakterizovať materiály , ich vlastnosti a využitie, spôsoby výberu a voľby
vhodných materiálov na konštruovanie častí i celkov elektronických zariadení
a zariadení v doprave,
- definovať podmienky prevádzkovania príslušných dopravných prostriedkov,
- popísať problematiku palív a mazív, vrátane ich skúšok a úprav,
- charakterizovať podmienky a požiadavky zavádzania alternatívnych palív do
prevádzky cestných vozidiel,
- popísať členenie konštrukčných systémov a jednotlivých konštrukčných skupín
príslušných dopravných prostriedkov, vrátane podmienok ich bezpečného
prevádzkovania a základov údržby,
- vysvetliť princíp činnosti zabezpečovacej techniky a oznamovacích zariadení
a logiku zabezpečovacích systémov z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti
systémov,
- rozlišovať druhy, vlastnosti a možnosti využitia mechanizačných zariadení
v doprave a v poštovej prevádzke,
- komunikovať ústne a písomne, dodržiavať zásady komunikácie so zákazníkmi
a zásady interpersonálnych vzťahov.

b) Požadované zručnosti
Absolvent vie:
- aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti,
- spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské
činnosti s využitím komunikačných a informačných technológií,
- komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty a pracovať s webovými
stránkami,
- aplikovať vybrané matematické, fyzikálne a chemické postupy pri riešení
technických problémov a riešení úloh v hospodárskej praxi,
- používať cudzí jazyk k získaniu informácií z rôznych zdrojov a je schopný ho
používať ako prostriedok pre potreby svojho povolania aj v medzinárodnej
spolupráci,
- vyhotovovať podnikové písomnosti vecne, jazykovo a formálne správne,
- písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať
normalizovanú úpravu písomnosti,
- sa správne orientovať v prevádzkových predpisoch a pomôckach,
- vykonávať technologické postupy, viesť prevádzkovú, ekonomickú, účtovnícku a
skladovú evidenciu, vyhotovovať príslušné prevádzkové doklady,
- aplikovať logistické postupy v jednotlivých oblastiach hospodárskeho života,
- uplatniť a použiť diagnostické metódy, metódy opráv a údržby dopravných
prostriedkov , strojov a zariadení,
- vypočítať základné elektrické veličiny, riešiť elektrotechnické a elektronické
obvody a navrhovať jednoduché elektrické obvody a plošné spoje,
- namerať a analyzovať namerané základné elektrické veličiny, elektrické obvody
a graficky znázorniť výsledky meraní,
- určiť elektrotechnický materiál podľa účelu zariadenia so zreteľom na vlastnosti
a spôsob spracovania,
- prevádzkovať, navrhovať, konštruovať, skúšať a obsluhovať elektrické stroje,
prístroje a zariadenia,
- dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygiene práce.
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
- dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,
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- samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,
- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,
- 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.

-

5.4   Hodnotenie správania žiakov

 Opatrenia vo výchove

• za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy a za 
mimoriadne činy môže žiak dostať osobitnú pochvalu, a to najmä: 

1. ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa
2. rozhodnutie riaditeľa školy o udelení pochvaly

 
V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže 
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej 
správy v školstve alebo  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pochvala sa môže v 
odôvodnených prípadoch spojiť s udelením knižnej, prípadne inej vecnej odmeny. Návrhy na 
udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvaly sa zapisujú do 
osobného spisu žiaka. 

    B.1. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné previnenia voči školskému poriadku,   zásadám 
spolunažívania,  ľudským  právam,  mravným  normám  spoločnosti  alebo  ak  žiak  narúša 
činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť: 

     a) napomenutie od triedneho učiteľa
b) pokarhanie od triedneho učiteľa
c) pokarhanie od riaditeľa.

      B.2.  Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému
poriadku,  zásadám  spolunažívania,  ľudským  právam  alebo  mravným  normám 
spoločnosti

a) podmienečné vylúčenie,
b) vylúčenie.

      Výchovné opatrenia podľa odseku B.2. možno uložiť žiakovi len vtedy, ak  skončil plnenie 
povinnej školskej dochádzky.

 Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. po prerokovaní 
v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel 
pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak 
previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

 Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. treba previnenie žiaka 
objektívne  prešetriť.  Podľa  potreby,  najmä  pri  posudzovaní  závažného  alebo 
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opakovaného  previnenia,  sa  na  jeho  prerokovanie  za  účasti  žiaka  prizve  zákonný 
zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.

 Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku B.1.  písmeno a)  sa oznamuje žiakovi 
spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

 V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku B. 2 písm. a) určí riaditeľ 
školy skúšobnú lehotu, a  to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak 
v skúšobnej  lehote  osvedčil,  riaditeľ  upustí  od  vylúčenia.  Ak  sa  žiak  v  tejto  lehote 
dopustí  ďalšieho  závažného  previnenia,  riaditeľ  uloží  žiakovi  opatrenie  vo  výchove 
podľa odseku B.2. písm. b).

 Na  rozhodovanie  riaditeľa  podľa  odseku  B.1.  písmeno  c)  a B.2.  písmeno  a)  sa 
nevzťahuje všeobecno záväzný právny predpis o správnom konaní.

 Opatrenie  vo  výchove  sa  zaznamenáva  do  osobného  spisu  žiaka.  Opatrenie  vo 
výchove udelené,  resp.  uložené neplnoletému žiakovi  oznamuje  riaditeľ  zákonnému 
zástupcovi žiaka písomne.

 Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku:

a) menej závažné previnenia:
− opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii,
− neospravedlnená  účasť  na  vyučovaní  vrátane  neskorých 
príchodov na vyučovanie,
− znečisťovanie priestorov školy,
− ničenie školského majetku,

b) závažné previnenia:
− fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou,
− požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na 
akciách organizovaných školou,
− falšovanie lekárskych potvrdení,
− nosenie  do  školy  alebo  na  školou  organizované  akcie  veci 
ohrozujúce život alebo zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy,
− šikanovanie,
− verbálna  (ústna)  a neverbálna  (písomná)  propagácia 
a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa §  260 
Trestného zákona,
− v dobe  podmienečného  vylúčenia  opakovaná 
neospravedlnená  účasť  na  vyučovaní,  preukázateľný  nezáujem  o štúdium 
a zvlášť závažné a opakujúce sa  priestupky.

     
Udelenie výchovných opatrení podľa počtu hodín neospravedlnenej absencie

Počet hodín 
neospravedlnenej absencie

Opatrenia vo výchove

1 - 5 Napomenutie triednym učiteľom
6 - 20 Pokarhanie triednym učiteľom

21 - 40 Pokarhanie riaditeľom školy
viac ako 41 Podmienečné vylúčenie zo štúdia

Vylúčenie zo štúdia

Výchovné  opatrenia  budú  prerokovávané  individuálne  a v spojitosti  so  zníženou  známkou  zo 
správania.

Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ 
školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

Školský vzdelávací program Doprava
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

21



Pri  hodnotení  a klasifikácii  žiaka  sa  zohľadňuje  plnenie  ustanovení  školského  poriadku 
a ďalších  vnútorných  predpisov  školy  a dodržiavanie  stanovených  pravidiel  správania, 
ľudských  práv  a práv  dieťaťa,  dodržiavanie  mravných  zásad  správania  sa  v škole  a na 
verejnosti  počas  aktivít  súvisiacich  so  štúdiom  na  strednej  škole.  Pri  klasifikácii  sa 
v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 – 7.
Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku 
a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá 
spolunažívania  v kolektíve  a vo  vzťahu  k učiteľom.  Ojedinele  sa  môže  dopustiť  menej 
závažných previnení.
Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami 
školského  poriadku  a ustanoveniami  ďalších  vnútorných  predpisov  školy,  morálnymi 
zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí 
závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči 
ustanoveniam školského poriadku.
Stupňom 3 – menej uspokojivé  sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku 
voči  školskému  poriadku  a ďalším  vnútorným  predpisom  školy  alebo  sa  aj  po  udelení 
druhého  stupňa  klasifikácie  správania  dopúšťa  závažnejších  priestupkov  voči  morálnym 
zásadám a pravidlám spolunažívania,  porušuje ľudské práva spolužiakov,  pedagogických 
zamestnancov alebo ďalších osôb.
Stupňom  4  –  neuspokojivé  sa  žiak  klasifikuje,  ak  jeho  správanie  je  v rozpore 
s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, 
s právnymi  a etickými  normami  spoločnosti,  výrazne  porušuje  ľudské  práva  spolužiakov, 
pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými 
vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.
Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným 
predpisom neklasifikuje so správania.
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6  RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN

Skupina študijných odborov: 37 Doprava, pošty a telekomunikácie     

Cieľové zložky vzdelávania Počet týždenných 
vyučovacích hodín vo 

vzdelávacom 
programe1

Celkový 
počet 

hodín za 
štúdium

Všeobecné vzdelávanie48 48 1536
Odborné vzdelávanie 56 1792
Disponibilné hodiny 28 896

CELKOM 132 4224

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Minimálny počet 
týždenných 

vyučovacích hodín vo 
vzdelávacom 

programe

Celkový 
počet 

hodín za 
štúdium

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 48 1536
Jazyk a komunikácia

• slovenský jazyk a literatúra
• prvý cudzí jazyk 24 768

Človek a hodnoty
• etická výchova/náboženská výchova

2 64
Človek a spoločnosť

• dejepis
• občianska náuka

5 160

Človek a príroda
• fyzika
• chémia
• biológia
• geografia

3 96

Matematika a práca s informáciami
• matematika
• nformatika

6 192

Zdravie a pohyb
• telesná a športová výchova

8 256

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 56 1792
Teoretické vzdelanie 30 960
Praktická príprava 26 832
Disponibilné hodiny 28 896
SPOLU 132 4224
Účelové kurzy/učivo
Kurz pohybových aktivít v prírode
Kurz na ochranu života a zdravia
Maturitná skúška

1 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
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Poznámky k     rámcovému učebnému   plánu:  

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným
vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento
plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských
vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do
učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích
hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum.
V školských vzdelávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov
a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.
b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele
vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa
prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením
v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa.
Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka,
formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na
výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové
zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu
zdravotného znevýhodnenia.
c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je
minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132
hodín, maximálne 140 hodín. Výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2.
a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov
(do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie
počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová
rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života
a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na
absolvovanie maturitnej skúšky.
d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok
školy.
e) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy rozhodne,
ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno
spájať do viachodinových celkov.
f) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje
s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
g) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,
španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky.
Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje minimálne
v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa
môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín
minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku
a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku.
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská
výchova v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická
výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách
najviac 20 žiakov.
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a
občianska náuka.

j) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a
hodnoty“ predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická
výchova môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Súčasťou
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vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska
náuka.
k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia,
biológia a geografia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
l) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety
matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore
štúdia. Výučba matematiky sa realizuje s dotáciou minimálne 1 hodiny týždenne
v každom ročníku. V technických študijných odboroch sa výučba matematiky
realizuje v rozsahu minimálne 1,5 hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet
informatika sa vyučuje povinne ak škola nemá zavedený odborný predmet
aplikovaná informatika.
m) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová
výchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj
v popoludňajších hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov.
n) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
o) 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
praktických cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.) a odbornej
praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do
skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na
hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet
žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
p) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej
koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po
prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej
dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho
rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné
hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.
q) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia
a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne
školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má
samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí –
civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové
technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni
po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou.
Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia.
Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín
v každom polroku školského roka raz.
Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní,
najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia
(so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné
športy).
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7  VZDELÁVACIE OBLASTI

7.1    VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

Cieľom  všeobecného  vzdelávania  je  vytvoriť  predpoklady  na  rozvoj  osobnosti 
v nadväznosti na vedomosti, teoretické a praktické zručnosti získané na základnej škole. 
Školský vzdelávací program zdôrazňuje také vzdelávanie, ktoré je založené na orientácií 
životnej adaptability žiakov, na vytváraní ich správnych postojov k životnému prostrediu, 
k ľuďom, k sebe samým, na kvalite človeka vzhľadom na jeho uplatnenie v demokratickej 
spoločnosti založenej na humanizme. Pri stanovení cieľov sa akceptuje osobnosť žiaka, 
jeho orientácia na prípravu na prácu a na život v spoločnosti.  Všeobecné vzdelávanie  je 
zamerané  na  osobný  rozvoj  žiakov,  na  ich  začleňovanie  do  života  spoločnosti,  na 
formovanie občana a na prípravu na pracovný život. Je integrálnou súčasťou odborného 
vzdelávania  a prípravy,  využíva  sa  nielen  ako  samostatná  oblasť  vzdelávania,  ale 
začleňuje  sa  do  obsahu  odborného  vzdelávania  v rámci  medzipredmetových  vzťahov 
a aplikačných súvislostí. Cieľmi všeobecného vzdelávania je:

• Rozvoj  ľudskej  individuality   predpokladá starostlivosť  o uchovanie fyzického 
a psychického zdravia človeka, kultiváciu a podporu sebarealizácie každého 
jedinca  a maximálne  uplatnenie  jeho  schopnosti.  Kognitívny 
a psychomotorický rozvoj človeka predstavuje základný cieľ, pretože celkový 
potenciál  obyvateľov  každej  krajiny  je  hlavným  zdrojom  jej  rozvoja 
a hospodárskej prosperity.

• Sprostredkovanie  historicky  vzniknutej  kultúry  spoločnosti   prostredníctvom 
špecifickej techniky, umenia, pracovných zručností, duchovných a morálnych 
hodnôt.  Základným  cieľom  je  uchovanie  a rozvíjanie  národnej,  jazykovej 
a kultúrnej identity, vzťah k ochrane a k zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva. 

• Výchova  k     ochrane  životného  prostredia    je  predpokladom  zabezpečenia 
zachovania života na zemi a udržateľného rozvoja spoločnosti. Žiaci získavajú 
sprostredkované poznatky ale zároveň si vytvárajú vzťah k prírode, získavajú 
schopnosti a motiváciu k aktívnemu utváraniu zdravého životného prostredia, 
uvedomujú si vzťah medzi jednotlivými zložkami krajiny a človekom. Cieľom 
vzdelávania je, aby žiaci dokázali získané poznatky aplikovať v praxi.

• Posilňovanie súdržnosti spoločnosti   vytvára uvedomelý vzťah človeka k iným 
ľudským  spoločenstvám  na  Zemi,  vyrovnáva  nerovnosti  sociálneho 
a kultúrneho prostredia, zabezpečuje rovnaký prístup k vzdelaniu. Tieto úlohy 
sa koncentrujú do výchovy k ľudským právam a multikultúrnej výchove. 

• Podpora demokracie a     občianskej spoločnosti   potrebuje kritických a nezávisle 
mysliacich  občanov  uvedomujúcich  si  vlastnú  dôstojnosť  a rešpektujúcich 
práva  a slobody  ostatných.  Školské  spoločenstvo  je  prvým  spoločenským 
prostredím, do ktorého dieťa vstupuje s pomerne uzavretého prostredia rodiny 
a kde prežíva prvé stretnutia s fungovaním demokracie v školskej komunite. 

• Výchova  k     partnerstvu,  spolupráci  a     solidarite  v     európskej  spoločnosti   
znamená  výchovu  k životu  bez  konfliktov  a negatívnych  postojov, 
rešpektovanie  odlišnosti  medzi  ľuďmi  a kultúrami  dnešného  prepojeného 
sveta.

• Zvyšovanie  konkurencieschopnosti,  ekonomiky  a      prosperity  spoločnosti   
ovplyvňuje nielen kvalifikáciu, pružnosť a prispôsobivosť pracovných síl ale aj 
schopnosť  inovácie  a zmeny,  rozvíjanie  a využívanie  nových  technológií 
a úrovní riadenia. 

• Zvyšovanie zamestnateľnosti   si  vyžaduje orientovať všeobecné vzdelávanie 
na zvyšovanie flexibility, adaptability, samostatnosti, zodpovednosti, tvorivosti 
a iniciatívy  človeka.  Je  to  predovšetkým  vzdelávanie  v cudzích  jazykoch, 
vzdelávanie na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti, na schopnosť práce 
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s modernými  informačnými  a komunikačnými  technológiami,  schopnosť 
vyhľadávať informácie a kriticky myslieť.

Prehľad vzdelávacích oblastí:
1) Jazyk a komunikácia
2) Človek a hodnoty
3) Človek a spoločnosť
4) Človek a príroda
5) Matematika a práca s informáciami
6) Zdravie a pohyb

        

7.2  ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Odborné vzdelávanie vedie žiakov k zvládnutiu základných úloh odvetvia – odboru, 
na ktorý sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné 
pre  zvládnutie  celého  okruhu  učiva.  Žiaci  získavajú,  upevňujú  a prehlbujú  si 
vedomosti,  zručnosti  a návyky  predpísané na  zvládnutie  budúceho  povolania.  Pri 
práci  dodržiavajú  zásady bezpečnosti  a ochrany zdravia  pri  práci,  hygieny práce 
a ochrany pred požiarom. 
Odborné  vzdelávanie  v štátnom  vzdelávacom  programe  predstavuje  súbor 
principiálnych  vedomostí  a zručností  uvedených  v profile  absolventa,  ktoré  sú 
nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon odborných činností.

Prehľad vzdelávacích oblastí:
1)Teoretické vzdelávanie
2)Praktická príprava

7.2.1 Teoretické vzdelávanie

Charakteristika vzdelávacej oblasti

Teoretické vzdelávanie obsahuje vzdelávacie štandardy (výkonové aj obsahové
štandardy) spoločné pre všetky študijné odbory bez ohľadu na ich profiláciu
vzdelávania na danom stupni vzdelania a špecifické vzdelávacie štandardy pre
jednotlivé študijné odbory.
Spoločné vzdelávacie štandardy sú:
- Ekonomické vzdelávanie zamerané na základné otázky sveta práce, finančnej
gramotnosti, spotrebiteľskej výchovy a výchovy k podnikaniu.
Špecifické vzdelávacie štandardy pre jednotlivé študijné odbory vymedzujú učivo
vzhľadom na ich profiláciu. Cieľom vzdelávacej oblasti odborného vzdelávania je
poskytnúť žiakom teoretické vedomostí o ekonomických, technických,
elektrotechnických javoch a zákonitostiach.
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.
V rámci okruhu teoretického vzdelávania je žiak vedený k tvorbe technickej
dokumentácie pomocou programov podľa svojej profilácie. Žiak ďalej získava
základné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechnickej spôsobilosti, je vedený
k využívaniu odbornej literatúry, výpočtových programov, programov riadenia podľa
svojej profilácie. Žiak sa naučí pracovať s modernými meracími zariadeniami. Žiak sa
učí racionálne ekonomicky uvažovať i konať, je vedený k uvedomovaniu si
zodpovednosti za vlastnú prácu, vo vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu

Školský vzdelávací program Doprava
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

27



zamestnávateľovi. Absolvent poznáva práva zamestnanca a vie tieto práva
uplatňovať legitímnymi prostriedkami, chápe spoločenskú funkciu sociálnej pomoci
a vie postupovať pri jej nárokovaní.

Stále sa vyvíjajúca legislatíva a vzťahy, nové teoretické poznatky vyžadujú, aby
absolvent dokázal nielen teoretické vedomosti aplikovať v praxi, ale aj získavať nové
poznatky. Preto je nutné, aby bol absolvent schopný samostatného štúdia odbornej
literatúry a noriem. Žiaci sú pripravovaní na nevyhnutnosť sledovania zmien
legislatívnych noriem a vzťahov v oblasti podnikania, dopravy, prepravy, poštovej
prevádzky a logistiky, ako i na trhu práce, a to aj pom.ocou využívania informačných
a komunikačných technológií.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto
vzdelávacej oblasti musí vo svojom odbore disponovať zodpovedajúcimi výkonovými
štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 

Obsahové štandardy teoretickej  prípravy umožňujú absolventom získať vedomosti 
a zručnosti  potrebné  pre  výkon  povolania  a činností  v oblasti  dopravy,  pôšt 
a telekomunikácií.

Prehľad výkonových a obsahových štandardov je špecifikovaný pre jednotlivé 
študijné odbory samostatne.

7.2.2  Praktická príprava

Charakteristika vzdelávacej oblasti
Charakteristika vzdelávacej oblasti
Cieľom vzdelávacej oblasti praktického vzdelávania je poskytnúť žiakom podporu
pri overovaní teoretických poznatkov vzdelávania v praxi. Ide o získanie, rozvoj
a upevňovanie odborných zručností a návykov, utváranie odborných postojov
a názorov, vzťahu žiakov k odboru štúdia, utváranie vzťahu žiakov k plneniu
pracovných povinností a pocitu zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej
činnosti.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto
vzdelávacej oblasti musí vo svojom odbore disponovať zodpovedajúcimi výkonovými
štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Prehľad výkonových a obsahových štandardov je špecifikovaný pre jednotlivé 
študijné odbory samostatne.

-
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7.3  ÚČELOVÉ KURZY/UČIVO

Súčasťou  výchovy  a vzdelávania  žiakov  odborného  vzdelávania  a prípravy  sú 
účelové kurzy, ktoré predstavujú integrujúcu zložku vedomostí, zručností a postojov. 
V nadväznosti na získané poznatky v oblasti teoretického a praktického vzdelávania 
účelové učivo poskytuje žiakom  doplňujúce, rozširujúce, upevňovacie a overovacie 
vedomosti, zručnosti a kompetencie  potrebné na zvládnutie situácií a aktivít, ktoré 
môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností. 

Prehľad účelových kurzov:

1) Kurz pohybových aktivít v prírode

2) Kurz na ochranu života a zdravia

7.3.1  Kurz pohybových aktivít v prírode

Charakteristika vzdelávacej oblasti
Kurz sa organizuje v prvom a druhom ročníku štúdia v rozsahu 3-5 dní po 5 hodín. 
Môže  sa  organizovať  ako  plavecký  výcvik  a lyžiarsky  výcvik.  Kurz  nadväzuje  na 
výučbu plávania a lyžovania základnej  školy.  Žiaci  si  osvojujú športové a úžitkové 
spôsoby  plávania  a lyžovania,  zvyšuje  sa  úroveň  ich  pohybových  schopností, 
upevňuje sa ich zdravie, zvyšuje telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. Názorné 
a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné. Presný 
termín určí riaditeľ školy. 
Aby  absolvent  vzdelávacieho  programu  spoľahlivo  preukázal  výkon  v tejto 
vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať 
učivo predpísané obsahovými štandardmi. 

Prehľad výkonových štandardov

Absolvent   má  :

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

- zvládnuť základy lyžiarskej techniky,
- vedieť  poskytnúť  prvú  pomoc  pri  záchrane  topiaceho  sa  a pri  úrazoch  na 

lyžiarskych svahoch. 

Prehľad obsahových štandardov

1) Plávanie
2) Lyžovanie 

Popis obsahových štandardov

Plávanie
Plávanie zvyšuje úroveň pohybových schopností žiakov, najmä vytrvalosti. Žiaci si 
osvojujú základné poznatky z teórie plávania, jeho 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 
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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. 

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. 

  7.3.2 Kurz na ochranu života a zdravia

Charakteristika vzdelávacej oblasti
Účelový kurz 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. 
Účelové cvičenia sa uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 
6 hodín v každom polroku školského roka. 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 nezapočíta do 
času cvičenia, ak nie je jeho súčasťou. 
Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dni po 6 
hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. 
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.).
Aby  absolvent  vzdelávacieho  programu  spoľahlivo  preukázal  výkon  v tejto 
vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať 
učivo predpísané obsahovými štandardmi. 

Prehľad výkonových štandardov

Absolvent   má  :

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

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

• Zdravotnícka príprava  :   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:    môže byť modelovaná 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     prírod  e:    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:   sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do 
športových zariadení,  kde majú možnosť sledovať ukážky športovej streľby, 
rádioamatérskej  a spojovacej  činnosti,  športového  potápania  a vodáctva, 
modelárstva,  leteckých  športov  a parašutizmu,  horolezectva  a týmto  sa 
motivovať  k aktívnejšej  športovej  činnosti.  Zároveň  získavajú  prehľad 
o náročnosti  športových  výkonov,  výkonovej  obtiažnosti,  pravidlách 
a zásadách športovej činnosti.    
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Mimovyučovacie aktivity
Teoretická  príprava  a praktický  výcvik  sa  odporúčajú  spojiť  s mimovyučovacími 
aktivitami.  Odporúča sa  organizovať  podľa  podmienok aj  zdokonaľovací  plavecký 
výcvik, rôzne športové súťaže podľa osobitných predpisov.  

8   MATURITNÁ SKÚŠKA

Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na úrovni ISCED 3A 
je  absolvovanie  maturitnej  skúšky  v študijných  odboroch  strednej  odbornej  školy 
v zmysle  platných  predpisov,  ktoré   upravujú  spôsob  ukončovania  štúdia  na 
stredných školách.  

Cieľom maturitnej skúšky školy (ďalej len “MS”) je overenie vedomostí  a zručností 
žiakov  v  rozsahu  učiva  určeného  učebnými  plánmi,  učebnými  osnovami  a 
vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti 
absolventov  na  ich  uplatnenie  sa  v  povolaní  a  pre  uchádzanie  sa  o  ďalšie 
vzdelávanie.  
Predmetom MS je preukázať schopnosti žiakov ako:

a) začleniť  nadobudnuté  poznatky  do  systému  teoretických  a praktických 
vedomostí, zručností a 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.

Maturitná skúška v 4 ročných študijných odboroch strednej odbornej školy sa skladá 
zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej 
zložky, praktická časť odbornej zložky.

Predmetom  odbornej  zložky  maturitnej  skúšky  je  komplexný  súbor  odborných 
vyučovacích  predmetov.  V teoretickej  časti  odbornej  zložky  maturitnej  skúšky  sa 
ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej 
časti odbornej zložky maturitnej skúšky. V praktickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky sa overujú zručnosti žiaka v tomto súbore.
MS pozostáva z týchto častí:

• Teoretická časť
• Praktická časť
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie 
predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. 
Praktická  časť  odbornej  zložky  maturitnej  skúšky overuje  úroveň  osvojených 
zručností  žiakov  a ich  schopnosť  aplikovať  teoretické  poznatky  pri  riešení 
konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. 
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8.1  Témy maturitnej skúšky

MS  pozostáva  z komplexných  tém  vytvorených  z cieľových  požiadaviek 
vychádzajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu.  Je zásadným vzdelávacím 
výstupom absolventov študijných odborov strednej odbornej školy, ktorí vykonaním 
maturitnej skúšky získajú na jednej strane hlavne odbornú kvalifikáciu a kompetenciu 
vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane možnosť ďalšieho 
vzdelávania. 
Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať 
a aplikovať  vedomostí  a schopností  z rôznych  odborných  predmetov  komplexne, 
uplatňovať rôzne matematické a  prírodovedné hľadiská. Pri skúške sa sleduje nielen 
jeho schopnosť využívať integrované a aplikačné medzipredmetové vzťahy v oblasti 
všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a  to 
z jazykovednej stránky a  správneho uplatňovania odbornej terminológie na základne 
kriteriálneho  hodnotenia  výkonov.  V študijných  odboroch  s rozšírenou  prípravou 
cudzích  jazykov sa  overuje  aj  úroveň  cudzojazyčných  spôsobilostí  z hľadiska  ich 
profesijnej použiteľnosti. Takto sa overuje nielen kvalita odbornej prípravy žiakov na 
povolanie, ale aj  ich schopnosti potrebné pre ďalšie štúdium na vysokej škole. 
Štátny vzdelávací  program je  jedinečným  vzdelávacím štandardom,  ktorý  určuje 
súbor  požiadaviek  na  žiaka  vymedzujúcich  stupeň  dosiahnutých  vedomostí, 
zručností, postojov a hodnotovej orientácie a špecifikuje to, čo by mal žiak vedieť, 
dosiahnuť,  vykonať  a  preukázať,  aby  získal  certifikát  –  maturitné  vysvedčenie, 
požadovanú  kvalifikáciu  alebo  postúpil  na  vyšší  stupeň  vzdelania.   Vzdelávacie 
štandardy zahŕňajú výkonové a obsahové štandardy. Výkonový štandard je svojím 
zameraním  cieľovou požiadavkou. Je zároveň vstupným a výstupným štandardom 
(vstupné  a  výstupné  požiadavky).  Identifikuje  merateľnosť  vyučovacieho  procesu. 
Popisuje produkt výučby, nie jej proces. Dôkazom dosiahnutia tohto štandardu  je 
objektívne,  validné  a  reliabilné  sumatívne  hodnotenie  na  základe  spoľahlivých 
meracích  prostriedkov,  ktorými  sa  overí  dosiahnutie  cieľa.  Je  základňou  pre 
stanovenie maturitných tém ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu.
Skompletizovanie  maturitných  tém  teda  znamená  identifikáciu sumatívneho 
vzdelávacieho výstupu. 
Pri tvorbe maturitných tém pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej 
skúšky by sa mali osvojiť a utvrdiť vzťahy medzi štandardmi a     kompetenciami  . Tieto 
sú  uvedené  v prílohovej  časti  Metodiky  pre  tvorbu  Školských  vzdelávacích 
programov. 
Maturitná  téma je  konkrétny  odborný  problém  alebo  problémová  situácia 
komplexného  charakteru,  ktorý  má  žiak  v priebehu  maturitnej  skúšky  riešiť. 
V odbornej  zložke  maturitnej  skúšky  by  mala  smerovať  k  napodobeniu  určitých 
odborných úloh,  činností  alebo situácii,  ktoré  sa uplatňujú  na pracovisku v  rámci 
povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú. 
Maturitná téma je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá 
z podtém.   Ich obsahová skladba je koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť 
preukázať  naplnenie  všetkých  výkonových  kritérií  v danom  študijnom  odbore. 
Zásadná profilová časť sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov odvodených 
od  vzťahov  a  súvislostí  k  profilovým predmetom.  V ďalších  častiach  –  aplikačná 
oblasť – sa uvádzajú všetky dôležité  väzby a súvislosti  doplňujúce profilovú časť 
podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná. 
Každá téma má:
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• 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 MS, 

• 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 MS,

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

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  MS 
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 MS 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 a doplňujúce informácie, ktoré 
žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného 
študijného odboru získal. 
Pri tvorbe tém v danom ŠkVP v časti Hodnotenie vzdelávacích výstupov 
odporúčame používať relevantnú Metodickú príručku na prípravu a priebeh 
teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.    

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku

Cieľom  je  preveriť   dosiahnuté  výsledky  podľa  výkonových  štandardov  -  profilu 
absolventa.

Kritériá hodnotenia  vzdelávacích výstupov 

Rozsah  a obsah  úloh  maturitnej  skúšky  zahŕňa  komplexný  učebný  obsah 
teoretického  vyučovania  a praktickej  prípravy.  V rámci  ŠkVP  budú  tieto  kritériá 
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špecifikované  v závislostí  na  orientácii  konkrétneho  študijného  odboru  a v súlade 
s určenou maturitnou témou alebo formou praktickej MS. Odporúčame využiť tieto 
všeobecné kritériá pri hodnotení výkonu žiaka:

Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS
1. porozumenie téme,  
2. správne používanie odbornej terminológie v materinskom a cudzom jazyku,
3. schopnosť správne analyzovať tému,
4. vecnosť,  správnosť a komplexnosť odpovede,
5. schopnosť praktickej aplikácie poznatkov, 
6. prezentácia samostatnej, komplexnej a správnej odpovede,
7. výraznosť a istota prezentácie,
8. rutinné  zmysluplné  využívanie  nevyhnutných  pomôcok  a prostriedkov  pri 

odpovedi,
9. dôslednosť a zodpovednosť pri vypracovaní témy,
10.istota pri riešení problémových situácií, javov a problémov,
11.schopnosť predniesť vlastné riešenie.

Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS
1. pochopenie úlohy,
2. správne analyzovaná téma,
3. správne používanie odbornej terminológie,
4. schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy, 
5. samostatnosť pri práci,
6. správna a efektívna voľba metód pri postupe práce,
7. správny výber náradia, prístrojov, strojov, zariadení, materiálov, surovín a pod.,
8. efektívna organizácii práce na pracovisku,
9. dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce,
10.uplatňovanie zásad  ochrany životného prostredia,
11.dodržanie bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení,
12.kvalitný výsledok práce.

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky 
Materiálne a priestorové podmienky sú v jednotlivých študijných odboroch rozdielne, 
preto  je  potrebné ich v  ŠkVP  konkretizovať  a spresniť  pre  každý študijný  odbor 
osobitne a v súlade s určenou maturitnou témou alebo formou praktickej MS.
Priestory nevyhnutné na realizáciu MS 
1. odborné učebne,
2. učebne,
3. laboratórium, 
4. školské dielne,
5. reálne pracoviská zamestnávateľov,
6. centrá praktickej prípravy,
7. špeciálne zariadenia,
8. ostatné priestory podľa potrieb a orientácie študijného odboru.

Povolené pomôcky pri priebehu MS (vo všeobecnosti)
1. počítač s nutným aplikačným softwarom, prístup na internet, dátové súbory na 

elektronických nosičoch,
2. spätný projektor, skener, tlačiareň, elektronické média podľa potreby,
3. modely, priesvitky, obrazy,
4. kalkulačka,
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5. odborná  literatúra,  publikácie,  relevantné  tabuľky,  príručky,  právne  normy 
a predpisy,  atlasy,  dokumenty  textového  a grafického  charakteru  v tlačenej 
a elektronickej podobe,

6. vlastné  písomné  práce  vypracované  počas  štúdia  (ich  použitie  je  podľa 
rozhodnutia komisie),

7. nástroje, prístroje, stroje, zariadenia, suroviny, materiál, meradlá,
           pracovný odev.

9.  VZDELÁVANIE ŽIAKOV S OSOBITNÝMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Skupina študijných odborov: 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

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.
V posledných rokoch sa výrazne zmenila filozofia  výchovy a vzdelávania takýchto 
žiakov, presadzuje sa ich integrácia do bežných škôl, spolu s utváraním špecifických 
vzdelávacích  podmienok  zohľadňujúcich  ich  špeciálne  výchovno-vzdelávacie 
potreby. Žiaci so ŠVVP majú právo na to, aby im spoločnosť poskytovala rovnaké 
príležitosti  a  podnety  na  ich  vývin,  ako  poskytuje  ich  zdravým  rovesníkom.  Pri 
integrácii  žiaka  so  ŠVVP do  bežnej  školy  (integrácia  individuálna,  v  špeciálnych 
triedach)  treba  brať  do  úvahy v  prvom rade  prospech  konkrétneho  žiaka  -  druh 
a stupeň jeho postihnutia. V niektorých prípadoch poskytujú žiakom s určitým typom 
a stupňom zdravotného postihnutia  najvhodnejšiu  formu vzdelávania segregované 
špeciálne školy pre žiakov so zdravotným postihnutím. 
Cieľom integračných snáh je podpora socializácie týchto žiakov, ich lepšia príprava 
pre bežný život – občiansky i profesionálny. Súčasne sa podporuje prístup majoritnej 
spoločnosti  k akceptácii  ľudí  so  zdravotným  postihnutím,  či  sociálnym 
znevýhodnením. 
Nevyhnutnou  súčasťou  integrácie  žiakov  so  ŠVVP do  bežných  škôl  je  efektívny 
výchovno-poradenský  servis  (špeciálno-pedagogické,  psychologické,  sociálne, 
kariérové poradenstvo ako súčasť výchovného poradenstva v školstve) pre žiakov a 
rodičov, pre učiteľov. 
V zmysle Európskej sociálnej charty sa vytvárajú podmienky pre uplatnenie práva 
žiakov so ŠVVP na slobodnú voľbu povolania,  ktorá zohľadňuje ich predpoklady, 
zvyškový potenciál, potreby trhu práce, v neposlednom rade aj aplikáciu predpisov 
týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pri  rozpracovávaní  štátneho vzdelávacieho programu do školského vzdelávacieho 
programu  pre  integrovaných  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 
potrebami treba osobitne zvážiť:

• charakter študijného odboru (profilové predmety), požiadavky povolaní, na ktoré 
pripravuje,  na  fyzické  a zdravotné  spôsobilosti  jednotlivca,  druh  a stupeň 
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zdravotného  postihnutia,  zvyškový  potenciál;  nevyhnutné  je  rešpektovať 
kontraindikácie určitého zdravotného postihnutia alebo narušenia pre prípravu v 
niektorom študijnom odbore / pre výkon určitých povolaní v dôsledku ohrozenia 
bezpečnosti svojej a iných ľudí,

• možnosti  profesionálneho  uplatnenia  sa  jednotlivca  po  skončení  odborného 
vzdelávania  a prípravy,  zvýšenie  možností  jeho  včlenenia  sa  do  občianskej 
spoločnosti,

• možnosti  formálnej  adaptácie  vzdelávacieho  programu  (modifikácia  obsahu 
vzdelávania, úprava organizácie vyučovania, úprava formy vykonania prijímacej 
alebo  maturitnej  skúšky,  úprava  vyučovacích  metód,  úprava  foriem bežného 
skúšania  a  preverovania  vedomostí,  dĺžky štúdia,  učebných plánov,  pravidiel 
hodnotenia a klasifikácie  žiakov so ŠVVP ap.);  odporúča sa pritom využívať 
príslušné metodické usmernenia MŠ SR,

• materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania integrovaných žiakov so ŠVVP 
na  bežnej  škole  –  napr.  zabezpečenie  špeciálnych  didaktických 
a kompenzačných  pomôcok,  zabezpečenie  bezbariérového  prístupu 
k učebniam, možnosti zníženia počtu žiakov v triedach a skupinách ap.,

• personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania integrovaných žiakov so ŠVVP 
na bežnej škole – vytváranie individuálnych študijných plánov pre integrovaných 
žiakov, ich realizácia, zabezpečenie poradenského servisu pre žiakov, príp. ich 
rodičov (špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, asistent),

• možnosti  spolupráce strednej  školy  so  školskými  poradenskými  zariadeniami 
a so základnými školami v regióne, využitie spolupráce so sociálnymi partnermi 
(zamestnávatelia  v regióne,  občianske  združenia  zdravotne  postihnutých, 
regionálne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny) v regióne pri integrácii osôb so 
zdravotným postihnutím do bežnej spoločnosti,

• v neposlednom rade treba venovať primeranú pozornosť príprave pedagógov 
strednej  školy,  bežných  žiakov,  príp.  ich  rodičov  na  spolužitie  so  žiakmi  so 
zdravotným  a sociálnym  znevýhodnením,  osobitne  ak  ide  o ťažké  zdravotné 
postihnutie. 

9.1  Vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím

V Deklarácii práv zdravotne postihnutých osôb vo vyhlásení Valného zhromaždenia 
OSN je definovaná zdravotne postihnutá osoba ako ”osoba, ktorá nie je schopná si 
zaistiť,  úplne alebo čiastočne,  potreby bežného spoločenského života v  dôsledku 
vrodeného  či  získaného  nedostatku  fyzických  alebo  duševných  schopností”. 
Zdravotne postihnuté osoby majú okrem iných práv právo na lekárske, psychologické 
a funkčné ošetrenie, vrátane protetických a ortopedických pomôcok, na liečebnú a 
sociálnu  rehabilitáciu,  vzdelanie,  pracovnú  rehabilitáciu,  poradenstvo,  pomoc  pri 
pracovnom umiestnení  a  ďalšie  služby,  ktoré im umožnia maximálne rozvinúť  ich 
schopnosti a zručnosti a urýchlia proces ich začlenenia alebo návratu do spoločnosti. 
Tieto práva sú zakotvené aj v Ústave SR v Čl. 38 v ods. 2, ktorý hovorí: Mladiství 
a osoby  zdravotne  postihnuté  majú  právo  na  osobitnú  ochranu  v pracovných 
vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie.
Medzi žiakov so zdravotným postihnutím sú zaradení žiaci s mentálnym, zmyslovým 
alebo  telesným  postihnutím,  zdravotne  oslabení  alebo  chorí,  s narušenou 
komunikačnou  schopnosťou,  s vývinovými  poruchami  učenia  alebo  správania  sa, 
s autistickým  syndrómom  alebo  žiaci  s poruchami  psychického  alebo  sociálneho 
vývinu.
Špeciálne vzdelávanie a odborná príprava pre žiakov so zdravotným postihnutím sa 
zabezpečuje  formou  individuálnej  integrácie,  integráciou  v špeciálnej  triede  pre 
žiakov s určitým druhom postihnutia v bežnej strednej škole, alebo v špeciálnej škole 
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pre zdravotne postihnutých žiakov. Podľa špecifických potrieb žiaka a požiadaviek 
odbornej prípravy je možné adaptovať štátny vzdelávací program, modifikovať obsah 
vzdelávania,  upraviť  organizáciu  vyučovania,  rozložiť  do  viacerých  ročníkov, 
špecifické potreby zapracovať do individuálneho vzdelávacieho programu s využitím 
odbornej pomoci špeciálneho pedagóga (tiež triedneho učiteľa, výchovného poradcu, 
odborného lekára, dorastového lekára, školského psychológa, rehabilitačnej sestry). 
Formu špeciálneho  vzdelávania  žiaka  treba  dôsledne  zvážiť  podľa  potrieb  žiaka, 
druhu a stupňa jeho postihnutia, znevýhodnenia, charakteru vzdelávania, možností 
vytvoriť v bežnej škole špeciálne podmienky na vzdelávanie žiakov so zdravotným 
postihnutím.
Praktickú časť  vzdelávania a odbornej  prípravy žiakov so zdravotným postihnutím 
treba prispôsobiť individuálnym potrebám a možnostiam žiaka s využitím vhodných 
učebných a kompenzačných pomôcok.
Do štátneho vzdelávacieho programu možno zaradiť špeciálne vyučovacie predmety, 
aj  predmety  špeciálno-pedagogickej  starostlivosti,  ktoré  zodpovedajú  špeciálnym 
výchovno-vzdelávacím  potrebám  zdravotne  postihnutých  žiakov  podľa  druhu 
a stupňa postihnutia. V odôvodnených prípadoch, osobitne pri ťažkých zdravotných 
postihnutiach, možno vzdelávací program redukovať o niektorý vyučovací predmet.

9.1.1  Žiaci s telesným postihnutím

Pri  zabezpečovaní  podmienok  na  vzdelávanie  žiakov  s telesným  postihnutím  sa 
dostáva do popredia úprava prostredia školy – prístup k budove, vstup do budovy, 
vyučovacie  priestory  v učebniach  a dielňach,  úprava  hygienických  zariadení, 
zabezpečenie  dopravy  do  školy.  Realizovaná  úprava  prostredia  musí  viesť 
k maximálnej samostatnosti žiakov za dodržania požiadaviek bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. – V tejto skupine žiakov s telesným postihnutím sú okrem žiakov 
s poruchami motoriky rozmanitej etiológie a stupňa aj žiaci so záchvatovými stavmi 
(hlavne epilepsiou), ktorých odborná príprava a následné umiestnenie na trhu práce 
je viac ako problémové.
Žiakov s telesným postihnutím možno  integrovať  do  bežných  stredných  škôl  buď 
individuálne, alebo do špeciálnej triedy bežnej strednej školy. Do špeciálnej triedy sa 
môže zaradiť dieťa len na základe písomného rozhodnutia o zaradení dieťaťa do 
špeciálnej  triedy,  ktoré  sa  vystavuje  na  základe  komplexnej  psychologickej, 
zdravotnej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky. Nakoľko špeciálne triedy patria do 
sústavy špeciálnych škôl, možno žiaka zaradiť do špeciálnej triedy len na základe 
súhlasu jeho zákonného zástupcu.
Efektívna  integrácia  žiakov  s telesným  postihnutím  do  bežných  stredných  škôl 
predpokladá primeraný špeciálno-pedagogický, zdravotný, psychologický a sociálno-
poradenský servis v škole (výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, školský 
psychológ,  rehabilitačný  pracovník,  asistent),  odbornú  prípravu  učiteľov  a úpravu 
organizácie  vzdelávania  a odbornej  prípravy.  Nevyhnutná  je  spolupráca  strednej 
školy  so  špecializovanými  odbornými  pracoviskami  -  špeciálno-pedagogickou 
poradňou,  pedagogicko-psychologickou  poradňou.  Užitočná  je  spolupráca 
s občianskymi združeniami pre telesne postihnutých, so zamestnávateľmi v regióne 
zamestnávajúcimi telesne postihnutých (chránené dielne).

9.1.2  Žiaci so špecifickými vývojovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, 
dysortografia ai.)

Počet žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia je veľmi vysoký, preto 
treba  venovať  tejto  problematike  primeranú  pozornosť.  Ide  o  žiakov  významne 
ohrozených  školskou  neúspešnosťou  a ďalšími  rizikami  vzniku  sociálno-
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patologických javov, nakoľko toto postihnutie je skryté. Problémy v správaní, ktoré sa 
občas  vyskytujú  u týchto  žiakov,  možno  zvyčajne  zvládnuť  bežnými  výchovnými 
a poradenskými  postupmi.  Vo  všeobecnosti  ide  o žiakov  s priemerným  nadaním 
(vyskytujú sa aj nadpriemerní jedinci) – intelektové prekážky v ďalšom vzdelávaní na 
stredných školách teda nie sú. 
Je  veľmi  dôležité,  aby  boli  pedagógovia  dobre  informovaní  o  možnostiach 
a prekážkach vo vzdelávaní  žiakov so špecifickými  vývojovými  poruchami  učenia, 
o individuálnych  predpokladoch  a potrebách  konkrétnych  žiakov.  Potrebné  je  voliť 
vhodné  metódy  a formy  vyučovania  a hodnotenia  výsledkov  (individuálne  tempo, 
nahradenie písania dlhých textov testami, špeciálne formy skúšania) a v niektorých 
prípadoch aj  kompenzačné pomôcky (počítače – využitie  korektúry textu,  farebné 
čítanie, grafické počítačové programy). 
Úspešná  integrácia  týchto  žiakov  na  stredných  školách,  získanie  odbornej 
kvalifikácie, je predpokladom a podmienkou ich úspešnej integrácie do života, na trhu 
práce. Je výhodné, ak proces integrácie týchto žiakov medzi bežnú populáciu začne 
už v základnej škole, na ktorej by sa mali žiaci naučiť systém nápravných postupov, 
kompenzačných postupov a pomôcok; rešpektovanie týchto postupov, pravidiel, ich 
tvorivá aplikácia na ďalšie úlohy, s ktorými sa žiak stretá mu napomôžu zvládnuť aj 
úlohy, odborné učivo na strednej škole.

9.2  Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určujeme pomocou záväznej smernice 
MŠSR  prostredníctvom  aspoň  troch  merateľných  ukazovateľov  –  podmienkou  je 
splniť minimálne tri z nasledujúcich kritérií súčasne:
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 našich  podmienkach  ide  predovšetkým  o problémy  s  rómskym  etnikom,  so 
snahami o ich integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho života. Hľadajú sa 
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 
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.
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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, riešenie sa hľadá už stáročia. 
Jedným z inovatívnych návrhov riešenia nízkej vzdelanostnej úrovne Rómov je návrh 
Košického  samosprávneho  kraja  zriaďovať  pre  nich  internátne  učilištia,  ktoré  by 
suplovali nedostatočné rodinné prostredie. Tieto zariadenia by mali viacero úloh – 
jednou z hlavných úloh bude doplniť mladým Rómom základné vzdelanie a umožniť 
im stredoškolskú odbornú prípravu. Z ďalších cieľov možno spomenúť ambiciózne 
výchovné ciele: zabezpečiť celodennú výchovu, vytvoriť podmienky pre všestranný 
osobnostný  rozvoj,  rozvoj  záujmov  (záujmové  krúžky,  šport,  umenie),  zamedziť 
absencii v škole a fluktuácii zo školy, eliminovať vznik sociálno-patologických javov 
ap. Súčasťou výchovy mimo vyučovania budú krúžky a kluby zamerané na rozvoj 
osobnosti a sociálnych vzťahov.
Žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia je vhodné integrovať 
do SŠ, pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon povolaní nadväzujúcich na 
príslušné študijné odbory. Vzdelávacie programy žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia musia byť koncipované širšie – aj výchovne, nakoľko musia zahŕňať aj 
hodnotovú  reorientáciu,  získavanie  žiakov pre alternatívny životný  štýl,  aktivizáciu 
žiakov,  ich  motiváciu,  pestovanie  pozitívneho  vzťahu  ku  vzdelávaniu,  k práci, 
povolaniu, rozvíjanie profesijných záujmov.
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Na záver treba u tejto skupiny žiakov osobitne zdôrazniť význam cielenej prevencie 
pred  vznikom  sociálno-patologických  javov  (agresivita,  kriminalita,  drogové 
závislosti),  nakoľko  žiaci  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia  sú  sociálnou 
patológiou zvýšene ohrození.
Podmienkou efektívnej integrácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do 
bežných stredných škôl je dostatočný špeciálno-pedagogický a psychologický servis 
(školský  špeciálny  pedagóg,  výchovný  poradca,  školský  psychológ),  doplňujúca 
odborná  príprava  učiteľov  školy  a úprava  organizácie  vzdelávania  a odbornej 
prípravy.  Strednej  škole  s integrovanými  žiakmi  zo  sociálne  znevýhodneného 
prostredia  sa  odporúča  zabezpečiť  intenzívnu  spoluprácu  so  špecializovanými 
odbornými  pracoviskami  (špeciálno-pedagogická  poradňa,  pedagogicko-
psychologická  poradňa),  tiež  s občianskymi  združeniami  (pre  rómsku  komunitu, 
starostlivosť o azylantov ap.), so zamestnávateľmi v regióne.

9.3  Vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov

Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi 
efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako 
aj  z  hľadiska  ekonomického,  návratnosti  investovaného  času  a finančných 
prostriedkov.  Osobitne  v odbornom  vzdelávaní  a príprave  je  žiaduce  podchytiť 
nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne  intelektovo  nadaných  žiakov,  ale  aj  žiakov  nadaných  manuálne, 
remeselne,  prakticky,  ktorí  vynikajú  svojimi  vedomosťami,  zručnosťami,  záujmom, 
kreativitou,  výsledkami  práce  a zaslúžia  si  výnimočnú  pedagogicko-psychologickú 
starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. 
Bolo by spoločensky prospešné, ak by sa aj o študijné odbory uchádzali nadaní žiaci 
so  záujmom  o manuálne,  remeselné  povolania.  Prichádzala  by  do  úvahy  ich 
integrácia  do  bežných  stredných  škôl,  absolvovanie  odboru  v skrátenom  čase 
s možnosťou  ďalšieho  vzdelávania  v nadväznom  študijnom  odbore,  prípadne 
podnikanie v príslušnej oblasti. Okrem zaujímavých výsledkov, ktoré by sa dosiahli 
v príslušnom povolaní by bolo vhodné angažovať výnimočne nadaných ľudí aj  do 
pedagogického procesu, do odborného vzdelávania a prípravy ďalších mladých ľudí 
pre príslušné manuálne / remeselné povolania.
Na  druhej  strane  môžu  mať  mimoriadne  nadaní  žiaci  množstvo  problémov  pri 
zvládaní štúdia, či pri nadväzovaní sociálnych vzťahov. Zatiaľ čo v činnostiach, pre 
ktoré  majú  mimoriadne  nadanie  alebo  o ktoré  majú  vysoký  záujem,  dosahujú 
vynikajúce  výsledky,  môžu  dosahovať  v iných  oblastiach  priemerné  alebo  slabé 
výsledky.  Príčinou  môže  byť  napríklad  skutočnosť,  že  sa  nevedia  efektívne  učiť, 
podceňujú  precvičovanie  a opakovanie  učiva,  preferujú  vlastné  tempo  a spôsob 
učenia,  zatiaľ  čo  spoločné  tempo  a frontálny  spôsob  výučby  ich  spomaľuje 
a demotivuje. Mimoriadne nadaní žiaci sa často prejavujú ako výrazné osobnosti, čo 
však môže mať svoje negatíva, hlavne v oblasti sociálnej komunikácie. Môžu mať 
tiež  problémy  v  sebahodnotení,  v ponímaní  seba  samého,  sú  často  citliví  na 
hodnotenie inými, ťažko nadväzujú kontakty s druhými ľuďmi.
Títo žiaci nebývajú často pozitívne prijímaní svojím okolím – a to tak spolužiakmi, 
ako aj učiteľmi. Konflikty s učiteľmi môžu vznikať napríklad preto, že žiak nepovažuje 
niektoré  predmety za  dôležité,  tiež  preto,  že  svojimi  vedomosťami  a zručnosťami 
a neustálym záujmom o obsah výučby prevyšuje učiteľa alebo narúša vyučovanie. 
Problémy  v komunikácii  so  spolužiakmi  môžu  prerásť  do  šikanovania  nadaného 
žiaka – alebo na druhej strane môže dôjsť k prispôsobeniu sa skupinovým normám 
a k zníženiu výkonnosti a ďalšieho rozvoja žiaka.
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Preto je veľmi dôležité zistiť, v čom žiak vyniká, ale aj aké má nedostatky a problémy 
a prispôsobiť tomu svoju prácu s ním. Rovnako je dôležité, aby škola poznala vývoj 
žiaka už na základnej škole, doterajšiu pedagogicko-psychologickú prácu s ním, jeho 
anamnézu, vrátane rodinnej anamnézy. Významná je spolupráca všetkých učiteľov, 
ktorí  mimoriadne  nadaného  žiaka  učia,  tiež  spolupráca  s rodičmi  žiaka,  so 
psychológom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, prípadne spolupráca 
so špecializovanými odbornými pracoviskami (poradňou, výskumným pracoviskom, 
vysokou školou).
Vo  výučbe  týchto  žiakov  je  vhodné  využívať  náročnejšie  metódy  a postupy, 
problémové  a projektové  vyučovanie,  dištančné  e-vzdelávanie,  samoštúdium, 
intenzívne využívanie IKT. Aj mimoriadne nadaných žiakov treba vhodne zapájať do 
skupinovej  výučby,  do  tímovej  spolupráce  (buď  v roli  vedúceho,  alebo  radového 
člena),  čím  sa  rozvíja  ich  socializácia,  tolerantnosť,  adaptabilita,  schopnosť 
kooperovať, včleňovať sa do pracovného kolektívu.
Škola môže umožniť mimoriadne nadaným žiakom výučbu niektorých špeciálnych 
predmetov, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. V rámci 
individuálneho vzdelávacieho plánu môže riaditeľ upraviť aj organizáciu vzdelávania 
a odbornej prípravy mimoriadne nadaného žiaka napríklad skrátením jej dĺžky, 
prípadne kombináciou obsahu vzdelávania viacerých odborov.
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10.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŹIAKOV

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

Názov školského vzdelávacieho programu Doprava
Kód a názov ŠVP 37 Doprava pošty a telekomunikácie
Kódy a názvy študijných odborov 3765 M technika a prevádzka dopravy

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadénia
3739M  elektrotechnika  v  doprave  a 
telekomunikáciách

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná

Stredná priemyselná škola  dopravná vo  Zvolene 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 hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 
zvládol  danú  problematiku,  v čom má nedostatky  a kde  má rezervy.  Súčasťou  hodnotenia  je  tiež 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

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

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

Pravidlá hodnotenia žiakov

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

• hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne,
• žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií,
• známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka,
• vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo,
• žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva,
• 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,

• pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu,
• výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne,
• v predmete,  v ktorom  vyučujú  viacerí  učitelia,  je  výsledný  stupeň  klasifikácie  stanovený  po 

vzájomnej dohode,
• písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu,
• významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. 

Hodnotenie  vzdelávacích  výstupov  je  uvedené  v  učebnej  osnove  každého 
predmetu.
Pri  hodnotení  žiakov  počas  ich  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:

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

o preukázal  kvalitu  a rozsah  získaných  vedomostí  vykonávať  požadované  intelektuálne 
a motorické činnosti,

o prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť,
o mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam,
o preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav,
o preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností,
o si osvojil účinné metódy a formy štúdia.

• Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania.
Hodnotí  sa  vzťah  k práci,  pracovnému  kolektívu  a praktickým  činnostiam,  osvojenie  praktických 
zručností  a návykov,  ovládania  účelných  spôsobov  práce,  využívanie  získaných  teoretických 
vedomostí  v praktických  činnostiach,  aktivita,  samostatnosť,  tvorivosť,  iniciatíva  v praktických 
činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku 
na  pracovisku,  dodržiavanie  predpisov  a bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci,  starostlivosť 
o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie.

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

Žiak:

o si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie,

o preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť 
a tvorivosť,

o preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností,
o zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na 

pracovisku poriadok,
o dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie,
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o hospodárne využíval materiál, energiu, prekonal prekážky v práci,
o 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:

o preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu,
o si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu,
o prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti,
o preukázal kvalitu prejavu,
o preukázal vzťah a záujem o dané činnosti,
o 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 vzdelávacích výstupov 

Žiak  má  možnosť  zamyslieť  sa  nad  svojou  prácou,  vedomosťami  a zručnosťami,  ale  aj  postojmi 
a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad, kde sa dopustil chýb, aké sú príčiny 
jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať. Učitelia - vyučujúci si 
pripravia   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). Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. 

Hodnotíme nasledovné:

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

o Vzdelávacie výstupy  : podľa kritérií hodnotenia
o Domácu prípravu  : formálne a podľa kritérií hodnotenia.
o Práce žiakov  :  písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, projekty, skupinové 

projekty, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, 
činnosti, a pod.

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

Obdobie hodnotenia:

o denne,  
o mesačne  ,
o štvrťročne,  
o polročne,  
o ročne.  

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

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto:

- Prospel s vyznamenaním
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- Prospel veľmi dobre
- Prospel
- Neprospel

Žiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete neumožnila žiaka vyskúšať ústnou a 
písomnou  formou  (riaditeľ  školy  môže  odsúhlasiť  skúšku  na  doplnenie  klasifikácie).  Žiak  je 
neklasifikovaný  aj  v prípade,  ak  vyučujúci  nemá  dostatok  podkladov  na  uzatvorenie  klasifikácie. 
O tejto  skutočnosti  musí  byť  informovaný  riaditeľ  školy.  Ak  je  žiak  neklasifikovaný,  nedostane 
vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle 
platnej legislatívy.  Maturitná skúška sa môže opakovať v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní ( školský zákon).

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 v termíne po vzájomnej dohode medzi žiakom a riaditeľom školy.  Komisionálne 
skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi (školský zákon).

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade so školským zákonom (od 1.9.2008).   

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

11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Je účinným nástrojom zabezpečenia  organizácie celého  výchovno-vzdelávacieho 
 procesu a ďalších školských aktivít. Vnútorný systém hodnotenia a kontroly by sa mal 

zameriavať  hlavne  na celkový priebeh  výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu 
školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na 
zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým 
vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia 
žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na 
mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, 
kontrolnú činnosť koordinátorky sociálnopatologických javov, činnosť hospodárky, atď.. Na 

hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijem tieto metódy:

• pozorovanie (hospitácie)
• rozhovor.
•

Kritéria  hodnotenia  peagogických  a  odborných  zamestnancov  školy  sú  sústredené  do 
nasledovných oblastí:

• výsledky pedagogickej činnosti
• kvalita vykonávania pedagogickej činnosti
• náročnosť výkonu pedagogickej činnosti
• miera osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov
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                          Hodnotenie pedagogického zamestnanca 
Meno:
kritéria hodnotenia počet bodov

výsledky pedagogickej činnosti 

rozvíjanie personálnych a sociálnych zručností žiakov

organizovanie mimoškolských aktivít 
kvalita vykonávania pedagogickej činnosti

náročnosť výkonu pedagogickej činnosti

absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania 

Celkový počet možných bodov hodnotenia je 68.

Bodové hodnotenie
0 bodov – nevyhovujúco
1 bod  – čiastočne vyhovujúco
2 body  – štandardne
3 body – veľmi dobre
4 body– mimoriadne dobre

Celkový výsledok hodnotenia

31%-60%  -štandardné výsledky
61%-90%  -veľmi dobré výsledky
91%-100% - mimoriadne dobré výsledky

Pedagogický zamestnanec dosahuje  ..................................................................................
pri vykonávaní pracovnej činnosti.

motivácia žiakov k učeniu
rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov

prínos pre zamestnávateľa- propagácia a prezentácia zamestnávateľa na 
verejnosti,spolupráca s rodičmi, inými organizáciami

práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi a  rezortnými predpismi
dodržiavanie a využívanie pracovného času
plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej 
zmluve
správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie

využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce
vykonávanie špecializovaných činností, zapájanie sa do prípravy a realizácie 
rozvojových projektov školy
zavádzanie zmien alebo inovácií do výchovnovzdelávacieho procesu
zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií

miera osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ
stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému 
obsahu  vzdelávania, vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami v školskej integrácii 
tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok, spolupráca 
na tvorbe školských vzdelávacích programov

uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti

0%-10% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - nevyhovujúce výsledky
11%-30% - čiastočne vyhovujúce   výsledky



12. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Podrobnejší plán s konkrétnymi úlohami je súčasťou plánu práce školy pre príslušný školský rok. Za prioritnú 

úlohu, ktorú je potrebné zabezpečiť je :

- uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,

- príprava a podieľanie sa pedagogických zamestnancov na tvorbe školského vzdelávacieho programu,

- neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie a zhodnocovanie profesijnej spôsobilosti,

- zdokonaľovanie osobných vlastností pedagógov, zlepšovanie interpersonálnych vzťahov aj vzťahov žiak – 

učiteľ,

- umožniť pedagogickým zamestnancom účasť na školeniach organizovaných MPC, vrátane 

špecializovaných funkcií ako triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie a pod.,

- operatívne sprostredkovávanie z hľadiska časovej aktuálnosti metodických a odborných informácií,
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13.  UČEBNÉ PLÁNY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

13.1 UČEBNÝ PLÁN pre odbor: 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Platný od 1.9.2013 – začínajúc I.ročníkom

 Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola dopravná

Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

 Názov ŠkVP DOPRAVA

 Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 Kód a názov študijného odboru 3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy

 Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia 4 roky

 Forma štúdia denná

 Druh školy štátna

 Vyučovací jazyk slovenský jazyk

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a
 vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

 Všeobecné vzdelávanie 20 18 12 13 63
 Jazyk a komunikácia 7 7 7 9 30

 Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12

 Prvý cudzí jazyk a),b) 4 4 4 4 16

 Konverzácia v cudzom jazyku a) - - - 2 2

 Človek a hodnoty 1 1 - - 2

 Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2

 Človek a spoločnosť 2 2 1 - 5

 Dejepis 1 1 - - 2

 Občianska náuka 1 1 1 - 3

 Človek a príroda 2 1 - - 3

 Fyzika n) 2 1 - - 3

 Matematika a práca s informáciami 6 5 2 2 15

 Matematika a) 3 3 2 2 10

 Informatika a) 2 2 - - 4

 Aplikovaná matematika 1 - - - 1

 Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8

 Telesná a športová výchova a) 2 2 2 2 8

Modul A

Železničná doprava a preprava

 Odborné  vzdelávanie 13 15 22 21 71

 Teoretické vzdelávanie 8 12 12 6 38

 Dopravná geografia 2 - - - 2

 Dopravné a prepravné prostriedky n) 3 - - - 3

 Ekonomika a),d) 1 1 1 1 4

 Mechanizačné zariadenia n) 2 2 - - 4

 Colná náuka - 2 - - 2
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 Základy logistiky - 2 - - 2

 Účtovníctvo - - 1 1 2

 Oznamovacia a zabezpečovacia technika n) - 2 3 - 5

 Tovaroznalectvo - - 2 - 2

 Železničná doprava n) - 3 3 2 8

 Železničná preprava n) - - 2 2 4

 Praktická príprava 5 3 6 13 27

 Technika administratívy a) 2 2 - - 4

 Technické kreslenie a),d) 2 - - - 2

 Prax a),d),n) - - 3 3 6

 Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z dopravy a),n) - - - 2 2

 Cvičenia z prepravy a),n) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a),d) - - 2 1 3

Cvičenia z ekonomiky a),d) 1 1 1 1 4

 Cvičenia zo zabezpečovacej techniky a),n) - - - 2 2

Modul B

Logistika v doprave

 Odborné  vzdelávanie 13 15 22 21 71

 Teoretické vzdelávanie 8 12 11 8 39

 Dopravná geografia 2 - - - 2

 Dopravné a prepravné prostriedky n) 3 - - - 3

 Ekonomika a),d) 1 1 1 1 4

 Mechanizačné zariadenia n) 2 2 - - 4

 Colná náuka - 2 - - 2

 Základy logistiky - 2 - - 2

 Účtovníctvo a),d) - - 1 1 2

 Dopravná prevádzka n) - 2 - - 2

 Tovaroznalectvo n) - - 2 - 2

 Dopravné tovaroznalectvo n) - - - 2 2

 Preprava a zasielateľstvo n) - 3 2 1 6

 Logistika v doprave n) - - 3 1 4

 Colníctvo - - 2 2 4

 Praktická príprava 5 3 7 11 26

 Technika administratívy a) 2 2 - - 4

 Technické kreslenie a) 2 - - - 2

 Prax a),d),n) - - 3 3 6

 Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a) - - 2 1 3

 Cvičenia z prepravy a zasielateľstva a) - - 1 2 3

 Cvičenia z dopravnej logistiky a) - - - 2 2

Cvičenia z ekonomiky a),d) 1 1 1 1 4

Modul C

Cestná doprava a preprava

 Odborné  vzdelávanie 13 15 22 21 71
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 Teoretické vzdelávanie 8 12 10 9 39

 Dopravná geografia 2 - - - 2

 Dopravné a prepravné prostriedky n) 3 - - - 3

 Ekonomika a),d) 1 1 1 1 4

 Mechanizačné zariadenia n) 2 2 - - 4

 Colná náuka - - 2 - 2

 Základy logistiky - 2 - - 2

 Účtovníctvo - - 1 1 2

 Cestná doprava a preprava n) - 2 3 2 7

 Cestné vozidlá n) - - 3 3 6

 Strojníctvo n) - 1 - - 1

 Technika jazdy a),n) - 2 - - 2

 Elektrotechnika - 2 - - 2

 Údržba a opravy vozidiel - - - 2 2

 Praktická príprava 5 3 8 10 26

 Technika administratívy a) 2 - - - 2

 Technické kreslenie a) 2 - - - 2

Cvičenia zo strojníctva a),n) - 2 - - 2

 Prax a),d),n) - - 3 3 6

 Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a),d) - - 2 1 3

 Cvičenia z cestnej dopravy a prepravy a) - - 2 2 4

 Cvičenia z cestných vozidiel - - - 1 1

 Cvičenia z ekonomiky a) 1 1 1 1 4

 Voliteľné predmety d) 0 0 4 2 6

 Obchodná korešpondencia - - 2 alebo 2 2

 Marketing a manažment - - 2 alebo 2 2

 Financie - - 2 alebo 2 2

 Obchodná psychológia - - 2 alebo 2 2

 Obchodné právo - - 2 alebo 2 2

 Cvičenia z prepravy a) - - 2 - 2

 Aplikovaná ekonómia - - 2 - 2

 Technické aplikácie matematiky a),d)            - - 2 alebo 2 2

 Prevádzka nákladných vozidiel n) - - 2 alebo 2 2

 Zasielateľstvo - - - 2 2

 Elektrické zariadenia cestných vozidiel n) - - - 2 2

 Spolu 33 33 34 34 134

 Účelové kurzy

 Kurz pohybových aktivít v prírode 15/25 15/25 - - 30/50

 Kurz na ochranu života a zdravia 12 12 18/30 - 42/54

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 1

Súvislá prevádzková prax h) - 2 2 -
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Časová rezerva ( účelové kurzy, opakovanie 
učiva, exkurzie, výchovno vzdelávacie akcie ai.)

7 4 4 6

Účasť na odborných akciách - 1 1 -

Spolu týždňov 40 40 40 37

P  oznámky:  

a)Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy a súčasne platnej legislatívy

b)Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký

c)Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, alebo klasifikujú podľa platného metodického pokynu.

d)Predmet má charakter cvičení, alebo obsahuje cvičenia.

e)V predmete  telesná  výchova  možno  vyučovať  jednu  hodinu  týždenne  aj  v popoludňajších  hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov.

f)Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. ročníku v rozsahu 
v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, 
schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (počet pracovných dní 10, počet hodín 
za jeden deň 6).

g)Organizácia  a obsah voliteľných  predmetov je  v rámci  právomocí  riaditeľa  školy.  Žiaci  si  môžu vybrať 
voliteľné  predmety  v rozsahu  vymedzenom učebným plánom.  Hodinovú  dotáciu  jednotlivých  voliteľných 
predmetov uvedenú v učebnom pláne môže riaditeľ na návrh predmetovej komisie znížiť, alebo s využitím 
rozširujúcich hodín zvýšiť a primerane upraviť rozsah učiva.

h)Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne na vnútornú a vonkajšiu 
diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania, zohľadňujúc záujmy žiakov a ich rodičov ako aj priestorové a personálne podmienky 
školy.

i)Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v 
prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a 
zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom 
ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú 
súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 
rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 
piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so 
zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). 

j)Žiaci  v každom  ročníku  absolvujú  exkurzie  (1  až  2  dni  v školskom  roku)  na prehĺbenie,  upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu.  Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ  školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich 
učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade 
so Smernicami.

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

l)Výučba v štvorročných študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. 
ročníku  30  týždňov.  V ďalších  týždňoch  sa  realizujú  športovo-vzdelávacie  kurzy,  exkurzie  a  opakovanie 
učiva.

m)Environmentálnu  výchovu  ako  prierezovú  tému  štátneho  vzdelávacieho  programu  implementovať  do 
obsahu jednotlivých učebných predmetov.

n)Súčasťou  profilácie  absolventa  ktorý  sa  pripravuje  na výkon  povolania  a činnosti  v oblasti  prevádzky 
a ekonomiky dopravy v  cestnej doprave a preprave, je možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny 
"C", a to počas štúdia v nadväznosti na predmet technika jazdy. 

Školský vzdelávací program Doprava
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

52



13.2 UČEBNÝ PLÁN pre odbor: 3765 M technika a prevádzka dopravy
Platný od 1.9.2013 – začínajúc I.ročníkom

 Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola dopravná

Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

 Názov ŠkVP DOPRAVA

 Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 Kód a názov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy

 Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia 4 roky

 Forma štúdia denná

 Druh školy štátna

 Vyučovací jazyk slovenský jazyk

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a
 vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

 Všeobecné vzdelávanie 20 18 12 13 63
 Jazyk a komunikácia 7 7 7 9 30

 Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12

 Prvý cudzí jazyk a),b) 4 4 4 4 16

 Konverzácia v cudzom jazyku - - - 2 2

 Človek  a hodnoty 1 1 - - 2

 Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2

 Človek a spoločnosť 2 2 1 - 5

 Dejepis 1 1 - - 2

 Občianska náuka 1 1 1 - 3

 Človek a príroda 2 1 - - 3

 Fyzika n) 2 1 - - 3

 Matematika a práca s informáciami 6 5 2 2 15

 Matematika a) 3 3 2 2 10

 Informatika a) 2 2 - - 4

 Aplikovaná matematika 1 - - - 1

 Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8

 Telesná a športová výchova a) 2 2 2 2 8

 Odborné  vzdelávanie 13 15 21 21 70

 Teoretické vzdelávanie 7 9 8 13 37

 Strojárska technológia n) 3 - - - 3

 Mechanika 2 2 - - 4

 Časti strojov  a),d) - 1 - - 1

 Elektrotechnika 2 2 - - 4

 Elektronika - - 2 - 2

 Cestné vozidlá n) - 2 3 5 10

 Cestná doprava n) - - 3 - 3

 Mechanizačné zariadenia n) - - - 2 2

 Technika jazdy a),d),n) - 2 - - 2

 Ekonomika - - - 2 2

 Účtovníctvo - - - 2 2

 Udržiavanie a opravy n) - - - 2 2
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 Praktická príprava 6 6 9 6 27

 Odborné kreslenie a),d) 2 2 - - 4

Cvičenia z časti strojov - 1 2 - 3

Cvičenia z mechaniky 1 - - - 1

 Elektrotechnické merania  a),d) - - 2 - 2

 Meranie a diagnostika  a),d),n) - - 2 3 5

 Prax a),d),n) 3 3 3 3 12

 Voliteľné predmety d) 0 0 4 2 6

 Grafické  systémy a),d) - - - 2 2

 Technické aplikácie matematiky a),d)    - - 2 alebo 2 2

 Autoelektronika  a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a),d) - - - 2 2

 Aplikovaná informatika a),d) - - 2 alebo 2 2

 Prevádzka nákladných vozidiel n) - - 2 alebo 2 2

 Vozidlá a prevádzka n)     - - 2 alebo 2 2

 Cvičenia z cestných vozidiel n) - - 2 alebo 2 2

 Spolu 33 33 33 34 133

 Účelové kurzy

Kurz pohybových aktivít v prírode 15/25 15/25  - - 30/50 

Kurz na ochranu života a zdravia 12 12 18/30 - 42/54 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 1

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

7 4 4 6

Súvislá prevádzková prax h) - 2 2 -

Účasť na odborných akciách - 1 1 -

Spolu týždňov 40 40 40 37

P  oznámky:  

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy a súčasne platnej legislatívy

b) Vyučujú sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký

c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 
skupinách najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, alebo klasifikujú podľa platného 
metodického pokynu.

d) Predmet má charakter cvičení, alebo obsahuje cvičenia.

e) V predmete  telesná  výchova  možno  vyučovať  jednu  hodinu  týždenne  aj  v popoludňajších 
hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

f) Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci  absolvujú počas štúdia v 2. a 3.  ročníku 
v rozsahu  v súlade  s Výkladom hlavných  foriem  praktického  vyučovania  na stredných  školách 
a odborných učilištiach,  schváleného MŠV SR dňa 15.  decembra 1994 pod č.  5651/1994-212 
(počet pracovných dní 10, počet hodín za jeden deň 6).

g) Organizácia a obsah voliteľných predmetov je v rámci právomocí riaditeľa školy.  Žiaci  si môžu 
vybrať  voliteľné  predmety  v rozsahu  vymedzenom  učebným  plánom.  Hodinovú  dotáciu 
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jednotlivých voliteľných predmetov uvedenú v učebnom pláne môže riaditeľ na návrh predmetovej 
komisie znížiť, alebo s využitím rozširujúcich hodín zvýšiť a primerane upraviť rozsah učiva.

h) Disponibilné  hodiny  sú  prostriedkom  na modifikáciu  učebného  plánu  a súčasne  na vnútornú 
a vonkajšiu  diferenciáciu  štúdia  na strednej  škole.  O ich  využití  rozhoduje  vedenie  školy 
na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania, zohľadňujúc záujmy žiakov a ich rodičov 
ako aj priestorové a personálne podmienky školy. 

i) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových 
aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na 
ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych 
udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické 
činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri 
realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a 
zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom 
polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich 
vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia 
(so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy).

j) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie  poznatkov  získaných  v teoretickom  vyučovaní.  Exkurzie  sú  súčasťou  výchovno-
vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. 
Pripravuje  a vedie  ich  učiteľ,  ktorého  vyučovací  predmet  najviac  súvisí  s obsahom  exkurzie. 
Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.

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

l) Výučba v štvorročných študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, 
vo 4. ročníku 30 týždňov. V ďalších týždňoch sa realizujú športovo-vzdelávacie kurzy, exkurzie a 
opakovanie učiva.

m) Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu implementovať 
do obsahu jednotlivých učebných predmetov.

n) Súčasťou  profilácie  absolventa  ktorý  sa  pripravuje  na výkon  povolania  a činnosti  v oblasti 
prevádzky  a údržby  cestných  vozidiel  a mestskej  hromadnej  dopravy,  je  možnosť  získania 
vodičského oprávnenia skupiny "C", a to počas štúdia v nadväznosti na predmet technika jazdy. 

Školský vzdelávací program Doprava
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

55



13.3 UČEBNÝ PLÁN pre odbor: 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Platný od 1.9.2014 – začínajúc I.ročníkom

 Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola dopravná

Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

 Názov ŠkVP DOPRAVA

 Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 Kód a názov študijného odboru 3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy

 Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia 4 roky

 Forma štúdia denná

 Druh školy štátna

 Vyučovací jazyk slovenský jazyk

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a
 vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

 Všeobecné vzdelávanie 21 18 13   12  64 
 Jazyk a komunikácia 9 9 8 8 34

 Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12

 Prvý cudzí jazyk a),b) 3 3 3 3 12

 Druhý cudzí jazyk a),b) 3 3 2 2 10

 Človek hodnoty a spoločnosť 1 1 - - 2

 Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2

 Človek  a spoločnosť 2 2 1 - 5

 Dejepis 1 1 - - 2

 Občianska náuka 1 1 1 - 3

 Človek a príroda 2 1 - - 3

 Fyzika n) 2 1 - - 3

 Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12

 Matematika a) 3 3 2 2 10

 Informatika a) 2 - - - 2

 Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8

 Telesná a športová výchova a) 2 2 2 2 8

Modul A

Železničná doprava a preprava

 Odborné  vzdelávanie 13 15 20 22 70

 Teoretické vzdelávanie 8 12 12 6 38

 Dopravná geografia 2 - - - 2

 Dopravné a prepravné prostriedky n) 3 - - - 3

 Ekonomika a),d) 1 1 1 1 4

 Mechanizačné zariadenia n) 2 2 - - 4

 Colná náuka - 2 - - 2

 Základy logistiky - 2 - - 2

 Účtovníctvo - - 1 1 2

 Oznamovacia a zabezpečovacia technika n) - 2 3 - 5

 Tovaroznalectvo - - 2 - 2
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 Železničná doprava n) - 3 3 2 8

 Železničná preprava n) - - 2 2 4

 Praktická príprava 5 3 6 12 26

 Technika administratívy a) 2 2 - - 4

 Technické kreslenie a),d) 2 - - - 2

 Prax a),d),n) - - 3 3 6

 Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z dopravy a),n) - - - 2 2

 Cvičenia z prepravy a),n) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a),d) - - 2 1 3

Cvičenia z ekonomiky a),d) 1 1 1 1 4

 Cvičenia zo zabezpečovacej techniky a),n) - - - 1 1

Modul B

Logistika v doprave

 Odborné  vzdelávanie 13 15 20 22 70

 Teoretické vzdelávanie 8 12 11 7 38

 Dopravná geografia 2 - - - 2

 Dopravné a prepravné prostriedky n) 3 - - - 3

 Ekonomika a),d) 1 1 1 1 4

 Mechanizačné zariadenia n) 2 2 - - 4

 Colná náuka - 2 - - 2

 Základy logistiky - 2 - - 2

 Účtovníctvo a),d) - - 1 1 2

 Dopravná prevádzka n) - 2 - - 2

 Tovaroznalectvo n) - - 2 - 2

 Dopravné tovaroznalectvo n) - - - 2 2

 Preprava a zasielateľstvo n) - 3 2 1 6

 Logistika v doprave n) - - 3 1 4

 Colníctvo - - 2 1 3

 Praktická príprava 5 3 7 11 26

 Technika administratívy a) 2 2 - - 4

 Technické kreslenie a) 2 - - - 2

 Prax a),d),n) - - 3 3 6

 Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a) - - 2 1 3

 Cvičenia z prepravy a zasielateľstva a) - - 1 2 3

 Cvičenia z dopravnej logistiky a) - - - 2 2

Cvičenia z ekonomiky a),d) 1 1 1 1 4

Modul C

Cestná doprava a preprava

 Odborné  vzdelávanie 13 15 20 22 70

 Teoretické vzdelávanie 8 12 10 8 38

 Dopravná geografia 2 - - - 2

 Dopravné a prepravné prostriedky n) 3 - - - 3

 Ekonomika a),d) 1 1 1 1 4
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 Mechanizačné zariadenia n) 2 2 - - 4

 Colná náuka - - 2 - 2

 Základy logistiky - 2 - - 2

 Účtovníctvo - - 1 1 2

 Cestná doprava a preprava n) - 2 3 2 7

 Cestné vozidlá n) - - 3 2 5

 Strojníctvo n) - 1 - - 1

 Technika jazdy a),n) - 2 - - 2

 Elektrotechnika - 2 - - 2

 Údržba a opravy vozidiel - - - 2 2

 Praktická príprava 5 3 8 10 26

 Technika administratívy a) 2 - - - 2

 Technické kreslenie a) 2 - - - 2

Cvičenia zo strojníctva a),n) - 2 - - 2

 Prax a),d),n) - - 3 3 6

 Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a),d) - - 2 1 3

 Cvičenia z cestnej dopravy a prepravy a) - - 2 2 4

Cvičenia z cestných vozidiel - - - 1 1

 Cvičenia z ekonomiky a) 1 1 1 1 4

 Voliteľné predmety d) 0 0 2 4 6

 Obchodná korešpondencia - - 2 alebo 2 2

 Marketing a manažment - - 2 alebo 2 2

 Financie - - 2 alebo 2 2

 Obchodná psychológia - - 2 alebo 2 2

 Obchodné právo - - 2 alebo 2 2

 Cvičenia z prepravy a) - - 2 - 2

 Aplikovaná ekonómia - - 2 - 2

 Technické aplikácie matematiky a),d)            - - 2 alebo 2 2

 Prevádzka nákladných vozidiel n) - - 2 alebo 2 2

 Zasielateľstvo - - - 2 2

 Elektrické zariadenia cestných vozidiel n) - - - 2 2

 Spolu 34 33 33 34 134

 Účelové kurzy

 Kurz pohybových aktivít v prírode 15/25 15/25 - - 30/50

 Kurz na ochranu života a zdravia 12 12 18/30 - 42/54

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 1

Súvislá prevádzková prax h) - 2 2 -

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

7 4 4 6

Účasť na odborných akciách - 1 1 -

Spolu týždňov 40 40 40 37
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P  oznámky:  

a)Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy a súčasne platnej legislatívy.

b)Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský.

c)Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, alebo klasifikujú podľa platného metodického pokynu.

d)Predmet má charakter cvičení, alebo obsahuje cvičenia.

e)V predmete  telesná  výchova  možno  vyučovať  jednu  hodinu  týždenne  aj  v popoludňajších  hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

f)Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. ročníku v rozsahu 
v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, 
schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (počet pracovných dní 10, počet hodín 
za jeden deň 6).

g)Organizácia  a obsah voliteľných  predmetov je  v rámci  právomocí  riaditeľa  školy.  Žiaci  si  môžu vybrať 
voliteľné  predmety  v rozsahu  vymedzenom učebným plánom. O ich  využití  rozhoduje  vedenie  školy  na 
základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania  podľa  návrhu predmetových komisií  a po prerokovaní 
v pedagogickej rade.

h)Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne na vnútornú a vonkajšiu 
diferenciáciu štúdia na strednej škole.  O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

i)Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v 
prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a 
zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom 
ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú 
súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 
rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 
piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so 
zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). 

j)Žiaci  v každom  ročníku  absolvujú  exkurzie  (1  až  2  dni  v školskom  roku)  na prehĺbenie,  upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. O ich využití rozhoduje 
vedenie školy na základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií 
a po  prerokovaní  v pedagogickej  rade. Pripravuje  a vedie  ich  učiteľ,  ktorého  vyučovací  predmet  najviac 
súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.

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

l)Výučba v štvorročných študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. 
ročníku  30  týždňov.  V ďalších  týždňoch  sa  realizujú  športovo-vzdelávacie  kurzy,  exkurzie  a  opakovanie 
učiva.

m)Environmentálnu  výchovu  ako  prierezovú  tému  štátneho  vzdelávacieho  programu  implementovať  do 
obsahu jednotlivých učebných predmetov.

n)Súčasťou  profilácie  absolventa  ktorý  sa  pripravuje  na výkon  povolania  a činnosti  v oblasti  prevádzky 
a ekonomiky dopravy v  cestnej doprave a preprave, je možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny 
"C", a to počas štúdia v nadväznosti na predmet technika jazdy. 

o)Jednotlivé  témy  Národného  štandardu  finančnej  gramotnosti  implementovať  podľa  potrieb  žiakov  a 
vzdelávacích  podmienok  školy  do  obsahu  všeobecnovzdelávacích  a  odborných  predmetov  v  rámci 
finančného vzdelávania.
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13.4 UČEBNÝ PLÁN pre odbor: 3765 M technika a prevádzka dopravy
Platný od 1.9.2014 – začínajúc I.ročníkom

 Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola dopravná

Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

 Názov ŠkVP DOPRAVA

 Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 Kód a názov študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy

 Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia 4 roky

 Forma štúdia denná

 Druh školy štátna

 Vyučovací jazyk slovenský jazyk

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a
 vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

 Všeobecné vzdelávanie 20 18 12 13 63
 Jazyk a komunikácia 7 7 7 9 30

 Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12

 Prvý cudzí jazyk a),b) 3 3 3 3 12

 Konverzácia v cudzom jazyku 1 1 1 3 6

 Človek  a hodnoty 1 1 - - 2

 Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2

 Človek a spoločnosť 2 2 1 - 5

 Dejepis 1 1 - - 2

 Občianska náuka 1 1 1 - 3

 Človek a príroda 2 1 - - 3

 Fyzika n) 2 1 - - 3

 Matematika a práca s informáciami 6 5 2 2 15

 Matematika a) 3 3 2 2 10

 Informatika a) 2 2 - - 4

 Aplikovaná matematika 1 - - - 1

 Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8

 Telesná a športová výchova a) 2 2 2 2 8

 Odborné  vzdelávanie 13 15 21 21 70

 Teoretické vzdelávanie 7 9 8 13 37

 Strojárska technológia n) 3 - - - 3

 Mechanika 2 2 - - 4

 Časti strojov  a),d) - 1 - - 1

 Elektrotechnika 2 2 - - 4

 Elektronika - - 2 - 2

 Cestné vozidlá n) - 2 3 5 10

 Cestná doprava n) - - 3 - 3

 Mechanizačné zariadenia n) - - - 2 2

 Technika jazdy a),d),n) - 2 - - 2

 Ekonomika - - - 2 2

 Účtovníctvo - - - 2 2
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 Udržiavanie a opravy n) - - - 2 2

 Praktická príprava 6 6 9 6 27

 Odborné kreslenie a),d) 2 2 - - 4

Cvičenia z časti strojov - 1 2 - 3

Cvičenia z mechaniky 1 - - - 1

 Elektrotechnické merania  a),d) - - 2 - 2

 Meranie a diagnostika  a),d),n) - - 2 3 5

 Prax a),d),n) 3 3 3 3 12

 Voliteľné predmety d) 0 0 4 2 6

 Grafické  systémy a),d) - - - 2 2

 Technické aplikácie matematiky a),d)    - - 2 alebo 2 2

 Autoelektronika  a),d) - - - 2 2

 Cvičenia z účtovníctva a),d) - - - 2 2

 Aplikovaná informatika a),d) - - 2 alebo 2 2

 Prevádzka nákladných vozidiel n) - - 2 alebo 2 2

 Vozidlá a prevádzka n)     - - 2 alebo 2 2

 Cvičenia z cestných vozidiel n) - - 2 alebo 2 2

 Spolu 33 33 33 34 133

 Účelové kurzy

Kurz pohybových aktivít v prírode 15/25 15/25  - - 30/50 

Kurz na ochranu života a zdravia 12 12 18/30 - 42/54 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 1

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

7 4 4 6

Súvislá prevádzková prax h) - 2 2 -

Účasť na odborných akciách - 1 1 -

Spolu týždňov 40 40 40 37

P  oznámky:  
a)Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy a súčasne platnej legislatívy.

b)Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský.

c)Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, alebo klasifikujú podľa platného metodického pokynu.

d)Predmet má charakter cvičení, alebo obsahuje cvičenia.

e)V predmete  telesná  výchova  možno  vyučovať  jednu  hodinu  týždenne  aj  v popoludňajších  hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

f)Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. ročníku v rozsahu 
v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, 
schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (počet pracovných dní 10, počet hodín 
za jeden deň 6).

g)Organizácia  a obsah voliteľných  predmetov je  v rámci  právomocí  riaditeľa  školy.  Žiaci  si  môžu vybrať 
voliteľné  predmety  v rozsahu  vymedzenom učebným plánom. O ich  využití  rozhoduje  vedenie  školy  na 
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základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania  podľa  návrhu predmetových komisií  a po prerokovaní 
v pedagogickej rade.

h)Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne na vnútornú a vonkajšiu 
diferenciáciu štúdia na strednej škole.  O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

i)Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v 
prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a 
zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom 
ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú 
súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 
rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 
piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so 
zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). 

j)Žiaci  v každom  ročníku  absolvujú  exkurzie  (1  až  2  dni  v školskom  roku)  na prehĺbenie,  upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. O ich využití rozhoduje 
vedenie školy na základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií 
a po  prerokovaní  v pedagogickej  rade. Pripravuje  a vedie  ich  učiteľ,  ktorého  vyučovací  predmet  najviac 
súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.

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

l)Výučba v štvorročných študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. 
ročníku  30  týždňov.  V ďalších  týždňoch  sa  realizujú  športovo-vzdelávacie  kurzy,  exkurzie  a  opakovanie 
učiva.

m)Environmentálnu  výchovu  ako  prierezovú  tému  štátneho  vzdelávacieho  programu  implementovať  do 
obsahu jednotlivých učebných predmetov.

n)Súčasťou  profilácie  absolventa  ktorý  sa  pripravuje  na výkon  povolania  a činnosti  v oblasti  prevádzky 
a ekonomiky dopravy v  cestnej doprave a preprave, je možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny 
"C", a to počas štúdia v nadväznosti na predmet technika jazdy. 

o)Jednotlivé  témy  Národného  štandardu  finančnej  gramotnosti  implementovať  podľa  potrieb  žiakov  a 
vzdelávacích  podmienok  školy  do  obsahu  všeobecnovzdelávacích  a  odborných  predmetov  v  rámci 
finančného vzdelávania.
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13.5 UČEBNÝ PLÁN pre odbor: 3767 M dopravná akadémia
Platný od 1.9.2014 – začínajúc I.ročníkom

 Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola dopravná

Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

 Názov ŠkVP DOPRAVA

 Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia

 Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia 4 roky

 Forma štúdia denná

 Druh školy štátna

 Vyučovací jazyk slovenský jazyk

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a
 vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

 Všeobecné vzdelávanie 21 18 13   12  64 
 Jazyk a komunikácia 9 9 8 8 34

 Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12

 Prvý cudzí jazyk a),b) 3 3 3 3 12

 Druhý cudzí jazyk a),b) 3 3 2 2 10

 Človek hodnoty a spoločnosť 1 1 - - 2

 Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2

 Človek  a spoločnosť 2 2 1 - 5

 Dejepis 1 1 - - 2

 Občianska náuka 1 1 1 - 3

 Človek a príroda 2 1 - - 3

 Fyzika n) 2 1 - - 3

 Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12

 Matematika a) 3 3 2 2 10

 Informatika a) 2 - - - 2

 Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8

 Telesná a športová výchova a) 2 2 2 2 8

 Odborné  vzdelávanie 12 16 21 22 71

 Teoretické vzdelávanie 7 13 13 8 41

 Dopravná geografia n) 2 - - - 2

 Prevádzka v doprave n) 2 3 - - 5

 Ekonomika a) 1 1 1 1 4

 Manipulácia s materiálom n) 2 - - - 2

 Účtovníctvo a),d) - - 2 - 2

Etika v podnikaní d) - - - 1 1

 Dopravné tovaroznalectvo n) - 2 2 - 4

 Preprava a zasielateľstvo n) - 3 2 2 7

 Logistika v doprave n) - 2 2 2 6

 Colníctvo n) - 2 2 2 6

 Manažment v doprave n) - - 2 - 2

 Praktická príprava 5 3 6 12 26

 Technika administratívy a) 2 - - - 2
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 Technické kreslenie a) 2 - - - 2

 Prax a),d),n) - - 3 3 6

 Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2

Písomná a elektronická komunikácia a),d) - 2 1 - 3

 Cvičenia z účtovníctva a) - - 1 2 3

 Cvičenia z prepravy a zasielateľstva a) - - - 2 2

 Cvičenia z logistiky v doprave a) - - - 2 2

Cvičenia z ekonomiky a) 1 1 1 1 4

 Voliteľné predmety d) 0 0 2 2 4

 Financie - - 2 alebo 2 2

 Obchodné právo - - 2 alebo 2 2

 Aplikovaná ekonómia - - 2 - 2

 Technické aplikácie matematiky a),d) - - 2 alebo 2 2

 Konverzácia v cudzom jazyku a) - - - 2 2

 Spolu 33 34 34 34 135

 Účelové kurzy

 Kurz pohybových aktivít v prírode 15/25 15/25 - - 30/50

 Kurz na ochranu života a zdravia 12 12 18/30 - 42/54

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 1

Súvislá prevádzková prax h) - 2 2 -

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

7 4 4 6

Účasť na odborných akciách - 1 1 -

Spolu týždňov 40 40 40 37

P  oznámky:  

a)Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy a súčasne platnej legislatívy.

b)Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský.

c)Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, alebo klasifikujú podľa platného metodického pokynu.

d)Predmet má charakter cvičení, alebo obsahuje cvičenia.

e)V predmete  telesná  výchova  možno  vyučovať  jednu  hodinu  týždenne  aj  v popoludňajších  hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

f)Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. ročníku v rozsahu 
v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, 
schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (počet pracovných dní 10, počet hodín 
za jeden deň 6).

g)Organizácia  a obsah voliteľných  predmetov je  v rámci  právomocí  riaditeľa  školy.  Žiaci  si  môžu vybrať 
voliteľné  predmety  v rozsahu  vymedzenom učebným plánom. O ich  využití  rozhoduje  vedenie  školy  na 
základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania  podľa  návrhu predmetových komisií  a po prerokovaní 
v pedagogickej rade.
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h)Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne na vnútornú a vonkajšiu 
diferenciáciu štúdia na strednej škole.  O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

i)Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v 
prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a 
zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom 
ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú 
súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 
rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 
piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so 
zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). 

j)Žiaci  v každom  ročníku  absolvujú  exkurzie  (1  až  2  dni  v školskom  roku)  na prehĺbenie,  upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. O ich využití rozhoduje 
vedenie školy na základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií 
a po  prerokovaní  v pedagogickej  rade. Pripravuje  a vedie  ich  učiteľ,  ktorého  vyučovací  predmet  najviac 
súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.

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

l)Výučba v štvorročných študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. 
ročníku  30  týždňov.  V ďalších  týždňoch  sa  realizujú  športovo-vzdelávacie  kurzy,  exkurzie  a  opakovanie 
učiva.

m)Environmentálnu  výchovu  ako  prierezovú  tému  štátneho  vzdelávacieho  programu  implementovať  do 
obsahu jednotlivých učebných predmetov.

1.n)Jednotlivé  témy  Národného  štandardu  finančnej  gramotnosti  implementovať  podľa  potrieb  žiakov  a 
vzdelávacích  podmienok  školy  do  obsahu  všeobecnovzdelávacích  a  odborných  predmetov  v  rámci 
finančného vzdelávania.
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13.6 UČEBNÝ PLÁN pre odbor: 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Platný od 1.9.2015 – začínajúc I.ročníkom

 Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola dopravná

Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

 Názov ŠkVP DOPRAVA

 Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 Kód a názov študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

 Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia 4 roky

 Forma štúdia denná

 Druh školy štátna

 Vyučovací jazyk slovenský jazyk

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a
 vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

 Všeobecné vzdelávanie 20 18 12 13 63
 Jazyk a komunikácia 7 7 7 9 30

 Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12

 Prvý cudzí jazyk a),b) 3 3 3 3 12

 Konverzácia v cudzom jazyku 1 1 1 3 6

 Človek  a hodnoty 1 1 - - 2

 Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2

 Človek a spoločnosť 2 2 1 - 5

 Dejepis 1 1 - - 2

 Občianska náuka 1 1 1 - 3

 Človek a príroda 2 1 - - 3

 Fyzika n) 2 1 - - 3

 Matematika a práca s informáciami 6 5 2 2 15

 Matematika a) 3 3 2 2 10

 Informatika a) 2 2 - - 4

 Aplikovaná matematika 1 - - - 1

 Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8

 Telesná a športová výchova a) 2 2 2 2 8

 Odborné  vzdelávanie 13 15 21 21 70

 Teoretické vzdelávanie 10 12 10 8 40

 Odborné kreslenie a) 2 - - - 2

 Strojníctvo n) 2 - - - 2

 Elektrotechnika a),d),n) 5 4 - - 9

Elektrotechnológia 1 1 - - 2

 Elektronika - 3 2 - 5

 Dopravná prevádzka n) - 2 - - 2

 Základy prenosu informácií - 2 - - 2

 Elektrotechnická spôsobilosť - - - 2 2
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Modul A

Zabezpečovacia a oznamovacia technika

 Počítačové systémy a siete a) - - 2 - 2

 Zabezpečovacia technika a) - - 3 3 6

 Oznamovacia technika a) - - 3 3 6

 Praktická príprava 3 3 9 11 26

 Elektrotechnické merania  a),d) - - 4 4 8

 Grafické systémy - - 2 2 4

Cvičenia z oznamovacej a zabezpečovacej 
techniky

- - - 2 2

 Prax a),d),n) 3 3 3 3 12

 Voliteľné predmety d) 0 0 2 2 4

 Aplikovaná elektronika a),d) - - - 2 2

 Informačné technológie - - - 2 2

 Sieťové technológie a),d) - - - 2 2

 Silnoprúdové zariadenia - - 2 - 2

 Ekonomika - - - 2 2

 Telekomunikačná technika a),d) - - 2 2 4

 Cvičenia z prevádzky a údržby a),d) - - - 2 2

 Technické aplikácie matematiky a),d) - - 2 - 2

 Spolu 33 33 33 34 133

 Účelové kurzy

 Kurz pohybových aktivít v prírode 15/25 15/25 - - 30/50

Kurz na ochranu života a zdravia 12 12 18/30 - 42/54 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30

Maturitná skúška - - - 1

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

7 4 4 6

Súvislá prevádzková prax h) - 2 2 -

Účasť na odborných akciách - 1 1 -

Spolu týždňov 40 40 40 37

P  oznámky:  
a)Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy a súčasne platnej legislatívy.

b)Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský.

c)Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, alebo klasifikujú podľa platného metodického pokynu.

d)Predmet má charakter cvičení, alebo obsahuje cvičenia.

e)V predmete  telesná  výchova  možno  vyučovať  jednu  hodinu  týždenne  aj  v popoludňajších  hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

f)Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. ročníku v rozsahu 
v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, 
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schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (počet pracovných dní 10, počet hodín 
za jeden deň 6).

g)Organizácia  a obsah voliteľných  predmetov je  v rámci  právomocí  riaditeľa  školy.  Žiaci  si  môžu vybrať 
voliteľné  predmety  v rozsahu  vymedzenom učebným plánom. O ich  využití  rozhoduje  vedenie  školy  na 
základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania  podľa  návrhu predmetových komisií  a po prerokovaní 
v pedagogickej rade.

h)Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne na vnútornú a vonkajšiu 
diferenciáciu štúdia na strednej škole.  O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade.

i)Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v 
prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a 
zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom 
ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú 
súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 
rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 
piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so 
zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). 

j)Žiaci  v každom  ročníku  absolvujú  exkurzie  (1  až  2  dni  v školskom  roku)  na prehĺbenie,  upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. O ich využití rozhoduje 
vedenie školy na základe vlastnej  koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií 
a po  prerokovaní  v pedagogickej  rade. Pripravuje  a vedie  ich  učiteľ,  ktorého  vyučovací  predmet  najviac 
súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.

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

l)Výučba v štvorročných študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. 
ročníku  30  týždňov.  V ďalších  týždňoch  sa  realizujú  športovo-vzdelávacie  kurzy,  exkurzie  a  opakovanie 
učiva.

m)Environmentálnu  výchovu  ako  prierezovú  tému  štátneho  vzdelávacieho  programu  implementovať  do 
obsahu jednotlivých učebných predmetov.

n)Súčasťou  profilácie  absolventa  ktorý  sa  pripravuje  na výkon  povolania  a činnosti  v oblasti  prevádzky 
a ekonomiky dopravy v  cestnej doprave a preprave, je možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny 
"C", a to počas štúdia v nadväznosti na predmet technika jazdy. 

o)Jednotlivé  témy  Národného  štandardu  finančnej  gramotnosti  implementovať  podľa  potrieb  žiakov  a 
vzdelávacích  podmienok  školy  do  obsahu  všeobecnovzdelávacích  a  odborných  predmetov  v  rámci 
finančného vzdelávania.

Školský vzdelávací program Doprava
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen
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