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2. ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ 

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: 

 

Platnosť ŠkVP 

Dátum 

Revidovanie ŠkVP 

Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

01. 09. 2008  
01.09.2009– 

15.10.2009 

 
Úprava ŠkVP v zmysle platných právnych noriem 

Vo vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť 

zmena názvu vyučovacieho predmetu náuka o spoločnosti 

na občianska náuka 

Vo vzdelávacej oblasti „ Účelové kurzy/cvičenia“ zmena 

názvu kurzu „Ochrana človeka a prírody“ na „Ochrana 

života a zdravia“ 

Zmena znenia poznámok v závislosti od všeobecne 

záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hodnotenia a 

klasifikácie 

01. 09. 2009 
  

01. 09. 2010 09.03.2010– 

15.06.2010 

Úprava ŠkVP v zmysle platných právnych noriem 

Zmena názvu vyučovacieho  predmetu telesná  výchova 

na telesná a športová výchova 

Doplnenie  a úprava  poznámok  v závislosti  od 

všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 

hodnotenia a klasifikácie 

Zosúladenie počtu vyučovacích hodín medzi rámcovým 

učebným plánom a školským učebným plánom 

Vytvorenie poznámok pre každý študijný odbor 

01. 09. 2011 25.08.2011 Zmena voliteľných predmetov 

 

01. 09. 2012 

 

27.08.2012 
 

Aktualizácia ŠkVP 

Zmena kódu študijného odboru 

Úprava a doplnenie poznámok k učebnému plánu – 

pomaturitné štúdium 

01. 09. 2013 27.08.2013 Aktualizácia ŠkVP 

Úprava  učebného  plánu   študijného   odboru   .Úprava   

v zmysle platných noriem vo vzdelávacej oblasti formou 

rozdelenia Človek, hodnoty a spoločnosť na vzdelávaciu 

oblasť Človek a hodnoty (etická výchova, náboženská 

výchova) a Človek a spoločnosť (dejepis, občianska 

náuka). Vo vzdelávacej oblasti Človeka príroda predmet 

ekológia nahradená predmetom geografia. V učebnom 

pláne je vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia prvý 

cudzí jazyk a druhý cudzí jazyk je vo voliteľných 

predmetoch. Zmena je v počte disponibilných hodín z 30 

na 28 týždenne. Kurz na ochranu života vychádza z osnov. 

 
01. 09.2015 

25.08.2015 Inovovanie ŠkVP v rámci projektu „Nové formy 

vzdelávania pre potreby trhu práce“ s kódom 

ITMS 26110130606, v rámci opatrenia Premena tradičnej 

školy na modernú, Operačného programu Vzdelávanie. 
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01.09.2015 

 

 

 
01.09.2015 

01.09.2017 

 

 

 
25.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018 

02.09.2019 

Zmena názvu školy Súkromná pedagogická a sociálna 

akadémia EBG na Súkromná stredná odborná škola 

pedagogická EBG Rozhodnutím MŠ SR číslo 2017- 

10368/30010:2-10HO s účinnosťou od 1.9.2017. 

 

Zmena: 
Úprava učebného plánu študijného odboru. V učebnom 

pláne je vo vzdelávacej oblasti  Jazyk a komunikácia jeden 

cudzí jazyk, anglický jazyk alebo nemecký jazyk. 

Vyučovacie hodiny použité na rozšírenie počtu hodín pre 

predmety pedagogika, matematika, rozšírenie predmetov 

vo vzdelávacej oblasti Praktická príprava o predmet 

sociálno-psychologický výcvik. 

 

Zmena: 

1. Aktualizácia vzdelávacích štandardov pre študijný 

odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v 

časti Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné 

odbory učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 

Odôvodnenie: 

a) Aktualizácia obsahu štátneho vzdelávacieho programu v 

časti „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“ v 

nadväznosti na nový Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý 

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016- 

17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016. 

 

Zmena: 

1. Aktualizácia výkonových štandardov v časti Odborné 

kompetencie. Vypustenie obsahového štandardu pre 

teoretické vzdelávanie „Cudzí jazyk v odbore“ zo 

vzdelávacích štandardov pre všetky študijné odbory 

pomaturitného kvalifikačného štúdia v časti Vzdelávacie 

štandardy špecifické pre študijné odbory 76 Učiteľstvo. 

2. Aktualizácia vzdelávacích štandardov pre študijný 

odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v 

časti Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné  

odbory učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

3. Aktualizácia rámcových učebných plánov pre externú 

formu štúdia z dôvodu skvalitnenia praktického 

vyučovania žiakov. 

Odôvodnenie 

a) Vypustenie povinného odborného cudzieho jazyka z 

dôvodu skvalitnenia odbornej prípravy v súlade s profilom 

absolventa. 

b) Aktualizácia obsahu štátneho vzdelávacieho programu 

časti „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“ v 

nadväznosti na nový Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý 

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej  republiky dňa  6.  júla  2016  pod číslom 2016- 
17780/27322:1-10A0 platnosťou od 1. septembra 2016. 
 
Úprava identifikačných údajov – zmena riaditeľa školy 
 
Úprava identifikačných údajov – aktualizácia kontaktov pre 
komunikáciu so školou. 
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3. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre 

študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo vychádzajú z cieľov 

stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom 

programe pre skupinu štvorročných študijných odborov 76 Učiteľstvo. Poslanie školy vyplýva 

aj z komplexnej analýzy školy. 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich 

k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre 

rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej 

činnosti. 

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a 

vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 

emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho 

správania, etiky, sebaregulácie, ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a 

svoj rozvoj a tvorivosť. 

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na: 

 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom: 
 

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a 

voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako 

formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných 

jedincov,

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

vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu,

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

zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,

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

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

 
Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

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

 
 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 

medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 

vyučovania,

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka získaním kvalifikovaných učiteľov pre 

výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho 

jazyka v zahraničí,

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej 

učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 

informačných technológií,

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v ponúkaných 

študijných odboroch,

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov,

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom 

a praktickom vyučovaní,

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.

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

 
 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.

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

 
 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom - 

rodičom,

 rozvíjať  tímovú spoluprácu  medzi  žiakmi  budovaním prostredia  tolerancie radosti z 

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

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

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie 

v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd,

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,

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

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 

práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie 

sa,

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

 presadzovať zdravý životný štýl,

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

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

princípe partnerstva s cieľom: 

 

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a 

voľnočasových aktivít,

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

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja 

záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej 

praxe,

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania,

 spolupracovať s podnikmi poskytujúcimi sociálne služby,

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

poznatky,

 spolupracovať s materskými školami v Brezne a okolí a so školskými  klubmi detí, s 

materskými školami v Žiari nad Hronom a okolí a so školskými klubmi detí, spoznávať 

prácu učiteliek a vychovávateliek s ohľadom na budúcu profesiu našich žiakov,

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, dobrovoľníckymi a rôznymi inými organizáciami a 

účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.
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e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom: 

 
 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,

 zriadiť špeciálnu odbornú učebňu na výučbu tvorivej dramatiky, metodiky literárnej a 

jazykovej výchovy v Brezne a v Žiari nad Hronom,

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko v Brezne,

 zriadiť spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych partnerov,

 upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činností školy vzhľadom na realizáciu 

kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií,

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 

zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.
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4. STUPEŇ VZDELANIA ABSOLVENTOV 
 
 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3A 

Vyučovací jazyk slovenský 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium 

nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok 

prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom stupni 

vzdelania 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí, certifikát z 

nemeckého jazyka (po absolvovaní ročného študijného pobytu) 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa 

v pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, 

vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, 

pomocní učitelia v materskej  škole,  pedagogickí pracovníci v 

školách,  centrách voľného času, súkromní podnikatelia v 

oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia 

v detskom domove, domove mládeže 

Možnosti ďalšieho štúdia pomaturitné štúdium, študijné programy prvého stupňa 

vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy 

zamerané na rozšírenie kvalifikácia, jej zmenu alebo zvýšenie 

 

 

4.1 Zdravotné požiadavky na žiaka 
 

Na prijatie do študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo môžu 

byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 
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 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha 

hrubej a jemnej motoriky),

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami 

(varixy),

 prognosticky závažným ochorením kože horných končatín,

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej práci,

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby)

 poruchou reči.

 

 
4.2 Základné podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
Absolventi študijného  odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo samostatne 

vykonávajú odborné činnosti vo výchove a vzdelávaní v školách i vo voľnom čase, vo vzdelávacích, 

kultúrnych, sociálnych zariadeniach. Výkon povolaní nadväzujúcich na študijný odbor skupiny 76 

Učiteľstvo je spojený so všeobecným rozhľadom, osobnostnými predpokladmi. Učitelia a 

vychovávatelia využívajú pedagogické a psychologické poznatky pri riešení odborných problémov, 

výchovne vplývajú na formovanie osobnosti jedincov, zohľadňujú špecifiká výchovy a integrácie detí a 

klientov zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutých. Dôležitým predpokladom úspešného 

výkonu povolaní je kladný vzťah k ľuďom, tolerancia, empatia, prosociálne správanie. Sú komunikačne 

zruční, výreční, majú kultivované vystupovanie a prejavy, vyznačujú sa vysokým stupňom sebaregulácie 

a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Úspešný výkon povolaní učiteľov a vychovávateľov 

predpokladá primerané schopnosti v oblasti výtvarnej, hudobnej a pohybovej výchovy, samozrejmosťou 

je intaktný rečový a písomný prejav. Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje 

všeobecný lekár pre deti a dorast. 

Telesné postihnutie Pre prijatie uchádzača do študijného odboru sa vyžaduje 

dobrý zdravotný stav. Uchádzači nesmú trpieť vážnymi 

chorobami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest a 

nervového systému. 

Mentálne postihnutie Študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s mentálnym 
postihnutím. 

Zrakové postihnutie Študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s vážnym 

zrakovým postihnutím, slabšie poruchy korigované 

okuliarmi sú prípustné. Vhodnosť vzdelávania v odbore 

posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 

postihnutia a narušenia. 

Sluchové postihnutie Študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s vážnym 

sluchovým postihnutím, nakoľko dominuje práca s 

ľuďmi, kontakt s nimi. Slabšie poruchy sú prípustné. 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a 

príslušné školské zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a 

narušenia. 
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Špecifické poruchy učenia Žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia 

(dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia ai.) je možné integrovať 

do výchovno-vzdelávacieho procesu študijného odboru 

po komplexnom posúdení a následnom odporúčaní 

psychológom a špeciálnym pedagógom s individuálnym 

vzdelávacím programom, v ktorom sa zohľadnia ich 

špecifiká a osobitosti. Pričom sa tiež zoberie do úvahy 

ich motivácia a záujem o prácu s ľuďmi, pozitívne 

osobnostné vlastnosti, schopnosť empatie, tolerancie k 

odlišnostiam a sociálnej starostlivosti o klientov. 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(SZP) 

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú 

fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon príslušných 

povolaní. Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, 

motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu k práci, 

povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvoj 

profesijných záujmov. V spolupráci školy s územnou 

samosprávou a ÚPSVaR možno získať pre žiakov 

príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, 

stravovanie. 

Mimoriadne nadaní žiaci Je spoločensky prospešné, ak sa o tento študijný odbor 

uchádzajú nadaní žiaci so záujmom o prácu v sociálnej 

starostlivosti. Výučba sa u nich môže organizovať formou 

individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa 

vypracujú podľa reálnej situácie (možnosť absolvovania 

odboru v skrátenom čase, príprava na ďalšie vzdelávanie v 

nadväznom študijnom odbore, prípadne príprava na 

podnikanie v relevantnej oblasti). 

 

5. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG so sídlom v Brezne je strednou 

odbornou školou, ktorá vznikla 1. septembra 2006. Vyučujú sa v nej študijné odbory 

ukončené maturitnou skúškou, pomaturitné kvalifikačné odbory ukončené maturitnou 

skúškou a špecializačné štúdium ukončené absolventským diplomom. V škole študujú žiaci 

po ukončení 9. ročníka základnej školy, ale aj absolventi pedagogických akadémií, stredných 

odborných škôl, gymnázií. 

Pri svojom vzniku otvorila štúdium v odbore vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť. 

Štvorročné štúdium je orientované na sociálnu činnosť a opatrovateľstvo, poskytuje poznatky 

z oblasti zdravovedy, psychológie, pedagogiky. Všetky výchovy sú vyučované s metodikou. 

Odbor je obsahovo orientovaný na požiadavky nemecky hovoriacich krajín. Absolventi s 

dobrými jazykovými schopnosťami, ktorí budú mať záujem, môžu po ročnej praxi v odbore 

požiadať o uznanie vzdelania v Nemecku. Certifikáty z nemeckého jazyka a zvláštnej 

odbornej spôsobilosti dostatočne pomôžu absolventom pri hľadaní vhodného pracovného 

miesta doma i v zahraničí. 

V školskom roku 2007/2008 škola otvorila nové maturitné i pomaturitné kvalifikačné 
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odbory: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - orientovaný na zámernú a 

cieľavedomú výchovu a vzdelávanie detí od 2 rokov až po vstup do základnej školy. V tomto 

odbore sú pripravovaní pedagógovia do materských škôl, školských klubov detí a materských 

centier, ktoré budú v budúcnosti vznikať v jednotlivých obciach a mestách, kde absolventi 

môžu nájsť svoje uplatnenie. Absolventi môžu študovať na obsahovo príbuzných vysokých 

školách, alebo si zvýšiť vzdelanie pomaturitným kvalifikačným štúdiom v odbore špeciálna 

pedagogika . 

Pomaturitné kvalifikačné a špecializačné odbory vyučované externou formou boli 

navrhnuté v závislosti od potrieb spoločnosti a trhu práce. Sú určené pre absolventov SPSA, 

ale aj iných stredných škôl. Rozširujúce odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou. 

Od školského roku 2008/2009 škola ponúka vzdelávanie aj v odbore sociálno – výchovný 

pracovník. Pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými 

teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať 

kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti. 

Po ukončení štúdia v našej škole sa môžu absolventi zapojiť do pracovného procesu na 

Slovensku i v zahraničí, kde aj v zariadeniach našich partnerských organizácií (domovoch 

sociálnych služieb, domovoch dôchodcov) budú využívať svoje zručnosti získané štúdiom vo 

zvolenom odbore. 

V rámci obsahovej prestavby školstva svoje aktivity zameriavame na posilnenie praktickej 

zložky, aby jej budúci absolventi boli pripravení podľa požiadaviek praxe. Aj v zavádzaní 

nových študijných odborov chceme byť flexibilní v súlade s požiadavkami trhu práce. 

 

5.1 Swot analýza 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme 

identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme 

zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu 

úroveň, identifikovali sme množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov. 

Môžu sa uplatniť v rôznych pracovných pozíciách ako učitelia v materských školách, v 

materských centrách, vychovávatelia v školských kluboch detí, detských domovoch, súkromní 

podnikatelia v oblasti opatrovania, ako opatrovatelia v denných stacionároch, domovoch 

dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, súkromní podnikatelia v oblasti sociálnych služieb, 

pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníčky obecných a mestských úradov 

vo svojom bydlisku, v sociálnej sfére. 
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Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 
 

 nadregionálna pôsobnosť školy

 kvalifikované ľudské zdroje

 odborná úroveň vyučovania

 ochota pedagogických zamestnancov o kontinuálne vzdelávanie

 záujem žiakov ZŠ o štúdium našich študijných odborov

 uplatnenie absolventov školy na trhu práce

 dobrá pripravenosť absolventov pre prax, alebo na štúdium VŠ

 ponuka vzdelávania v zhode s požiadavkami trhu práce

 prepojenie školy s praxou s MŠ v priestoroch školy

 aktívne zapájanie sa do aktivít mimo vyučovania, rozvoj záujmovej činnosti

 žiakov, podpora mobilít žiakov

 rozvíjanie talentovaných žiakov v oblasti športu, hudby, literárnej, výtvarnej

a dramatickej oblasti

 dobrá spolupráca so základnými školami  v regióne v rámci odbornej praxe

 diferencované vyučovanie cudzích jazykov, možnosť získať certifikát z NJ

 ponuka zahraničnej praxe, fungujúce partnerstvo so školami podobného 

zamerania v nemeckom Magdeburgu

 kvalitná spolupráca s VŠ v rámci priebežnej a súvislej praxe

 zviditeľňovanie školy na verejnosti prostredníctvom spoluorganizovaním rôznych

 akcií

 
Slabou stránkou školy je: 

 

 slabá možnosť zamestnania v regióne

 nedostatok učebných pomôcok, najmä hudobných nástrojov

 nedostatočné priestory telocvične a jej vybavenie v Brezne

 nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách žiakov

 nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo ZŠ

 
Príležitosti školy signalizujú 

 

 dostupnosť zahraničných kontaktov, partnerstvo so školami

 možnosť vzdelávania učiteľov v metodickom pedagogickom centre
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 možnosť získať finančné prostriedky z existujúcich fondov EÚ, nadácií a grantov

 zapojenie informačných technológií do výučby cudzích jazykov, odborných predmetov

 organizovanie spoločných workshopov stredných škôl

 vypracovanie stratégie rozvoja školy a celoživotného vzdelávania

 zosúladenie odborných kompetencií žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 

zamestnávateľov

 rozšírenie spolupráce s inštitúciami zamestnávajúcimi absolventov školy

 zapájanie sa do projektov so školami v zahraničí – zlepšenie jazykovej zdatnosti

 využívanie ponuky MPC na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 
Prekážky v rozvoji školy sú 

 

 nepriaznivý demografický vývoj

 odchod kvalifikovaných absolventov z regiónu

 nedostatok finančných prostriedkov na škole ovplyvňuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho 

procesu

 nesúlad vzťahu školy so svetom práce, obmedzená kapacita trhu práce z dôvodu poklesu 

počtu predškolských a školských zariadení

 nekoordinované otváranie nových študijných odborov v regióne

 
5.2 Charakteristika školy a pedagogického zboru 

 
Brezno - budova, v ktorej škola sídli, je budovou bývalej základnej školy.  V súčasnosti v 

našej škole študuje 80 žiakov denného štúdia v 4 triedach, 101 žiakov pomaturitného štúdia v 

štyroch triedach. Škola má 6 kmeňových učební, štyri odborné – počítačová, jazyková učebňa, 

učebňa hudobnej, dramatickej výchovy, učebňa výtvarnej výchovy, telocvičňu a basketbalové 

ihrisko. 

V rámci projektu „Nové formy vzdelávania pre potreby trhu práce“ s kódom 

ITMS 26110130606, v rámci opatrenia Premena tradičnej školy na modernú, Operačného 

programu Vzdelávanie sme školu vybavili modernou didaktickou technikou- dve interaktívne 

tabule, dataprojektor, projektor, notebook, 10 kusov počítačov, grafický lis, odborná literatúra 

– 80 kusov. 

V budove školy sídli Súkromná materská škola EBG, s ktorou máme spoločného 

zriaďovateľa. V SMŠ žiaci odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

nadobúdajú praktické skúsenosti vo svojom odbore. 
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Na stravovanie využívajú žiaci priestory jedálne SOŠTaS. 

Na oddych a voľnočasové aktivity sme vybudovali vo vonkajších priestoroch oddychové 

zóny, resp. športové a rekreačné zóny vytvorením a rekonštrukciou športovísk a vytvorením 

tzv. „zelenej zóny“ slúžiacej na oddych a regeneráciu, ale i na vyučovanie v exteriéroch školy. 

Zrekonštruovali a doplnili sme zariadením všetky učebne, doplnili sme pomôcky do odbornej 

učebne pre odbornú prax, zriadili sme spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov, 

zahraničných partnerov, ktorá zároveň slúži ako seminárna miestnosť, kabinet výchovného 

poradcu. 

 
Elokované pracovisko školy v Žiari nad Hronom sídli v prenajatých priestoroch 

Mestského domu kultúry. Má vytvorené štyri kmeňové učebne, telocvičňu, odbornú učebňu 

IKT, hudobnej a výtvarnej výchovy, jazykovú učebňu. Študuje tu 99 žiakov denného a 91 

pomaturitného štúdia. 

 

5.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 
Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy. Manažment školy 

považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,

 prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT,

 prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu,

 motivovanie pedagogických zamestnancov k neustálemu sebavzdelávaniu, vzdelávaniu, 

zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti,

 zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

 sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru,

 prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny 

učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.

 prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov  atď.

 prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.



15  

 zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov,

 sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému,

 prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.  

 

5.4 Dlhodobé projekty a spolupráca školy s partnermi 

 
Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych 

časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti od 

možností a daného učiva. Naša škola využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR, 

reagujeme na rôzne aktuálne výzvy prípravou nových projektov. Škola je zapojená do 

projektov Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – 

vzdelávacie predmety, Rozvoj stredného odborného vzdelávania. 

 
Žiaci tretieho ročníka sa zúčastňovali na projektoch ERASMUS +, ktoré boli zamerané na 

realizáciu zahraničnej praxe študentov. Spolupracovali sme v medzinárodných projektoch 

Leonardo da Vinci  – partnerstvá Pro care a Pro care career a VICOVET. 

Výstupy z týchto projektov prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v 

oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania, zvyšovaniu počítačovej gramotnosti 

žiakov a učiteľov, pomôžu žiakom nadobudnúť, prípadne si obohatiť kľúčové kompetencie, 

ktoré získajú štúdiom na našej škole. 

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

vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných 

školách“, ktorého cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia žiakov. 

Pre odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo organizujeme projekt 

Rozprávkový apríl, v ktorom nadviažu kontakty s materskými  školami  v Brezne a okolí a v 

práci s deťmi si precvičia svoje dramatické a výtvarné umenie. 

V rámci priamej projekčnej činnosti žiakov škola realizuje projekty v jednotlivých 

ročníkoch 

 1.roč. Tvorivé dielne – pre predprimárne vzdelávanie pri príležitosti MDD

 2.roč. Za dobrú radu alebo adoptuj si starého rodiča

 3.roč. KomPrax – kompetencie pre prax
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V rámci projektu „Nové formy vzdelávania pre potreby trhu práce“ s kódom 

ITMS 26110130606, v rámci opatrenia Premena tradičnej školy na modernú, Operačného 

programu Vzdelávanie sme v aktivite Ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného 

rozvoja pedagogických zamestnancov vyškolili 14 učiteľov – Interaktívne technológie vo 

vyučovacom procese, Inovačné vzdelávanie – Rozvoj profesijných kompetencií žiakov 

prostredníctvom pedagogickej praxe, Nadobudnutie praktických kompetencií – 

orientácia na trhu práce. Troch učiteľov sme vyškolili v téme Vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

a piatich Inovácia jazykového vzdelávania. 

Šiesti pedagogickí pracovníci vypracovali metodické príručky pre predmety metodika 

hudobnej, výtvarnej, telesnej, literárnej a jazykovej výchovy, metodika edukačných činností 

a pedagogickú prax. Vytvorili učebné texty z uvedených predmetov, ktoré boli podkladom 

pre vytvorenie didaktických testov a interaktívnych cvičení. 

Pre vyučovanie metodík a pedagogickej praxe sme zakúpili interaktívny výučbový softvér. 

 

 

Medzinárodná spolupráca 
 

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Nemecku. Cieľom tejto spolupráce 

je: 

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

a skúseností.

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

 Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).

 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.

 Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl.

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.

Naša škola je partnerom pri medzinárodných výmenných projektoch v oblasti nadnárodnej 

spolupráce. Zapája sa do výziev na realizáciu projektov z fondov Európskej únie i niektorých 

ďalších (Otvorená škola, Konto Orange a pod.) Aj napriek tomu, že v niektorých prípadoch 

nebola úspešná, realizuje projekty z vlastných zdrojov – napr. projekt Bližšie k človeku, 

zameraný na získanie zručností v práci s nemobilnými a telesne handicapovanými klientmi. 

SSOŠP EBG aktívne spolupracuje s organizáciami na regionálnej i medzinárodnej úrovni, 

aktívne participuje aj na projektoch svojho zriaďovateľa – EBG, spolupracuje s partnerskými 

školami v Magdeburgu, Halle, Brandenburgu a Lipsku. Organizujeme i v budúcnosti budeme 

organizovať výmenné stáže študentov s týmito školami. Pri nich umožníme študentom získať 
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pracovné skúsenosti v krajinách európskej únie, rovnako rozvíjať komunikačné zručnosti v 

cudzom jazyku. 

Spolupráca s rodičmi 
 

Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a 

konzultáciami s vyučujúcimi. Zároveň sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o 

pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy alebo priamo e-mailom. 

Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým 

pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. 

 

Spolupráca so sociálnymi partnermi 
 

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

vyučovania s ďalšími partnermi: Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb Luna 

v Brezne, s ktorým sme realizovali projekt Bližšie k človeku. Naši žiaci poskytli obyvateľom 

DDaDSS svoje služby počas niekoľkých mesiacov ako výpomoc a zároveň nadobudli 

praktické skúsenosti v práci s imobilnými klientmi, ďalej spolupracujeme aj s ostatnými 

domovmi v Brezne a okolí (DD Kotva – spoločná práca, výpomoc pri obnove areálu školy, 

DDaDSS Hron Dubová a špecializované zariadenie Tereza Hronec - pri rôznych 

príležitostiach ako príprava programu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a iné. 

Naši žiaci vykonávajú pedagogickú prax v materských školách a školských kluboch detí  

v Brezne, a v Žiari nad Hronom, v zariadeniach sociálnych služieb mesta Brezno, Žiar nad 

Hronom a okolie. Spolupracujeme s policajným zborom v Brezne aj v Žiari nad Hronom pri 

organizovaní prednášok (preventívna protidrogová prednáška) so zriaďovateľom pri napĺňaní 

vízie školy, s partnerskými organizáciami v nemeckom Magdeburgu, Halle a Lipsku pri 

výmene študentov a skúseností, s pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci 

preventívnych opatrení, a pod. 

 

Spolupráca s inými partnermi 
 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. 

Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odbornej praxe, materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, 

sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa 

zúčastňujú aktivít školy a aktívne pôsobia v rámci odbornej praxe ako inštruktori. Poskytujú 

škole neoceniteľné informácie – odporúčajú študijné texty, ktoré suplujú  nedostatok učebníc 
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a podieľajú sa na formovaní zručností študentov počas praxe prezentáciou požiadaviek 

zamestnávateľských subjektov na žiakov – potenciálnych zamestnancov. Spolupracujú pri 

štruktúrovaní odbornej praxe, poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie a 

sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách v oblastiach, ktoré študenti študujú. 
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6. POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU – DĹŽKA 

ŠTÚDIA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Školský vzdelávací program obsahuje základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v 

praktických činnostiach pre materskú školu a výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase. Ide o 

základné odborné činnosti, ktoré sú zamerané na plánovanie, prípravu, organizáciu, realizáciu a 

hodnotenie edukačnej práce. Cieľom školského vzdelávacieho programu je výchova budúcich 

kvalifikovaných odborníkov pre predprimárnu edukáciu a edukáciu v školských zariadeniach. 

Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na 

komplexné riešenie odborných predmetov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa 

na prácu v nových podmienkach, v závislosti od trhu práce, pre uplatňovanie nových koncepcií, 

metód, foriem, postupov, činností. Školský vzdelávací program obsahuje škálu činností 

zameraných na prácu s deťmi predškolského a školského veku. Podstatou programu je rozvoj 

osobnosti dieťaťa a žiaka, poznanie jeho špecifík a možností práce v rámci integrácie detí 

postihnutých a zdravotne oslabených, zvládnutie obsahu, metodík, metód a foriem práce. Dôraz sa 

kladie na etické aspekty vykonávanej práce, na formovanie osobnostných kvalít nevyhnutných na 

úspešné zvládnutie a vykonávanie nimi zvolenej profesie.  

Predpokladom prijatia na štúdium v študijnom odbore 7646M učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo je splnenie podmienok prijímacieho konania. Súčasťou prijímacieho konania je 

overenie jazykových, hudobných, výtvarných a pohybových schopností. K ďalším podmienkam 

prijatia patria úspešné ukončenie základnej školy a zdravotná spôsobilosť uchádzačov. Pri 

prijímaní na štúdium sa započítavajú aj výsledky testovania žiakov 9. ročníka a umiestnenia v 

predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich so študijným odborom. Kritériá na prijatie sa 

v súlade s platnou školskou legislatívou každoročne aktualizujú a po prerokovaní a schválení v 

pedagogickej rade školy sa zverejňujú na informačnej tabuli v budove školy a na internetovej 

stránke školy.  

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

kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná 

zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

ovládanie  oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v 

bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 

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

nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť 
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pedagogiky, psychológie, spoločenskej komunikácie, biológie a starostlivosti o zdravie a pod. 

V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti vo svojom odbore. 

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a 

profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. 

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

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

spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód 

(samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. 

Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo 

brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti 

a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na 

osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických 

názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. 

Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a 

heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného 

pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a 

života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez 

pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútornej potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť a sú 

tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký 

dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, 

riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované 

metódy sú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické 

prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností 

vyučujúcich učiteľov. 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Školskej ulici č. 5 v Brezne a v 

elokovanom pracovisku na Námestí Matice slovenskej č. 23 v Žiari nad Hronom. 

Praktická príprava prebieha v 1. 2. a 3. ročníku v materských školách a inštitúciách, ktoré 

sú našimi kmeňovými partnermi v meste Brezno, Žiar nad Hronom a v ich okolí. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie 

je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola rozvíja 

aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 

rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 

riešiť problémy a správať sa zodpovedne. 
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Školský vzdelávací program Výchovná a humanitná činnosť je určený pre uchádzačov s 

dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať 

formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracúvajú podľa reálnej 

situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s 

ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne 

potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Študijný 

odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nie je vhodný pre žiakov 

s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami reči a s vážnym telesným narušením. Pre 

tento odbor nie je možné prijať žiaka oslobodeného od telesnej výchovy. 

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

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

odborné vedomosti a zručnosti prezentujú na mnohých akciách, ktoré organizuje škola, rôzne 

inštitúcie v meste a okolí. Týchto aktivít sa zúčastňujú aj učitelia všeobecných a odborných 

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

žiakov je oceňovaná tak zo strany školy, ako zo strany partnerov. V rámci pomoci a ochrany 

životného prostredia sa žiaci zapájajú do separovania komunálneho odpadu v škole a do 

zbierania elektroodpadu v rámci Recyklohier. Veľké množstvo záujmových krúžkov 

(jazykové, športové a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas. 
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6.1 Základné údaje o štúdiu 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Vyučovací jazyk slovenský 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium 

nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok 

prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom stupni 

vzdelania 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí, certifikát z 

nemeckého jazyka (po absolvovaní ročného študijného pobytu) 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa 

v pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, 

vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, 

pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí  pracovníci v 

školách, centrách voľného času, súkromní podnikatelia v 

oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia 

v detskom domove, domove mládeže 

Možnosti ďalšieho štúdia pomaturitné štúdium, študijné programy prvého stupňa 

vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy 

zamerané na rozšírenie kvalifikácia, jej zmenu alebo zvýšenie 
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7. PROFIL ABSOLVENTA 

 
7.1 Charakteristika absolventa 

 

Absolventi školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo 

pre materské školy a vychovávateľstvo sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným 

profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove a vo 

výchove vo voľnom čase, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné 

vzdelanie.  

Náročnosť profesie v danej oblasti vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle 

odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolventi 

poznajú základné pedagogické a psychologické zákonitosti svojho odboru a vedia ich 

prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Vplývajú na formovanie osobnosti 

jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a senzomotorickej, čo predpokladá 

ovládanie príslušných metód a metodík práce s rôznymi vekovými kategóriami. Rešpektujú 

ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín a zodpovedne využívajú získané informácie. 

Uplatňujú špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne 

postihnutých. Sú schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, 

zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou 

súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti 

práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane 

starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. 

V správaní absolventov študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Sú 

pripravení pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, sú 

komunikatívne zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované 

vystupovanie a prejavy. Vyznačujú sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, 

schopnosťou spolu-práce. Majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný 

rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Sú naklonení a otvorení novým 

trendom a metódam v danej profesii.  

Absolventi školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo 

pre materské školy a vychovávateľstvo majú predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a 

rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a 

demokracie. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na 
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základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Odborná 

stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto typu strednej školy mohol ďalej 

pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni. 

 

7.2 Kompetencie absolventov 
 

Absolventi študijných odborov študujúci podľa tohto školského vzdelávacieho programu 

po absolvovaní vzdelávacieho programu disponujú týmito kompetenciami: 

 

Kľúčové kompetencie 

 
a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 
Absolvent má: 

 

- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 

- komunikovať zreteľne a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 

- formulovať  svoje  myšlienky  zrozumiteľne  a súvisle,  v písomnom  prejave  prehľadne a 

jazykovo správne, 

- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje, 

- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa 

potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie, 

- chápať  výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a 

prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 

- spracovávať bežné administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 

- dodržiavať jazykové a štylistické normy, 

- používať odbornú terminológiu a symboliku, 

- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 

- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 

- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať, 

- ovládať užívateľské operácie na počítačina úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre celoživotné vzdelávanie, 

- rozvíjať svoju tvorivosť, 

- využívať informačné zdroje poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 

 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
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Absolvent má: 
 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania 

a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje, 

- určovaťvážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste, 

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

orientácie a životných podmienok, 

- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany 

iných ľudí, prijímať rady a kritiky, 

- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

- zmerať vlastnú činnosť na dodržiavanie osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného 

cieľa v pracovnom kolektíve, 

- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností, 

- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si 

vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

 
Absolvent má: 

 

- využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty problému, 

- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné na 

riešenie, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 

správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 

operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať a využívať ich pre optimálne riešenie 
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základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody 

navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 

 
d) Podnikateľské spôsobilosti 

 
Absolvent má: 

 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k 

zmeneným pracovným podmienkam, 

- využívať na učenie rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 

- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 

- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 

- mať  prehľad o možnostiach  uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a 

zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste, 

- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť  ich porovnávať so svojimi predstavami a 

reálnymi predpokladmi, 

- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 

- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach, 

- využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti  sveta práce, ako aj v 

oblasti vzdelávania, primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi,  

- prezentovať svoj odborný potenciál a svoje odborné ciele, 

- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 

- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 

- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 

- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 

- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 

- robiť aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, 

- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
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podnikania, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového 

prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 
Absolvent má: 

 

- ovládať počítač, poznať jeho základné časti a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 

- pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača, 

- pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre 

výkon povolania, 

- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

- učiť sa používať nové jednoduché aplikácie, 

- komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 

- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov, 

- ovládať základy grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť v 

praktickom živote, 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 

informáciám a byť mediálne gramotný.  

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 
Absolvent má: 

 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 

- rešpektovať,  že  telesná,  citová,  rozumová  i vôľová  zložka  osobnosti  sú  rovnocenné  

a vzájomne sa dopĺňajú, 

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

verejnom záujme, 

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

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii, 

- konať v súlade s morálnymi princípmi  a zásadami spoločenského správania, prispievať    

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

k identite druhých, 

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

- rešpektovať rôzne názory na svet, 

- chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja, 

- uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život a 

spoluzodpovednosť pri ochrane života a zdravia iných, 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom 

a svetovom kontexte, 

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

vytvorený pozitívny vzťah, 

- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboženských konfliktov, terorizmu, 

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

kontexte. 

7.3 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 
 

- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom 

prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

- v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať 

vedomosti o tvarosloví, 

- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 

- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 

- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede, 

- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 

- vyjadrovať sa vecne správne, jasne a zrozumiteľne, 

- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 

- čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť, 

- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 

- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu, 

- samostatne získavať  potrebné  informácie  z dostupných  zdrojov,  triediť  ich  a kriticky  
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k nim pristupovať, 

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

- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 

- schopnosť vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných 

všeobecných a odborných tém ústnym a písomným prejavom, 

- schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, 

zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 

- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, 

využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 

- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 

- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí, 

- využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých situáciách, 

ktoré súvisia s prírodovedou, 

- ovládať základné ekologické súvislosti a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 

nevyhnutnosť udržateľného rozvoja, 

- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím, 

- charakterizovať etiku práce, 

- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho 

politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 

- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu, 

- využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia s 

matematikou, 

- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky 

vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 

diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať. 

- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 

- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 

- osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu, 

- zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

životného štýlu, 

- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 
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7.4 Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 

 
Absolvent má: 

 

- aktívne používať pedagogické pojmy, ovládať ich súvislosti, 

- mať poznatky o školstve, školskej sústave, sociálnej oblasti a príslušnej legislatíve, 

- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 

- mať poznatky o metódach práce s príslušnou klientskou kategóriou svojho študijného 

odboru, 

- mať poznatky o zásadách práce s príslušnou klientskou kategóriou svojho študijného 

odboru 

- ovládať technologické postupy vo svojom odbore s využívaním poznatkov o 

technologických normách, 

- ovládať poznatky o charakteristike metód a alternatívnych metód používaných v 

slovenskom školstve i v zahraničí (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo), 

- ovládať poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku, 

- mať poznatky o nových trendoch vo svojom študijnom odbore 

- ovládať zásady spoločenskej komunikácie, 

- mať návyky z oblasti osobnej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh, 

- mať vedomosti o materiáloch, o ich zložení pre prípad manipulácie s opatrovanými 

klientmi a ostatnej manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 

- vedieť používať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie v 

prevádzkach a zariadeniach, 

- mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka, 

- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom 

kontakte s klientmi, 

- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

 
b) Požadované zručnosti 

 
Absolvent vie: 

 

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a 
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vystupovania, 

- aplikovať v praxi základné pedagogické, výchovné a sociálne aktivity a základné zásady 

marketingu, 

- uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad 

bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety, 

- zabezpečovať bežnú údržbu používaných pracovných prostriedkov, 

- preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 

- udržiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, 

- dodržiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

- orientovať sa v nových spôsoboch práce, v nových didaktických metódach, pomôckach. 

 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 
Absolvent sa vyznačuje: 

 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, adaptabilitou, kreativitou, 

disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou 

spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme, budovaním 

imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, dodržiavaním 

predpisov, dodržiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou 

za zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, 

schopnosťou sociálneho kontaktu, 

- odolnosťou voči senzorickej záťaži, 

- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
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8. UČEBNÝ PLÁN 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
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132 

 
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. RUP 
Disponibilné 

hodiny 

Všeobecné vzdelávanie 16 16 13 13 48 10 

Jazyk a komunikácia 7 7 7 9 24 6 

slovenský jazyk a literatúra a) b) d ) 3 3 3 3 12  

literárny seminár d), g) - - - 1 0 1 

cudzí jazyk a) c) d) g) 4 4 4 4 12 4 

seminár z cudzieho jazyka a) c) d) g) - - - 1 0 1 

Človek a hodnoty 1 1 0 0 2 0 

etická vých./náboženská vých. a), e) 1 1 - - 2  

Človek a spoločnosť 2 2 1 0 5 0 

dejepis 2 1 - - 3  

občianska náuka - 1 1 - 2  

Človek a príroda 1 1 1 0 3 0 

geografia 1 1 1 - 3  

Matematika a práca s informáciami 3 3 2 2 6 4 

matematika a) 2 2 1 1 4 2 

matematické predstavy - - 1 1 0 2 

informatika a) 1 1 - - 2  

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 0 

telesná a športová výchova a), f) 2 2 2 2 8  

Odborné vzdelávanie 17 17 20 20 56 18 

Teoretické vzdelávanie j) m) 12 12 11 11 30 16 

pedagogika 3 3 3 4 8 5 

psychológia 2 2 2 2 4 4 

špeciálna pedagogika - - 1 1 2  

sociálno-psychologický výcvik 1 1 - - 0 2 

biológia a starostlivosť o zdravie 2 2 2 - 4 2 

metodika hudobnej výchovy a) 2 2 1 1 4 2 

metodika literárnej a jazykovej výchovy 1 1 1 1 4  

metodika telesnej výchovy f) 1 1 1 1 4  

úvod do sveta práce - - - 1 0 1 

Praktická príprava m) 5 5 9 9 26 2 

tvorivá dramatika - - 2 2 4  

hra na hudobný nástroj a) 2 2 1 1 5 1 

výtvarná výchova 2 2 - - 4  

aplikovaná informatika a) - - 1 1 2  

metodika výtvarnej výchovy 1 1 1 1 3 1 

prax a), h) - - 4 4 8  

Spolu 33 33 33 33 
104 28 

132 

Účelové kurzy 7 dní 7 dní 3 dní - 17 dní  

kurz pohybových aktivít v prírode f), l) 5 dní 5 dní - - 10 dní 

kurz na ochranu života a zdravia k) - - 3 dní - 3 dní 

účelové cvičenia k) 2 dní 2 dní - - 4 dní 
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8.1 Poznámky k učebnému plánu 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo 

 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny. 

 

b) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny 

týždenne v každom ročníku. 

c) Vyučuje sa jazyk anglický a nemecký. Na vyučovanie rovnakej úrovne v jazyku 

možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried. 

d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

e) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v 

skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a v 2. 

ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie 

„absolvoval/-a“. Na vyučovanie etickej výchovy/náboženskej výchovy možno vytvárať skupiny 

žiakov z rôznych tried. 

 

f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb„ je predmet telesná a športová 

výchova. Možno ju vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových 

celkov. Povinnou súčasťou odborného predmetu telesná a športová výchova s metodikou je 

kurz plávania s metodikou, ktorého súčasťou je tiež kurz prvej pomoci. Kurz sa realizuje v 2. 

ročníku v rozsahu 5 pracovných dní. Riaditeľ školy môže presunúť kurz do iného ročníka. 

g) Disponibilné hodiny sú použité na predmety seminár z prvého cudzieho jazyka, 

literárny seminár, úvod do sveta práce, matematické predstavy, druhý cudzí jazyk a na 

prehĺbenie základného učiva v predmetoch prvý cudzí jazyk, psychológia, biológia, metodika 

hudobnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, hra na hudobný nástroj. 

h) Vyučovací predmet prax sa neklasifikuje v 1. polroku v 3. ročníku . Na vysvedčení 

žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“. Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú 

žiaci absolvujú počas štúdia v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní – 6 hodín za jeden deň,  

v 2. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní – 6 hodín za jeden deň, v 3. v rozsahu 15 

pracovných dní – 4 hodiny za jeden deň, v 4. ročníku v rozsahu 15 pracovných dní – 4 hodiny 

za jeden deň. 

i) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v odborných učebniach a 

pod.) a odbornej praxe. Na 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 

platných predpisov. 

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. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého 
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vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. 

k) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných 

odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými 

cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. 

a 2. ročníku priamo v teréne raz za polrok po 6 hodín. Samostatný kurz je organizovaný v 3. 

ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy a je súčasťou plánu 

práce školy. 

l) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku. V 1. ročníku je 

súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový (lyžiarsky) kurz. Realizuje sa 5 dní 

(7 hodín denne). V prípade nepriaznivých snehových podmienok môže riaditeľ školy 

presunúť kurz do iného ročníka. V 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný kurz 

pohybových aktivít v prírode – plavecký výcvik. Relizuje sa 5 dní (4 hodiny denne). 

m) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy. 
 

n) Žiaci všetkých ročníkov povinne účinkujú v speváckom zbore školy a povinne sa 

zúčastňujú na prehrávkach z hudobnej výchovy, ktoré sa realizujú minimálne dva krát za 

školský rok. Žiak si vylosuje skladbu, ktorú následne zaspieva a odohrá na oboch vyučovacích 

hudobných nástrojoch. Riaditeľ školy môže ospravedlneným žiakom určiť náhradný termín 

prehrávky. 
 

o) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

starostlivosti o životné prostredie. 

p) Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3.ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 

4. ročníku 30 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na 

športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, vo štvrtom ročníku na maturitné 

skúšky. 
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8.2 UČEBNÝ PLÁN 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – 2-

ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – večerné vzdelávanie 
 
 

Názov ŠkVP Výchovná a humanitná činnosť 

Kód a názov 76 Učiteľstvo 

Kód a názov učebného odboru 7649 N učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia večerná 

Druh školy odborná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 
Predmet 

 
1. ročník 

 
2. ročník 

Spolu za 

štúdium (min. 

768 hod.) 

Teoretické vzdelávanie 235 203 438 

Pedagogika 45 40 85 

Psychológia 45 40 85 

Špeciálna pedagogika 19 16 35 

Biológia a starostlivosť o zdravie 30 30 60 

Metodika hudobnej výchovy 20 15 35 

Metodika výtvarnej výchovy 20 15 35 

Metodika telesnej výchovy 20 15 35 

Metodika literárnej výchovy 20 15 35 

Aplikovaná informatika 16 17 33 

Praktická príprava 175 155 330 

Hra na hudobný nástroj 25 25 50 

Prax 100 70 170 

Seminár odbornej praxe 30 50 80 

Tvorivá dramatika 20 10 30 

Spolu 410 358 768 

Počet týždňov 33 30  

Súvislá prax v MŠ 90 0  

Súvislá prax v ŠKD 0 50  

Účelové kurzy    

Kurz pohybových aktivít v prírode 3 dni ----------- 40 



36  

8.3 Poznámky k učebnému plánu pre odbor 7649 N učiteľstvo pre MŠ a 

vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – večerné vzdelávanie: 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny. 
 

b) Počet týždenných vyučovacích hodín je 12 v jednom ročníku štúdia, za celé štúdium je 

počet týždenných hodín 24 (celkový počet hodín za celé štúdium minimálne 768). 

c) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Povinnou 

súčasťou praktickej prípravy je absolvovanie odbornej praxe. 100 hodín odbornej praxe v 

materských školách a 70 hodín odbornej praxe v školských kluboch detí. Okrem toho 

absolvujú za štúdium odbornú prax súvisle v rozsahu 15 pracovných dní, 6 vyučovacích hodín 

za jeden deň v materských školách a 10 pracovných dní, 5 vyučovacích hodín za jeden deň v 

školských kluboch detí. 

d) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

starostlivosti o životné prostredie. 

e) Výučba sa realizuje v 1.ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2.ročníku v rozsahu 30 týždňov. 
 

f) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

g) Maturitná skúška sa realizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

h) Povinnou súčasťou odborného predmetu metodika telesnej výchovy je kurz plávania s 

metodikou, ktorého súčasťou je kurz prvej pomoci. Kurz sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 3 

pracovných dní. 

i) Disponibilné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva 

povinných predmetov – špeciálna pedagogika, aplikovaná informatika, hra na hudobný 

nástroj, seminár odbornej praxe (32h). 
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9. VZDELÁVACIE OBLASTI 
 

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 protipožiarnej ochrany. 

Odborné vzdelávanie rozvíja vedomosti, zručnosti, návyky a ďalšie schopnosti žiakov, 

nadobudnuté v predchádzajúcom vzdelávaní. Jeho výsledným efektom je získanie odbornej 

kvalifikácie, ktorá umožní absolventovi zapojiť sa do pracovného procesu ako kvalifikovaná 

pracovná sila, alebo pokračovať v ďalšom štúdiu. Odborné vzdelávanie v skupine študijných 

odborov 76 Učiteľstvo predstavuje komplex odborných vedomostí, praktických zručností, 

schopností a návykov definovaných v profile absolventa, ktoré sú nevyhnutné pre 

kvalifikované vykonávanie pracovných činností vo zvolenom odbore. 

 

Prehľad vzdelávacích oblastí 
 

1) Teoretické vzdelávanie 

2) Praktická príprava 

 
9.1 Teoretické vzdelávanie 

Charakteristika vzdelávacej 

oblasti 

Cieľ je zameraný na osvojenie základných pojmov z pedagogických disciplín tak, aby žiak 

získal spôsobilosť riešiť konkrétne výchovno-vzdelávacie situácie. Učivo pôsobí na rozvoj 

osobnosti žiaka (spôsobilosti nevyhnutné na sebapoznanie, sebavýchovu, sebarozvoj), 

sprostredkúva mu vedomosti o subjekte výchovného a vzdelávacieho pôsobenia, o 

možnostiach jeho formovania a to v úzkej spolupráci s kolegami a ďalšími odborníkmi. 

Osvojuje si základy úspešnej komunikácie, empatie a asertivity a základy etiky profesie. 

Psychologické disciplíny umožňujú žiakovi spoznať zákonitosti mentálneho vývinu a 

duševnej hygieny a možnosti ich uplatnenia vo výchovno-vzdelávacom procese, v pracovnom 

aj osobnom živote. Poznáva špecifiká psychického, fyzického, sociálneho a emocionálneho 

vývinu človeka, na základe ktorého dokáže zvoliť primerané stratégie, formy, metódy a 

prostriedky výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. 

Obsah nadväzuje na poznatky získané v základnej škole a rozvíja ich v oblasti všeobecnej 
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biológie, genetiky, anatómie a fyziológie človeka. Dôraz je kladený najmä na hygienu, 

starostlivosť o zdravie, poznanie chorôb a ich prevenciu, na prevenciu úrazov a poskytnutie 

prvej pomoci. V obsahu sa kontinuálne prelínajú aj prvky environmentálnej výchovy a 

vzdelávania. 

Dôležitou súčasťou je rozvoj metodických a praktických spôsobilostí v konkrétnej práci, v 

nadväznosti na teoretické vedomosti získané najmä v pedagogických a psychologických 

disciplínach. Žiak si osvojí rôzne stratégie, formy, metódy a prostriedky práce, učí sa 

používať primerané materiály, techniky, pomôcky vzhľadom na vekové a individuálne 

osobitosti a záujmy jedinca. 

Žiak si osvojuje základné právne normy z odboru, pozná organizáciu a systém riadenia, 

ako aj ciele politiky štátu v odbore. 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej 

oblasti musí dosiahnuť stanovené výkonové štandardy a ovládať učivo predpísané 

obsahovými štandardmi. 

 

9.2 Praktická príprava 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

V prakticky orientovaných činnostiach žiak uplatňuje nadobudnuté vedomosti, zručnosti, 

spôsobilosti najmä z pedagogických, psychologických disciplín, metodík ako aj z ostatných 

odborných predmetov. Dôležitou súčasťou odbornej prípravy je utváranie odborných postojov 

a názorov, vzťahu žiakov k odboru štúdia, utváranie vzťahu žiakov k plneniu pracovných 

povinností a pocitu zodpovednosti za zverené osoby, hodnoty a výsledky svojej činnosti. 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej 

oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané 

obsahovými štandardmi. 
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9.3 Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijný odbor 7649 učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 
Študijný odbor 

 

UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 

 

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej pedagogiky, predškolskej pedagogiky, pedagogiky 

voľného času, teórie výchovy, špeciálnej pedagogiky, 
- vysvetliť ciele, obsah a prostriedky predprimárneho vzdelávania, 
- vysvetliť ciele, obsah a prostriedky výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania v školských výchovno- 

vzdelávacích zariadeniach, 

- vybrať, reprodukovať a analyzovať významné historické udalosti a osobnosti z dejín školstva, edukácie na 

Slovensku a vo svete, 

- popísať školskú sústavu v Slovenskej republike, 

- definovať a vysvetliť základné pojmy a témy zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej a 

pedagogickej psychológie, psychológie osobnosti, vybrané témy z psychohygieny, 

- rozlišovať špecifiká vývinových období človeka so zameraním na predškolský a mladší školský vek, 

- analyzovať procesy živej prírody a vzájomný vzťah človeka a prírody, 
- popísať, vysvetliť, analyzovať, porovnať podmienky, princípy, obsah, stratégie, metódy, zásady, formy, 

prostriedky edukácie detí v predškolskom a mladšom školskom veku, 

- popísať a odôvodniť pravidlá pedagogickej komunikácie, 

- popísať a porovnať alternatívne školy a koncepcie výchovy, 

-definovať a popísať druhy, zákonitosti a podmienky učenia, efektívnosť a organizáciu vyučovania, osobitosti 

výchovného pôsobenia, 

- popísať, vysvetliť, analyzovať, obsah, metódy, formy, prostriedky oboznamovania detí predškolského a 

mladšieho školského veku so živou a neživou prírodou, 

- popísať, vysvetliť a charakterizovať všetky hudobné činnosti, 

- samostatne písať prípravy na rôzne edukačné hudobné aktivity, 

- aplikovať hudobnú teóriu a terminológiu na metodický materiál, 

- prepojiť vedomosti z dejín hudby s metodikou hudobnej výchovy, 

- popísať základy výtvarných a pracovných techník používaných v školskej praxi (materské školy a školské 

výchovno-vzdelávacie zariadenia), 

- rozlíšiť základné znaky detského výtvarného prejavu a popísať vývinové etapy a individuálne osobitosti tohto 

prejavu,, 

- vymedziť, vysvetliť charakteristické znaky vývojových období vo výtvarnom umení a aplikovať ich na tvorbe 

predstaviteľov, 

- charakterizovať základné pojmy odbornej terminológie z telesnej výchovy, 

- vysvetliť a zdôvodniť využitie jednotlivých druhov telovýchovného procesu, fáz motorického učenia a 

organizačných foriem, 

- vysvetliť metodický postup nácviku základných lokomócií, umelých cvičení, pohybových a 

hudobnopohybových hier, sezónnych činností, 

- vysvetliť fyziologické základy telesnej a športovej výchovy, načrtnúť vplyv telesnej výchovy a telesných 

cvičení na organizmus detí, 

- popísať pohybový vývin detí od narodenia po mladší školský vek, 

- charakterizovať, popísať a členiť literatúru pre deti a mládež a tvorivo uplatňovať poznatky z nej v práci s 

deťmi, 

- analyzovať populárno-náučnú literatúru a vhodne ju používať, 

- popísať, vysvetliť, analyzovať, obsah, metódy, formy, prostriedky jednotlivých vzdelávacích oblastí, 

podoblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

- popísať, vysvetliť, analyzovať, obsah, metódy, formy, prostriedky jednotlivých tematických oblastí výchovy 

vo výchovnom programe školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, 
- charakterizovať školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, 
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- charakterizovať výchovný program pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, 
- vysvetliť princípy predčitateľskej, počiatočnej prírodovednej a matematickej gramotnosti, 
- analyzovať obsah, ciele, úlohy, stratégie, metódy, techniky, prostriedky tvorivej dramatiky a tvorivo ich 

aplikovať na školskú a mimoškolskú prax, 

- vysvetliť základné pojmy z oblasti digitálnych technológií. 
- vysvetliť princípy inkluzívneho vzdelávania. 

 

Obsahové štandardy 

Základy vied o človeku 
Obsah je zameraný na osvojenie si odbornej terminológie vied o človeku a spoločnosti na takej úrovni, aby ich 

žiak dokázal primerane používať v komunikácii s odbornou i laickou verejnosťou. Dôraz je kladený na 

pedagogické a psychologické disciplíny. Náležitá pozornosť je venovaná úlohe občianskej spoločnosti. 

 

Edukačný proces v materskej škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

Žiaci získajú základné všeobecné vedomosti o cieľoch, podmienkach, princípoch (zásadách), obsahu, 

stratégiách a formách edukačnej činnosti v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

(školský klub detí, školský internát, centrum voľného času). Oboznámia sa so základnými dokumentmi, podľa 

ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v materských školách (Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách) a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

(Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia). Oboznámia sa so súčasnosťou a 

minulosťou edukačných zariadení zameraných na predprimárne vzdelávanie a výchovu vo voľnom čase. Osvoja 

si základy plánovania a vyhodnocovania edukačnej práce, zásady komunikácie s deťmi, ich zákonnými 

zástupcami. Dokážu riešiť integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasne spoznajú 

i jedinca ako subjekt edukácie a to z hľadiska psychických procesov, stavov, štruktúry a dynamiky osobnosti, 

špecifík z hľadiska ontogenézy, či sociálneho prostredia. Všetko v súlade so psychologickými zákonitosťami 

učenia, vyučovania, výchovy. Zároveň sú žiaci vedení k uvedomeniu si potreby celoživotného vzdelávania a 

učenia sa. 

 

Osobnosť učiteľa/ky predprimárneho vzdelávania, vychovávateľa/ky 

Obsah je tvorený tak, aby si žiaci uvedomili náročnosť profesie, uplatňovali zásady duševnej hygieny, rozvíjali 

profesijné i osobnostné kvality aplikovaním metód a techník sebapoznania, sebahodnotenia, sebaregulácie, 

sebavýchovy, hodnotenia vlastnej práce a práce iných. Dôraz je kladený na poznanie a rešpektovanie ľudských 

práv a ďalších noriem viažucich sa na profesiu ako aj dodržiavanie etických princípov profesie. 

 

Biológia a starostlivosť o zdravie 

Obsah je zameraný na osvojenie si odbornej terminológie, poznanie orgánov tela a sústav, pochopenie 
fyziologických funkcií a dysfunkcií vzhľadom na anatómiu a fyziológiu dieťaťa predškolského a mladšieho 

školského veku. Dôraz je kladený na zdravý životný štýl, podporu pohybu a uvedomenie si zodpovednosti 

každého jednotlivca za svoje zdravie. Žiaci získajú základné informácie o hygienických podmienkach a 

predpokladoch edukačného procesu, o infekčných chorobách, spôsoboch ich prenosu, ich liečbe a prevencii. 

Obsah je zameraný na poznanie príčin úrazov a ich následkov v jednotlivých vekových kategóriách, povinného 

vybavenia lekárničky a jej použitia v prípade konkrétneho úrazu. 

 

Metodiky edukačných činností 

Obsah je zameraný na osvojenie si metodických vedomostí a zručností pre plánovanie, organizáciu, realizáciu a 

vyhodnocovanie edukačných činností v materských školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 

V osvojovaní si edukačnej činnosti v materskej škole sa vychádza zo schválených programových a metodických 

materiálov, aby žiak získal základy pre rozvoj kompetencií (spôsobilostí) dieťaťa prostredníctvom vzdelávacích 

oblastí Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, 

Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb) s rešpektovaním vekových a individuálnych osobitostí, 

záujmov, potrieb. V osvojovaní si edukačnej činnosti v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa 

vychádza zo schválených programových a metodických materiálov, aby žiak získal základy pre rozvoj 

kompetencií dieťaťa prostredníctvom tematických oblastí výchovy (vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno- 

technická, prírodovedno-environmentálna, estetickovýchovná, telovýchovná, zdravotná a športová), s 

rešpektovaním vekových a individuálnych osobitostí, záujmov, potrieb. 

Edukačné aktivity v hudobnej výchove sú zamerané predovšetkým na predvádzanie modelových výstupov z 

rôznych hudobných činností a na ovládanie metodiky ich nácviku. V literárnej a jazykovej výchove sú 

zamerané na prehlbovanie estetického cítenia detí a ich rozhľadenosti v detskej literatúre, na upevňovanie 

čitateľských návykov a hygieny čítania. V tvorivej dramatike žiak prostredníctvom dramatických hier, 
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improvizácií, dramatizácií a inscenačnej tvorby získava teoretické vedomosti, praktické spôsobilosti a zručnosti 

pre riadenie dramatických činností v práci s deťmi, zručnosti s predmetom, rekvizitou, s vodením bábok, ovláda 

metodiku práce s deťmi nad divadelným tvarom, vie s istotou a zodpovednosťou vystupovať na verejnosti. Vo 

výtvarnej výchove žiak získava praktické zručnosti zamerané na rozvíjanie estetického cítenia a výtvarných 

schopností dieťaťa, tvorivosti prostredníctvom teoretických a praktických edukačných aktivít. V telesnej 

výchove sa edukačné aktivity zameriavajú na správny výber prostriedkov telesnej výchovy podľa veku detí s 

cieľom ich telesného, funkčného a pohybového zdokonaľovania, ako aj upevňovania ich zdravia a 

pohybovej výkonnosti. V rozvíjaní matematickej gramotnosti sú edukačné aktivity zamerané na osvojenie a 

používanie správnej matematickej terminológie a relevantného spôsobu vyjadrovania sa, na objavovanie, 

poznávanie, 

hľadanie a pochopenie vzájomných vzťahov, súvislostí a postupov potrebných pre nadobúdanie matematického 

myslenia detí. 
 

Ľudské práva a právne minimum v odbore 

Žiaci spoznávajú a osvojujú si práva dieťaťa základné ľudské práva, dokumenty o ľudských právach a ich 

aplikáciu v odbore. Súčasne získajú kompetencie k podpore a obhajobe ľudských práv a práv dieťaťa v 

profesijnom i občianskom živote. Obsah je zameraný na osvojenie si legislatívnych predpisov (zákonov, 

vyhlášok, nariadení vlády, pokynov, smerníc) v odbore, poznanie systému riadenia a inštitúcií, ktoré v danej 

oblasti pôsobia v štátnej správe, samospráve, treťom sektore na Slovensku a v Európskej únii. 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent vie: 
- plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať edukačné činnosti, určovať ciele, prostriedky a postupy 

svojej práce, 

- analyzovať a hodnotiť edukačnú činnosť svoju i kolegov, 

- preukázať samostatnosť a tvorivosť v práci, 

- realizovať edukačnú prácu v reálnych podmienkach školy a školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia 

pod vedením skúseného pedagóga z praxe, 

- úspešne integrovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami medzi ostatné deti, 

- identifikovať sociokultúrny kontext rozvoja dieťaťa, 

- analyzovať a hodnotiť správanie dieťaťa, 

- komunikovať a spolupracovať s rodičmi, odbornými pracovníkmi, zriaďovateľom a ďalšími partnermi, 

preukázať kultúru vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, 

- preukázať základy pohybových zručností zo základných športových odvetví a metodiku ich nácviku, - 

rozvíjať princípy predčitateľskej, počiatočnej prírodovednej a matematickej gramotnosti detí predškolského 

veku, 

- rozvíjať schopnosť dieťaťa uplatniť matematické predstavy a myslenie v komunikácii a aktívne ich využívať 

pri zvládaní životných situácií, 

- pracovať s populárno-náučnou literatúrou a vhodne ju využívať vo všetkých činnostiach v priebehu dňa, 

- rozvíjať vzťah detí k hovorenému slovu, k materinskému jazyku, k umeleckej a náučnej literatúre, 

- uplatňovať metódy nácviku správnej výslovnosti, čítania a písania, 

- rozvíjať vzťah detí k prírode, jej ochrane a k ochrane vlastného zdravia i zdravia iných, 
- rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, 

- hrať na hudobné nástroje (hlavný a vedľajší) v rozsahu hudobnej literatúry určenej pre deti predškolského a 

mladšieho školského veku a jednoducho inštrumentálne improvizovať, 

- spievať piesne rôznych žánrov rytmicky presne a intonačne čisto s nástrojmi i bez neho, 

- rozvíjať hlasovú techniku, rozšíriť hlasový rozsah, 

- používať hudobno-pohybové prvky vo svojej práci, 

- prakticky realizovať modelové výstupy z rôznych hudobných činností v súlade s metodiku ich nácviku, 

- rozvíjať elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, 

- rozvíjať výtvarné schopnosti a zručnosti ako i estetické cítenie detí mladšieho školského veku prostredníctvom 

praktických výtvarných činností, 

- zhotoviť a vhodne použiť názornú didaktickú pomôcku v rámci edukačnej práce v školských 

výchovnovzdelávacích zariadeniach, 

- pracovať s ilustráciou, 

aplikovať dramatické hry a improvizácie na bežné situácie zo života, využívať literárne a hudobné predlohy na 

dramatizáciu, 
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- preukázať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov, 
- tvorivo spolupracovať s deťmi pri nácviku scénok, divadelných predstavení, literárno-dramatických pásiem 

alebo pri tvorbe iných verejných vystúpení, - rozvíjať verbálnu a neverbálnu komunikáciu v práci s deťmi, 

- využívať metodiku riadenia dramatických hier a improvizácií, 

- pracovať s predmetom, rekvizitou a bábkou, využívať ich reálnu, zástupnú a imaginárnu funkciu, 

- integrovať digitálne technológie v edukačnom procese, zvoliť vývinovo primerané technológie pre deti 

predškolského veku a mladšieho školského veku, 

- využívať informačno-komunikačné technológie, didaktickú techniku vo svojej práci a vo 

výchovnovzdelávacej činnosti, 

- používať osobný počítač, pracovať s textovým editorom, tvoriť tabuľky, pracovať s tabuľkami, grafmi, 

číselnými údajmi, databázami PC, tvoriť prezentácie, 

- získavať informácie a komunikovať prostredníctvom internetu, 

- rozvíjať elementárne technické premýšľanie detí predškolského veku, 

- rozvíjať technické zručnosti a schopnosti detí mladšieho školského veku, 

- viesť dieťa v materskej škole k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, 

priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch, 

- rozvíjať žiaduce osobnostné charakteristiky dieťaťa, 

- rozvíjať základné zručností detí predškolského veku zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní 

nástrojov potrebných v bežnom živote, 

- plánovať výchovno-vzdelávacie činnosti s ohľadom na rozvojové možnosti detí, 

- vyhodnocovať edukačný proces detí predškolského veku s využitím evalvačných otázok, 

- uplatňovať motivačné, aktivizujúcich a zážitkové metódy vo výchove a vzdelávaní mimo vyučovania detí v 

školskom klube, 

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa detí, rozvíjať autonómnosť detí v príprave na vyučovanie v školskom 

klube, 

- vyhodnocovať edukačný proces detí mladšieho školského veku, 

- zvoliť a využívať formy a metódy zamerané na realizáciu voľno-časových aktivít v školských výchovno 

vzdelávacích zariadeniach, 

- aktívne pracovať s obsahovými a výkonovými štandardami jednotlivých vzdelávacích oblastí a podoblastí v 

školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, 

- aktívne pracovať s výchovnými obsahovými a výkonovými štandardami a výchovnými osnovami jednotlivých 

tematických oblastí výchovného programu školského zariadenia, 

- podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre materskú školu a výchovného programu v 

školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, 

- zabezpečovať ochranu zdravia a bezpečnosti detí pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, 
- uplatňovať a chrániť práva dieťa. 

 

Obsahové štandardy 

Edukačný proces 

Žiak si má osvojiť základné spôsobilosti pre edukačnú činnosť t. j., aby dokázal naplánovať, zorganizovať, 

zrealizovať a vyhodnotiť výchovno-vzdelávacie činnosti s prihliadnutím na vekové a individuálne osobitosti 

dieťaťa a žiaka, na jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, sociokultúrne špecifiká, ako aj na jeho 

potreby, záujmy podmienky školy. Obsah je zameraný aj na uplatňovanie praktických zručností v oblasti 

informačno-komunikačných technológií v odbore. Dôraz je kladený najmä na metodické spôsobilosti žiaka 

rozvíjať osobnosť dieťaťa po stránke kognitívnej, sociálno-emocionálnej, perceptuálno- motorickej s 

prihliadnutím na špecifické osobitosti edukácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich 

integráciu do kolektívu intaktných detí. Obsah zameraný na edukáciu v materskej škole umožní žiakom získať 

spôsobilosti, rozvíjať vzťah detí k poznávaniu a učeniu sa prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho 

bádania, rozvíjať u detí dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovali na následné primárne 

vzdelávanie. Prostredníctvom obsahu zameraného na edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach žiaci získavajú kompetencie rozvíjať záujmové činnosti detí/ žiakov počnúc mladším školským 

vekom v tematických oblastiach výchovy (vzdelávacia oblasť – spoločensko-vedná oblasť, pracovnotechnická 

oblasť, prírodovedno-environmentálna oblasť, esteticko-výchovná oblasť, telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť). 
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Komunikácia a etika 

Obsah je zameraný na osvojenie si taktnej a kultivovanej komunikácie ako vo verbálnej, neverbálnej, tak i v 

grafickej podobe. Dôraz je kladený na uplatňovanie etických princípov profesie v správaní a konaní, na 

zodpovedné a diskrétne narábanie s informáciami a osobnými údajmi. 

 

Praktická príprava 

Žiaci získavajú a rozvíjajú praktické zručnosti potrebné pre výkon edukačnej činnosti v materskej škole a 
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Aplikujú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti z metodík 

hudobnej, výtvarnej, telesnej, literárnej a jazykovej výchovy a z tvorivej dramatiky. Dokážu používať poznatky 

zo psychohygieny ako aj stratégie, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy tak, aby 
zvládali stresy a riziká povolania, rešpektovali a uplatňovali pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

vedeli poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach, pri stavoch ohrozujúcich život, pôsobili 

preventívne proti sociálno-patologickým javom. Praktické vyučovanie sa realizuje formou odbornej praxe 
(súvislej, priebežnej), praktických cvičení. Priebežná prax svojou časovou dotáciou vytvára priestor pre praktickú 

aplikáciu teoretických vedomostí a odborných zručností v jednotlivých vzdelávacích oblastiach predprimárneho 
vzdelávania a v tematických oblastiach primárneho vzdelávania. Súčasťou priebežnej praxe je pozorovanie práce 

učiteliek v materských školách a vychovávateliek v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, tvorba, 

realizácia, prezentácia a hodnotenie vlastných projektov na zadané témy. Cieľom vyučovania priebežnej praxe je 
nácvik, uplatňovanie teórie a metodík v praktických činnostiach, osvojovanie si profesionálnych postupov a 

zručností potrebných pre plánovanie, organizovanie a vedenie činností, rozvíjanie sociálnych schopností a 

zručností potrebných pri práci s deťmi. Žiaci sa naučia pod vedením učiteľky podieľať sa na realizácii školského 
vzdelávacieho program materskej školy, pracovať s obsahovými a výkonovými štandardami jednotlivých 

vzdelávacích oblastí, vyhodnocovať detské učenie a pokrok s využívaním evalvačných otázok. Pod vedením 
vychovávateľky sa žiaci taktiež naučia podieľať sa na realizácii výchovného programu školských výchovno-

vzdelávacích zariadení, pracovať s výchovnými štandardami jednotlivých tematických oblastí výchovy v 

školskom klube a vyhodnocovať edukáciu detí mladšieho školského veku. Obsah súvislej praxe je zhodný s 
obsahom priebežnej praxe v jednotlivých zariadeniach.  
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10. SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

Štúdium v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo je ukončené maturitnou skúškou. Dokladom o 

dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenia o maturitnej skúške a doložka k maturitnému 

vysvedčeniu, ktoré žiak získa po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. 

Maturitnú skúšku (ďalej MS) upravuje zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhl. MŠ SR č. 318/2008 

Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl. 

MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení 

neskorších predpisov.  

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 

určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať 

získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolania a odborných činností, na 

ktoré sa pripravujú.  

Maturitná skúška pri 4 ročnom štúdiu sa člení na externú a internú časť. Maturitná 

skúška pre 2. ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pozostáva z praktickej časti odbornej 

zložky a teoretickej časti odbornej zložky. 

Externá časť maturitnej skúšky pozostáva z písomného testu, ktorý zadáva a 

vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Externá časť maturitnej 

skúšky sa vykonáva zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka (anglický, nemecký). 

Interná časť maturitnej skúšky pozostáva z písomnej formy, ústnej formy (slovenský jazyk a 

literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky) a praktickej časti odbornej zložky.  

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí písomný test (písomná práca), 

ktorý zadáva NÚCEM a vyhodnocuje sa interne podľa centrálnych pokynov. Písomná forma 

sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR a dozor nad jej priebehom vykonáva 

externý pedagogický zamestnanec. Písomná formu internej časti MS zo slovenského jazyka a 

literatúry si žiak vyberie a vypracuje jednu zo štyroch zadaných tém určenej žánrovej formy. 

Na vypracovanie má 150 minút. Rozsah práce je 1,5 až 3 strany. Kritériá a pokyny na 

hodnotenie zverejňuje NÚCEM.  

Pri písomnej forme internej časti MS z cudzieho jazyka má žiak vypracovať písomnú 

prácu v priebehu 60 minút na centrálne zadanú tému. Rozsah je určený počtom slov. Pre 
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úroveň B1 je to 160 až 180 slov, pre úroveň B2 200 až 220 slov. Pokyny na hodnotenie 

písomnej práce zverejňuje NÚCEM.  

Pri ústnej forme maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka 

si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania vychádzajú z 

cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný predmet a obsahujú samostatné 

úlohy z viacerých tematických celkov. Navrhuje ich príslušná predmetová komisia a 

schvaľuje riaditeľ školy. Žiak má na prípravu odpovede na vytiahnuté maturitné zadanie 20 

minút a na ústnu odpoveď rovnako 20 minút. Žiak odpovedá pred predmetovou maturitnou 

komisiou a pri skúške môže použiť schválené učebné pomôcky.  

Pri ústnej forme maturitnej skúšky z teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu 

zo schválených maturitných tém. Maturitné témy vychádzajú z cieľových požiadaviek na 

vedomosti a zručnosti z určených odborných predmetov. Navrhuje ich (minimálny počet 25) 

príslušná predmetová komisia a schvaľuje riaditeľ školy. Žiak má na prípravu odpovede na 

vytiahnutú maturitnú tému 30 minút a na ústnu odpoveď rovnako 30 minút.  

Žiak odpovedá pred predmetovou maturitnou komisiou a pri skúške môže použiť 

schválené učebné pomôcky. Maturitné zadania a maturitné témy sa nezverejňujú.  

Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 

tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Žiak 

vykonápraktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z 

nasledovných foriem: praktické vykonanie a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba 

vlastného projektu, obhajoba úspešnej súťažnej práce.  

Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktoré mu neumožňuje vykonať maturitnú skúšku, 

resp. žiak s vývinovými poruchami učenia, môže vykonať MS len z ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky (AJ, NJ). 

 

Cieľom praktickej časti MS 
 

 overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané 

teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného 

charakteru.

Cieľom ústnej časti MS 
 

 overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. MS pozostáva z komplexných tém s 

aplikáciou na študijný odbor, ktorý žiaci na škole študujú. Podrobnosti o MS sú 

prerokované na zasadnutí MZU a upravené platnými predpismi MŠ SR.
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Témy maturitnej skúšky 
 

Príprava maturitných tém sa riadi platnými predpismi o maturitnej skúške. Pri MS sledujeme 

nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke 

vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky správneho 

uplatňovania odbornej terminológie. 

Téma MS je formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a 

aplikačnú časť. Profilová časť témy MS sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, 

ktoré sú určené v rámci profilových predmetov. Aplikačná časť MS uvádza všetky dôležité 

väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť MS má 

svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu 

pochopiť komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. 

Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém maturitnej skúšky nasledujúce pravidlá. 

 

Každá téma: 
 

 vychádza z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru

 uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 

príbuzných,

 vychádza z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 

(komplexnosť obsahu vzdelávania),

 umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, 

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

 umožňuje preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 

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

MS,

 dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, 

vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom 

stupni vzdelania,

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

jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré 

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

žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného 

odboru získal.
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Žiaci vykonávajú maturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom 

skúšobnom období. Pred začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky okrem jej 

písomnej formy, ktorú zadáva NUCEM sa žiak päť po sebe nasledujúcich dní nezúčastňuje na 

vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku. Riadne skúšobné obdobie trvá od 

marca do júna príslušného školského roka.  

Termíny externej časti MS a písomnej formy internej časti MS určuje ministerstvo 

školstva. Termín internej časti MS, okrem jej písomnej formy, určí na návrh riaditeľa Okresný 

úrad, odbor školstva v Banskej Bystrici ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v 

školstve. Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov (okrem EČ a PFIČ) sa konajú pred 

predmetovou maturitnou komisiou, ktorá môže vyskúšať v jednom dni najviac 24 žiakov.  

Žiak môže konať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v 

znení neskorších zmien a doplnkov maturitnú skúšku aj v mimoriadnom skúšobnom období, 

ktoré slúži na vykonanie náhradnej maturitnej skúšky alebo opravnej maturitnej skúšky.  

Náhradná maturitná skúška je určená pre žiaka, ktorý sa z vážnych (najmä zdravotných) 

dôvodov nemohol dostaviť na riadny termín maturitnej skúšky, musí však dôvod svojej 

neprítomnosti ospravedlniť do troch dní od konania skúšky a predložiť žiadosť o konanie 

skúšky v náhradnom termíne. Ak svoju neúčasť na skúšku neospravedlní alebo sa jeho 

žiadosť o ospravedlnenie zamietne, posudzuje sa táto skutočnosť, akoby dňom nasledujúcim 

po termíne konania maturitnej skúšky štúdium zanechal. Termín konania náhradnej maturitnej 

skúšky z EČ a PFIČ určuje ministerstvo školstva, miesto konania Okresný úrad, odbor 

školstva. 

Žiak, ktorý neuspel na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov 

(vrátane praktickej a teoretickej časti odbornej zložky skúšky) môže konať opravnú skúšku z 

týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Povolenie vykonať opravnú 

maturitnú skúšku udeľuje školská maturitná komisia a žiak je povinný o jej vykonanie 

požiadať písomnou žiadosťou do 30. júna príslušného školského roka. 

Opravnú skúšku môže žiak konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od 

ukončenia posledného ročníka strednej školy. Opravnú skúšku ústnej formy internej časti MS 

okrem jej písomnej formy žiak koná na strednej škole, na ktorej maturoval. Ak žiak koná 

opravnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu 

formu internej časti MS môže konať v riadnom termíne. Na opravnú skúšku externej časti MS 

a písomnú formu internej časti MS sa žiak prihlási do 30. júna príslušného školského roka 

riaditeľovi školy. Termín konania opravnej maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom 
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období v septembri nasledujúceho školského roka určí žiakovi príslušný Okresný úrad, odbor 

školstva do 30 dní pred konaním maturitnej skúšky.  

Opravná maturitná skúška z internej časti MS okrem jej písomnej forma sa koná v 

septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Ak žiak na opravnej skúške z 

niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku alebo bol na opravnej skúške 

klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný), školská maturitná komisia mu môže povoliť konať 

druhú opravnú skúšku z týchto predmetov. Tú však musí žiak na vlastnú žiadosť vykonať do 

troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.  

Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo 

neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže maturitná komisia 

povoliť opakovať celú maturitnú skúšku. Maturitnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť 

opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia 

posledného ročníka príslušnej strednej školy. 

Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky vymedzuje zákon č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhl. č. 

318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších zmien a 

doplnkov. Presné pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou EČ a PFIČ zadáva 

NUCEM. Hodnotenie vzdelávacích výstupov je založené na kritériách hodnotenia. 

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné 

všeobecné kritériá: 

 
 

Stupeň hodnotenia Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 

Výborný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

 Prejav bol výzvou k diskusii. 
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Chválitebný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi 

 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 

 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 

 Príklady boli uplatnené iba niekedy. 

 Slovná zásoba bola postačujúca. 

 Vyskytovali sa jazykové chyby a chyby v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná. 

 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný  Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 

 Prejav nebol presvedčivý. 

 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 

 Príklady boli nefunkčné. 

 Slovná zásoba bola malá. 

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

 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  Chýbal kontakt s poslucháčmi. 

 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 

 Prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý. 

 Chýbala hlavná myšlienka. 

 Chýbali príklady. 

 Slovná zásoba bola veľmi malá. 

 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 

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

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné 

všeobecné kritériá: 
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Stupeň 

hodnotenia 

Kritériá 

hodnotenia 

 

 
Výborný 

 

 
Chválitebný 

 

 
Dobrý 

 

 
Dostatočný 

 

 
Nedostatočný 

Porozu- 

menie 

téme 

Porozumel 

téme dobre 

V podstate 

porozumel 

Porozumel s 

nedostatkami 

Porozumel so 

závažnými 

nedostatkami 

Neporozumel 

téme 

Používanie 

odbornej 

terminológie 

Používal 

samostatne 

Používal 

s malou 

pomocou 

Vyžadoval si 

pomoc 

Robil zásadné 

chyby 

Neovládal 

 
Vecnosť, 

správnosť 

a komplex-nosť 

odpovede 

Bol 

samostatný, 

tvorivý, 

pohotový, 

pochopil 

súvislosti 

 
Bol celkom 

samostatný, 

tvorivý 

a pohotový 

Bol menej 

samostatný, 

nekomplexný 

a málo 

pohotový 

Bol nesamo-statný, 

často 

vykazoval 

chyby, 

nechápal 

súvislosti 

Bol nesamo- 

statný, 

ťažkopád-ny, 

vyka-zoval 

zásadné chyby 

 

 
Samostat-nosť 

prejavu 

Vyjadroval sa 

výstižne, 

súvisle a 

správne 

Vyjadroval sa 

celkom 

výstižne a 

súvisle 

Vyjadroval sa 

nepresne, 

niekedy 

nesúvisle, s 

chybami 

Vyjadroval sa 

s problémami, 

nesúvisle, s 

chybami 

Nedokázal sa 

vyjadriť ani 

s pomocou 

skúšajúceho 

Schopnosť 

praktickej 

aplikácie 

teoretických 

poznatkov 

Správne 

a samostatne 

aplikoval 

Celkom 

správne 

a samostatne 

aplikoval 

Aplikoval 

nepresne, 

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 

nepresne, 

s problémami 

a zásadnými 

chybami 

 

 
Nedokázal 

aplikovať 

Pochopenie 

praktickej 

úlohy 

Porozumel 

úlohe dobre 

V podstate 

porozumel 

Porozumel s 

nedostatkami 

Porozumel so 

závažnými 

nedostatkami 

 

Neporozumel 

úlohe 

 

 

Voľba postupu 

 
Zvolil správny 

a efektívny 

postup 

 
V podstate 

zvolil správny 

postup 

 
Zvolil postup s 

problémami 

Zvolil postup 

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

Nezvolil 

správny 

postup ani 

s pomocou 

skúšajúceho 

 

 
Výber 

pomôcok 

 
Zvolil správny 

výber 

V podstate 

zvolil správny 

výber 

 
Zvolil výber s 

problémami 

Zvolil výber 

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

Nezvolil 

správny 

výber ani 

s pomocou 

skúšajú-ceho 

Organi- 

zácia 

práce na 

pracovisku 

Zvolil veľmi 

správnu 

organizáciu 

V podstate 

zvolil dobrú 

organizáciu 

 
Zvolil 

organizáciu s 

problémami 

Zvolil 

organizáciu 

s problémami 

a s pomocou 

skúšajúceho 

 
Nezvládol 

organizáciu 
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Kvalita 

výsledku 

práce 

Pripravil 

kvalitný 

produkt/činnosť 

V podstate 

pripravil 

kvalitný 

produkt/činnosť 

Pripravil 

produkt/činnosť 

s nízkou 

kvalitou 

Pripravil 

produkt/činnosť 

s veľmi nízkou 

kvalitou 

 
Pripravil 

nepodarok 

Dodržiavanie 

BOZP 

a hygieny pri 

práci 

Dodržal presne 

všetky 

predpisy 

 
V podstate 

dodržal všetky 

predpisy 

Dodržal 

predpisy 

s veľkými 

problémami 

Dodržal iba 

veľmi málo 

predpisov 

 
Nedodržiaval 

predpisy 

 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky 
 

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

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

odborov. 

 
Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov 

žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo 

jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa 

opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. 

 

Stupne prospechu a celkový prospech 
 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito 

stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 – nedostatočný 
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11. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 
Pedagogický zbor tvoria učitelia pracujúci na trvalý i čiastočný úväzok. Okrem nich má 

škola aj externých zamestnancov, najmä na vyučovanie odborných predmetov. Všetci 

pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Riaditeľ školy má vzdelanie v 

oblasti školského manažmentu. Pedagogický zbor, ktorý tvoria kvalifikovaní pedagógovia, je 

mladý, ale s dobrými pedagogickými predpokladmi, chuťou pracovať na sebe a vzdelávať sa a 

vďaka tomu, že sledujú moderné trendy vo výchove a vzdelávaní nielen u nás, ale aj v 

Európe, snažia sa zavádzať nové metódy výučby vo výchovno-vzdelávacom procese na škole. 
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12. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY 

 
Brezno 

Proces výchovy a vzdelávania zohľadňuje všeobecne záväzné právne predpisy. Priestory, 

v ktorých sa uskutočňuje teoretické a praktické vyučovanie, musia umožňovať optimálnu 

organizáciu vyučovania s prihliadnutím na technický rozvoj a zavádzanie nových zariadení do 

prevádzky. 

Budova školy, v ktorej prebieha vzdelávanie viac ako 100 rokov, sa priestorové 

podmienky školy odvíjajú od projektu, ktorý bol vytvorený v 19. storočí. 

 

Základné učebné priestory pre teoretické vyučovanie. 

Teoretické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach), ktorých máme na škole 

7. Sú vybavené základnými učebnými pomôckami a učebným materiálom. 

 

Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie. 

Praktické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach) a odborných učebniach, 

ktoré sú vybavené základnými učebnými pomôckami, učebným materiálom, didaktickou a 

informačno-komunikačnou technikou. Učebné pomôcky, materiál a technika sú stabilnou 

súčasťou inventáru učebne, ale majú aj mobilný (prenosný) charakter. 

 

Patrí sem: 
 

 učebňa pre hru na hudobný nástroj,

 učebňa výtvarnej výchovy,

 učebňa dramatickej výchovy,

 učebňa informatiky,

 
Škola má: 

 

 samostatnú telocvičňu, ktorá je rozmerovo menšia, ale je využívaná nielen pre výučbu 

našich žiakov, ale i pre občanov mesta,

 jazykovú učebňu,

 učebňu  etickej  výchovy,  ktorá  slúži   aj  ako spoločenská miestnosť a to na besedy, 

prednášky a iné spoločenské akcie,

 žiacku knižnicu, v ktorej sú knihy k dispozícii žiakom i učiteľom. 
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Učitelia sa počas prestávok a voľných hodín zdržiavajú v zborovni. V zborovni je počítač 

s pripojením na internet a v škole je zavedená wifi sieť, takže je možné pripojiť sa na internet 

v priestoroch celej školy. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory. 

Hygienické zariadenia sú na prízemí a poschodí. Šatne pre žiakov sú zabezpečené formou 

skriniek a to pre každého žiaka jednotlivo. Pred budovou školy je pekný areál, v ktorom je 

vybudované basketbalové ihrisko a oddychová zóna s bylinkovou záhradou. 

 

 
 

Žiar nad Hronom 

Proces výchovy a vzdelávania zohľadňuje všeobecne záväzné právne predpisy. Priestory, 

v ktorých sa uskutočňuje teoretické a praktické vyučovanie, musia umožňovať optimálnu 

organizáciu vyučovania s prihliadnutím na technický rozvoj a zavádzanie nových zariadení do 

prevádzky. 

Budova školy, v ktorej prebieha vzdelávanie,  bola  pôvodne určená pre  potreby kultúry a 

mimoškolského vzdelávania občanov mesta Žiar nad Hronom, sú to priestory bývalého 

kultúrneho domu. 

 

Základné učebné priestory pre teoretické vyučovanie.  

Teoretické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach), ktorých máme na škole 

5. Sú vybavené základnými učebnými pomôckami a učebným materiálom. 

 

Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie.  

Praktické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach) a odborných učebniach, 

ktoré sú vybavené základnými učebnými pomôckami, učebným materiálom, didaktickou a 

informačno - komunikačnou technikou. Učebné pomôcky, materiál a technika sú stabilnou 

súčasťou inventáru učebne, ale majú aj mobilný (prenosný) charakter. 

 

Patrí sem: 

 učebňa pre hru na hudobný nástroj,

 učebňa výtvarnej výchovy,

 učebňa tvorivej dramatiky,

 učebňa informatiky,
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Škola má: 
 

 samostatnú telocvičňu, ktorá je rozmerovo menšia, vybavená zrkadlovou stenou a je 

využívaná nielen pre výučbu našich žiakov, ale i pre občanov mesta,

 jazykovú učebňu, 

 multimediálnu učebňu, ktorá slúži aj ako spoločenská miestnosť  na besedy, prednášky a 

iné spoločenské akcie,

 učebňu informatiky

 

Škola disponuje veľkou divadelnou sálou, ktorú využívajú žiaci školy na realizáciu 

kultúrnych programov a stužkových slávností a zároveň ju využíva MsKC v Žiari nad 

Hronom. 

 
Učitelia sa počas prestávok a voľných hodín zdržiavajú v zborovni. Zborovňa je  

vybavená 2 počítačmi s pripojením na internet, kopírkou, učitelia majú k dispozícii 2 

notebooky. V škole je zavedená wifi sieť, takže je možné pripojiť sa na internet v priestoroch 

celej školy. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory na medziposchodí. 

Hygienické zariadenia sú na prízemí, medziposchodí a na poschodí. Šatne pre žiakov sú 

zabezpečené formou skriniek pre každého žiaka jednotlivo vo vyhradených priestoroch. na 

prízemí budovy. Budova školy je umiestnená v centre mesta, je súčasťou námestia, nemá vo 

svojom okolí vlastné priestory, teda ani vlastné športovisko. Z toho dôvodu využívajú žiaci na 

športové hry verejné športoviská v meste v blízkosti školy. 

 
Škola nemá vlastnú jedáleň. Žiaci majú zabezpečené stravovanie v Školskej jedálni pri 

ZŠ, Ul. M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom. Pre zamestnancov školy je strava zabezpečená 

formou stravných lístkov. 
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13. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

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 musia vzťahovať k 

výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odbornej praxe. Tieto požiadavky sa musia 

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

praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením 

týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové 

faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.). 

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanoveným 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

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

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

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

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladné a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi,

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom,

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne 

dozoru nasledovne:

  práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 

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

obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia 

BOZP,
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  práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 

pracoviská pred začatím  práce  a pokiaľ  nemôže  zrakovo  všetky pracoviská  obsiahnuť, 

v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený zamestnanec strediska praktického 

vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby. 

 

Pri nástupe žiaka na prax sa vyžaduje pracovné oblečenie. 
 

 Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – prezúvky, tričko, nohavice spravidla 

čierne (podľa dohovoru v skupine), menovka. Zakazuje sa nosenie roztrhaného a iného 

nevhodného oblečenia

Zakazuje sa nosenie „piercingu“. Odbornú prax budú žiaci vykonávať na určených 

pracoviskách (kmeňových, zmluvných). Odborná prax sa môže vykonávať aj v čase prázdnin. 
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14. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV ŠKOLY 

 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytovať žiakovi a jeho rodičom 

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. Pri 

hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z platných metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

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. 

Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a 

pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu 

žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, 

analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a 

zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, 

ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany 

svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 

objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení, majú právo na zdôvodnenie hodnotenia. 

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, 



59  

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 
 

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. 

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
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rôznych činností  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.

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy 

predmetu zameriavame predovšetkým na: 

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 

Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti 

pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a 

prírodných javov a zákonitostí. 

Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k 

činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná 

jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené 

metódy samostatného štúdia. 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 

hodnotenia: 

 

Žiak: 
 

 Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a 

prírodných javov.

 Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne a 

motorické činnosti.

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

 Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam.

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

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.

 Osvojil si účinné metódy a formy štúdia.
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 

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

praktických zručností a návykov, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva, kvalita výsledkov činnosti, 

organizácia vlastnej práce, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

starostlivosť o životné prostredie. 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 

hodnotenia: 

 

Žiak: 
 

 Osvojil si praktické zručností a návyky a ich využitie.

 Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 

samostatnosť a tvorivosť.

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.

 Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie.

 

 
Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

 

Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a 

zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 

vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 

estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 

kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 

a športových akcií. Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné 

všeobecné kritériá hodnotenia: 

 

Žiak: 
 

 Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu.

 Osvojil si potrebné vedomosti, skúsenosti, činnosti a ich tvorivú aplikáciu.

 Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti.

 Preukázal kvalitu prejavu.

 Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti.
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 Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti.

 

Hodnotíme nasledovné: 
 

 Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 

vedomostí, zručností a kompetencií.

 Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia

 Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia.

 Práce žiakov: didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, 

hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod.

 Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, na praxi, na kurzoch, 

súťažiach, výstavách a pod.

 

 
Obdobie hodnotenia: denne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. 
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15. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Hodnotenia zamestnancov v škole 
 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie 

požiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokážu 

úspešne vykonávať zverené úlohy. 

Úlohou vedúceho zamestnanca – riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa školy a vedúcej PK 

je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich pozitívnych a negatívnych 

stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a motivovania zamestnancov, 

zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom a jeho podriadenými 

spolupracovníkmi a zamestnancami v pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah zamestnanca 

k práci, stotožnenie sa zamestnanca s cieľmi školy. Ďalej slúži na vytvorenie predpokladov 

pre plánovanie potrieb zamestnancov, prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie 

nevhodných zamestnancov, identifikovanie potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácii ich pracovnej kariéry, odhaľovanie 

pracovných rezerv a odhaľovanie ciest, ako a kedy zvyšovať výkonnosť. 

 

Hodnotenia učiteľov v jednotlivých oblastiach 
 

 plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej agendy, 

vedenie a práca so žiakmi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, dosiahnuté výsledky 

so žiakmi, plnenie termínov),

 fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne vzťahy, 

spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť 

spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi žiakov),

 úsilie učiteľa venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností, 

schopností).

Hodnotenie zamestnanca prebieha v dvoch rovinách: 

 
Neformálne hodnotenie 

 

Je zamerané na priebežné hodnotenie nadriadeným v priebehu výkonu práce. Má 

príležitostnú povahu, je skôr determinované situáciou daného momentu, pocitom 

hodnotiaceho. Ide o súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, súčasť 
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priebežnej kontroly plnenia pracovných úloh a pracovného správania. Vykonáva ho každý 

vedúci zamestnanec školy - zástupca riaditeľa školy bez ohľadu na vzťah priamej 

nadradenosti voči zamestnancovi a riaditeľ školy. Ide o dennú kontrolu nástupu na pracovisko 

a odchodu z pracoviska, nástupu na vyučovaciu hodinu a ukončenie vyučovacej hodiny, 

nástupu na dozor a vykonávanie dozoru, správanie k žiakom, rodičom, kolegom, úprava 

zovňajšku učiteľa, dodržiavanie pracovného poriadku, zásad BOZP, používanie OPP. 

 

Formálne hodnotenie 
 

Je racionálnejšie a periodické, vykonáva sa v pravidelnom intervale. Vytvárajú sa z neho 

dokumenty, ktoré sa zaraďujú do osobných materiálov zamestnanca - slúžia ako podklady pre 

ďalšiu personálnu činnosť. 

 

Jeho výhody sú v lepšom poznávaní a : 
 

 hodnotí zamestnancov komplexnejšie podľa znalostí, zručností, kvalít,

 lepšie rozpoznáva, oceňuje, rozvíja silné stránky zamestnanca,

 lepšie rozpoznáva slabé stránky zamestnanca a umožňuje ich efektívnejšie odstraňovanie

 umožňuje lepšie rozpoznať potrebu vzdelávania a rozvojový potenciál zamestnanca, jeho 

vhodnosti pre vykonávanie náročnejšej práce

 sústavnejšie orientuje pozornosť na výkon

 zisťuje osobný vzťah zamestnanca k práci, škole ako pracovisku, k cieľom školy, ku 

žiakom, kolegom, rodičom, k nadriadeným

 prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky na pracovisku

Hodnotí sa: aktívna účasť na poradách, zasadnutiach PK, podieľanie sa na tvorbe a 

realizácii školského výchovného programu, šírenie dobrého mena - zvyšovanie morálneho 

kreditu školy. 

Dôležitou súčasťou je hospitačná činnosť nadriadeného zamestnanca na vyučovaní a 

písomný záznam z hospitácie s doporučením a opatreniami na skvalitnenie práce učiteľa. 

Jedenkrát ročne vedie riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa školy so zamestnancami osobný 

pohovor. Na pohovore sa na základe neformálneho hodnotenia, hospitačnej činnosti, 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, mimoškolskej činnosti učiteľa hodnotia odborné 

schopnosti učiteľa a jeho predpoklady na plnenie nových úloh. Súčasťou pohovoru je aj 

hodnotenie jeho interpersonálnych zručností, čiže ako vychádza s kolegami, nadriadenými, 

žiakmi i rodičmi. Hodnotí sa jeho prístup k práci - teda napríklad to, či je samostatný, lojálny, 



65  

spoľahlivý, zodpovedný, dôvody čerpania pracovného voľna, či má vyvinutý zmysel pre 

sebadisciplínu. 

Hodnotený zamestnanec dostáva spätné informácie o svojom výkone očami nadriadeného 

zamestnanca. Tieto informácie sú podkladom pre ďalšie zlepšenie vykonávania prác, 

odstránenie nedostatkov a chýb. Súčasne mu hodnotenie pomáha pre stanovenie úloh na 

budúce obdobie a vytvára pre ich plnenie priemer. 

 

Predmetom hodnotenia sú: 
 

- - pracovný výkon (kvantita a kvalita), 

- - pracovné správanie, 

- - sociálne správanie. 

 
Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa realizuje: 

 

a) na úrovni metodického združenia (MZ): vedúca MZ, využijú priebežné hodnotenie, 

výsledky pedagogického pozorovania a metódu kľúčových udalostí. Dvakrát v školskom roku 

(december, máj) vyplní vedúca MZ, hodnotiaci dotazník na každého člena svojej PK a 

odovzdajú ich zástupcovi riaditeľa školy. Formulár hodnotiaceho dotazníka uvádzam ako 

prílohu metodického usmernenia. 

b) na úrovni vedenia školy - hodnotiteľom je zástupca riaditeľa školy, hodnoteným 

pedagogický zamestnanec; 

metóda - hodnotiaci rozhovor; frekvencia hodnotenia – jedenkrát v školskom roku. 

 
Hodnotiaci rozhovor 

 

Záverečnou fázou procesu hodnotenia učiteľa je hodnotiaci rozhovor. Realizuje sa 

jedenkrát v roku, v máji/júni školského roka. Hodnotiaci rozhovor vedie zástupca riaditeľa 

školy, ktorý je povinný urobiť písomný záznam. Písomný záznam pozostáva z formulára na 

hodnotenie pedagogických zamestnancov a formulára sebahodnotenia. 

Písomný záznam sa zakladá do osobných spisov pedagogického zamestnanca. 

Hodnotiacemu rozhovoru predchádza príprava hodnotiteľa i hodnoteného. 
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16. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy. Manažment školy 

považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,

 prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT,

 prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu,

 motivovanie pedagogických zamestnancov k neustálemu sebavzdelávaniu, vzdelávaniu, 

zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti,

 zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

 sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru,

 prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny 

učiteľ, výchovný poradca, predseda MZU, knihovník atď.

 prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov atď.

 prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.

 zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov,

 sprostredkúvanie operatívneho  a časovo  aktuálneho transferu odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému,

 prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.
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17. UČEBNÉ ZDROJE 

 
Odporúčaná odborná literatúra - pre skupinu odborov: 76 Učiteľstvo 

 

vypracovaná v rámci projektu „Nové formy vzdelávania pre potreby trhu práce“ s kódom 

ITMS 26110130606, v rámci opatrenia Premena tradičnej školy na modernú, Operačného 

programu Vzdelávanie . 

Janeková,Z. :Metodika edukačných činností,SPSA EBG, Brezno,2015 

Nechalová, Ľ : Metodika hudobnej výchovy, SPSA EBG, Brezno, 2015 

Kupcová, L : Metodická príručka k predmetu metodika literárnej a jazykovej výchovy, SPSA 

EBG, Brezno, 2015 

Sanitrová, B. : Pedagogická prax v príprave učiteľov MŠ a vychovávateľov, SPSA EBG, 

Brezno, 2015 

Stach, P.a Peteraj, J. :Metodická príručka k predmetu metodika telesnej výchovy, SPSA EBG, 

Brezno, 2015 

Roth, F. : Metodický materiál k predmetu metodika výtvarnej výchovy, SPSA EBG, Brezno, 

2015 

Janeková,Z. :Metodika edukačných činností,učebné texty k predmetu,SPSA EBG, 

Brezno,2015 

Nechalová, Ľ : Metodika hudobnej výchovy, učebné texty, SPSA EBG, Brezno, 2015 

Kupcová, L : Metodika literárnej a jazykovej výchovy, učebné texty z predmetu, SPSA EBG, 

Brezno, 2015 

Sanitrová, B. : Pedagogika - učebné texty k predmetu, SPSA EBG, Brezno, 2015 

Stach, P.a Peteraj, J. : Metodika telesnej výchovy, učebné texty, SPSA EBG, Brezno, 2015 

Roth, F. : Metodika výtvarnej výchovy, učebné texty z predmetu, SPSA EBG, Brezno, 2015 
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18. UČEBNÉ OSNOVY 

 
Učebné osnovy tvoria samostatnú prílohu školského vzdelávacieho programu. 


