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1. IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

Názov a adresa školy 

Spojená škola org. zložka:  

Stredná odborná škola drevárska,  

Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Výživa a šport 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo  

Kód a názov študijného odboru 295 1 M výživa a šport 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 28. august 2014   

Miesto vydania  Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Platnosť ŠkVP 01. september 2014 začínajúc prvým ročníkom 

1.1. Kontakty pre komunikáciu so školou 

Titul, meno, priezvisko Pracovná pozícia Telefón/Fax E-mail/Web Mobil 

PaedDr.  

Peter Hruška 
riaditeľ školy 041/ 5044410 peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466 

PaedDr. 

Jana Čibenková 

zástupkyňa 

riaditeľa školy 

(vzdelávanie) 

041/ 5044408 

kl. 216 
jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk  0917823046 

PaedDr. 

Vladimír Kuťka 

zástupca riaditeľa 

školy (šport) 

041/ 5044408 

kl. 206 

 

vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 

 

0908902252 

Mgr. Emília Berešíková 

zástupca riaditeľa 

školy pre školský 

internát 

 

041/5006614 

 

 

emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 

 

0918370885 

Mgr. 

Erika Kobyliaková 

školský psychológ, 

výchovný poradca 

041/5004408 

kl. 221 
erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0902453433 

 

Zriaďovateľ:  

Žilinský samosprávny kraj 

Odbor školstva                                                                   PaedDr. Peter Hruška 

Komenského 48                    riaditeľ školy  

011 09 Žilina                                                                                          
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Školský vzdelávací program bol vypracovaný na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. 

z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  v  súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre skupinu študijných a učebných odborov  

29 POTRAVINÁRSTVO. 

Prerokovaný v pedagogickej rade školy dňa 28.8.2014, v Rade školy pri Spojenej škole 

Rosinská cesta 4, Žilina, dňa 16.10.2014      

1.2. Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

Platnosť ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

1.9.2014   

  1.9.2015 

1. Zrušenie pracovnej pozície hlavný majster. 

2. Úprava učebného plánu:  

 a) zrušenie predmetu  spoločenská komunikácia v 1.roč., 

 b) úprava počtu hodín v predmetoch: 

 chémia v 1.roč. z 1h na 2h, 

 zdravý životný štýl v 1.roč. z 2 h na 1h, 

 materiály z celkového počtu 3h na 1h v 1.roč., 

 základy športovej prípravy v 1.roč. z 1h na 2h, 

 výživa a dietetika z celkového počtu 2h v 4.roč. 

na 5h (2. roč. -1h,3.roč.-2h,4.roč.-2h), 

 aplikovaná cémia z celkového počtu 1h v 2.roč. na 3h    

(2.roč.-2h, 3.roč.-1h), 

 konverzácia v anglickom jazyku z celkového počtu 6h 

na 3h (2.roč.- 1h, 3.roč.-1h, 4.roč. -1h), 

 seminár zo slovenského jazyka z celkového počtu 2 h 

na 1h v  4.roč., 

 mikrobiológia z celkového počtu 1 h na 4 h (2.roč.-2h, 

3.roč.-2h),  

 biochémia z celkového počtu 3h na 2h v 4.roč. 

c) Úprava prevodovej tabuľky v súlade s bodom 2. 

 

1.9.2016 3. Personálna zmena vo funkcii zástupcu riaditeľa pre 

teoretické vyučovanie. Mgr. Soňa Trizuliaková nahradená 

PaedDr. Petrom Hruškom. 

4. úprava učebného plánu (zmena predmetov v ročníkoch 

a ich časovej dotácie) 

 zrušený predmet materiály (1.roč.-1h), nakoľko jeho 

obsah bude prensený do predmetu technológia 

a hodnotenie potravín. 

 technológia a hodnotenie potravín, celkovo 8h (1.roč.-

2h, 2.roč.-2h, 3.roč.-3h, 4.roč.-2h) 

 zdravý životný štýl, celkovo 1h, ktorá je presunutá 

z 1.roč. do 4.roč. 

 výživa v športe, celkovo 4h. (v 3.roč. navýšenie o 1h) 

 1.9.2017 

5. Úprava učebného plánu reflektujúc požiadavky 

vyučujúcich (trénerov) a realizovateľnosti študijného 

odboru: 

 navýšenie počtu hodín športobej prípravy na úkor 

maximálneho počtu týždenných vyučovacích hodín 

 zníženie časovej dotácie dní pre odbornú prax na 5 dní 

vo štvrtok ročníku z časovej rezervy nakoľko je veľmi 
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komplikované zabezpečiť adekvátnu odbornú prax pre 

všetkých žiakov v jednom termíne súčasne. 

 prepracovanie vyučovania učebnej praxe na základe 

požiadaviek vyučujúcich. Učebná prax sa vyučuje 1 

hodinu týždenne (príp. 2 hodiny raz za dva týždne) a 5-

krát za polrok v 7-hodinových blokoch tak, aby bola 

dodržaná určená časová dotácia pre predmet. Bloková 

učebná prax je realizovaná predovšetkým formou 

exkurzií raz za mesiac. 

6. Úprava Prevodovej tabuľky v súlade s bodom 1. 

7. Zapracovanie Národného štandardu finančnej 

gramotnosti verzia 1.2 od 1.9.2017 začínajúc 1. ročníkom.  

8. Doplnenie kapitoly 4.8 o konkrétne podmienky praktickej 

časti odbornej zložky MS 

9. Úprava časového harmonogramu vyučovania a realizácie 

športovej prípravy.  

10. Zapracovanie Dodatku č. 4 k ŠVP vydaného MŠVVaŠ 

11. Aktualizácia Plánu prevencie extrémizmu, radikalizmu a 

šikanovania 

12. Doplnenie obsahových a výkonových štandardov pre 4. 

ročník 

13. Revízia učebných osnov v predmete Anglický jazyk a 

Zdravoveda od 1.9.2017 

 

 1.9.2018 

14. Zavedenie nového povinného vyučovacieho predmetu 

z disponibilných hodín - Finančná gramotnosť do 4. 

ročníka, obsah podľa NŠFG. 

15. Premenovanie a presunutie obsahu predmetu učebná 

prax do predmetu odborná prax. 

16. Zakomponovanie kapitoly upravujúcej postupy pri štúdiu 

podľa individuálneho učebného plánu. 

17. Aktualizácia školských učebných plánov a poznámok 

k školským učebným plánom v súlade s realizovanými 

úpravami. 

18. Odstránenie kapitol zo všeobecnej časti ŠkVP - 

personálne zabezpečenie a požiadavky na kontinuálne 

vzdelávanie PZ v zmysle školského zákona a aktualizácia 

všeobecnej časti. 

 

1.9.2019 

19. Zmena kontaktných informácií 

20. Zmena vyučovacieho času 

21. Zrušenie realizácie kurzu pohybových aktivít zameraných 

na letné športy v 2. ročníku 

22. Revízia vnútorného systému kontroly a hodnotenia 

zamestnancov 

 

1.9.2020 

23. Revidovanie obsahu ŠkVP v častiach: 
• odstránanenie technických nedostatkov 
• 1.1. – personálne obsadenie zástupkyne riaditeľa pre ŠI 
• 4.3. – úprava časového harmonogramu vyučovania a 
športovej prípravy 

 

1.9.2021 

24. Pridanie príloh: 

 Úprava časového harmonogramu vyučovania v čase 
pandémie 

 Usmernenie k organizácii vyučovania v čase pandémie 

 Program proti šikane 
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2. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 29 51 

M Výživa a šport  vychádzajú z cieľov stanovených v zákone č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č.245/2008 

Z.z) a  v Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo. 

Vyjadrujú spoločenské požiadavky na celkové vzdelanie a osobnostný rozvoj žiakov. 

Poslaním školy je nielen odovzdávať žiakom teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, pripravovať 

ich na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických 

a ľudských princípov. Chceme dosiahnuť to, aby žiaci dokázali prezentovať výsledky  svojej práce širokej 

verejnosti na rôznych súťažiach, a aby sa škola stala otvorenou inštitúciou pre rodičov a  sociálnych partnerov.    

Cieľom výchovy  a vzdelávania školy je: 

 pripraviť odborníkov pre služby spojené s výživou a príbuzné odvetvia, kde sa aplikuje výživa, 

biochémia a potravinárska chémia, 

 rozvíjať základné myšlienkové operácie žiakov, ich pamäť  a schopnosť koncentrácie, 

 viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, k osvojeniu si poznatkov, pracovných postupov  

a nástrojov potrebných pre kvalifikovaný výkon povolania a predovšetkým pre uplatnenie sa na 

trhu práce, 

 naučiť žiakov riešiť problémy, naučiť sa pýtať a snažiť sa nájsť odpovede, 

 rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v písomnom i ústnom prejave, v slovenskom i cudzom 

jazyku, 

 vychovávať komunikatívnych mladých ľudí, ktorí sa vďaka svojej tvorivosti dokážu začleniť do 

globálneho priestoru v rámci pracovných a vzdelávacích možností, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 viesť žiakov k využívaniu informačno-komunikačných technológií, a to zabezpečením ďaľšieho 

softwérového vybavenia a vzdelávania učiteľov v oblasti IKT, 

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

v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 rozvíjať vedomosti, zručnosti  a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou, a vedieť   

ich aplikovať pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach, 

 zvyšovať kvalitu vzdelávania na základe fungujúceho a motivačného sytému merania výsledkov 

vzdelávania, 

 vštepovať žiakom princípy olympionizmu, viesť ich k práci v skupine, k spolupráci a zodpovednosti 

za seba a iných, naučiť ich kontrolovať a regulovať svoje správanie, 

 formovať u žiakov zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 

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

tolerancia, 

 dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a talentu, aby mu bolo 

umožnené zažiť úspech, 

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

v súlade s Deklaráciou ľudských práv a  Dohovorom o  právach dieťaťa, 

 zabezpečiť rovnocenný prístup vo vzdelaní i pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, 

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

vyučovaní, ktoré je založené na tvorivo-humánnom a poznatkovom prístupe k vzdelávaniu 

s dôrazom na aktivitu  a slobodu osobnosti žiaka, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov,  

 podporovať profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov, 

 využívať materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, 

reagovať na vypísané granty a projekty, 
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 skvalitňovať spoluprácu so sociálnymi partnermi, rodičmi, verejnosťou, športovými klubmi 

a ostatnými školami na princípe partnerstva, 

 zlepšovať estetické prostredie budovy školy a jeho okolia. 

Vzdelávacie a výchovné ciele realizuje škola nielen formou povinnej výučby, ale aj organizovaním 

mimoškolskej činnosti ako sú: 

a) Záujmové aktivity 

 záujmové útvary na základe ponuky, ktorá sa aktualizuje každý školský rok. 

b) Súťaže 

 Hviezdoslavov Kubín, Dni nádeje (výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou,plavecká štafeta),  

 Olympiáda ľudských práv, cudzích jazykov, matematická olympiáda, Matematický klokan, 

 Liga Sudoku, 

 športové súťaže stredných škôl, Župná kalokagatia. 

c)  Exkurzie:  

 literárna exkurzia Martin, Krajská knižnica Žilina,  

 Múzeum SNP 

 hvezdáreň, 

 burza vysokých škôl, 

 Vianočná Viedeň, 

 výstavy „Flóra“, 

 iné exkurzie podľa plánu exkurzií pre daný školský rok. 

d)  Spoločenské a kultúrne podujatia: 

 návšteva divadelných predstavení,  

 Deň otvorených dverí, 

 návštevy výchovných koncertov s rôznou tematikou podľa aktuálnej ponuky, 

 Staromestské slávnosti,  

e)  Besedy, pracovné stretnutia, výchovné projekty: 

 besedy a prednášky s tematikou - uplatnenia  sa na trhu práce (úrad práce), ako sa správne učiť 

(školský psychológ), problematikou vydierania, šikany, drog a iných psychotropných látok, fajčenia 

a alkoholu (psychológ, zástupca polície,zástupca liečebne drogových závislostí), 

 organizácia Parádneho dňa pre zdravých a hendikepovaných ľudí, 

 spolupráca s DSS na Strániku. 

 zapojenie sa do  aktivít : Poznaj sám seba – projekt CPPPaP, Červené stužky – boj proti AIDS, 

darcovstvo krvi- Kvapka krvi, 

f)  Mediálna propagácia: 

 regionálna televízia, 

 verejnoprávna a komerčná televízia, 

 príspevky do regionálnych periodík, 

 aktualizácia webovej stránky školy, 

 sociálne siete 

3. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 Stredná odborná škola drevárska (SOŠd) je od 1.9.2008 organizačnou zložkou Spojenej školy, 

Rosinská cesta 4 v Žiline. 

 Areál školy je komplexne vybavený a v rokoch 2018 a 2019 rozsiahlo rekonštruovaný, tvorí ho 

dvojposchodová budova školy pre teoretické vyučovanie, dielne na praktické vyučovanie, športová hala (ŠH), 

gymnastická telocvičňa, posilňovňa, futbalové miniihrisko a multifunkčné ihrisko, päťposchodová budova 
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školského internátu a školská jedáleň. Celý komplex je prepojený spojovacími chodbami. Hygienické 

zariadenia sú na každom poschodí, dielne a ŠH majú vlastné hygienické priestory. 

 SOŠd využíva na vyučovanie okrem klasických učební aj odborné a počítačové  učebne a  jazykovú 

učebňu. Vyučovanie v iných priestoroch upravujú vzdelávacie programy jednotlivých predmetov. Neustále 

dopĺňame kabinety a odborné učebne modernými učebnými pomôckami, čo umožňuje tvorivejšie 

a efektívnejšie vyučovanie. V budúcnosti by sme chceli vybudovať chemicko-mikrobilogické laboratórium. 

Manažment školy a hospodársko- ekonomický úsek má svoje priestory na prízemí budovy školy. 

Učitelia využívajú  zborovňu a kabinety. Školská  psychologička a zároveň aj výchovná poradkyňa má 

k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi partnermi a pod. Škola zamestnáva na plný 

úväzok aj maséra, ktorý má svoju miestnosť v priestoroch ŠH, kde poskytuje žiakom masérske  

a fyzioterapeutické služby. 

Súčasťou školy je školský internát s kapacitou 289 žiakov. Žiaci majú k dispozícii 3 klubovne, 

posilňovňu a počítačovú miestnosť s internetom a tiež zasadaciu miestnosť, ktorú využíva i škola na rôzne 

besedy a aktivity. V r. 2007 sa uskutočnila rekonštrukcia hygienických zariadení. V priestoroch školského 

internátu môžu žiaci i pedagógovia využívať školskú knižnicu, ktorá prispieva ku kvalite práce žiakov i učiteľov. 

Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v školskej jedálni, v ktorej sa stravujú aj ostatní zamestnanci. 

Školská jedáleň je súčasťou školy. 

Vzhľadom na veľmi dobre vytvorené podmienky a tradíciu i v športovej oblasti sme zaviedli od 1. 

septembra 2014 nový štúdijný odbor 2951 M výživa a šport.  

3.1. SWOT analýza 

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

a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby sa úroveň kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu kontinuálne zvyšovala. Vychádzajúc zo SWOT analýzy konštatujeme, že:  

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

 komplexnosť areálu školy, 

 kvalita a skúsenosi pedagogických zamestnancov, 

 podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri ďalšom vzdelávaní, 

 dobré vybavenie štandardných a odborných učební, 3 počítačové učebne (1 získaná v rámci 

projektu INFOVEK a 1 z projektu Premena tradičnej školy na modernú), jazyková učebňa, 

 dlhoročné skúsenosti s vyučovaním športovcov, 

 vysoká kvalifikovanosť trénerov, 

 školský psychológ a masér, ktorí sú zamestnancami školy, 

 fungujúce športové kluby, ktoré spolupracujú so školou,  

 uplatnenie žiakov a absolventov školy v najvyšších ligových súťažiach v SR i v zahraničí, 

 organizácia podujatí, ktoré už majú tradíciu, 

 aktívna žiacka školská rada, 

 úspešnosť v podávaných projektoch, 

 podpora ŽSK ako zriaďovateľa školy. 

Slabými stránkami školy sú:  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu a údržbu interiéru a exteriéru školy,  

 slabšie vybavenie školy učebnicami hlavne pre odbroné predmety vzhľadom na neplnenie 

edičného plánu MŠVVaŠ SR. 

Príležitosti školy sú: 

 rozvoj spolupráce s fitnescentrami a štúdiami výživy v meste, 

 podpora odborného vzdelávania zo strany štátu, 

 súčasné trendy poukazujúce na súvislosť medzi športovým výkonom a výživou športovca, 

 záujem ľudí o zdravý životný štýl. 
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Prekážky v rozvoji školy sú: 

 znižujúca sa vedomostná úroveň a študijné návyky žiakov prichádzajúcich zo ZŠ, 

 silnejúci, hlavne mediálny vplyv negatívne ovplyvňujúci hodnotový rebríček žiakov, 

 menší záujem žiakov o odborné vzdelávanie, 

 slabá spolupráca s rodičmi, 

 nezáujem o spoluprácu podnikateľskej sféry so školou. 

S ohľadom na uvedené skutočnosti, zistenia a výsledky predbežných analýz môžeme zhrnúť 

zameranie školy do nasledovných bodov: 

 vytváranie podmienok pre tvorivé, metodicky a formami pestré vyučovanie s aktívnym a 

rozhodujúcim zapojením žiakov, 

 formovanie hodnotového systému žiakov, ktorý je orientovaný na pozitívny, užitočný a 

plnohodnotný život, 

 aktívne vyučovanie jedného cudzieho jazyka, 

 komplexné a systémové vyučovanie informačnej a komunikačnej techniky, 

 vytváranie systému odborných kompetencií v zmysle požiadaviek odberateľov z praxe, 

 vytváranie podmienok pre ďalší odborný rast a vzdelávanie učiteľov, ako aj zlepšovanie 

materiálnych podmienok školy. 

3.2. Charakteristika pedagogického zboru  

Odborné  zameranie školy si  vyžaduje kvalifikovaný pedagogický zbor, do ktorého patrí manažment 

školy, učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a tréneri. Škola zamestnáva primeraný počet 

pedagogických zamestnancov  s požadovanou  odbornou  spôsobilosťou podľa platnej legislatívy, ktorí sú 

plne kvalifikovaní a  schopní zabezpečovať úlohy štátneho vzdelávacieho programu a  odbornosť výchovno-

vzdelávacieho procesu. Pedagogický zbor je  stabilný, a  čo je potešujúce i mladý. Pedagógovia s dlhoročnou 

praxou sa plne venujú začínajúcim učiteľom, odovzdávajú im cenné skúsenosti. Kvalitných učiteľov sa 

snažíme udržať vytváraním atmosféry vzájomnej spolupráce, záujmom o prácu a  postup, delegovaním 

právomocí a zodpovednosti, vzájomnou úctou a korektnosťou, dôslednosťou v kontrole a hodnotení 

a adekvátnym odmeňovaním.  

Škola si buduje systém pedagogicko-psychologického poradenstva výchovnou poradkyňou a 

školským psychológom a  spoluprácou s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  

So žiakmi pracujú koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, koordinátor environmentálnej 

výchovy, koordinátor žiackej školskej rady a koordinátor pre individuálne štúdium. 

Na škole pracujú predmetové komisie: PK cudzích jazykov, PK prírodovedných predmetov, PK 

spoločenskovedných predmetov, PK zdravia a pohybu, PK odborných predmetov. 

Neoddeliteľnú súčasť pri výchove žiakov tvoria vychovávatelia školského internátu, ktorí vedú žiakov 

ku  zodpovednému a samostatnému správaniu sa a  prijímaniu zodpovednosti za svoje správanie. 

Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, upratovačky a pod.), ktorí 

sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva 

a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci 

platných predpisov.     

3.3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov tvoria dve neoddeliteľné stránky systému výchovy a vzdelávania, ktoré 

sú dôležitou súčasťou napredovania a zmien v škole. Poskytujú účastníkom výchovy a vzdelávania spätnú 

väzbu o tom, ako postupujú pri napĺňaní cieľov školy, ako treba minimalizovať problémy a hľadať nové 

riešenia, ako motivovať ľudí nielen ku kvalite výkonu, ale aj k naplneniu vlastnej spokojnosti. 

Cieľom kontroly je získať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce školy, jej zamestnancov a žiakov. 

Predmet, metódy, formy, objekty i výstupy kontroly sú rozpracované v pláne kontrolnej činnosti pre príslušný 

školský rok. Frekvencia kontroly závisí od cieľa a objektu kontroly, môže byť plánovaná alebo neplánovaná. 
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Predmetom kontrolnej činnosti je: 

 výchovno-vzdelávacia činnosť,   

 tvorba a aktualizácia školských vzdelávacích programov, 

 pedagogická dokumentácia, 

 materiálne a technické vybavenie, 

 mimovyučovacie aktivity učiteľov, 

 hygienický stav priestorov, 

 ekonomická agenda, 

 činnosť výchovnej poradkyne, 

 dodržiavanie BOZP, využívanie a dodržiavanie pracovného času a dodržiavanie pracovnej 

disciplíny. 

 

Kontrolu vykonávajú prevažne vedúci zamestnanci rôznymi formami, ako sú: hospitácie, rozhovory, 

pozorovanie, dotazníky, analýza výsledkov žiakov dosiahnutých v predmete, riaditeľský test v paralelných 

triedach, žiacke súťaže. 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje moderný, účinný nástroj motivácie a diferenciácie zamestnancov. 

Zásady hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov sú rozpracované v pracovnom poriadku. 

Predmetom hodnotenia sú všetky činnosti, ktoré sú aj súčasťou kontroly. 

Pre potreby hodnotenia pedagogických zamestnancov sme určili tieto kľúčové oblasti a z nich vychádzajúce 

kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

 

1. KATEGÓRIA – UČITEĽ 

1. Oblasť: Profesijná úroveň 

 Kritérium 1: plánovanie edukácie 

 Kritérium 2: metódy a formy hodnotenia žiakov 

2. Oblasť: Efektivita vyučovania 

 Kritérium 1: využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania 

 Kritérium 2: vytváranie vhodných učebných pomôcok a individuálny prístup k žiakom 

3. Oblasť: Vzťah k žiakom 

 Kritérium: úroveň vzťahov a komunikácie so žiakmi 

4. Oblasť: Profesijný rozvoj 

 Kritérium: úroveň plánovania a realizácie plánu profesijného rozvoja 

5. Oblasť: Pracovné správanie 

 Kritérium 1: kvalita a dochvíľnosť plnenia úloh 

 Kritérium 2: iniciatíva a práca v tíme 

6. Špecifická oblasť: Špecializované činnosti 

 Kritérium - triedny učiteľ: úroveň vykonávania činností triedneho učiteľa 

 Kritérium - školskí koordinátori/špecialisti a vedúci predmetových komisií a metodických 

združení: úroveň vykonávania zverených činností  

 Kritérium - uvádzajúci pedagogický zamestnanec: úroveň vykonávania činností uvádzajúceho 

pedagogického zamestnanca 

7. Špecifická oblasť: Hodnotenie člena predmetovej komisie vedúcim PK 

 Kritérium: kvalita práce člena predmetovej komisie, metodického združenia 

 

 

2. KATEGÓRIA – ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

1. Oblasť: Profesijná úroveň 

 Kritérium 1: plánovanie odbornej činnosti 

 Kritérium 2: realizácia odbornej činnosti 

2. Oblasť: Efektivita odbornej činnosti 

 Kritérium 1: využívanie rôznych metód a foriem intervenčnej odbornej činnosti 

 Kritérium 2: využívanie rôznych metód a foriem konzultačnej odbornej činnosti 

 Kritérium 3: využívanie rôznych metód a foriem preventívnej odbornej činnosti 
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3. Oblasť: Vzťah k žiakom 

 Kritérium: úroveň vzťahov a komunikácie so žiakmi 

4. Oblasť: Profesijný rozvoj 

 Kritérium: úroveň plánovania a realizácie plánu profesijného rozvoja 

5. Oblasť: Pracovné správanie 

 Kritérium 1: kvalita a dochvíľnosť plnenia úloh 

 Kritérium 2: iniciatíva a práca v tíme 

 

U vedúcich pedagogických zamestnancoch a odborných odborných zamestnancoch  je možné 

hodnotiť aj: 

 kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce, 

 ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom  na 

predpisy platné pre rezort školstva, 

 využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných 

zdrojov, 

 dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, 

 manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre 

zamestnancov). 

 

Metódy a formy hodnotenia 

Pri hodnotení zamestnancov budeme vychádzať najmä z týchto metód formálneho, ale i neformálneho a 

priebežného hodnotenia: 

a) pozorovanie (hospitácie) - pôjde predovšetkým o realizáciu plánovaných či neplánovaných 

tematických a následných hospitácií a komplexných hospitácií, zameraných na: 

 prípravu, riadenie a realizáciu vyučovacej jednotky, 

 uplatňovanie nových metód výučby a využívanie IKT vo vyučovacom procese, 

 hodnotenie výkonu a úrovne vedomostí žiakov, pochvala, kritika, sebahodnotenie a 

rovesnícke hodnotenie, 

 motiváciu a aktivizáciu žiakov, 

 podporu tvorivosti a samostatnosti žiakov, 

 začlenenie tém, aktivít podporujúcich povedomie žiakov o slovenskej štátnosti, 

 dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv 

a Deklaráciou práv dieťaťa, 

 implementácia prierezových tém do vyučovania jednotlivých predmetov, 

 implementácia preventívnych opatrení na boj s radikalizmom a extrémizmom, 

 spätnú väzbu a fixáciu poznatkov, 

 rozvoj zručností pri výkone praktických činností, 

 rozvoj kľúčových kompetencií., 

 úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov. 

b) rozhovor, 

 pohospitačný rozhovor (ihneď po hospitácii) - hospitujúcim môže byť zástupca riaditeľa, 

riaditeľ, vedúci PK, kolega. 

 hodnotiaci pohovor (raz ročne k 31.8.) - riadený rozhovor vedúceho zamestnanca s 

podriadeným zamestnancom. 

c) výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo 

všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.), 

d) sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

e) hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných 

pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 

f) hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy - na základe podkladov 

priebežného hodnotenia (výsledky kontrolnej činnosti) a spracovaní hodnotiaceho formulára 

založeného na metóde BARS s definovanými 10 kritériami hodnotenia. Hodnotiteľ posudzuje úroveň, 

ktorú hodnotený v danom kritériu dosahuje na základe popisu úrovne v škále od 0 do 4, kde: 



Školský vzdelávací program pre štvorročný odbor 2951 M výživa a šport 13 

 

 úroveň 4 je mimoriadne dobre - pracovný výkon je na vynikajúcej úrovni. Nie je nutné 

formulovať žiadnu oblasť na zlepšenie. 

 úroveň 3 je veľmi dobre - výkon presne zodpovedá očakávaniam v danej oblasti hodnotenia. 

V niektorých oblastiach je možné formulovať čiastkové možnosti na zlepšenie. Už nie je 

možné formulovať „kvalitatívny skok“. Rozvoj sa zameriava na posilnenie silných stránok. 

 úroveň 2 je dobre - s čiastkovými výhradami zodpovedá očakávanému výkonu. Je nutné 

formulovať kľúčové oblasti pre zlepšenie. Rozvoj sa zameriava na posilnenie silných a 

elimináciu slabých stránok. 

 úroveň 1 je dostatočne - možno konštatovať základný rozpor medzi očakávanou a 

preukázateľnou úrovňou výkonu v niektorej oblasti hodnotenia. Je nutné formulovať 

systematický rozvoj na potlačenie slabých stránok. 

 úroveň 0 je nedostatočne - existujú zásadné rozpory medzi očakávaným a reálnym výkonom. 

Je nutné formulovať neodkladný rozvoj v danej oblasti od základov. 

g) vzájomné hodnotenie učiteľov - pôjde hlavne o uskutočňovanie vzájomných hospitácií a „otvorených 

hodín“, hodnotenie vedúcim predmetovej komisie, metodického združenia), 

h) hodnotenie učiteľov žiakmi - realizácia formou krátkeho dotazníka zadaného žiakom v priebehu júna. 

i) sebahodnotenie - vyplnením modifikovaného hodnotiaceho formulára pre hodnotiteľa. 

 

O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Výsledky hodnotenia sú využívané na korekciu koncepčných 

zámerov  školy alebo úpravu ŠkVP. 

Hodnotiace formuláre pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú 

rozpracované v prílohách platného pracovného poriadku. 

3.3.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a 

neúspešných. Učitelia pravidelne sledujú pokroky svojich žiakov, ktoré  aj morálne oceňujú.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov MŠVVaŠ na 

hodnotenie a klasifikáciu, a využívať formy hodnotenia podľa uvedených kritérií: 

1. podľa počtu skúšaných žiakov : 

 individuálne,  

 skupinové, 

 frontálne, 

2. podľa časového zaradenia:  

 priebežné hodnotenie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín), 

 súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie),   

 záverečné hodnotenie (záverečné, maturitné), 

3. podľa spôsobu vyjadrovania sa:  

 ústne hodnotenie,  

 písomné hodnotenie,  

 praktické hodnotenie, 

4. podľa cieľa vzdelávania:  

 sumatívne hodnotenie je založené na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia 

(záverečná a maturitná skúška),  

 formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom, 

5. podľa informovanosti  

 formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť 

(testy, písomné práce, ap.),  

 neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese, 

6. podľa činnosti  
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 hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod.,  

 hodnotenie výsledku činnosti, napr. test,  model a pod., 

7. podľa výkonu žiaka  

 výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,  

 hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritéria 

(norma, štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy priamo na vyučovacej hodine a po ukončení 

vzdelávacieho programu (zadania a úlohy na   maturitnej skúške),  

 individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka s jeho predchádzajúcim 

výkonom.  

8. podľa prostredia  

 interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,  

 externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. odborník z praxe. 

Podľa povahy predmetu zameriavame  hodnotenie v predmete: 

a)  s prevahou teoretického zamerania na: 

 ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

 kvalitu a rozsah získaných vedomostí, 

 kvalitu myslenia a jeho logiku, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických úloh, 

 tvorivosť, výstižnosť a odbornú jazykovú správnosť ústneho a písomného prejavu, 

b)  s prevahou praktického zamerania na: 

 vzťah k práci a praktickým činnostiam, 

 osvojenie si praktických zručností a návykov, 

 uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,  

 samostatnosť, tvorivosť, iniciatívu v praktických činnostiach, 

 kvalitu výsledkov praktickej činnosti a organizáciu vlastnej práce, 

c)  s prevahou výchovného zamerania na: 

 tvorivosť a samostatnosť prejavu,  

 osvojenie si potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú aplikáciu 

 estetické vnímanie, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny,  

 aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií. 

Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa  platných učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi.  

Žiak má právo: 

 vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

 dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

 na objektívne hodnotenie. 

Riaditeľ školy oznámi najneskôr v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú 

a ktoré sa neklasifikujú v súlade so ŠkVP. O výsledkoch hodnotenia sú zákonní zástupcovia žiakov 

informovaní prostredníctvom internetovej žiackej knižky resp. študijných preukazov. Osobne sú informovaní 

na triednych schôdzach rodičovského združenia. 

Vyučujúci každého predmetu dodržiava všeobecné zásady hodnotenia: 

 na začiatku školského roka oboznámi žiakov s obsahom učiva a spôsobom klasifikácie v danom 

predmete, 

 oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie s odôvodnením, pričom poukáže na 

klady a nedostatky hodnotených vedomostí, a to pri ústnom vyskúšaní ihneď a pri písomných 

prácach a projektoch najneskôr do 14 dní. V prípade nesúhlasu s hodnotením môže žiak vyjadriť 

svoju nespokojnosť – najskôr vyučujúcemu daného predmetu, potom triednemu učiteľovi a 

nakoniec riaditeľovi školy, 

 nehodnotí žiaka ihneď po jeho príchode do školy po neprítomnosti dlhšej ako jeden týždeň,  
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 uvedomuje si, že účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, ale 

predovšetkým zhodnotiť získané a preukázané vedomosti a zručnosti,  

 nezahŕňa správanie žiaka do hodnotenia predmetu, 

 informuje žiakov o termíne písomnej skúšky, ktorá trvá viac než 30 minút najneskôr na 

predchádzajúcej hodine. Počas jedného dňa píše žiak takúto písomnú skúšku len jednu, 

 v prípade neprítomnosti žiaka pri overovaní znalostí, schopností a zručností môže poskytnúť 

žiakovi náhradný termín, 

 poskytuje konzultácie dlhodobo neprítomným žiakom,  

 pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami berie 

do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, 

 výsledný stupeň prospechu určuje nie na základe aritmetického priemeru, ale na základe 

váženého priemeru, a to podľa dôležitosti a váhy jednotlivých známok, 

 v predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň klasifikácie učitelia po 

vzájomnej dohode, 

 v prípade výrazného zhoršenia prospechu v danom predmete oznámi vyučujúci túto skutočnosť 

triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi školy, ktorý preukázateľným spôsobom informuje zákonného 

zástupcu, 

 dodržiava pokyny, že žiak by mal byť v priebehu polroka skúšaný z jedného vyučovacieho 

predmetu s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne aspoň dvakrát, s hodinovou dotáciou vyššou 

ako jedna hodina týždenne aspoň trikrát, 

 výsledky každej klasifikácie zverejňuje v internetovej žiackej knižke, 

 neklasifikuje žiaka, ak žiak nezíska dostatočný počet známok za dané klasifikačné obdobie a 

nemôže byť objektívne klasifikovaný. V takomto prípade žiaka klasifikuje na základe komisionálnej 

skúšky. 

 Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky ak:  

 vykonáva rozdielovú skúšku t.j. pri zmene študijného odboru, v prípade absolvovania časti 

štúdia na obdobnej škole v zahraničí,  

 je skúšaný v náhradnom termíne t.j. ak ho nebolo možné vyskúšať a klasifikovať v riadnom 

termíne v 1. alebo 2. polroku. Riaditeľ školy na jeho vyskúšanie a klasifikovanie určí náhradný 

termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia v 1.polroku mohla uskutočniť najneskôr do dvoch 

mesiacov po skončení 1.polroka a klasifikácia za 2.polrok v poslednom týždni augusta, 

 žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie v prípade, že má pochybnosti o 

správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka, a to do troch pracovných dní  odo  

dňa získania výpisu klasifikácie a správania za prvý polrok alebo vydania  vysvedčenia. Z tohto 

dôvodu nemôže požiadať o komisionálne skúšanie vtedy, ak bol žiak z tohto vyučovacieho 

predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky,  

 sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,  

 koná opravné skúšky v prípade, že  má  na konci 2.polroku  nedostatočný prospech najviac 

z dvoch  povinných vyučovacích predmetov alebo na konci 1. polroku nedostatočný prospech 

najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v 1.polroku. O vykonanie 

opravnej skúšky môže žiak písomne požiadať  riaditeľa školy. Termín opravných skúšok určí 

riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr  do 31. augusta,  resp. do 

klasifikačnej porady za druhý polrok,  

 študuje podľa individuálneho učebného plánu. 

 

        Ak žiak zo závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, môže mu riaditeľ školy povoliť vykonanie 

opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a v prípade, že bol klasifikovaný v náhradnom termíne 

najneskôr do 15. októbra. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa do troch dní 

je klasifikovaný známkou nedostatočný. Výsledok komisionálnej skúšky je konečný.  

 

Konkrétne hodnotenia predmetov sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 
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V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis klasifikácie 

a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za 1 .polrok sa vydáva na základe 

písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu. 

 V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. 

V končiacich ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie 

v poslednom vyučovacom dni pred akademickým týždňom.  

3.3.2.  Hodnotenie výchovných výsledkov žiakov 

Pri hodnotení výchovných výsledkov žiakov sa vychádza z princípov výchovy a vzdelávania (§ 3 

Zákona č. 245/2008 Z. z.). Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené hlavne na princípoch:  

 vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,  

 prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, 

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

náboženskej tolerancie,  

 zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,  

 zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, 

výskumu a vývoja,  

 posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých 

vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj 

citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, 

na mravné hodnoty a tvorivosť,  

 zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných 

prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo k podnecovaniu k národnostnej, 

rasovej a etnickej nenávisti, alebo k ďalším formám intolerancie. 

 

Dodržiavanie pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, plnenie  a dodržiavanie ustanovení 

školského poriadku a iných vnútorných predpisov, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na 

verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom budeme hodnotiť  klasifikáciou správania  a uložením 

výchovných  opatrení. 

Správanie sa klasifikuje štyrmi stupňami: 

 stupeň 1 - veľmi dobré 

 stupeň 2 - uspokojivé 

 stupeň 3 - menej uspokojivé 

 stupeň 4 - neuspokojivé 

Výchovné opatrenia sú najmä pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov, 

prerokované a schválené pedagogickou  radou. Žiakovi je možné uložiť výchovné opatrenia do dvoch 

mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec, najneskôr však do 1 roka  

odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. 

 Pochvaly sa udeľujú  za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity 

a iniciatívy, výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole, 

záslužný alebo statočný čin.  

Výchovné opatrenia sa ukladajú žiakovi pri menej závažnom, závažnom alebo opakovanom 

previnení voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti 

alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu.  

 

Výchovné opatrenia sú: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou 

školy, podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia.  
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Okamžité vylúčenie žiaka z výchovy  a vzdelávania  je ochranné   opatrenie, ktoré   môže použiť 

riaditeľka školy vtedy, ak žiak ohrozuje svojím správaním a agresivitou bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 

a zamestnancov alebo znemožňuje vzdelávanie ostatných žiakov. Toto opatrenie slúži na upokojenie žiaka. 

Hodnotenie výchovných výsledkov žiakov je podrobne rozpracované v školskom poriadku. 

3.4. Dlhodobé projekty 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok 

a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. Naša škola  

využíva možnosti rozvojových projektov MŠVVaŠ SR: 

 Premena tradičnej školy na modernú (2008 – 2010), 

 Zvyšovanie vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - od r. 2013 

 Rozvoj stredného odborného vzdelávania - od r. 2013 

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

využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

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

učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktorej cieľom bola príprava 

učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov.   

3.5. Medzinárodná spolupráca  

Nadviazať na úspešné projekty Comenius – školské partnerstvá a opäť pokračovať v medzinárodnej 

spolupráci v rámci  programu Erasmus+. 

Cieľom medzinárodnej spolupráce je: 

 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. 

3.6. Spolupáca s rodičmi a inými subjektmi 

Škola sústavne rozvíja spoluprácu s rodičmi, športovými klubmi a inými subjektmi na princípe partnerstva. 

Je potešiteľné, že od r.2013 sa rozvíja i činnosť žiackej školskej rady. 

Poradnými orgánmi školy sú: 

 Rodičovská rada školy, ktorá plní funkciu koordinátora rodičov združených v jednotlivých 

triedach, prispieva finančne na odmeny pre žiakov s výborným prospechom, na športové podujatia 

a školské akcie. Členom Rodičovskej rady, je jeden zvolený zástupca rodičov z každej triedy, 

 Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 

záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti 

výchovy a  vzdelávania. Stretáva sa 4x ročne a  vyjadruje sa ku všetkým závažným 

skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Rada školy má 11 členov – 3 zvolení zástupcovia 

rodičov, 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený nepedagogický 

zamestnanec, 4 delegovaní zástupcovia  za zriaďovateľa a 1 zástupca žiakov, 

 Žiacka školská rada, ktorá reprezentuje žiakov, zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy, 

vyjadruje sa k otázkam výchovy a vzdelávania, podáva návrhy na mimoškolskú podujatia, ktoré 

zároveň pomáha organizovať. Predseda ŽŠR je členom RŠ. 

Škola spolupracuje s kultúrnymi ustanovizňami mesta – Mestským divadlom, kinami, Tanečnou školou, 

Krajskou  knižnicou, Považskou galériou. 

Významná je spolupráca  s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

pri poradenstve ako sa správne učiť, adaptovať na nové prostredie. 
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Dôležitými partnermi školy sú patronátne športové kluby, ktoré zastrešujú športové činnosti na 

športových súťažiach žiakov školy. K patronátnym športovým klubom patria: MŠK Žilina – futbal chlapci, 

MsHK Žilina – ľadový hokej, ŠK ŽU – volejbal dievčatá, Slávia ŽU - atletika, Klub plaveckých športov 

NEREUS Žilina,  ŠK Centrum – stolný tenis , TJ Sokol Žilina, AŠK, ŽKV-Dukla – vodácke športy, GTK 

Šport centrum – gymnastika, VKM – volejbal chlapci, MBK Tavros – basketbal chlapci, BK Lokomotíva – 

basketbal dievčatá, Cyklistický spolok Žilina, TK Žilina – tenis, Mladosť ŽU – karate,  Klub Lentilky, ŠK 

Vix –futbal dievčatá. 

Spolupráca zahŕňa organizovanie športových súťaží na Slovensku, účasť na medzinárodných 

súťažiach zabezpečených partnerskými klubmi. Partnersky spolupracujeme so Slovenskou asociáciou športu 

ako spoluorganizátor regionálnych, krajských a celoslovenských  školských súťaží.  

V rámci praktického vyučovania každoročne oslovujeme potravinársky a športovo orientované 

organizácie, s ktorými spolupracujeme pri uskutočňovaní odbornej praxe žiakov tohto študijného odboru. 

4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

4.1. Popis školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program v študijnom odbore 2951  M  Výživa a šport zahŕňa základné  teoretické 

poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach, pripravuje žiakov na úspešný a zodpovedný osobný, 

občiansky a pracovný život v podmienkach meniaceho sa sveta. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný 

homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre odbornú prax v oblasti výživy a športu  so všeobecným 

prehľadom a zároveň s posilnením športovej prípravy žiakov.  

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 anglickom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej 

spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 

matematiky, biológie, chémie, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania  a dávajú im tiež 

možnosť aj  ďaľšieho  štúdia na vysokej škole.   

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť aplikovanej chémie a biológie, potravinárskej 

technológie, problematiku výživy a športu, analýzu a hodnotenie potravín, potravinársku legislatívu, 

ekonomiku a svet práce. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti tak, že vedia 

zostaviť a kontrolovať výživové a pohybové programy pre športovcov podľa daného športu,  zostaviť výživové 

programy a hygienické programy aj pre zariadenia verejného stravovania, školské jedálne a iné zariadenia, 

dokážu posúdiť neškodnosť potravín, realizovať základné pohybové zručnosti a schopnosti vo zvolenej 

športovej špecializácii, vedia kontrolovať správne výživové hodnoty pri pohybových aktivitách, realizovať 

aktívny, tvorivý, samostatný prístup v tréningovom procese. Sú platnými účastníkmi výrobneho procesu 

v potravinásky orientovaných zariadeniach pri posudzovaní širokej škály potravinárskych výrobkov a dokážu 

sa uplatniť aj v obchode a slubách zameraných na potravinárstvo a zdravý životný štýl.                                              

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. Pedagógovia 

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). Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na 

úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou 

najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto škola kladie veľký dôraz na motivačné 

činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií a pod. do 
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vyučovacieho procesu. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 

základe skúseností učiteľov.   

4.2. Základné údaje o študijnom odbore  2951  M  Výživa a šport 

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 vzdelanie, splnenie podmienok prijímacieho konania, 

registrácia v športovom klube a aktívna športová činnosť 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

 

Doklad o získanom stupni  vzdelania:  

 

 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

 

Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: 

V potravinárskom priemysle, v distribúcii potravín a výživových doplnkov, 

v obchode a službách, v laboratóriách, v gastronómii a spoločnom 

stravovaní, v kontrolných orgánoch, v poradenstve v oblasti výživy, vo 

výskume, v podnikaní, tréner,profesionálny športovec 

Možnosti ďalšieho štúdia:  

Pomaturitné štúdium,študijné programy vysokoškolského štúdia alebo 

ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej   

zmenu alebo zvýšenie. 

4.3. Organizácia výučby 

  Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 

a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania 

v školskom vzdelávacom programe vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty 

hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako 

štvorročné štúdium.  

   Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom 

roku. 

  Organizácia výchovy a vzdelávania prebieha počas celodenného vyučovacieho procesu v objekte 

školy a priestoroch na to určených. Pri realizácii vyučovacieho procesu sa  využívajú rôzne formy teoretického 

vzdelávania a praktickej prípravy. Niektoré vyučovacie hodiny sa môžu realizovať po predložení a schválení 

organizačného zabezpečenia aj v inom prostredí s využitím iných foriem a metód vyučovania napr. odborná 

prax, exkurzie, kurz na ochranu života a zdravia, kurz pohybových aktivít v prírode (cvičenia, pozorovania, 

besedy, výstavy). 

 Súčasťou praktického a teoretického vyučovania je organizácia exkurzií. Exkurzie sú zamerané  na  

poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, na výstavy, veľtrhy a prezentácie  nových 

výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým 

dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov  (24 žiakov na 1 ped. zamestnanca).  Odborný obsah  

exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia  a plánuje sa v plánoch  práce školy na daný školský 

rok. 
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Učivo na ochranu života a zdravia je súčasťou  všeobecnovzdelávacích predmetov a samostatných 

organizačných foriem vyučovania, ako sú účelové cvičenia a kurzy. Účasť žiakov na týchto formách 

vyučovania je povinná. 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 hodín, a to raz v každom polroku 

školského roka.  

 Kurz ochrany života a zdravia sa organizuje v 3. ročníku v trvaní 3 dni po 6 hodín výcviku, buď 

pobytovou formou, alebo s dennou dochádzkou. Kurz s dennou dochádzkou sa realizuje v teréne, mimo 

priestorov školy. 

Kurz pohybových aktivít v prírode sa môže organizovať formou lyžiarskeho kurzu, snoubordingového 

kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Koná sa v rozsahu piatich 

vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín  v prvom a druhom ročníku. 

 Súčasťou výchovy a vzdelávania môže byť aj školský výlet. Školské výlety sa môžu organizovať 

raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. 

Vyučovanie sa organizuje podľa rozvrhu hodín, pričom organizácia vyučovania zohľadňuje požiadavky 

a špecifiká vzdelávania žiakov podľa jednotlivých športov. Študijný odbor  je zameraný aj  na podporu a rozvoj 

športového nadania, a preto výchova a vzdelávanie podľa ŠkVP zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú 

prípravu, ktorej súčasťou je športová príprava. 

Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina, ktorá trvá 45 minút. Vyučovacie hodiny sa 

môžu v niektorých predmetoch v rámci týždňa alebo dvoch týždňov spájať do dvojhodinových blokov, ktoré 

trvajú 90 min (napr. športová príprava, konverzácie v cudzom jazyku, telesná a športová výchova apod.). 

Vyučovanie je upravené tak, aby sa tréningový proces mohol realizovať dvojfázovo, dopoludnia a popoludní. 

Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v priestoroch školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline. K dispozícii 

sú klasické triedy a odborné učebne pre vyučovanie cudzích jazykov, prírodovedných predmetov, 

informatiky, športová hala a vonkajšie ihriská. Vyučovanie žiaka v jednom dni trvá najviac osem hodín vrátane 

nepovinných predmetov, okrem športovej prípravy. 

Praktická príprava sa uskutočňuje v priestoroch školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline v odborných 

učebniach, v centrách výživy a fitnescentrách, v športovej hale školy a športoviskách klubov. Súčasťou 

praktickej prípravy je aj učebná  a odborná prax. Učebná prax sa vyučuje 3 hodiny týždenne v 2., 3., 4.ročníku 

vdvojhodinových blokoch, poldňových alebo týždňových cykloch.  

Odbornú prax, ktorá nadväzuje na odborné predmety je reailzovaná v dvoch formách, priebežnej 

a súvislej. Priebežnú odbornú prax absolvuju žiaci od 2. do 4. ročníka v rozsahu 6 hodín každé dva týždne na 

pracoviskách u zamestnávateľov pod vedením inštruktorov, kde 1 hodina odbornej praxe trvá 60 minút 

a v priestoroch školy (telocvične, posilňovne apod. po vedením učiteľa odbornej praxe, kde 1 hodina odbornej 

praxe trvá 45 minút. Súvislú odbornú prax absolvujú žiaci v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hodín v 4. ročníku 

spravidla v marci. Odborná prax sa realizuje na základe zmluvy medzi školou a zamestnávateľmi. Žiaci 

vypracúvajú správu zo súvislej odbornej praxe, ktorú následne obhajujú a hodnotenie obhajoby správy sa 

premietne do klasifikácie odbornej praxe v druhom polroku 4. ročníka štúdia. 

Metódy uplatňované pri výučbe závisia od druhu výučby (teoretická alebo praktická) a sú 

rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  

Používame metódy a formy: 

 motivačné -ako je motivačné rozprávanie a motivačný rozhovor, 

 expozičné   

o rozprávanie,  

o rozhovor,   

o vysvetľovanie,  

o beseda,  

o výklad, 

 problémové metódy,  

 práca s knihou a textom, 

 samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, 
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 didaktické hry, 

 skupinová práca, 

 práca vo dvojiciach,  

 exkurzie, 

 praktické 

o laboratórne cvičenia,  

o práca s využitím osobného počítača,  

o riešenie projektu. 

 

Časový harmonogram vyučovania: 

Vyučovacia 

hodina 
Vyučovanie od - do Prestávka 

Dopoludňajšia športová 

príprava 

1. hodina 0730 - 0815 5 minút 0700 - 0800 

2. hodina 0820 - 0905 20 minút 0800 - 0900 
3. hodina 0925 - 1010 10 minút 0900 - 1000 
4. hodina 1020 - 1105 5 minút 1000 - 1100 
5. hodina 1110 - 1155 35 minút  

6. hodina 1230 - 1315 10 minút 

7. hodina 1325 - 1410 5 minút 

8. hodina 1415 - 1500 5 minút 

9. hodina 1505  - 1550 --- 

 

Vyučovacia 

hodina 

Popoludňajšia športová 

príprava 

10. hodina 1500 - 1600 

11. hodina 1600 - 1700 

12. hodina 1700 - 1800 

13. hodina 1800 - 1900 

14. hodina 1900 - 2000 
 

   

Časový rozpis  realizácie športovej prípravy: 

V utorok a stredu v čase od 7,30 do 10,00 hod. (všeobecná, špecializovaná a kondičná športová 

príprava). Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa školského poriadku a pracovného poriadku. Školský poriadok   

upravuje  podrobnosti o: 

a) výkone práv a povinností  žiakov a ich  zákonných  zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, 

pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými i ostatnými zamestnancami školy, 

b) prevádzke a vnútornom režime školy, 

c) podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-   

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

d) podmienkach nakladania s majetkom školy zo strany žiakov.  

Žiaci sa oboznamujú so školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského 

roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je 

zaznamenaná aj v triednych knihách.  
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4.4. Vstupné požiadavky a prístupnosť vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program Výživa a šport je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom, 

ktorí sú organizovaní v športovom klube. V prípade talentovaných žiakov sa výučba môže organizovať formou 

individuálnych učebných plánov, ktoré sa vypracujú 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 nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

4.5. Zdravotné požiadavky na žiaka 

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvrdil 

všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára 

o schopnosti študovať zvolený študijný odbor.  

Všetci uchádzači sa musia podrobiť vyšetreniam určeným pre pracovníkov v potravinárstve, uchádzači 

nesmú byť bacilonosičmi.  

4.6. Materiálno-technické priestorové podmienky 

4.6.1.  Kapacita školy 

Školský manažment Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kancelária riaditeľa školy,   

kancelárie pre zástupcov riaditeľa 

školy TV, ŠP  

kancelária pre ekonomický úsek, 

kancelária pre  školskú 

psychologičku, 

hygienické priestory 

zborovňa pre učiteľov  

kabinety pre učiteľov, 

hygienické priestory   

 

príručný sklad s odkladacím priestorom, 

dielne,  

kancelárie pre sekretariát, ekonomický 

úsek 

vzduchotechnika, archív, 

výmeníková stanica, 

hygienické priestory (WC, sprchy), 

šatne, sklady materiálov, sklad učebníc, 

knižnica, miestnosť pre maséra 

4.6.2. Makrointeriéry, interiéry a exteriéry 

makrointeriéry Vyučovacie interiéry Vyučovacie  exteriéry 

školská budova, 

školský aerál, 

školská jedáleň (súčasť školy), 

školský internát (súčasť školy) 

 kancelária zastupcu riaditeľa ŠI, 

 vrátnica ŠI, 

 zborovňa pre vychovávateľov, 

 kancelárie pre ekonomický úsek, 

 sklady materiálu, 

 klubovne a študovne, kuchynka, 

 počítačová miestnosť, 

 zasadacia miestnosť, 

 izby, hygienické priestory 

(WC,sprchy),  

klasické učebne pre teoretické 

vyučovanie,  

3 počítačové učebne (z toho 2 

s interaktívnou tabuľou), 

2 učebne s interaktívnou tabuľou 

multimediálna učebna s 

projekciou 

jazyková učebňa, 

odborné učebne, 

športová hala,  

posilňovňa 

gymnastická telocvičňa, 

 

zmluvné pracoviská, 

multifunkčné ihrisko, 

futbalové miniihrisko. 

 

4.7. Spôsob a  podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní  

Žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník štvorročného 

školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 2951 M výživa a šport a ak úspešne vykonal celú 

maturitnú skúšku (ďalej len MS). 
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Cieľom MS je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného 

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

v ďalšom štúdiu  alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. 

Na MS sa žiak posledného ročníka štúdia prihlási písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra  

z týchto štyroch predmetov: 

 slovenský jazyk a literatúra, 

 povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, 

 teoretická časť odbornej zložky, 

 praktická časť odbornej zložky. 

MS z cudzích jazykov vykonáva žiak podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného 

rámca – úroveň B1 alebo B2. 

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, najviac však z dvoch. Internú časť 

maturitnej skúšky (okrem jej písomnej a praktickej časti) môže vykonať žiak, ktorý úspešne ukončil posledný 

ročník štúdia. 

MS skúška sa koná podľa platnej legislatívy. MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať 

z externej a internej časti. 

         Externú časť MS (EČ MS) tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania. EČ MS sa koná v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky 

v riadnom termíne v marci a v náhradnom termíne v apríli. 

         Interná časť MS pozostáva z písomnej formy a ústnej formy. Súčasťou internej časti MS je 

odborná zložka MS, ktorá sa člení na teoretickú časť odbornej zložky  a praktickú časť odbornej zložky. 

         Internú časť maturitnej skúšky (okrem jej písomnej a praktickej časti) môže vykonať žiak, ktorý 

úspešne ukončil posledný ročník štúdia. 

         a) Písomná forma internej časti MS (PFIČ MS) je vypracovanie jednej z  centrálne zadaných  

tém v určenej žánrovej forme. PFIČ MS sa koná v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky pod 

externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov. PFIČ MS sa koná v riadnom 

termíne v marci a v náhradnom termíne v apríli. 

                    b) Ústna forma internej časti MS (ÚFIČ MS) je ústna odpoveď žiaka  pred predmetovou 

maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Každé maturitné 

zadanie  tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možnosti a charakteru predmetu, z viacerých 

tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú. 

                  c) Teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ) je ústna odpoveď žiaka  pred predmetovou 

maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných tém. TČOZ MS je celoodborová, 

komplexná a jej cieľom je overiť, v súlade s profilom absolventa, schopnosť žiaka : 

 využívať  získané odborné vedomosti na posúdenie určitého odborného problému, 

 navrhnúť, posúdiť a obhájiť najvhodnejší spôsob riešenia odborného problému. 

   Maturitné  témy vychádzajú  z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre daný študijný 

odbor v ŠVP, podľa ktorého žiak štúdium začal. Na návrh PK odborných predmetov  je schválených 25 zadaní.  

    Pri hodnotení TČOZ MS sa uplatňujú nasledovné kritériá výkonov: 

 porozumenie téme, 

 používanie odbornej terminológie, 

 samostatnosť prejavu, 

 schopnosť aplikácie, 

 správnosť a vecnosť odpovede. 
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d) Praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ MS) sa môže uskutočniť rôznymi formami. Jej 

cieľom  je overiť schopnosti a zručnosti žiaka prakticky vyriešiť  konkrétny odborný problém s využitím 

teoretických a manuálnych zručností, a s využitím daného technického vybavenia. 

Maturitné  témy vychádzajú  z výkonových štandardov pre praktické vzdelávanie pre daný študijný 

odbor v ŠVP, podľa ktorého žiak štúdium začal. Na návrh PK odborných predmetov je určených od 1-15 tém 

pre PČOZ MS.  PČOZ sa môže realizovať formou:  

 praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 

 obhajoba vlastného projektu, 

 realizácia a obhajoba experimentu, 

 obhajoba úspešných súťažných prác. 

Témy pre TČOZ MS a PČOZ MS, materiálne, priestorové a časové podmienky pre vykonanie MS 

budú konkretizované v rámci organizačnej prípravy na maturitné skúšky v danom školskom roku, v súlade so 

štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnené podľa podmienok a špecifík študijného odboru. 

V súčasnosti sa PČOZ MS v danom študijnom odbore uskutočňuje formou obhajoby valstného 

projektu. Kritériami hodnotenia sú: 

 odborná úroveň projektu, 

 formálna úroveň projektu, 

 úroveň prezentácie, 

 používanie odbornej terminológie a 

 využitie odbornej literatúry 

Obsahom je písomné spracovanie projektu v hrebeňovej väzbe a v elektronickej podobe na nosiči 

CD a prezentácia projektu v eletronickej forme v rozsahu min. 10 snímok. Obhajoba takéhoto projektu trvá 

max. 20 min. Obhajobe projektu predchádza samotné vypracovanie projektu v úzkej spolupráci s daným 

konzultantom, ktorý žiaka vedie procesom vypracovania projektu. Počas prípravy projektu by sa konzultant so 

žiakom mali stretnúť mininálne 3-krát.  

Ústna forma internej časti MS v riadnom termíne sa organizuje spravidla v druhom májovom 

termíne. Žiakom sa pred konaním ústnej formy maturitnej skúšky poskytuje 5 dní študijného voľna na prípravu. 

MS sa koná v riadnom termíne a  mimoriadnom termíne. Mimoriadne skúšobné obdobie slúži 

žiakom na vykonanie náhradnej alebo opravnej MS. Žiak môže vykonať MS a opravnú MS na jeho žiadosť 

najneskôr do troch rokov od  úspešného ukončenia posledného ročníka. 

         Klasifikácia žiaka na MS je vyjadrená stupňom prospechu, percentom úspešnosti a príslušným 

percentilom alebo len percentom úspešnosti. Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých 

predmetov maturitnej skúšky. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej 

skúške. Súčasťou vysvedčenia o maturitnej je aj dodatok k vysvedčeniu o MS, v ktorom je uvedené aké 

predmety a s akou časovou dotáciou žiak absolvoval počas štúdia. Uvedené doklady o vzdelaní mu škola 

vydá  proti podpisu do 5 dní od konania poslednej časti MS; ak je poslednou časťou EČ alebo PFIČ MS, ktorá 

sa koná v septembri nasledujúceho školského roku tak, do 10 dní od jej konania. 

4.8. Podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP 

Škola vytvára podmienky i  pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ŠVVP)  v  súlade so štátnym vzdelávacím programom a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), t.j. žiakov, ktorým je potrebné zabezpečiť iný spôsob efektívneho vzdelávania. Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby musí u žiaka diagnostikovať školské zariadenie výchovného poradenstva a 

prevencie.  

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa: 

Žiakov  so ŠVVP možno rozdeliť do skupín:  

 so zdravotným znevýhodnením (§ 94), 
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 zo sociálne znevýhodneného prostredia  (§103), 

 s nadaním (§107). 

Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy 

potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácií so zamestnancami Centier 

pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a dorastového lekára.  

Pred prijatím žiaka je potrebné písomné potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti pre vhodnosť 

zvoleného  študijného odboru.     

4.8.1.  Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením (špecifickými poruchami 

učenia) 

Školu navštevujú žiaci s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia) 

alebo s telesným postihnutím. Vhodnosť vzdelávania v danom odbore posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.  

Títo žiaci sú integrovaní do klasickej triedy a všetci vyučujúci po konzultácii so školskou 

psychologičkou sú oboznámení s postupom pri výučbe takýchto žiakov na základe odporučení 

špecializovaných zamestnancov CPPPaP. Pravidelne sa bude realizovať interakcia výchovný poradca 

a integrovaný žiak, rodič resp. títo budú konzultovať svoje problémy so školskou psychologičkou. Všetky 

špecifické úpravy sa vypracovávajú  v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym 

výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

Výchovná poradkyňa a školská psychologička spolupracuje so školským zariadením  výchovného 

poradenstva a  prevencie, s triednymi učiteľmi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu podľa druhu 

zdravotného znevýhodnenia. Tento dokument je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP, ktorý je 

začlenený v bežnej triede. 

Nemáme bezbariérový prístup na poschodiach ani špeciálne pomôcky, ale v prípade potreby sme 

prístupní hľadať optimálne riešenie. 

4.8.2.  Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Škola je otvorená pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, ktorí spĺňajú  

nasledovné kritériá: 

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

výške životného minima, 

 aspoň jeden zákonný zástupca je dlhodobo nezamestnaný. 

Výchova a vzdelávanie týchto žiakov je zameraná na  elimináciu problémov, ktoré vyplývajú  zo 

sociálneho znevýhodnenia (napr. sociálne a kultúrne odlišnosti v kolektíve, horšie komunikačné schopnosti) 

a na snahu dosiahnuť  u nich  pozitívny vzťah k práci, povolaniu, osvojenie si pracovných návykov a rozvoj 

profesijných záujmov. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia zabezpečuje škola odbornú 

poradenskú pomoc v príslušných centrách poradenstva a prevencie, spracováva podklady pre sociálnu pomoc 

(príspevok na školské pomôcky, cestovné, ubytovanie, stravovanie) a štipendiá.  

Žiakom, ktorí spĺňajú kritériá, sa poskytuje sociálne štipendium. 

4.8.3.  Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola je zameraná aj na rozvoj športového nadania, a preto zabezpečuje odborné vedenie všetkých 

športov a športoviská pre tréningový proces. Všetci športoví tréneri sú plne kvalifikovaní. 

Vyučovanie je upravené tak, aby sa tréningové procesy mohli realizovať dvojfázovo. Celý výchovno-

vzdelávací proces je  prispôsobený tak, aby mali mladí športovci priestor  nielen na rozvoj športového nadania, 

ale i na štúdium. 
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 Výchovná poradkyňa spolupracuje so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, 

triedni učitelia spolupracujú so školskou psychologičkou, ktorá sleduje zaťaženosť žiakov. Pedagógovia 

zohľadňujú neprítomnosť žiakov na vyučovaní zo športových dôvodov, poskytujú žiakom konzultácie a  volia 

individuálny prístup aj v hodnotení žiakov. 

 Žiaci majú vytvorené podmienky na štúdium podľa individuálneho učebného plánu. 

5. ŠTÚDIUM PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU 

 Štúdium žiakov podľa individuálneho učebného plánu sa riadi osobitnou Smernicou vydanou 

riaditeľom školy, ktorá upravuje spôsob osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky formou štúdia podľa 

individuálneho učebného plánu. 

Podľa § 26 Školského zákona môže: 

1. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na 

základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy. 

2. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním (športovým, 

alebo umeleckým) alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva (prípadne iných vážnych 

zdravotných dôvodov). 

Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. 

V prípade nevyhnutnosti, resp. záujmu žiaka alebo zákonného zástupcu študovať podľa IUP aj 

v končiacom ročníku štúdia, žiak musí zvážiť náročnosť takéhoto spôsobu štúdia a dodržať všetky termíny, 

ktoré sa vzťahujú na vykonanie jednotlivých častí maturitnej skúšky. Schválenie IUP žiaka nie je dôvodom na 

zmenu termínu ktorejkoľvek časti maturitnej skúšky žiakovi. 

V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie: 

• meno, priezvisko a bydlisko žiaka, 

• dôvod žiadosti o IUP, 

• obdobie, v ktorom žiada o IUP, 

• potvrdenie športového klubu o aktívnej činnosti s harmonogramom tréningov, sústredení a súťaží 

 na dané obdobie. V prípade zdravotných problémov vyjadrenie lekára o dôvodoch a potrebe žiaka 

 študovať podľa IUP, 

• prípadne iné dokumenty vyžadované školou pre umožnenie štúdia podľa IUP. 

5.1. Podmienky a organizácia vzdelávania podľa IUP 

 Súčasne s povolením vzdelávania podľa IUP dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka 

alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa IUP, ktoré musia byť v súlade 

so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. 

 Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými 

zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy. 

 O povolenie vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu môže požiadať aj príslušný ústav, v 

ktorom bol žiak umiestnený podľa osobitného predpisu. Pri žiadosti príslušného ústavu sa ustanovenia 

odsekov 3 a 4 použijú primerane na základe písomnej dohody medzi riaditeľom školy a riaditeľom 

ústavu. 

 Pre žiaka študujúceho podľa IUP je platný Školský vzdelávací program schválený pre daný školský 

rok. Triedny učiteľ v spolupráci s koordinátorom individuálneho štúdia koordinujú vzdelávanie podľa 

IUP. Dochádzka žiaka sa riadne zapisuje do ETK, aby mal triedny učiteľ prehľad o prítomnosti žiaka 

na vyučovaní. Do priemeru vymeškaných hodín ku klasifikačnému obdobiu sa však jeho neprítomnosť 

nezapočítava. 

 Žiak resp. zákonný zástupca žiaka musí zvážiť náročnosť štúdia podľa individuálneho učebného plánu. 

Musí rešpektovať a dodržiavať všetky dohodnuté termíny komisionálnych skúšok po dohode s 

koordinátorom pre IŠ ako aj termíny a požiadavky pre priebežné hodnotenie po dohode s vyučujúcimi 

jednotlivých vyučovacích predmetov, a to rovnako v priebehu 1. aj 2. polroka. V prípade, že žiak z 

akýchkoľvek dôvodov nebude zvládať štúdium podľa individuálneho učebného plánu príp. nebude 
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opakovane rešpektovať a dodržiavať stanovené termíny a požiadavky, štúdium podľa individuálneho 

učebného plánu mu môže byť zrušené. 

 Triedny učiteľ zapíše do katalógového listu žiaka: „Rozhodnutím riaditeľky školy č.:... bolo 

žiakovi/žiačke povolené štúdium podľa individuálneho učebného plánu od... .“ + podpis triedneho 

učiteľa a dátum rozhodnutia riaditeľky školy.  

 Na vysvedčení v časti „doložka“ triedny učiteľ uvedie: „Žiak/žiačka študoval/a podľa individuálneho 

učebného plánu.“ + dátum, pečiatka a podpis riaditeľky školy. 

 Žiak študujúci podľa IUP má možnosť zúčastniť sa konzultácií z každého vyučovacieho predmetu po 

predchádzajúcej dohode s vyučujúcim daného predmetu.  

 Na praktickom vyučovaní (odborný výcvik a odborná prax) a na športovej príprave si žiak spolu s 

učiteľom odbornej praxe, učiteľom alebo trénerom dohodne obsah učiva daného predmetu, z ktorého 

bude klasifikovaný za každý polrok. 

 Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl vydaného MŠVVaŠ SR. 

 Žiak, ktorý študuje podľa individuálneho učebného plánu, môže byť hodnotený: 

a. výlučne komisionálne - formou komisionálnych skúšok zo všetkých vyučovacích predmetov. 

b. výlučne priebežne - formou priebežného hodnotenia zo všetkých vyučovacích predmetov. 

 Priebežné hodnotenie žiaka z daného predmetu sa môže realizovať písomne alebo ústne priamo na 

 vyučovaní podľa rozvrhu výlučne na danej vyučovacej hodine, a to na základe kritérií hodnotenia a 

 požiadaviek vyučujúceho daného predmetu. Žiak sa po konzultácii a vzájomnej dohode s vyučujúcim 

 zúčastňuje vyučovacích hodín z daného predmetu počas celého klasifikačného obdobia tak, aby 

 splnil všetky vyučujúcim stanovené požiadavky a získal dostatočný počet známok. V prípade 

 splnenia všetkých požiadaviek a dostatočného počtu známok z daného predmetu vyučujúci 

 klasifikuje žiaka v danom klasifikačnom období výslednou známkou. V prípade nesplnenia 

 požiadaviek a nedostatočného počtu známok z daného predmetu môže byť žiak z tohto predmetu 

 neklasifikovaný. O výslednej známke, prípadne o neklasifikovaní žiaka z daného predmetu 

 rozhoduje vyučujúci tohto predmetu. 

c. kombinovane - kombinovaným hodnotením, tzn. z niektorých predmetov komisionálne a z 

 niektorých priebežne. Kombinované hodnotenie sa realizuje tak, že si žiak podľa vlastného uváženia 

 rozdelí predmety daného klasifikačného obdobia do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria predmety, z 

 ktorých by žiak chcel byť hodnotený formou komisionálnej skúšky (týka sa to najmä predmetov s 

 nízkou hodinovou dotáciou). Druhú skupinu tvoria predmety, z ktorých by žiak chcel byť hodnotený 

 formou priebežného hodnotenia (týka sa to najmä predmetov s vyššou hodinovou dotáciou, ďalej 

 cudzích jazykov, matematiky, informatiky a maturitných predmetov). 

 Každý žiak, ktorý študuje podľa individuálneho učebného plánu, dostane k dispozícii rozpis 

vyučovacích predmetov podľa mesiacov (1 mesiac = 2 až 4 vyučovacie predmety), ktorý je orientačným 

nezáväzným návrhom, ako úspešne realizovať vlastný individuálny učebný plán a byť klasifikovaný zo 

všetkých predmetov v riadnom klasifikačnom období. Každý žiak, ktorý študuje podľa individuálneho 

učebného plánu, vychádza zo spomínaného rozpisu a zúčastňuje sa priebežne komisionálnych skúšok 

v prípade komisionálneho hodnotenia a vyučovacích hodín podľa rozvrhu v prípade priebežného 

hodnotenia. 

 Žiak požiada koordinátora pre individuálne štúdium o komisionálnu skúšku osobne alebo 

prostredníctvom zákonného zástupcu, a to buď ústne, e-mailom, v správe na sociálnych sieťach, v 

správe v elektronickej triednej knihe alebo telefonicky. 

 Po prijatí žiadosti o komisionálnu skúšku koordinátor pre individuálne štúdium dohodne dátum a čas 

konania komisionálnej skúšky z daného predmetu a zostaví trojčlennú komisiu, ak mu to umožní rozvrh 

jednotlivých členov komisie a aktuálna situácia vo vyučovacom procese. Cieľom koordinátora je vyjsť 

v ústrety požiadavke žiaka prípadne jeho zákonného zástupcu v maximálnej miere, avšak v rámci 

možností, aby žiak mohol komisionálnu skúšku absolvovať. O presnom termíne konania komisionálnej 

skúšky koordinátor spätne informuje žiaka alebo jeho zákonného zástupcu. 

 V záujme efektívneho využívania času v prípade už dohodnutého termínu komisionálnej skúšky z 

daného predmetu môžu byť žiaci, ktorí študujú podľa individuálneho učebného plánu alebo ich zákonní 

zástupcovia koordinátorom informovaní v dostatočnom predstihu o konaní tejto komisionálnej skúšky 

a pozvaní na túto komisionálnu skúšku. V takom prípade by žiak svoju účasť na tejto komisionálnej 
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skúške nemal odmietnuť, ak mu v tom nebráni zdravotný stav alebo reprezentačné resp. iné športové 

povinnosti, prípadne ak je z daného predmetu už hodnotený priebežne. 

 V prípade, že žiak z niektorého predmetu dohodnuté požiadavky nesplní a bude z tohto predmetu 

neklasifikovaný, klasifikuje sa za každý polrok na základe výsledku komisionálnej skúšky z daného 

predmetu. Termín konania komisionálnej skúšky bude určený a písomne oznámený riaditeľkou školy 

zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi (zväčša v čase letných prázdnin). 

 Ak si žiak zvolí priebežné hodnotenie z daného predmetu, ale v deň hodnotiacej porady za prvý resp. 

tretí štvrťrok bude z tohto predmetu vykázaný ako neklasifikovaný, v takom prípade musí vykonať 

komisionálnu skúšku z daného predmetu.    

 Tézy ku KS za dané predmety budú zverejnené do konca septembra daného školského roku na 

webovom sídle školy. 

5.2. Účasť žiaka študujúceho podľa IUP na vyučovacom procese 

 Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovacieho procesu v čase, keď si neplní klubové alebo 

reprezentačné povinnosti. 

 Žiak sa zapisuje denne do ETK, jeho absencia sa nevykazuje, pričom sa zvolí sa typ absencie – IŠ, a 

to v prípade, že si žiak plní klubové alebo reprezentačné povinnosti. 

 Žiak predkladá dôvod svojej neprítomnosti v študentskom preukaze v súlade so školským poriadkom, 

ak si v čase absencie neplní klubové alebo reprezentačné povinnosti. 

 Ak žiak nepredloží dôvod absencie podľa bodu 2. alebo 3., vykáže sa mu neospravedlnená absencia. 
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6. PREVODOVÁ TABUĽKA UČEBNÉHO PLÁNU ŠVP NA UČEBNÝ PLÁN ŠKVP 

Škola (názov, adresa) 
Spojená škola,org. zložka:  
Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Názov ŠkVP Výživa a šport 

Kód a názov  ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov študijného odboru 2951 M výživa a šport 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Kategórie a názvy vzdelávacích 
oblastí 

Minimál. počet 
týž. vyuč. 

hodín celkom 
Vyučovací predmet 

Počet týž. 
vyuč. hodín 

celkom 

Disponibil
né hodiny 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 48  60 12 

Jazyk a komunikácia 24  30 6 

Slovenský jazyk a literatúra 12 Slovenský jazyk a literatúra 12  

Cudzí jazyk 12 Cudzí jazyk 14 2 

 
Seminár zo slovenského jazyka 1 1 

Konverzácia v  cudzom  jazyku 3 3 

Človeka a hodnoty  2  2  

Etická výchova/Náboženská výchova 2 Etická výchova/Náboženská výchova 2 - 

Človeka a  spoločnosť 5  5 - 
Dejepis 2 Dejepis 2 - 

Občianska náuka 3 Občianska náuka 3 - 

Človek a príroda 3  5 2 

Fyzika 

3 

Fyzika 2 1 

Chémia Chémia 2 1 

Biológia Biológia 1  

Geografia   - - - 

Matematika a práca 
s informáciami 

6 
 

10 4 

Matematika 
6 

Matematika 8 2 

Informatika Informatika 2 2 

Zdravie a pohyb 8  8 - 
Telesná a športová výchova 8 Telesná a športová výchova 8  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 56  72 16 

Teoretické vzdelávanie 30  44 14 

Aplikované prírodovedné vzdelávanie  9 

14 

 

Biochémia 2 

Mikrobiológia 4 

Aplikovaná chémia 3 

Vzdelávanie o výžive, surovinách a materiáloch  25 

 

Materiály* 1/0 

Výživa a dietetika 5 

Výživa v športe* 3/4 

Zdravoveda 7 

Zdravý životný štýl 1 

Základy športovej prípravy 8 

Technologické a technické vzdelávanie  8 

 Technológia a hodnotenie potravín 8 

Ekonomické vzdelávanie  5 

 Ekonomika 1 

 

Finančná gramotnosť 1 

Právna  náuka v športe 1 

Športový manažment 2 

Praktická príprava 26  28 2 

 
Odborná prax/ Učebná prax* 9 

2 
Športová príprava* 20/22/24/24 

Disponibilné hodiny  28 * Revízia UP  28 

CELKOM 132  132-140 28 

ÚČELOVÉ KURZY 

Kurz na ochranu života a zdravia  18 h  

Kurz pohybových aktivít v prírode min. 30 h  

Účelové cvičenia 24 h  
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7. UČEBNÝ PLÁN  

Platný pre žiakov, ktorí začali štúdium v školskom roku 2015/2016 

Názov a adresa školy 
Spojená škola, org. zložka: 
Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Výživa a šport 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 29 51 M výživa a šport 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. spolu DH 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 21 15 12 12 60 12 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12  

Cudzí jazyk a), b), e) 5 3 3 3 14 2 

Seminár zo slovenského jazyka a), e) - - - 1 1 1 

Konverzácia v cudzom  jazyku a), b), e) - 1 1 1 3 3 

Človek a hodnoty Náboženská výchova / Etická výchova c) 1 1 - - 2  

Človek a spoločnosť 
Dejepis 2 - - - 2  

Občianska náuka  1 1 1 - 3  

Človek a príroda 

Fyzika - 2 - - 2 1 

Chémia a) 2 - - - 2 1 

Biológia 1 - - - 1  

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika a) 2 2 2 2 8 3 

Informatika d) 2 - - - 2 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova a), e) 2 2 2 2 8  

Ostatné predmety Finančná gramotnosť    1 1  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 12 18 23 23 76 16 

Teoretické vzdelávanie 

Ekonomika - - - 1 1  

Materiály 1      

Technológia a hodnotenie potravín a), e) - 2 3 3 8 1 

Zdravoveda 2 1 2 2 7 1 

Zdravý životný štýl  1 - - - 1  

Výživa a dietetika - 1 2 2 5 1 

Výživa v športe 2 1 - - 4  

Mikrobiológia a), e) - 2 2 - 4 4 

Biochémia a), e) - - - 2 2 2 

Športový manažment - - 1 1 2 2 

Právna náuka v športe - - 1 - 1 1 

Základy športovej prípravy 2 2 2 2 8 2 

Aplikovaná chémia a), g) - 2 1 - 3 1 

Praktická príprava 

Učebná prax  h) - 3 3 - 6  

Odborná prax i)    
3 + 

1 týž. 
3 + 

1 týž. 

Športová príprava f), j) 4 4 6 6 20 1 

SPOLU 33 33 35 35 136 28 

ÚČELOVÉ KURZY/ UČIVO k) 

Kurz na ochranu života a zdravia l)   min.18   

Kurz pohybových aktivít v prírode m) min.15 min.15    

Účelové cvičenia n) 12 12    
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Prehľad využitia týždňov 

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

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 129 

Maturitná skúška - - - 3 2 

Odborná prax - - - 1 1 

Kurz ochrany života a zdravia l) - - 1 - 1 

Kurz pohybových aktivít v prírode m) 1 1 - - 2 

Časová rezerva 6 6 6 3 21 

Spolu týždňov 40 40 40 37 157 

Poznámky k učebnému plánu 

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

b) Vyučuje sa jeden cudzí jazyk:  anglický jazyk alebo nemecký jazyk. 

c) Predmety etická výchova  a náboženská výchova sa vyučujú  podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 

20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú. Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza absolvoval/-a. Pri 

vyučovaní predmetu sa môžu žiaci spájať i z viacerých ročníkov. 

d) Pri vyučovaní sa trieda delí na skupiny tak, aby pri počítači sedel jeden žiak. 

e) Predmet sa môže odučiť v dvojhodinových blokoch.  

f) Športová príprava sa vyučuje podľa  jednotlivých druhov športov a podľa špeciálnych učebných osnov 

schválených riaditeľkou školy. 

g) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov formou praktických 

cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.), a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej 

praxi sa môžu žiaci  deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 

hygienické  požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa  sa 

riadi všeobecne  záväznými právnymi predpismi.  

h) Učebná prax sa vyučuje podľa platných osnov na základe podmienok a možností školy 3 hod. týždenne. 

Môže sa vyučovať v poldňových alebo týždenných celkoch. Na základe požiadaviek vyučujúcich a 

realizovateľnosti sa učebná prax vyučuje 1 hodinu týždenne (príp. 2 hodiny raz za dva týždne) a 5-krát za 

polrok v 7-hodinových blokoch tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia pre predmet. Bloková učebná 

prax je realizovaná predovšetkým formou exkurzií. Od školského roku 2018/2019 sa učebná prax vyučuje 

v rámci predmetu odborná prax. 

i) Odborná prax nadväzuje na odborné predmety a žiak ju absolvuje priebežne od 2. do 4 ročníka po 6 

hodín každé dva týždne a súvisle v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hod. v 4. ročníku. Žiaci vypracúvajú správu 

zo súvislej odbornej praxe, ktorú následne obhajujú a hodnotenie obhajoby správy sa premietne do klasifikácie 

odbornej praxe v druhom polroku 4. ročníka štúdia. Žiaci odbornú prax vykonávajú na zmluvných pracoviskách 

u zamestnávateľov pod dohľadom inštruktorov a kontrolou učiteľa odbornej praxe a/alebov priestoroch školy 

pod vedením učiteľa odbornej praxe. Odborná prax sa môže vykonať aj počas prázdnin. 

j) Navýšenie počtu hodín športovej prípravy na základe požiadaviek športových klubov bez dodatočných 

finančých nákladov v ramci maximálneho rozpätia vyučovacích hodín za týždeň. 

kl) Disponibilné hodiny (DH) podľa rámcového učebného plánu v počte 28 hodín boli využité všeobecné 

vzdelávanie v počte 12 hod. a na odborné vzdelávanie v počte 16 hodín.  

l) Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia v  rozsahu 6 hodín v  každom polroku  1. - 2. ročníka 

a kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku v trvaní 3 vyučovacie dni.   

m) Kurz pohybových aktivít v prírode možno uskutočniť v 1. roč. (lyžiarsky, snowbordový) a v 2.roč. 

(turistický, plavecký, iný šport) v trvaní 5 vyučovacích dní, najmenej však v trvaní 15 hodín. Povinnou súčasťou 

vyučovania sú účelové cvičenia v  rozsahu 6 hodín v  každom polroku  1. - 2. ročníka a kurz na ochranu života 

a zdravia v 3. ročníku v trvaní 3 vyučovacie dni.   

 

Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a 

maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. Výučba v študijných 

odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do 

celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a 

doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom 

ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. 
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Platný pre žiakov, ktorí začali štúdium v školskom roku 2016/2017 

Názov a adresa školy 
Spojená škola, org. zložka: 
Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Výživa a šport 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 29 51 M výživa a šport 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. spolu DH 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 21 15 12 12 60 12 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12  

Cudzí jazyk a), b), e) 5 3 3 3 14 2 

Seminár zo slovenského jazyka a), e) - - - 1 1 1 

Konverzácia v cudzom  jazyku a), b), e) - 1 1 1 3 3 

Človek a hodnoty Náboženská výchova / Etická výchova c) 1 1 - - 2  

Človek a spoločnosť 
Dejepis 2 - - - 2  

Občianska náuka  1 1 1 - 3  

Človek a príroda 

Fyzika - 2 - - 2 1 

Chémia a) 2 - - - 2 1 

Biológia 1 - - - 1  

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika a) 2 2 2 2 8 3 

Informatika d) 2 - - - 2 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova a), e) 2 2 2 2 8  

Ostatné predmety Finančná gramotnosť    1 1  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 12 20 23 23 78 16 

Teoretické vzdelávanie 

Ekonomika - - - 1 1  

Technológia a hodnotenie potravín a), e) 2 2 2 2 8 1 

Zdravoveda 2 1 2 2 7 1 

Zdravý životný štýl  - - - 1 1  

Výživa a dietetika - 1 2 2 5 1 

Výživa v športe 2 1 1 - 4  

Mikrobiológia a), e) - 2 2 - 4 4 

Biochémia a), e) - - - 2 2 2 

Športový manažment - - 1 1 2 2 

Právna náuka v športe - - 1 - 1 1 

Základy športovej prípravy 2 2 2 2 8 2 

Aplikovaná chémia a), g) - 2 1 - 3 1 

Praktická príprava 

Učebná prax  i) - 3 - - 3  

Odborná prax j)   3 
3 + 

1 týž. 
6 + 

1 týž. 

Športová príprava f), k) 4 6 6 6 22 1 

SPOLU 33 35 35 35 138 28 

ÚČELOVÉ KURZY/ UČIVO l) 

Kurz na ochranu života a zdravia m)   min.18   

Kurz pohybových aktivít v prírode n) min.15 min.15    

Účelové cvičenia m) 12 12    

Prehľad využitia týždňov 

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

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 129 

Maturitná skúška - - - 3 2 

Odborná prax - - - 1 1 

Kurz ochrany života a zdravia l) - - 1 - 1 
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Kurz pohybových aktivít v prírode m) 1 1 - - 2 

Časová rezerva 6 6 6 3 21 

Spolu týždňov 40 40 40 37 157 

Poznámky k učebnému plánu 

 Poznámky k učebnému plánu 

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

b) Vyučuje sa jeden cudzí jazyk:  anglický jazyk alebo nemecký jazyk. 

c) Predmety etická výchova  a náboženská výchova sa vyučujú  podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 

20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú. Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza absolvoval/-a. Pri 

vyučovaní predmetu sa môžu žiaci spájať i z viacerých ročníkov. 

d) Pri vyučovaní sa trieda delí na skupiny tak, aby pri počítači sedel jeden žiak. 

e) Predmet sa môže odučiť v dvojhodinových blokoch.  

f) Športová príprava sa vyučuje podľa  jednotlivých druhov športov a podľa špeciálnych učebných osnov 

schválených riaditeľkou školy. 

g) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov formou praktických 

cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.), a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej 

praxi sa môžu žiaci  deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 

hygienické  požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa  sa 

riadi všeobecne  záväznými právnymi predpismi.  

h) Učebná prax sa vyučuje podľa platných osnov na základe podmienok a možností školy 3 hod. týždenne. 

Môže sa vyučovať v poldňových alebo týždenných celkoch. Na základe požiadaviek vyučujúcich a 

realizovateľnosti sa učebná prax vyučuje 1 hodinu týždenne (príp. 2 hodiny raz za dva týždne) a 5-krát za 

polrok v 7-hodinových blokoch tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia pre predmet. Bloková učebná 

prax je realizovaná predovšetkým formou exkurzií. Od školského roku 2018/2019 sa učebná prax vyučuje 

v rámci predmetu odborná prax. 

i) Odborná prax nadväzuje na odborné predmety a žiak ju absolvuje priebežne od 2. do 4 ročníka po 6 

hodín každé dva týždne a súvisle v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hod. v 4. ročníku Žiaci vypracúvajú správu 

zo súvislej odbornej praxe, ktorú následne obhajujú a hodnotenie obhajoby správy sa premietne do klasifikácie 

odbornej praxe v druhom polroku 4. ročníka štúdia. Žiaci odbornú prax vykonávajú na zmluvných pracoviskách 

u zamestnávateľov pod dohľadom inštruktorov a kontrolou učiteľa odbornej praxe a/alebo v priestoroch školy 

pod vedením učiteľa odbornej praxe. Odborná prax sa môže vykonať aj počas prázdnin. 

j) Navýšenie počtu hodín športovej prípravy na základe požiadaviek športových klubov bez dodatočných 

finančých nákladov v ramci maximálneho rozpätia vyučovacích hodín za týždeň. 

kl) Disponibilné hodiny (DH) podľa rámcového učebného plánu v počte 28 hodín boli využité všeobecné 

vzdelávanie v počte 12 hod. a na odborné vzdelávanie v počte 16 hodín.  

l) Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia v  rozsahu 6 hodín v  každom polroku  1. - 2. ročníka 

a kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku v trvaní 3 vyučovacie dni.   

m) Kurz pohybových aktivít v prírode možno uskutočniť v 1. roč. (lyžiarsky, snowbordový) a v 2.roč. 

(turistický, plavecký, iný šport) v trvaní 5 vyučovacích dní, najmenej však v trvaní 15 hodín. Povinnou súčasťou 

vyučovania sú účelové cvičenia v  rozsahu 6 hodín v  každom polroku  1. - 2. ročníka a kurz na ochranu života 

a zdravia v 3. ročníku v trvaní 3 vyučovacie dni.   

 

Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a 

maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. Výučba v študijných 

odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do 

celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a 

doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom 

ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. 
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Platný pre žiakov, ktorí začali štúdium v školskom roku 2017/2018 

Názov a adresa školy 
Spojená škola, org. zložka: 
Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Výživa a šport 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 29 51 M výživa a šport 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. spolu DH 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 21 15 12 12 60 12 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12  

Cudzí jazyk a), b), e) 5 3 3 3 14 2 

Seminár zo slovenského jazyka a), e) - - - 1 1 1 

Konverzácia v cudzom  jazyku a), b), e) - 1 1 1 3 3 

Človek a hodnoty Náboženská výchova / Etická výchova c) 1 1 - - 2  

Človek a spoločnosť 
Dejepis 2 - - - 2  

Občianska náuka  1 1 1 - 3  

Človek a príroda 

Fyzika - 2 - - 2 1 

Chémia a) 2 - - - 2 1 

Biológia 1 - - - 1  

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika a) 2 2 2 2 8 3 

Informatika d) 2 - - - 2 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova a), e) 2 2 2 2 8  

Ostatné predmety Finančná gramotnosť    1 1  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 14 20 23 23 80 16 

Teoretické vzdelávanie 

Ekonomika - - - 1 1  

Technológia a hodnotenie potravín a), e) 2 2 2 2 8 1 

Zdravoveda 2 1 2 2 7 1 

Zdravý životný štýl  - - - 1 1  

Výživa a dietetika - 1 2 2 5 1 

Výživa v športe 2 1 1 - 4  

Mikrobiológia a), e) - 2 2 - 4 4 

Biochémia a), e) - - - 2 2 2 

Športový manažment - - 1 1 2 2 

Právna náuka v športe - - 1 - 1 1 

Základy športovej prípravy 2 2 2 2 8 2 

Aplikovaná chémia a), g) - 2 1 - 3 1 

Praktická príprava 

Odborná prax  h) - 3 3 3 9  

(Súvislá) Odborná prax h)    1 týž. 1 týž. 

Športová príprava f), i) 6 6 6 6 24 1 

SPOLU 35 35 35 35 140 28 

ÚČELOVÉ KURZY/ UČIVO j) 
Kurz na ochranu života a zdravia k)   min.18   

Kurz pohybových aktivít v prírode l) min.15     

Účelové cvičenia m) 12 12    

Prehľad využitia týždňov 

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

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 129 

Maturitná skúška - - - 3 2 

Odborná prax - - - 1 4 

Kurz ochrany života a zdravia k) - - 1 - 1 

Kurz pohybových aktivít v prírode l) 1 1 - - 2 

Časová rezerva 6 6 6 3 21 

Spolu týždňov 40 40 40 37 157 
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Poznámky k učebnému plánu 

 Poznámky k učebnému plánu 

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

b) Vyučuje sa jeden cudzí jazyk:  anglický jazyk alebo nemecký jazyk. 

c) Predmety etická výchova  a náboženská výchova sa vyučujú  podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 

20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú. Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza absolvoval/-a. Pri 

vyučovaní predmetu sa môžu žiaci spájať i z viacerých ročníkov. 

d) Pri vyučovaní sa trieda delí na skupiny tak, aby pri počítači sedel jeden žiak. 

e) Predmet sa môže odučiť v dvojhodinových blokoch.  

f) Športová príprava sa vyučuje podľa  jednotlivých druhov športov a podľa špeciálnych učebných osnov 

schválených riaditeľkou školy. 

g) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov formou praktických 

cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.), a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej 

praxi sa môžu žiaci  deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 

hygienické  požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa  sa 

riadi všeobecne  záväznými právnymi predpismi.  

h) Odborná prax nadväzuje na odborné predmety a žiak ju absolvuje priebežne od 2. do 4 ročníka po 6 

hodín každé dva týždne a súvisle v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hod. v 4. ročníku. Žiaci vypracúvajú správu 

zo súvislej odbornej praxe, ktorú následne obhajujú a hodnotenie obhajoby správy sa premietne do klasifikácie 

odbornej praxe v druhom polroku 4. ročníka štúdia. Žiaci odbornú prax vykonávajú na zmluvných pracoviskách 

u zamestnávateľov pod dohľadom inštruktorov a kontrolou učiteľa odbornej praxe a/alebov priestoroch školy 

pod vedením učiteľa odbornej praxe. Odborná prax sa môže vykonať aj počas prázdnin. 

i) Navýšenie počtu hodín športovej prípravy na základe požiadaviek športových klubov bez dodatočných 

finančých nákladov v ramci maximálneho rozpätia vyučovacích hodín za týždeň. 

j) Disponibilné hodiny (DH) podľa rámcového učebného plánu v počte 28 hodín boli využité všeobecné 

vzdelávanie v počte 12 hod. a na odborné vzdelávanie v počte 16 hodín.  

k) Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia v  rozsahu 6 hodín v  každom polroku  1. - 2. ročníka 

a kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku v trvaní 3 vyučovacie dni.   

l) Kurz pohybových aktivít v prírode možno uskutočniť v 1. roč. (lyžiarsky, snowbordový) v trvaní 5 

vyučovacích dní, najmenej však v trvaní 15 hodín. Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia v  

rozsahu 6 hodín v  každom polroku  1. - 2. ročníka a kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku v trvaní 3 

vyučovacie dni.   

 

Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a 

maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. Výučba v študijných 

odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do 

celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a 

doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom 

ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. 

 

 



pre študijný odbor:

pre ročníky:

v školskom roku:

prvý druhý tretí štvrtý

slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 b)

cudzí jazyk 5 3 3 3 14 2 a), b), e)

Človek a hodnoty
etická výchova alebo    náboženská 

výchova
1 1 2 c), e)

dejepis 2 2

občianska náuka 1 1 1 3

fyzika 2 2 1

chémia 2 2 1

biológia 1 1

matematika 2 2 2 2 8 3 b)

informatika 2 2 1 d)

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 b), e)

seminár zo slovenského jazyka 1 1 b)

konverzácia v cudzom jazyku 1 1 1 3 a,) b), e)

finančná gramotnosť 1 1

ekonomika 1 1 1

technológia a hodnotenie potravín 2 2 2 2 8 2 b), e)

zdravoveda 2 1 2 2 7 b)

zdravý životný štýl 1 1 b)

výživa a dietetika 1 2 2 5 b)

výživa v športe 2 1 1 4 2 b)

mikrobiológia 2 2 4 2 b), e)

biochémia 2 2 b), e)

aplikovaná chémia 2 1 3 1 b), e)

právna náuka v športe 1 1 1

športový manažment 1 1 2 b)

základy športovej prípravy 2 2 2 2 8 4 b)

29 26 26 26 102 26

športová príprava 6 6 6 6 24 4 g), h)

odborná prax 3 3 3 9 f)

6 9 9 9 33 4

35 35 35 35 135 30

účelové cvičenie 12 12 24 j)

kurz pohybových aktivít 15 15 k)

kurz na ochranu života a zdravia 18 18 l)

prvý druhý tretí štvrtý

33 33 33 30 129

0 0 0 3 3

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1

1 0 0 0 1

6 6 6 3 22

40 40 40 37 157

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Matematika a práca s 

informáciami

Ostatné povinné 

predmety

Teoretické 

vzdelávanie

Kurz na ochranu života a zdravia sa realizuje v minimálnom rozsahu 18 hodín najviac v trvaní 3 vyučovacích dní v 3. ročníku.

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Odborná prax nadväzuje na odborné predmety a žiak ju absolvuje aj súvisle v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hod. v 4. ročníku. Podmienkou 

absolvovania súvislej odbornej praxe je vypracovanie Správy z praxe a jej obhajoby. Žiaci odbornú prax od školského roku 2018/2019 

vykonávajú na zmluvných pracoviskách u zamestnávateľov po dohľadom inštruktorov a kontrolou učiteľa odbornej praxe a v priestoroch školy 

pod dohľadom učiteľa odbornej praxe. Odborná prax sa môže vykonať aj počas prázdnin v súlade s platnou legislatívou.

Športová príprava sa vyučuje podľa  jednotlivých druhov športov. Uskutočňuje sa v rozsahu 6 hodín v dopoludňajších hodinách (vrátane 

regenerácie, prípravy a účasti na zápasoch, sústredeniach, súťažiach a aktivitách spolupracujúcich športových kluboch v čase i mimo času 

vyučovania na základe potvrdenia jednotlivých športových klubov.) V dopoludňajších hodinách sa žiaci zúčastňujú na športovej príprave 

podľa rozvrhu hodín v rozsahu 6 hodín a popoludní podľa špecifík tréningového procesu jednotlivých športových klubov, v ktorých sú žiaci 

registrovaní. Škola tréningový proces popoludní neeviduje a nezodpovedá zaň.

Navýšenie počtu hodín športovej prípravy na základe požiadaviek športových klubov bez dodatočných nákladov v rámci maximálneho 

rozpätia vyučovacích hodín za týždeň.

Disponibilné hodiny podľa rámcového učebného plánu v počte 28 hodín boli využité na všeobecné vzdelávanie v počte 12 hodín a na odborné 

vzdelávanie v počte 15 hodín bez navýšenia obsahu vzdelávania a bol vytvorený nový predmet reflektujúci napĺňanie Národného štandardu 

finančnej gramotnosti, na ktorý bola vyčlenená 1 disponibilná hodina v 4. ročníku.

Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia realizované v rozsahu 6 hodín v každom polroku 1. a 2. ročníka.

Predmet sa môže odučiť v dvoj- alebo viac-hodinových blokoch.

V Žiline dňa 1.9.2021

Kurz pohybových aktivít sa realizuje v 1. ročníku ako lyžiarsky a snoubordový výcvik v rozsahu najmenej 15 hodín v trvaní maximálne 5 

vyučovacích dní.

Poznámky

Vyučuje sa jeden z týchto jazykov: anglický alebo nemecký

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

Predmety etická výchova  a náboženská výchova sa vyučujú  podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú. 

Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza absolvoval/-a. Pri vyučovaní predmetu sa môžu žiaci spájať i z viacerých ročníkov, ak počet 

žiakov v skupine klesne pod 12.

Trieda sa delí tak, aby v jednej skupine bolo najviac 15 žiakov.

UČEBNÝ PLÁN

2951 M výživa a šport

štvrtý

2021/2022

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Človek a spoločnosť

Človek a príroda

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet
Ročník

Spolu Disp. hod.

SPOLU POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY

SPOLU

Povinné súčasti 

vyučovania

SPOLU POVINNÉ PREDMETY

Praktická príprava

Prehľad využitia týždňov

Činnosť
Ročník

Spolu Poznámky

Vyučovanie podľa rozpisu

Maturitná skúška

Odborná prax (súvislá) f)

Spolu týždňov

Kurz na ochranu života zdravia l)

Kurz pohybových aktivít k)

Časová rezerva
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8. UČEBNÉ OSNOVY 

Učebné osnovy predmetov tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. 

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, pričom zohľadňujú profil absolventa a zameranie školy. 

Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie 

ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu, 

 

Štruktúra učebných osnov pre všetky vyučovacie predmety:  

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

3. Výchovno a vzdelávacie stratégie 

4. Metódy a prostriedky hodnotenia predmetu 

5. Učebné zdroje 

6. Obsahový a výkonový štandard 

a. prerozdelenie obsahových a výkonových štandardov do jednotlivých ročníkov je 

v učebných osnovách len orientačné. Reálne rozčlenenie je predmetom časovo-

tematických plánov, ktoré si vyučujúci vypracúvajú každoročne. 

b. učebné osnovy jednotlivých predmetov korešpondujú so vzdelávacími štandardami 

štátneho vzdelávacieho programu a v žiadnom predmete nebol rozšírený obsah 

vzdelávania. 

 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov tvoria prílohu č.1  ŠkVP a sú k nahliadnutiu na vrátnici školy. 

Názov a adresa školy 
Spojená škola, org. zložka  
Stredná odborná škola, drevárska, Rosinská cesta 
4, 010 08  Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Výživa a šport 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 29 51 M výživa a šport 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

8.1. Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov 

8.1.1. Slovenský jazyk a literatúra 

8.1.2. Anglický jazyk od 1.9.2017 

8.1.3. Anglický jazyk 

8.1.4. Seminár zo slovenského jazyka 

8.1.5. Konverzácia v anglickom jazyku 

8.1.6. Etická výchova 

8.1.7. Náboženská výchova 

8.1.8. Dejepis 

8.1.9. Občianska náuka 
8.1.10. Fyzika 

8.1.11. Biológia 

8.1.12. Chémia 

8.1.13. Matematika 
8.1.14. Informatika 

8.1.15. Telesná a športová výchova 

8.1.16. Finančná gramotnosť 
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8.2. Učebné osnovy odborných predmetov 

8.2.1. Ekonomika 

8.2.2. Materiály (do školského roku 2015/2016) 

8.2.3. Technológia a hodnotenie potravín 

8.2.4. Zdravoveda od 1.9.2017 

8.2.5. Zdravoveda 

8.2.6. Zdravý životný štýl 

8.2.7. Mikrobiológia 

8.2.8. Biochémia 

8.2.9. Športový manažment 

8.2.10. Výživa a dietetika 

8.2.11. Výživa v športe 

8.2.12. Športový manažment 

8.2.13. Právna náuka v športe 

8.2.14. Základy športovej prípravy 

8.2.15. Aplikovaná chémia 

8.2.16. Učebná prax 

8.2.17. Odborná prax 

8.2.18. Športová príprava 

8.3. Učebné osnovy účelových kurzov 

8.3.1. Kurz na ochranu života a zdravia 

8.3.2. Kurz pohybových aktivít 

 

9. FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

Finančná gramotnosť je prierezová téma, v ktorej je rozpracované finančné vzdelávanie žiakov 

v súlade s Národným  štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1. a 1.2. (ďalej len  „NŠFG“), ktoré sme  

začlenili do jednotlivých predmetov a od školského roku 2018/2019 je zavedený povinný vyučovací predmet 

Finančná gramotnosť, ktorá plne korešponduje s NŠFG a vuečuje sa v štvrtok ročníku odborne vyškoleným 

pedagogickým zamestnancom.  

Cieľom finančného vzdelávania žiakov je rozvíjať ich vedomosti, zručnosti  a hodnotové postoje 

spojené s finančnou gramotnosťou, a vedieť ich aplikovať pri každodenných finančných rozhodnutiach 

a činnostiach. Vzhľadom na dôležitosť finančného vzdeláv má Finančná gramotnosť charakter prierezovej 

témy a podrobnejšie je rozpracovaná ako príloha k ŠkVP. Táto príloha bude podkladom výučby 

a implementácie finančnej gramotnosti do jednotlivých predmetov a od školského roku 2018/2019 do 

vyučovacieho predmetu Finančná gramotnosť. 

PRÍLOHY 

Príloha 1 Učebné osnovy 

Príloha 2 Finančná gramotnosť (NŠFG 1.1) (platná od 1.9.2014 začínajúc 1. ročníkom) 

Príloha 3 Finančná gramotnosť (NŠFG 1.2) (platná od 1.9.2017 začínajúc 1. ročníkom) 

Príloha 4 Prevencia extrémizmu a radikalizmu (platná od 1.9.2017) 

Príloha 5 Úprava časového harmonogramu vyučovania 

Príloha 6 Usmernenie k organizácii vyučovania v čase pandémie 

Príloha 7 Program proti šikane 
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Charakteristika predmetu 

Vo vyučovaní cudzích jazykov sa realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. 

Prvoradý je komunikatívny cieľ, čiže osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných 

rečových zručnostiach. Pri plnení informatívneho cieľa žiaci získavajú jazykové aj nejazykové poznatky, 

osvojujú si informácie z rôznych oblastí spoločenského života v krajinách, ktorých jazyk sa učia. Vyučovanie 

cudzieho jazyka sa podieľa aj na formovaní rečovej tvorivosti, kritického myslenia, tolerancie k názorom 

iných ľudí.  

Počas štvorročného štúdia si žiaci pri trojhodinovej týždennej dotácii osvojujú počúvanie s 

porozumením, ústny prejav, čítanie s porozumením, písomný prejav. Naučia sa napr. viesť dialóg, vyjadriť 

hlavné myšlienky z vypočutého alebo prečítaného textu, súvisle hovoriť o všeobecných témach zo 

spoločenského života, písomne zaznamenať hlavné myšlienky z vypočutého prejavu alebo prečítaného textu 

a pod. 

Čo sa týka slovnej zásoby, aktívne si osvoja asi 2 000 lexikálnych jednotiek a 200 - 300 výrazov z 

odbornej terminológie. Základnými tematickými okruhmi sú: rodina, bývanie, mesto, práca a zamestnanie, 

voľný čas, príroda, cestovanie, obliekanie, zdravie, umenie, vzdelávanie v krajinách, ktorých cudzí jazyk sa 

žiaci učia apod. 

Vyučovanie predmetu anglický jazyk zabezpečuje, aby si absolventi štvorročného štúdia osvojili 

produktívne a receptívne cudzí jazyk na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho 

na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa mohli úspešne zapájať do spoločenskej praxe. 

K základným cieľom výučby cudzieho jazyka patrí predovšetkým: 

• postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j.: 

o ústny prejav (schopnosť nadviazať, udržať a ukončiť konverzáciu; správne používať 

naučené frázy a výrazy, vedieť podať inštrukcie apod.), 

o čítanie s porozumením (schopnosť vystihnúť základnú myšlienku zložitého textu, 

selektovať informácie, schopnosť predvídať a pochopiť zámer a postoj pisateľa textu, 

porozumieť preneseným významom atď.), 

o počúvanie s porozumením, 

o písomný prejav. 

• posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

• naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva 

a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, 

• pomôcť žiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať vlastné ciele a niesť 

zodpovednosť za proces učenia sa, 

• viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, 

• podporovať multikultúrnu a interkultúrnu výchovu, a tým prehlbovať vzájomné porozumenie 

medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych 

oblastí života ľudstva, 

• viesť žiakov k aktívnemu a cielenému využívaniu prostriedkov IKT, 

• viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii, 

• viesť žiakov k tomu, aby využívali možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na 

upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi, 

• vzhľadom na moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov sa mení úloha učiteľa vo 

vyučovacom procese. Učiteľ sa stáva manažérom vyučovacieho procesu, poradcom 

a facilitátorom. Vedie žiakov k tomu, aby sami zodpovedali za svoje výsledky, monitoruje prácu 

žiakov a pomáha im pri výbere vhodných stratégií učenia sa. vytvára príležitosti, aby žiaci, čo 

najviac používali jazyk v reálnych situáciách, 

Anglický jazyk 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Časová     

dotácia 

týždenne 5 3 3 3 14 

spolu 165 99 99 90 453 



• osvojenie si cudzieho jazyka má umožniť absolventom stredných odborných škôl aj úspešne 

študovať na vysokých školách. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 

Jazyková kompetencia  
- ovládať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu 

komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

- používať morfologické tvary a syntaktické modely 
(gramatická kompetencia),  

- ovládať slovotvorbu a funkcie gramatických javov 
(sémantická kompetencia),  

- disponovať zvukovými a grafickými prostriedkami jazyka 
(fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická), 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle; 
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných 

problémových situácií 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný text alebo 

vypočutý text v anglickom jazyku; 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať 

orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 
a štýlu v anglickom jazyku; 

Sociolingvistická kompetencia  
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému 

prejavu druhých; 
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové 

prostriedky pri riešení zadaných úloh; 
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné 

a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú 
spôsobilosť; 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory; 
- správne reagovať v rôznych bežných spoločenských 

komunikačných situáciách,  
- dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o 

druhého, výmena názorov a informácií, vyjadrenie 
obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 
poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa 
priamym príkazom),  

- používať základné bežné frazeologické spojenia, 
príslovia a porekadlá,  

- uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu 
(formálneho, neformálneho). 

Pragmatická kompetencia 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej 

a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
formou on-line. 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo 
činnosti; 

- štylizovať listy (formálne a neformálne), informačné 
útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 
žiadosť); 

 
 
 

 
motivačné metódy 

- problém ako motivácia  
- motivačná výzva  
- aktualizácia obsahu učiva  
- pochvala, povzbudenia 

a kritika 
 
expozičné metódy 
 

- výkladovo-ilustratívna  
- výkladovo-problémová  
- reproduktívna (čítanie 

a počúvanie s porozumením, 
diskusia, preklad viet, riadené 
písanie a rozprávanie) 

- heuristická  
- tvorba referátu 
- jazykové hry 
- heuristická /riešenie úloh/ 
- rolové hry, simulácie 
- projekty 

 
fixačné metódy 
 

- ústne a pís. opakovanie 
- domáce úlohy 

 
diagnostické metódy 
 

- písomné hodnotenie 
- ústne hodnotenie 

 
 

 
frontálne vyučovanie 

 
individuálna práca 
 
skupinová práca 
 
práca vo dvojiciach 
 
práca s počítačom 
(príp. iným médiom) 
 
práca s učebnicou 
 
práca s vizuálnou 
predlohou 
 
počúvanie textu 
 s porozumením 
 
práca so slovníkmi 
 
 

 



Učebné zdroje 

Odborná literatúra 
Didaktická 

technika 

Materiálno výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Falla, T. a Davies, P. 2008. Solutions. 
Oxford university press. 2008. 
Falla, T. a Davies, P. 2011. Solutions. 
Oxford university press. 2008. 
Belán, J. 2002. Zmaturuj z anglického 
jazyka. Didaktis. 2002. 
Higgins, M. 2004. Elementary grammar 
workbook 1-3. Longman. 2004. 
Clarke, S. 2008. Macmillan English 
grammar. Macmillan. 2008 
Rowbotham, B et al. 2006. English builder. 
Sun publications. 2006 
Johnston, O. 2006. Listening activities 1. 
Eli. 2006 

školská tabuľa 
interaktívna tabuľa 
jazyková učebňa 
notebook 
osobný počítač 
audiovizuálna 
technika (CD 
prehrávač, DVD 
prehrávač, 
televízor) 
projektor 
tlačiareň,skener 
 

učebnica 
monoligválny slovník 
bilingválny slovník 
výkladový slovník 
interaktívne CD 
auditívne a audiovizuálne 
nahrávky na CD, MC, DVD a 
VHS 
mapa VB a USA 
mapa SR 
pracovné listy 
prezentácie projektov 

 

internet 
knižnica 
doplnková 
literatúra 
 

 

Hodnotenie výsledkov žiakov 

Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

 s váhou jedna (čítanie, slovná zásoba, role-plays, nepravidelné slovesá, krátke prezentácie, práca 

s textom, gramatické cvičenia.) Žiak bude mať možnosť svojou individuálnou aktivitou ovplyvňovať 

počet týchto známok, a tým aj celkové hodnotenie 

 s váhou dva – jednoduchšie písomné práce, previerky, testy (gramatika a slovná zásoba 

v kontexte, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav) 

 s váhou tri – časovo a obsahovo náročnejšie testy (gramatika a slovná zásoba v kontexte, 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav. 

 

Stupnica klasifikácie: 

výborný ak dosiahne  100%-90%     

chválitebný      89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4.
 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú jednotlivé skupiny dosiahnuť.  

Komisionálna skúška 

Táto skúška z cudzieho jazyka má dve časti – písomnú a ústnu. V písomnej časti môže žiak získať 

určitý počet bodov podľa náročnosti úloh. Výsledná známka z tohto testu sa určí na základe počtu % zo 

získaných bodov a žiak je hodnotený stupňom: 

výborný ak dosiahne 100%-90% 

chválitebný    89%-75% 

dobrý    74%-55% 



dostatočný    54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje z úloh zložených z dvoch častí, t.j. práca s určeným textom 

a rozprávanie na danú tému.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je váženým priemerom písomnej a ústnej časti, pričom váha 

písomnej časti je 1 a ústnej časti je 1. 

výsledná známka =  
1.(písomná časť) + 1.(ústna časť) 

                                                         2 
Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Metódy a prostriedky hodnotenia 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

písomné skúšanie 

priebežné formatívne 

priebežné sumatívne 

záverečné sumatívne 

ústna odpoveď, prezentácia práce 

písomná práca, didaktický test, slohová práca, esej 

rolové hry, simulácie, rozhovor 

didaktický test, 

ústna odpoveď, portfólio 

Obsahové a výkonové štandardy 

Prerozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov závisí od hodinovej dotácie a jazykovej úrovne 
žiakov. 



SOLUTION  Pre-Intermediate 2nd E,   

obsahový štandard osnova  pre A2 pokračovaním do B1,  SERR 
 
L Kompetencia/Spôsobilosť počet Gramatika Téma 

1  • 2 Vypočuť a podať 

informáciu  

• 1 Nadviazať kontakt 

• 3 Vybrať si z možností  

• 4 Vyjadriť svoj názor 

 • Jednod. a priebeh 

prítomný čas 

• Slovesá vyjadrujúce stav  

• Sloveso + neurčitok/–ing 

tvar 

• a little, not at all, quite, 

really     

• 14 Kultúra a umenie 

• 7 Voľný čas 

• 1 Rodina a 

spoločnosť 

• 16 Mládež a jej svet 

2 • 4 Vymieňať si názory 

• 9 Predstaviť svoje záľuby 

• 16 Porozprávať príbeh v 

minul. 

• 13 Reagovať na príbeh 

 • Jednoduchý minulý čas 

• Jednoduchý a priebehový 

minulý čas  

• 11 Šport 

• 6 Človek a príroda 

• 7 Voľný čas a 

záľuby 

 
3 

 
• 2 Vypočuť a podať 

informáciu 

• 4 Vyjadriť názor 

• 9 Predstaviť svoj vkus 

• 24 Uistiť že sme boli 

pochopené 

• 13 Reagovať na príbeh  

 • Počítateľné a nepočít. 

podst.m. 

• Používanie členov 

• Zámená vyjadrujúce 

množstvo 

 

     

• 13 Krajiny, mestá, 

miesta 

• 2 Domov a bývanie 

• 1 Rodina a 

spoločnosť  

4 

 
• 2 Vypočuť a podať 

informáciu 

• 4 Vyjadriť svoj názor 

• 6 Vyjadriť svoju 

 • Prídavné mená 2. a 3. 

stupeň   

• Porovnávanie 

• Prídavné mená 

• 14 Kultúra a umenie 

• 15 Človek a 

spoločnosť 

• 16 Mládež a jej svet 



schopnosť 

• 24Vedieť, či sme boli 

pochopení 

• 13Reagovať na príbeh  

zakončené na  na “-ed” a “-ing” 

  

 

5 • 4 Vyjadriť svoj názor 

• 14 Ponúknuť a reag. na 

ponuku 

• 16 Reagovať na niečo z 

minul. 

• 24Vedieť , či sme boli 

porozum. 

 • Predprítomný čas 

• Predprítomný čas a 

jednoduchý minulý čas 

• Tvorenie otázok, záporu 

• 12 Obchod a služby 

• 9 Multikultúr 

spoločnosť 

• 10 Obliekanie a 

móda 

• 15 Človeka 

spoločnosť 
 

6 
• 4 Vyjadriť svoj názor 

• 15 Reagovať na niečo, čo 

sa má udiať v budúcnosti 

• 5 Vyjadriť svoju vôľu 

• 14 Ponúknuť a reag. na 

ponuku 

• 12 Reagovať na nesplnené 

pravidlá  

 • Vyjadrenie budúcnosti 

pomocou will a going to 

• Nulový člen 

• Nulová podmienka 

• Vyjadrenie  may, might a 

could  

• 18 Veda a technika 

v službách ľudstva 

• 5 Vzdelávanie a 

práca 

• 16 Mládež a ich 

svet 

• 17 Zamestnanie  

7 

 
• 17 Reagovať pri prvom 

stretnutí 

• 11 Stanoviť pravidlá 

• 12 Reagovať na nesplnené 

pravidlá 

• 13Reagovať na príbeh a 

udalosť 

• 7 Vnímať a prejavovať 

city 

 • Modálne slov.: - must, 

mustn´t, needn´t 

• Otázky, zápor 

• Podmienkové  vety: -

prvá podmien. 

• You will have bad luck if 

you break a mirror 

• 15 Človek a 

spoločnosť 

• 9 Multikultúr 

spoločnosť 

• 12 Obchod a služby 

• 1 Rodina a 

spoločnosť  



• 15Reagovať na, čo sa má 

udiať 

• 5 Vyjadriť  vôľu 
8 

 
• 25 Porozprávať niečo 

súvisle 

• 16 Reagovať na minulosť 

• 15 Reagovať na dianie v 

budúcn. 

• 8 Vyjadriť očakávania a 

reagovať  

 • Podmienkové vety:- 2. 

podm. 

• If the weather were 

nicer, I´d go out 

• I wish, should, shouln´t, 

would, wouldn´t 

  

• 6 Človek a príroda  

• 9 Multikultúr 

spoločnosť 

• 15 Človek a 

spoločnosť 

• 16 Mládež a jej svet 

9 

 
• 16 Reagovať na minulosť 

• 25 Porozprávať príbeh 

• 2 Vypočuť si  a podať 

informáciu  

 • Oboznámenie sa  s 

dávno-minulým časom 

• Nepriama reč 

• Tvorba podstatných mien 

pomocou prípon   

• 14 Kultúra a umenie 

• 18 Veda v službách 

človeka 

• 15 Človek a 

spoločnosť 

• 7 Voľný čas a 

záľuby  
10 

 
• 3 Vybrať z ponúknutých 

možností 

• 4 Vyjadriť svoj názor 

• 2 Podať a získať 

informáciu  

 • Trpný rod v prítomnom 

čase 

• Trpný rod,. minulý, 

vyjadrenie  budúcnosti  

 

• 14 Kultúra a umenie  

• 7 Voľný čas a 

zábava 

• Človek a 

spoločnosť 

 
Podľa ŠVP, výkonový štandard, obsahuje úroveň A2 pokračovaním do B1, SERR 

 

SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 



Kompetencie spojene s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Využitie IKT – iTOOLs,  internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt  

Medzipredmetové vzťahy – geografia, literatúra 

Interkultúrne kompetencie – Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma  - prosím doplniť si 

UNIT 1        ALL ABOUT  YOU 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

1A   

 

Nadviazať kontakt 

 

Vybrať si z 

ponúknutých 

možností  

 

Vypočuť a podať 

informáciu  

 

 

Vyjadriť svoj názor 

 

  

 

Predstaviť seba a 

rodinu 

 

Upútať pozornosť 

 

Opísať charakter 

osoby 

 

Opísať čo robíme 

teraz alebo stále 

 

Vyjadriť svoj 

súhlas 

 

 

 

 

My brother is… He 

never … 

Are you having a 

good time? 

I don´t know many 

people. 

 

Do you like…?  

They are boring. 

 

I like… 

I quite like… 

I prefer … 

 

Do you? 

Really? 

That´s interesting. 

Jednoduchý  a 

priebehový 

prítomný čas 

 

Slovesá 

vyjadrujúce stav  

 

Sloveso + 

neurčitok/–ing 

tvar gerundium 

 

 

Príslovky 

kvalifikujúce:- a 

little, not at all, 

quite, really     

 

Kultúra a 

umenie 

 

Voľný čas 

 

Rodina a 

spoločnosť 

 

Mládež a jej svet 

 

Človek a 

spoločnosť 

RZ:-rozumieť 

prečítanému textu  

- rozumieť vizual. opisu 

človeka 

-rozumieť rozhovoru 

mladých ľudí a   

PZ:-reagovať na 

prečítaný text, vyjadriť 

názor 

-opísať charakter osoby 

-napísať profil človeka 

Interakcia: -diskusia o 

názoroch mladých ľudí, 

vymieňať si názory 

 

Riešenie testových úloh 

1B  

1C  

1D  

1E  

1F  

1G  

1X  

1X  

 

 

 

 

 

SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio  

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs, internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/elt


Medzipredmetové vzťahy – telesná výchova 

Interkultúrne kompetencie - Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma -  doplniť podľa potreby 

UNIT 2           WINNING AND LOSING 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

2A   

Vypočuť si a podať 

informáciu 

 

Predstaviť svoje 

záľuby 

 

Porozprávať príbeh v 

minulosti 

 

Vymieňať si názory, 

komunikovať s 

niekým 

 

 

Reagovať na príbeh 

 

 

 

 

  

Vyjadriť, čo má 

študent rád zo 

športu 

 

 

Porozprávať 

príbeh v minulosti 

 

Začať 

konverzáciu, 

udržiavať 

konverzáciu 

 

  

 

 

Kolokácie spojené 

s:-play, do, go sport 

 

 

Všetky možnosti 

použitia slovies v 

minulom čase 

 

 

Tvorenie záporu, 

otázky v minulom 

čase 

 
 

Jednoduchý 

minulý čas 

 

 

Jednoduchý a 

priebehový 

minulý čas 

 

 

  

 

 

Šport 

 

 

Voľný čas a 

záľuby 

 

 

Človek a príroda 

 

  

RZ:-rozumieť 

prečítaný text, riešiť 

úlohy  

- rozumieť popisu 

udalostí z nahrávky 

- rozumieť iným  

ľudom komunikovať   

PZ:- hovoriť o 

známych športov a 

športovom dianí,  

podnet môže byť text 

alebo obrázok, použiť 

opis 

- napísať novinový 

článok o športovcovi 

 

Interakcia: -debata o 

udalostiach z 

posledného víkendu 

 

 Skills: Opakovanie  

zručností 

 

2B  

2C  

2D  

2E  

2F  

2G  

2L  

2S  

 

 

 

 

 

SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 



Všeobecné kompetencie  – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs, interaktívny CD ROM, internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt  

Medzipredmetové vzťahy - geografia 

Interkultúrne kompetencie - Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma . doplniť podľa potreby 

UNIT 3        HOUSE AND HOME 
 VJ SPOSOBILOST FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

3A   
Vypočuť a podať 

informáciu 

 
 Vyjadriť názor 

 
 
Predstaviť svoj vkus 

 
 Vymieňať si názory, 

komunikovať s 

niekým 

 
 
Uistiť sa v rozhovore, 

že moje slová boli 

pochopené 

 
Reagovať na príbeh 

 
Podať 

informáciu o 

smere cesty 

 
 
 
Opísať miesto 

ústne aj 

písomne 

  

 
 

  

Go along 

What does…. 

 

What are …. 

Where is….. 

I´d prefer…. 

 
Are you with me 

 
Some/ any 

much /many 

A lot, a few 

  

Počítateľné a 

nepočít. podst.m. 

 

Používanie členov 

 

  

Zámená 

vyjadrujúce 

množstvo 

 

    

 

Krajiny, mestá, 

miesta 

 

Domov a 

bývanie 

 

  

Rodina a 

spoločnosť 

RZ:- opis miesta 

- nájsť miesto podľa 

inštrukcií 

- rozumie popis miesta 

na letáku 

- rozlíši vo vete 

všeobecné info 

PZ: - pomocou obrázku 

popísať prostredie 

mesta a dediny 

- vysvetliť smer cesty a 

opýtať sa na cestu 

Interakcia: -popísať 

výhody a nevýhody 

bývania v meste alebo 

na dedine 

- vedie dialóg nad 

mapou 

 

Riešenie testových úloh 

 

3B  

3C  

3D  

3E  

3F  

3G  

3X  

3X  

 

 

 

 

 

 

http://www.oup.com/elt


SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie  – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs, internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – literatúra, história 

Interkultúrne kompetencie - Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma  doplniť podľa potreby 

UNIT 4        LIGHTS, CAMERA, ACTION! 
 VJ SPOSOBILOST FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

4A   

Vypočuť a podať 

informáciu 

 

Vyjadriť svoj názor 

 

Vyjadriť svoju 

schopnosť 

 

Presvedčiť sa či sme 

boli pochopení 

 

Reagovať na príbeh 

 

Začleniť 

informáciu 

 

Vedieť porovnať 

 

Vedieť sa 

vyjadriť v 

komunikácii 

 

Opísať situáciu, 

osobu, pocit, 

záujem 

 

 

 

(not) as ….as, too, 

enough 

 

In your opinion, 

who´s the  … 

 

I can … 

 

I loved the .. 

It was really funny… 

 

Let´s buy a … 

Shall we go to 

cinema? 

Why don´t we 

have… 

 

 
Prídavné mená  

2. a 3. stupeň   

 

porovnávanie 

   

prídavné mená 

zakončené na   

 na “-ed” a “-ing” 

 

 

  
 

 

Kultúra a umenie 

 

Človek a 

spoločnosť 

 

Mládež a jej svet 

 

 

RZ:-identifikovať 

filmové žánre 

-porozumieť info o 

živote herca a jeho 

úlohy vo filme 

 

PZ:-stručne vyjadriť 

svoj názor na film, 

ktorý študent pozná 

-vedieť si kúpiť lístok 

do kina 

-napísať recenziu, 

posudok na film 

 

Interakcia: - diskusia o 

filmoch a hercoch 

Rolová úloha: kúpiť si 

lístok do kina 

 

Skills: opakovanie 

zručností    

4B  

4C  

4D  

4E  

4F  

4G  

4L  

4S  

 

 

 

 

http://www.oup.com/elt


SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie  – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs,  internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu, geografia 

Interkultúrne kompetencie - Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT 5           SHOPPING 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

5A   

Vyjadriť svoj názor 

 

Ponúknuť a reagovať 

na ponuku 

  

Reagovať na niečo, 

čo sa udialo v 

minulosti 

 

Presvedčiť sa, či nám 

bolo porozumené 

 

Uistiť sa, že sme boli 

pochopení 

 

Reagovať na príbeh 

 

Začleniť 

informáciu 

 

Opis miesta, 

situácie 

 

Žiadať niekoho o 

niečo 

 

Ponúknuť pomoc 

 

Vybrať z 

možností 

 

 

Vykonávať nákup 

rôznych 

produktov 

 

 

I enjoy shopping.. 

First I go….then 

…after 

that…finally… 

 

Can I help you? 

 

been – I´ve been to 

Paris 

gone . He´s gone to 

Paris   

for – I´ve been here 

for 40 min. 

since – I´ve been 

here since 2 p.m.  

 

How long…? 

 

Have you ever…? 

 
 

Predprítomný čas 

 

Predprítomný čas  

a jednoduchý 

minulý čas 

 

Tvorenie otázok, 

záporu 

    

 

 

Obchod a služby 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

  

  

Obliekanie a móda 

 

 

Človeka spoločnosť 

 

RZ:-pomenovať 

druhy obchodov 

-odhadnúť hlavné 

body prečítaného 

náučného textu 

PZ:-hovoriť o tom, 

do akých obchodov 

študent rád/nerád 

chodí 

 

Interakcia:- 

diskusia o tom aké 

darčeky sa kupujú k 

príležitostiam v 

rodine a medzi 

priateľmi 

-napísať 

neformálny ďakovný 

list 

 

Riešenie testových 

úloh   

5B  

5C  

5D  

5E  

5F  

5G  

5X  

5X  
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SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio  

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs, internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – fyzika, IKT, chémia 

Interkultúrne kompetencie - Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

UNIT 6        HOW TECHIE ARE YOU? 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

6A 
  

Vyjadriť svoj názor 

 

Reagovať na niečo, 

čo sa má udiať v 

budúcnosti 

 

Vyjadriť svoju vôľu 

 

Ponúknuť a reagovať 

na ponuku 

 

Reagovať na 

nesplnené pravidlá 

 

Reagovať na 

otázku o ….  

 

Vyjadriť 

myšlienku do 

budúcnosti… 

sľúbiť, poradiť,  

 

Navrhnúť 

niekomu niečo 

(navrhnúť 

stretnutie) 

 

Reagovať na 

návrh 

 

You can´t… 

 

 

 

Which devices 

belong to … 

…..most useful  

 

Who loves texting? 

 

I feel happy if …. 

I get angry if … 

 

She may love him. 

It might be the start. 

That could be 

embarrassing. 

 

Meet up in town. 

 

Let´s meet … 

 
Vyjadrenie 

budúcnosti 

pomocou will a 

going to 

 

Nulový člen 

 

Nulová 

podmienka 

 

Vyjadrenie  may, 

might a could 

 
  

 

Veda a technika 

v službách 

ľudstva 

 

Vzdelávanie a 

práca 

 

Mládež a ich 

svet 

  

 

 

Zamestnanie 

RZ:-pomenovať 

prístroje a priradiť im 

funkciu 

-pochopiť obsah 

náučného textu o 

spomínanej téme 

PZ:-vyjadriť, čo  

zamýšľa urobiť alebo 

plánujeme 

-vyjadriť názor k 

náučnému textu 

-napísať neformálny 

list 

 

Interakcia:-diskusia o 

mladých a využitie 

nových techno. 

možností 

- vedieť dohodnúť 

stretnutie 

 

Skill: Opakovanie 

zručností 

6B 
 

6C 
 

6D 
 

6E 
 

6F 
 

6G 
 

6L 
 

6S 
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SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs,  internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu, geografia 

Interkultúrne kompetencie - Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezové témy . doplniť podľa potreby 

UNIT 7         AROUND THE WORLD 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

7A   

Reagovať pri prvom 

stretnutí 

 

Stanoviť pravidlá 

 

Reagovať na 

nesplnené pravidlá 

 

Reagovať na príbeh 

alebo udalosť 

Vnímať a prejavovať 

city 

 

 Reagovať na niečo 

čo sa má udiať 

 

Vyjadriť  vôľu 

 

Vyjadriť príkaz 

alebo zákaz 

 

Vyjadriť morálnu 

alebo sociálnu 

normu 

 

Vyjadriť záujem o 

niečo 

 

Varovať pred 

niečím 

 

…. 

Vyjadriť želanie 

 

Odmietnuť 

ponuku 

 

Body language 

 

Different forms of 

greetings 

 

At our school we 

mustn´t… 

 

 

superstitions –

precvičovanie prvej 

podmieky  

 

Do you believe..?  

 

would you like..? 

do you fancy..? 

 

I´d love to.. 

I´m sorry, I can´t 

 
 
Modálne slov.: - 

must, mustn´t, 

needn´t 

 

Otázky, zápor 

 

Podmienkové 

vety: 

-prvá podmien. 

 

You will have bad 

luck if you break a 

mirror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a 

spoločnosť 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Obchod a služby 

 

 

Rodina a 

spoločnosť 

RZ:-rozlíšiť rôzne 

druhy pozdravov a 

reagovať  na ne 

-porozumieť čítanému 

náučnému textu, 

pochopiť hlavnú 

myšlienku 

PZ:-porovnať zvyky v 

iných krajinách so 

Slovenskom 

-vyjadriť sa k náučným 

textom 

-pozvať na večierok (aj 

písomne) 

 

Interakcia:diskusia o 

to, čo robiť v 

neštandardných 

situáciách 

 

Riešenie testových úloh 

7B  

7C  

7D  

7E  

7F  

7G  

7X  

7X  
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SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs, internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu, geografia  

Interkultúrne kompetencie - Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma . doplniť podľa potreby 

UNIT 8         WHAT IF ….? 
 VJ KOMPETENCIE FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

8A   

Porozprávať niečo 

súvisle 

  

Reagovať na niečo, 

čo sa udialo v 

minulosti 

 

Reagovať na niečo, 

čo sa má udiať v 

budúcnosti 

 

Vyjadriť očakávania 

a reagovať na ne 

 

Vyjadriť názor na 

globálne témy 

 

Spomenúť si, čo 

sa dialo v 

minulosti 

 

Navrhnúť niečo 

do budúcnosti 

 

 

Opísať problém a 

poradiť 

 

Where ..? 

Why…? 

What…? 

 

..used to.. 

 

I would like to 

change 

 

 

I think  

I believe 

In my opinion 

 

Podmienkové 

vety:- druhá 

podmienka 

 

If the weather 

were nicer, I´d go 

out 

 

I wish 

 

should 

shouln´t 

would 

wouldn´t 

 

  

 

Človek a príroda  

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Človek a 

spoločnosť 

 

Mládež a jej svet 

 

 

RZ:pomenovať globálne 

problémy podľa obrázku a 

textu, hlavné body 

 

PZ:-podľa textu o 

globálnych problémov 

reagovať na situáciu na 

Slovensku 

-napísať esej o globálnych 

témach 

 

Interakcia: 

-vymieňať si názory na 

témy o globálnych 

problémov a ako to 

študenti vnímajú, hľadať 

riešenie 

 

Skills: precvičenie 

zručností 

 

 

8B  

8C  

8D  

8E  

8F  

8G  

8L  

8S  
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SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs,  internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – literatúra,  

Interkultúrne kompetencie – Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT 9         CRIME SCENE 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

9A 
  

Reagovať na niečo, 

čo sa udialo v 

minulosti 

 

Porozprávať príbeh 

 

Vypočuť si  a podať 

informáciu 

 

 

 

Vyjadriť, že sa 

niečo udialo v 

minulosti 

 

 

Vypučiť si a 

začleniť 

informáciu 

  

Last year … 

Last night… 

 

I was upset, becaue 

I had failed the 

exam. 

 

He said that… 

 

in the end 

after a while 

 

 

Oboznámenie sa  

s dávno-minulým 

časom 

 

Nepriama reč 

 

 

 

tvorba 

podstatných mien 

pomocou prípon, 

hovorové výrazy 

 

Kultúra a 

umenie 

 

 

Veda v službách 

človeka 

 

Človek a 

spoločnosť 

 

Voľný čas a 

záľuby 

RZ:-pomenovať 

prejavy vandalizmu a 

zločinnosť, o aký 

zločin ide 

-porozumieť počutému 

textu a reagovať 

PZ:-gramaticky 

správne hovoriť o 

udalostiach v minulom 

čase 

-napísať text o 

incidente 

Interakcia:-vymeniť si 

názory o počítačových 

vírusoch a ich 

dôsledkoch 

-roľová úloha, nahlásiť 

polícii incident 

 

Riešenie testových 

úloh 

9B 
 

9C 
 

9D 
 

9E 
 

9F 
 

9G 
 

9X 
 

9X 
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SOLUTION    PRE-INTERMEDIATE 2nd E 
Všeobecné kompetencie -  vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio  

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienková mapa 

Využitie IKT - iTOOLs,   internet,  používanie stránky  www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – literatúra, história 

Interkultúrne kompetencie – Slovensko ako člen EU a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

Prierezová téma   doplniť podľa potreby 

UNIT 10      THE WRITTEN WORD 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

10A    

Vybrať z 

ponúknutých 

možností 

 

 

Vyjadriť svoj názor 

 

Podať a získať 

informáciu 

 

Identifikovať,  

potvrdiť  

 

Opísať situáciu 

 

Súhlasiť, 

nesúhlasiť s 

názorom 

 

 

Find out … 

Learn how …. 

Prepare for … 

 

 

Hamet was first 

performed… 

The film is based 

on… 

It was written by.. 

 

It´s set in …  

In the end, … 

 

Trpný rod v 

prítomnom čase 

 

 

Trpný rod,. 

minulý, 

vyjadrenie  

budúcnosti 

 

    

 

Kultúra a 

umenie  

 

  

Voľný čas a 

zábava 

 

Človek a 

spoločnosť 

RZ:.vedieť pomenovať 

literárne žánre a 

definovať hlavné body 

-rozpoznať o akú hru 

ide pri počúvaní 

PZ:- reagovať na text o 

spisovateľovi 

-pracovať s textom, 

recenzia knihy 

-napísať recenziu na 

knihu 

 

Interakcia:.pripraviť a 

predviesť interview so 

známym spisovateľom 

-roľová úloha, 

rozhovor v predajni s 

knihami  

 

Skills: precvičovanie 

zručností 

10B  

10C  

10D  

10E  

10F  

10G  

10L  

10S  
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SOLUTION 2E  Intermediate - obsahový štandard  

osnova  pre B1 pokračovaním do B2,  SERR 
 
L Kompetencia/Spôsobilosť počet Gramatika Téma 
 

1 

• 1 Nadviazať kontakt 

• 4 Vyjadriť názor 

• 3 Vybrať z ponúknutých možností 

• 11 Stanoviť a prijať pravidlá 

• 17 Reagovať pri prvom stretnutí 

• 20 Zúčastniť sa na diskusii 

 • Poradie prídavných mien 

• Prítomné časy: 

• -statické a dynamické slovesá     

• Sloveso + infinitív/-ing 

• 15 Človek a spoločnosť, 

komunikácia 

• 10 Obliekanie a móda 

• 18 Veda a technika v službách 

ľudstva 

• 9 Multikultúrna spoločnosť 

 

 

2 

• 7 Vnímať a prejavovať svoje city  

• 16 Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti 

• 25 Hovoriť príbeh, reagovať na príbeh 

 •    Požívanie minulých časov 

•    “used to”    

•   1  Rodina a spoločnosť 

•  15 Človek a spoločnosť 

•     21 Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 

3 

• 2 Vypočuť a podať informáciu 

• 3 Vybrať z ponúknutých možností 

• 4 Vyjadriť svoj názor 

• 25 Reagovať na príbeh 

• 17 Reagovať pri prvom stretnutí 

 • Vzťažné vety  

• (defining/non-def.) that, which, who 

• The vet who looks after my cat… 

Her son, who lives in Spain,….. 

• Phrasal verbs 

• 5 Vzdelávanie a práca  

• 17 Zamestnanie 

• 15 Človek a spoločnosť, 

komunikácia 

• 9 Multikultúrna spoločnosť 

 

4 

• 3 Vybrať z možností 

• 2 Vypočuť a podať informáciu  

• 10 Reagovať na informáciu 

• 20 Vymieňať si názory 

• 11 Stanoviť pravidlá 

• 18 Korešpondencia 

•  

             Použitie:   

• jednoduchého minulého času,    

• predprítomného času  

• predprítomného priebehového času 

• 3 Ľudské telo, starostlivosť o 

zdravie  

• 11 Šport 

• 8 Stravovanie  

• 16 Mládež a jej svet 

 

5 

• 8 Vyjadriť očakávania a reagovať  

• 5 Vyjadriť vôľu 

• 12 Vyjadriť nesplnené pravidlá 

• 2 Vypočuť si a podať informáciu 

• 15 Reagovať na budúcnosť 

 • Vyjadrenie nulovej a prvej 

podmienky  

• will, may, might…etc 

• predbudúci čas a priebehový budúci 

čas  

• 18 Veda a technika v službách 

ľudstva 

• 6 Človek a príroda 

• 16 Mládež a jej svet 

• 13 Krajiny, mestá miesta 



• 14 Ponúknuť a reagovať na ponuku 

• 20 Zúčastniť sa na diskusii 

 

• časové vety väzba s neurčitkom 

 

 

6 

• 2 Vypočuť a podať informáciu 

• 10 Reagovať vo vyhrotenej situácii 

• 4 Vyjadriť názor 

• 5 Vyjadriť svoju vôľu 

• 20 zúčastniť sa na diskusii 

• 11 Stanoviť pravidlá 

• 25 Porozprávať príbeh 

 • Nepriama reč -Say/tell 

• Otázka a zápor 

• Slovesá s priamym a nepriamym 

predm: -Can you do a favour to me? 

• 2 Domov a bývanie 

• 14 Kultúra a umenie 

• 6 Človek a príroda 

• 15 Človek a spoločnosť, 

komunikácia 

 

7 

• 7 Vnímať a prejavovať svoje city 

• 24 Reagovať na príbeh 

• 5 Vyjadriť svoju vôľu 

• 8 Vyjadriť očakávania a reagovať  

• 17 Reagovať pri prvom stretnutí 

• 18 Korešpondencia  

 

 

 • Stupňovanie prídavných mien a 

prísloviek (less, least, more, -er) 

• Podmienkové vety.:  druhá 

podmienka 

• prídavná otázky You live near 

station, don´t you? 

• predložky času in, on, at 

• born in August, on 10th at 7,00 a.m. 

• 1 Rodina a spoločnosť 

• 16 Mládež a jej svet 

• 15 Človek a spoločnosť, 

komunikácia 

• 14 Kultúra a umenie 

 

8 

• 3 Vybrať z ponúknutých možností 

• 16 Reagovať na minulosť 

• 25 Porozprávať príbeh 

• 17 Reagovať pri prvom stretnutí 

• 20 Zúčastniť san a diskusii 

 • Trpný rod:-prítomný, -minulý, 

predprítomný -dávnominulý, -

vyjadrenie budúcnosti pomocou 

“will” 

• antonymá 

• neurčit. zámená -  some.. any… 

• použitie nepriam. otázky 

• 4 Doprava a cestovanie 

• 6 Človek a príroda 

• 13 Krajiny, mestá a miesta 

• 21 Krajina jazyk ktorej sa učím 

 

9 

• 12 Stanoviť pravidlá 

• 5 Vyjadriť svoju vôľu 

• 12 Reagovať na neplnené pravidlá 

• 18 Korešpondencia 

 • have something done  

• reflexívne zámená 

• Podmienkové vety: tretia podmienka 

• Súvetia príčinné - He went to the 

Alps to go skiing. 

• 12 Obchod a služby 

• 5 Vzdelávanie a práca 

• 16 Mládež a jej svat 

• 15 Človek a spoločnosť 

• 4 Cestovanie 

 

10 

• 2 Podať a vypočuť si informáciu 

• 9 Predstaviť svoje záľuby a vkus 

• 4 Vyjadriť svoj názor 

• 3 Vybrať z ponúknutých možností 

 • Príčastia  

• There´sa man reading the 

• book (=who´s reading a book) 

• Všeobecné zámená: all, each, every, 

• 14 Kultúra a umenie 

• 9 Multikultúrna spoločnosť 

• 19 Vzory a ideály 

• 21Krajina, ktorej jazyk sa učím 



• 24 Uistiť sa, že sme boli pochopení few, little, ..etc count., uncountable 

• “so” a “such” 

 

 

 

SOLUTION  2E  INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie -  systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions   

Medzipredmetové vzťahy – fyzika, IKT 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  1       CAUGHT ON CAMERA 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

1A 
  

Nadviazať kontakt 

 

Vyjadriť názor 

 

 

Vybrať z 

ponúknutých 

možností 

 

Stanoviť a prijať 

pravidlá 

 

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí 

 

Upútať 

pozornosť, 

pozdraviť sa, 

rozlúčiť sa 

 

Vyjadriť svoj 

názor 

  

Identifikovať 

Opísať 

 

Vyjadriť morálnu 

alebo sociálnu 

normu 

 

 

Can I talk to you? 

 

 

I think.. it´s  a kind 

of /a bit like/ 

It´s sort of …. 

 

I enjoy… 

I prefer … 

I can´t stand 

 

record you/keep you 

safe from/exchange 

information 

 

 

Poradie 

prídavných mien 

 

 

Prítomné časy: 

-statické a 

dynamické 

slovesá     

 

Sloveso + 

infinitív/-ing  

 

Človek a 

spoločnosť, 

komunikácia 

 

Obliekanie 

a móda 

 

Veda a technika 

v službách 

ľudstva 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

  

RZ:-nácvik počúvania  

a reakcia na text 

opisom 

-reakcia  na čítaný text, 

opis osoby na obrázku 

PZ:-opísať kvalitu 

odevu, porovnať s 

našim štýlom 

obliekania 

-napísať text, kde sa 

študent predstaví 

Interakcia:diskusia o  

bežnom živote v 

opísanom meste, o 

živote medzi ľuďmi o 

povinnostiach, 

1B 
 

1C 
 

1D 
 

1E 
 

1F 
 

1G 
 

1X 
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1X 
 

 

 

 

Zúčastniť sa na 

diskusii 

 

 

Predstaviť seba a 

niekoho 

she´s a friend of… 

is your sister…? 

That´s my cousin. 

He looks as … 

postojoch   

 

Riešenie testových úloh  

 

 

 

 

 

 

SOLUTION  2E  INTERMEDIATE   
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník  

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – biológia, geografia 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  2       LOOKING BACK 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

2A 
  

Vnímať a prejavovať 

svoje city  

 

Reagovať na niečo, 

čo sa udialo v 

minulosti 

 

Hovoriť príbeh a 

reagovať na príbeh 

 

Vyjadriť radosť, 

uspokojenie, 

smútok 

 

Hovoriť 

o udalosti 

v minulosti 

 

Spomenúť si na 

minulosť 

 

 Are you 

disappointed…? 

confused, bored, 

homesick…etc 

 

an early memory 

 

I know how to do it. 

 

was surprised, 

worried… 

 

first, after that, later 

    

 

Požívanie 

minulých časov 

 

 

“used to”    

 

 Rodina a 

spoločnosť 

 

 

Vyjadriť svoju 

schopnosť 

 

Človek a 

spoločnosť, 

komunikácia 

 

Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

RZ:porozumieť 

počutému textu a 

reagovať na pocity 

-porozumieť faktom z 

textu o Veľkej Británii 

-rozumieť textu o 

príbehu strateného 

človeka  

PZ:-vedieť popísať 

pocity z detstva, život v 

minulosti 

-opísať pamätnú 

udalosť z minulosti 

-napísať text, príbeh v 

2B 
 

2C 
 

2D 
 

2E 
 

2F 
 

2G 
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2L 
 on, then, next…etc  

Mládež a jej svet 

 

 

 

minulosti 

Interakcia: rozprávať 

sa o pocitoch pri 

rôznych situáciách 

-vyjadriť sa k oslavám  

 

Nácvik jazykových 

zručností    

 

2S 
 

 

 

 

 

 

SOLUTION 2E  INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie -  systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu, história 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť poľa potreby 

UNIT  3          A GOOD JOB 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

3A 
  

Vypočuť a podať 

informáciu 

 

Vybrať z 

ponúknutých 

možností 

 

Vyjadriť svoj názor 

 

 

Začleniť 

informáciu 

 

Identifikovať 

Opísať 

 

Vyjadriť súhlas, 

nesúhlas 

  

 

do manual work 

do paperwork 

deal with…etc 

 

the worst  jobs in the 

history… 

 

advantages and 

disadvantages … 

    

Vzťažné vety  

(defining/non-

defining)    

that, which, who 

 

The vet who looks 

after my cat… 

Her son, who lives 

in Spain, works in 

 

Vzdelávanie a 

práca  

 

Zamestnanie 

 

Človek a 

spoločnosť, 

komunikácia 

 

RZ:rozumieť textu o 

zamestnaniach  v 

minulosti 

-rozumieť popisu 

povolania 

-pochopiť hlavným 

myšlienkam textu 

 

PZ:- pomocou 

vedľajšej vety 

3B 
 

3C 
 

3D 
 

3E 
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3F 
 Reagovať na príbeh 

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí 

 

 

Korešpondencia 

Vyjadriť záujem 

o niečo 

 

 

 

Predstaviť sa na 

konkurze 

 

Napísať žiadosť 

 

get on well with... 

 

 

what kind of … 

Are you in good 

health? 

Have you got any 

experience… 

 

 

a factory. 

 

Phrasal verbs 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

 

pomenovať pracovnú 

činnosť  

-napísať list, žiadosť o 

zamestnanie 

 

Interakcia:- vymeniť 

si názor na rôzne 

povolania 

-simulovať pohovor do 

zamestnania  

 

Riešenie testových 

úloh. 

 

3G 
 

3X 
 

3X 
 

 

 

 

 

 

SOLUTION  2E  INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník  

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – biolófia, telesná výchova 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  4        BODY AND MIND 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

4A 
  

Vybrať z možností 

 

 

Vypočuť a podať 

informáciu 

 

Opis a funkcie 

ľudského tela, 

poškodenia 

 

 

 

twisted ankle 

broken bone 

dislocated joint 

stiff neck ..etc 

  

       

Použitie:   

 

jednoduchého 

minulého času,    

 

 

Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie  

 

Šport 

RZ:-porozumieť textu 

o zvláštnych športoch 

-porozumieť textu o 

obezite a reagovať 

Pri počúvaní textu 

rozumieť problému 

4B 
 

4C 
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4D 
  

Reagovať na 

informáciu 

 

Vymieňať si názory 

 

Stanoviť pravidlá 

 

Korešpondencia 

 

 

 

Vyjadriť svoj 

názor 

 

Reagovať na 

náučný príbeh 

 

 

Vyjadriť príkaz, 

Zákaz 

 

Neformálny list 

How often do 

you…? 

What could you 

do…? 

 

you should … 

you need… 

  

 

Dear .. 

 

Loads of love. 

predprítomného 

času  

 

predprítomného 

priebehového času 

 

Stravovanie  

 

Mládež a jej svet 

chorôb a rady lekára 

 

PZ:-popísať časti tela, 

pomenovať príznaky 

ochorenia 

-napísať list s 

informáciami čo sa 

udialo 

 

Interakcia: hovoriť s 

priateľom o osobných 

zraneniach 

-rolová úloha, pacient a 

lekár  

 

Nácvik jazykových 

zručností    

4E 
 

4F 
 

4G 
 

4L 
 

4S 
 

 

 

 

SOLUTION  2E  INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie -  systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – IKT, náuka k občianstvu 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  5       TOMORROW´Ś WORLD 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

5A 
  

Vyjadriť očakávania 

a reagovať na ne  

 

 

Vyjadriť nádej, 

ubezpečiť 

 

 

If you try, you will 

probably… 

I might not do it. 

   

Vyjadrenie 

nulovej a prvej 

podmienky  

 

Veda a technika 

v službách 

ľudstva 

RZ:-reagovať na 

počutý text o 

výpočtovej technike 

-rozumieť hlavnej 5B 
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5C 
 Vyjadriť vôľu 

 

Vyjadriť nesplnené 

pravidlá 

 

Vypočuť si a podať 

informáciu 

 

Reagovať na 

budúcnosť 

 

Ponúknuť a reagovať 

na ponuku 

 

Zúčastniť sa na 

diskusii 

Vyjadriť želanie 

 

Vyjadriť plány 

  

 

 

Začleniť 

informáciu 

 

Poradiť 

 

Varovať pred 

niečím 

 

Navrhnúť 

niekomu aby 

niečo vykonal  

 

can´t burn DVD.. 

type in password 

if you plug this … 

 

We shouldn´t … 

 

If you try to predict, 

you´ll get… 

 

If you write a blog, 

you might be 

famous.  

 

Why don´t we watch 

DVD? 

Shall we…? 

Maybe I could… 

 

will, may, 

might…etc 

 

predbudúci čas a 

priebehový budúci 

čas  

 

časové vety väzba 

s neurčitkom 

 

 

       
     

 

Človek a 

príroda 

 

 

Mládež a jej 

svet 

 

Krajiny, mestá, 

miesta 

myšlienke novinového 

článku 

-reagovať na text o 

možnej budúcnosť 

PZ:-gramaticky 

správne formulovať 

odhad a predpoveď 

vývoja techniky 

- napísať úvahu o živote 

v budúcnosti 

 

Interakcia:diskusia o 

využití IKT 

-vyjadriť súhlas/ 

nesúhlas s udalosťami v 

budúcnosti 

 

Riešiť testové úlohy 

 

5D 
 

5E 
 

5F 
 

5G 
 

5X 
 

5X 
 

 

 

 

 

SOLUTION  2E  INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie -  systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – geografia, história 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  6       MYSTERY 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

6A 
  

Vypočuť a podať 

 

Začleniť 

 

What she wants to 

     

  

 

Domov a 

RZ:-rozlíšiť činnosť 

opísaných ľudí 
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6B 
 informáciu 

 

Reagovať vo 

vyhrotenej situácii 

 

Vyjadriť názor 

 

Vyjadriť svoju vôľu 

 

Zúčastniť sa na 

diskusii 

 

Stanoviť pravidlá 

 

Porozprávať príbeh 

informáciu 

 

Vyjadriť svoj 

hnev 

 

Vyjadriť svoj 

názor 

 

 

Argumentovať  

 

 

Vyjadriť sociálnu 

alebo mravnú 

normu 

do...?  

 

It´s impossible… 

I´m not listening to 

you… 

 

Describe … 

What do you 

think…? 

I understand .. Could 

you tell…? 

 

She must have done 

it. 

He can´t have done 

it.  

Nepriama reč 

Say/tell 

 

Otázka a zápor 

 

Slovesá s 

priamym a 

nepriamym 

predmetom: 

-Can you do a 

favour to me? 

bývanie 

 

Kultúra a 

umenie 

 

Človek a príroda 

 

Človek a 

spoločnosť, 

komunikácia 

-rozumieť čítanému 

textu a reagovať naň 

-rozlíšiť pravdivé a 

nepravdivé inform 

 

PZ:-pomenovať 

príslušenstvo bytu 

-opísať skutočné a 

fiktívne udalosti vo 

vlastnom živote 

 

Interakcia:-rolová 

úloha, novinár a 

svedok neobvyklej 

udalosti, pravdivosť 

alebo nepravdivosť, 

hľadať kompromis 

pomocou vhodných 

výrazov  

 

Nácvik jazykových 

zručností    

 

 

6C 
 

6D 
 

6E 
 

6F 
 

6G 
 

6L 
 

6S 
 

 

 

 

SOLUTION  2E  INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie -  systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník  

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu, literatúra 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

http://www.oup.com/elt


UNIT  7      REAL  RELATIONSHIP 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

7A 
  

Vnímať a prejavovať 

svoje city 

 

Reagovať na príbeh 

 

Vyjadriť svoju vôlu 

 

Vyjadriť očakávania 

a reagovať na ne  

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí 

 

Korešpondencia  

 

 

 

 

Vyjadriť radosť a 

uspokojenie 

 

 

Vyjadriť záujem 

 

Vyjadriť želanie, 

prianie 

 

Vyjadriť nádej, 

sklamanie, 

spokojnosť, atď. 

 

Vedieť sa 

predstaviť 

 

 Reagovať na 

pozvanie 

 

  

ask somebody out 

get on well 

go out 

split up..atď. 

 

chat somebody up 

 

I wish 

If only … 

I´d rather .. 

 

 

      

Stupňovanie 

prídavných mien a 

prísloviek (less, 

least, more, -er) 

 

Podmienkové 

vety. Druhá 

podmienka 

 

prídavná otázky 

You live near 

station, don´t 

you? 

 

predložky času in, 

on, at 

born in August, 

on 10th, 

at 7,00 a.m. 

 

 

Rodina a 

spoločnosť 

 

Mládež a jej svet 

 

Človek a 

spoločnosť, 

komunikácia 

 

Kultúra a 

umenie 

 

 

 

RZ:-porozumieť text, 

citový vzťah   

-pochopiť a reagovať 

info o básnikovi 

-z počutého zistiť, aký 

je vzťah medzi 

mladými ľuďmi 

PZ:- vyjadriť sa k 

vzťahom mladých  

-popísať život a dielo 

básnika 

-vyjadriť názor na 

vzťahy cez internet 

-písomne odpovedať na 

pozvanie 

 

Interakcia: vzťahy 

mladých, poznanie sa 

cez internet, jeho 

výhody nevýhody 

 

Riešenie testových 

úloh 

7B 
 

7C 
 

7D 
 

7E 
 

7F 
 

7G 
 

7X 
 

7X 
 

 

 

 

 

SOLUTION  2E  INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie -  systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník 

Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – fyzika, história, zoológia 

http://www.oup.com/elt/solutions


Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  8        GLOBETROTTERS 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

8A 
  

Vybrať z 

ponúknutých 

možností 

 

Reagovať na 

minulosť 

 

Porozprávať príbeh 

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí 

 

Zúčastniť sa na 

diskusii 

 

Podať informáciu  

  

 

Vyjadriť sa 

k dianiu 

v minulosti 

 

Opis miesta, 

situácie 

 

Podať informácie 

o sebe 

v špeciálnej 

situácii 

 

Travelling by bus in 

slower. 

 

Travel by train.. 

cheap – expensive 

dangerous-safe ….. a 

pod. 

 

The first motor car 

was built… 

 

Is any…?? 

Some are… 

They didn´t do 

anything… atď 

     

Trpný rod: 

-prítomný,  

-minulý,  

-predprítomný  

-dávnominulý,  

-vyjadrenie 

budúcnosti 

pomocou “will” 

 

antonymá 

 

neurčit. zámená 

some.. 

any… 

použitie 

nepriam. otázky 

  

 

Doprava a 

cestovanie 

 

Človek a príroda 

 

Krajiny, mestá a 

miesta 

 

Krajina jazyk 

ktorej sa učím 

RZ:porozumieť 

počutým informáciám 

pre cestujúcich 

-porozumieť textu 

podať správne poradie 

obsahu 

 

PZ:-charakterizovať 

výhody a nevýhody 

rôznej dopravy 

-správne gramaticky 

vyjadriť trpný rod v 

hovorenom texte 

-napísať neformálny 

pozdrav zo zlej 

dovolenky 

Interakcia: diskusia o 

výhod. dovolenke, 

spôsoby dopravy, 

ideálna dovolenka  

   

Nácvik jazykových 

zručností    

 

8B 
 

8C 
 

8D 
 

8E 
 

8F 
 

8G 
 

8L 
 

8S 
 

 

 

 

 

SOLUTION 2E   INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník  



Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu 

Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  9        MONEY,  MONEY,  MONEY! 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

9A 
  

 

Stanoviť pravidlá 

 

 

 

Vyjadriť svoju vôľu 

 

 

 

Reagovať na 

nesplnené pravidlá 

 

 

 

 

 

Korešpondencia  

 

  

Vyjadriť 

povolenie, súhlas, 

nesúhlas 

 

Vyjadriť, želanie, 

túžbu, plán  

 

Pochybovať, 

navrhovať 

riešenie, 

akceptovať 

argumenty 

Odmietať 

priznanie 

 

Formálny list 

 

He said I shouldn´t 

waste money. 

 

I had my hair cut 

yesterday 

 

I suppose… 

Oh, I don´t agree 

I take your point.. 

I see what you 

mean… 

Do you really think 

so?  

      

 

have something 

done  

 

reflexívne zámená 

 

Podminkové vety: 

tretia podmienka 

 

 

Súvetia príčinné 

 

He went to the 

Alps to go skiing. 

 

Obchod a služby 

 

Vzdelávanie a 

práca 

 

Mládež a jej svet 

 

Človek a 

spoločnosť, 

komunikácia 

 

Cestovanie 

RZ:-rozlíšiť názor k 

peniazom 

-porozumieť náučnému 

textu o milionárovi 

-odlíšiť rôzne 

stanoviská 

PZ:-gramaticky 

formulovať vety,  

služby, udalosti 

-správne reagovať na 

obsah textu, naučiť sa 

správne výrazy 

-napísať esej o funkcii 

spoločnosti  

 

Interakcia:otázky a 

odpovede na tému o 

firemnej reklame 

-súhlas, argumenty k 

téme 

 

Riešenie testových úloh 

 

9B 
 

9C 
 

9D 
 

9E 
 

9F 
 

9G 
 

9X 
 

9X 
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SOLUTION 2E   INTERMEDIATE 
Všeobecné kompetencie – systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník 

Kompetencie spojene s myslením – projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii 

Využitie IKT – iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, využiť Internet,   www.oup.com/elt/solutions  

Medzipredmetové vzťahy – literatúre, náuka k občianstvu 

Interkultúrne kompetencie – pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom 

Prierezová téma – doplniť podľa potreby 

UNIT  10         BE CREATIVE 
 VJ SPOSOBILOSTI FUNKCIE FORMULÁCIE GRAMATIKA TÉMA VÝSTUPY 

10A 
  

Podať a vypočuť si 

informáciu 

 

Predstaviť svoje 

záľuby a vkus 

 

 

Vyjadriť svoj názor 

 

 

Vybrať z 

ponúknutých 

možností 

 

Uistiť sa, že sme boli 

pochopení 

 

Informovať sa  

a podať info 

 

Opísať situáciu   

 

Vyjadriť čo mám 

rád a čo sa mi 

páči 

 

Vyjadriť súhlas, 

nesúhlas, 

presvedčenie 

 

Opísať možnosti 

výberu 

 

Uistiť sa, že naše 

vyjadrenie bolo 

pochopené 

 

 Which musical 

instrument…? 

Which of the art? 

Who is the best..? 

 

This picture, 

painted by a … 

 

Why do you like the 

art? 

 

All of …Every … 

 

They all dance so 

brilliantly 

 

She´s got such a 

beautiful hair. 

 

Is it clear? 

Are you with me? 

     

Príčastia  

 

There´sa man 

reading the 

book (=who´s 

reading a book) 

 

Všeobecné 

zámená: all, each, 

every, few, little, 

..etc 

 

countable, 

uncountable 

 

“so” a “such” 

 

 

  

 

Kultúra a 

umenie 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Vzory a ideály 

 

Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

RZ:- vedieť rozlíšiť o 

akom umení a akom 

predstavení sa hovorí 

-porozumie čítanému 

novinovému článku 

  

PZ:-pomenovať 

umelecké žánre, 

vyjadriť sa k obrazom 

-predstaviť svoj názor 

na spomínané diela 

-napísať esej,diskusiu  

k umeniu, posudok na 

knihu 

 

Interakcia:-opýtať sa 

osoby aké umenie sa 

páči a reagovať na 

odpoveď,  

-objasniť svoj názor na 

umenie 

  

10B 
 

10C 
 

10D 
 

10E 
 

10F 
 

10G 
 

10X 
 

10X 
 

 

 

 

http://www.oup.com/elt/solutions


Charakteristika predmetu 
Vo vyučovaní cudzích jazykov sa realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. 

Prvoradý je komunikatívny cieľ, čiže osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných 
rečových zručnostiach. Pri plnení informatívneho cieľa žiaci získavajú jazykové aj nejazykové poznatky, 
osvojujú si informácie z rôznych oblastí spoločenského života v krajinách, ktorých jazyk sa učia. Vyučovanie 
cudzieho jazyka sa podieľa aj na formovaní rečovej tvorivosti, kritického myslenia, tolerancie k názorom 
iných ľudí.  

Počas štvorročného štúdia si žiaci pri trojhodinovej týždennej dotácii osvojujú počúvanie s 
porozumením, ústny prejav, čítanie s porozumením, písomný prejav. Naučia sa napr. viesť dialóg, vyjadriť 
hlavné myšlienky z vypočutého alebo prečítaného textu, súvisle hovoriť o všeobecných témach zo 
spoločenského života, písomne zaznamenať hlavné myšlienky z vypočutého prejavu alebo prečítaného textu 
a pod. 

Čo sa týka slovnej zásoby, aktívne si osvoja asi 2 000 lexikálnych jednotiek a 200 - 300 výrazov z 
odbornej terminológie. Základnými tematickými okruhmi sú: rodina, bývanie, mesto, práca a zamestnanie, 
voľný čas, príroda, cestovanie, obliekanie, zdravie, umenie, vzdelávanie v krajinách, ktorých cudzí jazyk sa 
žiaci učia apod. 

Vyučovanie predmetu anglický jazyk zabezpečuje, aby si absolventi štvorročného štúdia osvojili 
produktívne a receptívne cudzí jazyk na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho 
na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa mohli úspešne zapájať do spoločenskej praxe. 

K základným cieľom výučby cudzieho jazyka patrí predovšetkým: 
• postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j.: 

o ústny prejav (schopnosť nadviazať, udržať a ukončiť konverzáciu; správne používať 
naučené frázy a výrazy, vedieť podať inštrukcie apod.), 

o čítanie s porozumením (schopnosť vystihnúť základnú myšlienku zložitého textu, 
selektovať informácie, schopnosť predvídať a pochopiť zámer a postoj pisateľa textu, 
porozumieť preneseným významom atď.), 

o počúvanie s porozumením, 
o písomný prejav. 

• posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 
• naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva 

a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, 
• pomôcť žiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať vlastné ciele a niesť 

zodpovednosť za proces učenia sa, 
• viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, 
• podporovať multikultúrnu a interkultúrnu výchovu, a tým prehlbovať vzájomné porozumenie 

medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych 
oblastí života ľudstva, 

• viesť žiakov k aktívnemu a cielenému využívaniu prostriedkov IKT, 
• viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii, 
• viesť žiakov k tomu, aby využívali možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na 

upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi, 
• vzhľadom na moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov sa mení úloha učiteľa vo 

vyučovacom procese. Učiteľ sa stáva manažérom vyučovacieho procesu, poradcom 
a facilitátorom. Vedie žiakov k tomu, aby sami zodpovedali za svoje výsledky, monitoruje prácu 
žiakov a pomáha im pri výbere vhodných stratégií učenia sa. vytvára príležitosti, aby žiaci, čo 
najviac používali jazyk v reálnych situáciách, 

Anglický jazyk 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 5 3 3 3 14 
spolu 165 99 99 90 453 



• osvojenie si cudzieho jazyka má umožniť absolventom stredných odborných škôl aj úspešne 
študovať na vysokých školách. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 
žiak má: 

Jazyková kompetencia  
- ovládať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu 

komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

- používať morfologické tvary a syntaktické modely 
(gramatická kompetencia),  

- ovládať slovotvorbu a funkcie gramatických javov 
(sémantická kompetencia),  

- disponovať zvukovými a grafickými prostriedkami jazyka 
(fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická), 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle; 
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných 

problémových situácií 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný text alebo 

vypočutý text v anglickom jazyku; 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať 

orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 
a štýlu v anglickom jazyku; 

Sociolingvistická kompetencia  
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému 

prejavu druhých; 
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové 

prostriedky pri riešení zadaných úloh; 
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné 

a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú 
spôsobilosť; 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory; 
- správne reagovať v rôznych bežných spoločenských 

komunikačných situáciách,  
- dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o 

druhého, výmena názorov a informácií, vyjadrenie 
obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 
poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa 
priamym príkazom),  

- používať základné bežné frazeologické spojenia, 
príslovia a porekadlá,  

- uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu 
(formálneho, neformálneho). 

Pragmatická kompetencia 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej 

a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
formou on-line. 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo 
činnosti; 

- štylizovať listy (formálne a neformálne), informačné 
útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 
žiadosť); 

 
 
 

 
motivačné metódy 

- problém ako motivácia  
- motivačná výzva  
- aktualizácia obsahu učiva  
- pochvala, povzbudenia 

a kritika 
 
expozičné metódy 
 

- výkladovo-ilustratívna  
- výkladovo-problémová  
- reproduktívna (čítanie 

a počúvanie s porozumením, 
diskusia, preklad viet, riadené 
písanie a rozprávanie) 

- heuristická  
- tvorba referátu 
- jazykové hry 
- heuristická /riešenie úloh/ 
- rolové hry, simulácie 
- projekty 

 
fixačné metódy 
 

- ústne a pís. opakovanie 
- domáce úlohy 

 
diagnostické metódy 
 

- písomné hodnotenie 
- ústne hodnotenie 

 
 

 
frontálne vyučovanie 

 
individuálna práca 
 
skupinová práca 
 
práca vo dvojiciach 
 
práca s počítačom 
(príp. iným médiom) 
 
práca s učebnicou 
 
práca s vizuálnou 
predlohou 
 
počúvanie textu 
 s porozumením 
 
práca so slovníkmi 
 
 

 



Učebné zdroje 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálno výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Falla, T. a Davies, P. 2008. Solutions. 
Oxford university press. 2008. 
Falla, T. a Davies, P. 2011. Solutions. 
Oxford university press. 2008. 
Belán, J. 2002. Zmaturuj z anglického 
jazyka. Didaktis. 2002. 
Higgins, M. 2004. Elementary grammar 
workbook 1-3. Longman. 2004. 
Clarke, S. 2008. Macmillan English 
grammar. Macmillan. 2008 
Rowbotham, B et al. 2006. English builder. 
Sun publications. 2006 
Johnston, O. 2006. Listening activities 1. 
Eli. 2006 

školská tabuľa 
interaktívna tabuľa 
jazyková učebňa 
notebook 
osobný počítač 
audiovizuálna 
technika (CD 
prehrávač, DVD 
prehrávač, 
televízor) 
projektor 
tlačiareň,skener 
 

učebnica 
monoligválny slovník 
bilingválny slovník 
výkladový slovník 
interaktívne CD 
auditívne a audiovizuálne 
nahrávky na CD, MC, DVD a 
VHS 
mapa VB a USA 
mapa SR 
pracovné listy 
prezentácie projektov 
 

internet 
knižnica 
doplnková 
literatúra 
 

 

Hodnotenie výsledkov žiakov 
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

⇒ s váhou jedna (čítanie, slovná zásoba, role-plays, nepravidelné slovesá, krátke prezentácie, práca 

s textom, gramatické cvičenia.) Žiak bude mať možnosť svojou individuálnou aktivitou ovplyvňovať 

počet týchto známok, a tým aj celkové hodnotenie 

⇒ s váhou dva – jednoduchšie písomné práce, previerky, testy (gramatika a slovná zásoba 

v kontexte, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav) 

⇒ s váhou tri – časovo a obsahovo náročnejšie testy (gramatika a slovná zásoba v kontexte, 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav. 

 

Stupnica klasifikácie: 
výborný ak dosiahne  100%-90%     

chválitebný      89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú jednotlivé skupiny dosiahnuť.  

Komisionálna skúška 

Táto skúška z cudzieho jazyka má dve časti – písomnú a ústnu. V písomnej časti môže žiak získať 
určitý počet bodov podľa náročnosti úloh. Výsledná známka z tohto testu sa určí na základe počtu % zo 
získaných bodov a žiak je hodnotený stupňom: 

výborný ak dosiahne 100%-90% 

chválitebný    89%-75% 

dobrý    74%-55% 



dostatočný    54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje z úloh zložených z dvoch častí, t.j. práca s určeným textom 
a rozprávanie na danú tému.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je váženým priemerom písomnej a ústnej časti, pričom váha 

písomnej časti je 1 a ústnej časti je 1. 

výsledná známka =  1.(písomná časť) + 1.(ústna časť) 
                                                         2 
Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 
písomné skúšanie 
priebežné formatívne 
priebežné sumatívne 
záverečné sumatívne 

ústna odpoveď, prezentácia práce 
písomná práca, didaktický test, slohová práca, esej 
rolové hry, simulácie, rozhovor 
didaktický test, 
ústna odpoveď, portfólio 

Obsahové a výkonové štandardy 
Prerozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov závisí od hodinovej dotácie a jazykovej úrovne 

žiakov a toto prerozdelenie je vykonané v rámci tematických plánov za daný školský rok.  

Za celé štúdium 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Úvod do štúdia anglického jazyka 

základné informácie o tematickom pláne, formy a spôsoby 
hodnotenia, anglická abeceda, atypické hlásky, práca s 
monolingválnym a bilingválnym slovníkom 

Žiak vie: 
správne vyslovovanie anglických hlások a písmen 
abecedy, vyhľadávanie v slovníkoch 

U1 Moji známi 
slovná zásoba k tematickému okruhu „Rodina“ 
prítomný čas jednoduchý (tvorenie a použitie) 
čítanie a počúvanie s porozumením (Kráľovská rodina) 
riadené písanie (list priateľovi) 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v temat. okruhu „Rodina“ 
vytvoriť jednoduchú vetu, zápor a otázku v prítomnom 
čase jednoduchom 
z textu odpovedať na dané otázky, vie vyhľadávať 
požadované informácie v texte 
z počutého odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce slová do textu 
napísať krátky list priateľovi, v ktorom sa má predstaviť, 
napísať niečo o svojej rodine a trávení voľného času 

U2 Voľný čas 
slovná zásoba k tematickým okruhom „Záľuby a voľný čas“ 
a „Šport“ 
frekvenčné príslovky 
čítanie a počúvanie s porozumením (Kung-Fu) 
riadené písanie (oznam)  
prítomný čas jednoduchý 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v temat. okruhoch „Záľuby a voľný 
čas“ a „Šport“ 
správne umiestniť do vety frekvenčné príslovky a poznať 
ich význam 
z textu odpovedať na dané otázky, vie vyhľadávať 
požadované informácie v texte, určiť či je tvrdenie pravdivé 
podľa textu alebo nie 
z počutého odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce slová do textu 
vyjadriť svoj názor na jednoduché témy 
vytvoriť jednoduché vety v prítomnom čase jednoduchom 
napísať krátky oznam 
používať imperatív v písomnom prejave 

U3 Život v škole 
slovná zásoba k tematickému okruhu „Vzdelávanie“ 
použitie existenčnej väzby „there is/ are“ 
význam a použitie slovesa „have to“ 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v temat. okruhu „Vzdelávanie“ 
používať existenčnú väzbu a vytvárať pomocou nej 
jednoduché vety na opis obrázkov 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
čítanie a počúvanie s porozumením (Školstvo v VB 
a Austrálii) 
riadené písanie (opis jedného týždňa v škole) 

používať sloveso „have to“ v jednoduchých vetách 
z textu odpovedať na dané otázky, vie vyhľadávať 
požadované informácie v texte, vie priradiť nadpis k časti 
textu, vie určiť či je dané tvrdenie pravdivé alebo nie 
z počutého odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce informácie do tabuľky, vie vybrať správnu 
odpoveď z viacerých možností 
vytvoriť krátky opis jedného týždňa v škole podľa predlohy 

U4 Čas zabávať sa 
slovná zásoba k tematickému okruhu „Móda a obliekanie“ 
prítomný čas priebehový (tvorenie a použitie) 
príslovky (význam, tvorenie z prídavných mien) 
čítanie a počúvanie s porozumením (Je čas baviť sa) 
ako si dohodnúť stretnutie 
riadené písanie (pozvánka) 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v tematickom okruhu „Móda 
a obliekanie“ 
vytvoriť jednoduchú vetu, otázku a zápor v prítomnom 
čase priebehovom 
vytvoriť príslovku z prídavného mena, vie odlíšiť prídavné 
meno od príslovky 
z textu odpovedať na dané otázky, vie vyhľadávať 
požadované informácie v texte, vie priradiť nadpis k časti 
textu, vie určiť či je dané tvrdenie pravdivé alebo nie 
z počutého odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce informácie do tabuľky, vie vybrať správnu 
odpoveď z viacerých možností 
ako si dohodnúť stretnutie 
ako napísať pozvánku 

U5 Divočina 
slovná zásoba k tematickým okruhom „Cestovanie“ 
a „Človek a príroda“ 
prídavné mená (členenie, komparatív a superlatív) 
čítanie a počúvanie s porozumením (Národné parky).  
ako telefonovať 
riadené písanie (pohľadnica) 

 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v tematických okruhoch 
„Cestovanie“ a „Človek a príroda“ 
z počutého odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce informácie do výrazov, viet a textu 
vytvoriť a používať komparatívne formy prídavných mien 
a výraz „THAN“ 
v slovíčkach rozlíšiť typickú anglickú hlásku „schwa“ 
na základe prečítaného priradiť otázky k článkom, 
odpovedať na jednoduché otázky, opýtať sa a odpovedať 
na otázky 
vytvoriť a používať superlatívne formy prídavných mien, 
vie doplniť do tabuľky chýbajúce formy prídavných mien, 
na základe vypočutého si vie skontrolovať vypracovanie 
úlohy 
priradiť mená zvierat k ich obrázkom a rozčleniť ich podľa 
rôznych hľadísk 
na základe prečítaného  rozpoznať význam neznámych 
slovíčok, odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce slová do viet 
ako telefonovať a viesť telefonický rozhovor 
ako napísať pohľadnicu a vie používať základné miestne 
a pohybové predložky  

U6 Choď a urob, čo musíš 
v meste 
predložky (medzi a pri) 
minulý čas slovies „be a can“ 
v Londýne 
turistické informácie 
minulý čas pravidelných slovies 
výslovnosť minulých foriem slovies 
nočná nehoda 
reprodukcia príbehu 
Telefonovanie  
 
 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu týkajúc sa miest v meste 
rozlíšiť použite predložiek (between, near, next to, 
opposite) 
utvoriť vetu s danými slovesami v minulom čase a v texte 
ju identifikovať 
zaujímavosti o turisticky zaujímavých miestach v Londýne 
napísať turistický informačný leták 
pravidlá pre tvorenie minulej formy pravidelných slovies 
správne vyslovovať minulé tvary pravidelných slovies 
porozumieť textu a vypracovať cvičenia 
prerozprávať prečítaný príbeh s pomocou obrázkov 
porozumieť telefonátu a vypracovať cvičenia 
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 viesť telefónny rozhovor 

U7 To je svetové! 
na mape 
slávne osobnosti 
minulý čas nepravidelných slovies 
nepravidelné slovesá 
časové výrazy s minulým časom 
americký hrdina 
minulý čas - otázka a zápor 
vynálezy 
známi vynálezcovia  
ako bolo cez víkend? 
e-mail 

Žiak vie: 
označiť na mape krajiny sveta, vie priradiť národnosti ku 
kraijnám 
opísať slávnu osobu 
základné poznatky o minulom tvare nepravidelných slovies  
používať nepravidelné slovesá vo svojom prejave 
používať dané časové výrazy s minulým časom 
napísať o slávnych ľuďoch a ich zásluhách 
porozumieť životopisnému textu a vie vypracovať cvičenia 
zaujímavosti o najväčších svetových vynálezcoch  
rozprávať o tom, čo sa stalo cez víkend 
napísať e-mail priateľovi opisujúci strávený víkend 

U8 Čo na zjedenie?  
raňajky 
počítateľné a nepočítateľné podstatné mená 
výrazy „some a any“, „How much /many?“ 
tradičné jedlá 
obľúbené jedlo 
anglické členy 
zdravé stravovanie 
jedenie ako šport 
v reštaurácii 
formálny list 

Žiak vie: 
opísať, čo máva na raňajky, vymenovať druhy potravín 
rozlišovať podstatné mená na počítateľné a nepočítateľné 
používať dané výrazy 
porozumieť opisom tradičných jedál, odpovedať na otázky 
rozprávať o svojom obľúbenom jedle 
správne používať určitý a neurčitý člen 
správne používať určitý a neurčitý člen 
rozprávať o zdravom stravovaní s použitím frekvenčných 
prísloviek 
si objednať jedlo a pitie, vypracovať cvičenia 
napísať formálny list - žiadosť o informácie 

U9 Cestovanie 
dopravné prostriedky 
cesta do školy 
predprítomný čas (+) 
použitie výrazu „just“ 
ľudia v pohybe 
multikultúrna Británia 
predprítomný čas (-) a (?) 
sám na mori 
kupovanie lístku na vlak 
dialóg pri priehradke 
výrazy „already a yet“ 
prázdninový e-mail 

 

Žiak vie: 
vymenovať a rozčleniť dopravné prostriedky 
vysvetliť ako sa dostane do školy 
používať a tvoriť kladné vety v predprítomnom čase 
vie používať výraz „just“ 
rozprávať o živote v iných krajinách 
porozumieť textu a vypracovať cvičenia 
používať a utvoriť zápor a otázku v predprítomnom čase 
porozumieť článku v časopise a vypracovať cvičenia 
kúpiť lístok na vlak 
reagovať v dialógu s predavačom lístkov 
používať výrazy „already a yet“ 
napísať e-mail o svojich prázdninách 

U10 Len práca 
povolania 
vysnívané povolanie 
vyjadrenie budúcnosti pomocou „going to“ 
plány do budúcnosti 
práce pre tínedžerov 
vyjadrenie budúcnosti pomocou „will“ 
nápad za milión 
rok v zahraničí 
Car wash - pieseň 
dávanie rád 
používanie výrazov „should a shouldn’t“  
žiadosť o prácu 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať vybrané povolania 
opísať svoje vysnívané povolanie 
používať a utvoriť vety pomocou väzby s „going to“ 
rozprávať o svojich plánoch do budúcnosti 
porozumieť textu a vypracovať cvičenia 
používať a utvoriť vety pomocou „will“ 
predpovedať udalosti do budúcnosti 
porozumieť článku z časopisu, vypracovať cvičenia 
doplniť chýbajúce slová piesne 
poradiť, čo by niekto mal alebo nemal robiť 
používať dané výrazy vo svojom prejave 
napísať žiadosť o letnú brigádu 

U1 Všetko o tebe 
charakterové vlastnosti 
prítomné časy 
výzvy 
slovesné vzory sloveso + -ing alebo neurčitok 

Žiak vie: 
vymenovať  a používať prídavné mená opisujúce povahu a 
charakter 
opísať spolužiaka 
tvoriť a vhodne používať prítomné časy vo svojom prejave 
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ako vyzerám 
vymieňanie názorov 
osobný profil 
 

a při vypracúvaní cvičení 
používať správne väzby slovies, poznať ich význam 
povedať a obhájiť svoj názor 
povedať základné údaje o sebe a spolužiakovi 
na základe počutého a prečítaného odpovedať na otázky a 
vypracovať cvičenia 

U2 Výhry a prehry 
športy 
minulé časy 
šnorchlovanie 
surfovanie 
poďakovanie 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať športy 
popísať obľúbený šport, odôvodniť 
rozprávať o šnorchlovaní ako súčasti britskej kultúry 
rozprávať a odpovedať na otázky o surfovaní 
napísať ďakovný list 
na základe počutého a prečítaného odpovedať na otázky 
a vypracovať cvičenia 

U3 Dom a domov 
krajinky 
kvantifikátory 
kultúra – lov na líšky 
anglické členy 
život na farme 
blogovanie 
opis obrázku 

Žiak vie: 
používať novú slovnú zásobu 
vhodne používať kvantifikátory some, any, much, many, 
a lot of... 
používať anglické členy v kontexte 
rozprávať a odpovedať na otázky o živote na farme 
napísať blog 
opísať obrázok 

U4 Filmovanie 
v kine 
stupňovanie prídavných mien 
kultúra – Oscar 
komparatívne konštrukcie 
filmové kaskadérstvo 
kupovanie lístkov 
filmová recenzia 

Žiak vie: 
používať novozískanú slovnú zásobu 
správne stupňovať prídavné mená 
rozprávať a odpovedať na otázky o udeľovaní cien Oscar 
vhodne používať komparatívne konštrukcie (as...as, than 
a pod.) 
kúpiť si lístok do kina, divadla, na vlak, koncert... 
napísať filmovú recenziu podľa vzoru 

U5 Nakupovanie 
časti obchodu, vybavenie 
dialóg v obchode 
predprítomné časy 
mestské atrakcie 
online nakupovanie 
sťažovanie sa 
 

Žiak vie: 
vymenovať a popísať časti a vybavenie obchodu 
viesť dialóg v obchode, vypýtať si, čo potrebuješ 
tvoriť a používať predprítomný čas v svojom prejave 
rozprávať a opísať mestské atrakcie 
charakterizovať a popísať výhody a nevýhody online 
nakupovania 
napísať sťažnosť 
reklamovať tovar 

U6 Moderná technológia 
elektronické zariadenia 
vyjadrovanie budúcnosti 
sociálne siete 
nultý kondicionál 
mozgové vlny 
pozvanie 
správa, odkaz 
 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať vybrané elektronické 
zariadenia 
tvoriť, používať a rozlišovať použitie rôznych spôsobov 
vyjadrovania budúcnosti 
popísať výhody a nevýhody sociálnych sietí 
rozprávať a odpovedať na otázky o články o mozgových 
vlnách 
napísať pozvanie, správu z akcie, odkaz 

U7 Okolo sveta 
reč tela 
vyjadrovanie zákazu a potreby 
prvý kondicionál 
druhý kondicionál 
rada a odporučenie 
o Británii, Amerike 

Žiak vie: 
používať novozískanú slovnú zásobu 
vyjadriť zákaz a potrebu 
tvoriť a používať podmienkové vety (reálne splniteľné 
a nereálne) 
poradiť priateľovi pri probléme a odporučiť mu možné 
riešenia 
rozprávať a odpovedať na otázky o Británii a Amerike 
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U8 Čo ak...? 

Slovná zásoba prírodných katastrof, slovotvorba 
podstatných mien pomocou prípon. Tvorenie a použitie 
druhého kondicionálu, vyjadrenie želania, priania. 
Diskutovanie o prírodných katastrofách. Písanie eseje o 
zlepšení života v rodnom meste. 

Žiak vie: 
rozprávať o prírodných pohromách, rozprávať o nereálnej 
situácii a jej dôsledkoch, rozprávať o recyklovaní, 
rozprávať o situáciách, ktoré by som rád zmenil, rozumieť 
článku o prírodných pohromách a vypracovať dané 
cvičeniach, porovnať nápady pre verejné finančné zbierky, 
napísať esej o zlepšení života v rodnom meste. 

U9 Miesto činu 
Slovná zásoba zločinov a zločincov, slovotvorba 
podstatných mien pomocou prípon, hovorové výrazy. 
Použitie a tvorenie viet v predminulom čase, použitie a 
tvorenie nepriamej reči. Pýtanie sa a odpovedanie na 
osobné otázky, popis zlodeja. Písanie e-mailu 
popisujúceho zločin. 

Žiak vie: 
rozprávať o rozličných zločinoch, opísať udalosť použitím 
rôznych minulých gram. časov, porozumieť príbehu o 
legendárnej postave, reprodukovať, čo niekto iný povedal, 
porozumieť textom o moderných zločinoch a vypracovať 
dané cvičenia, popísať priebeh krádeže a opísať, čo bolo 
ukradnuté, napísať e-mail popisujúci priebeh zločinu. 

U10 Písané slovo 
Slovná zásoba publikácií, druhov kníh a textov, 
terminológia spojená s literatúrou. Použitie a tvorenie viet v 
trpnom rode v základných gramatických časoch. 
Rozprávanie o zvykoch pri čítaní, dohodnutie si stretnutia. 
Písanie neformálneho listu. 

Žiak vie: 
identifikovať o porozprávať o rôznych publikáciách, 
popísať rôzne štádia procesu, porozumieť informáciám o 
Shakespearovi, používať rozličné formy trpného rodu, 
porozumieť textu o upírskych novelách, dohodnúť si 
stretnutie s niekým, napísať neformálny list 

Opakovanie (podľa potreby) 
Slovná zásoba k daným tematickým okruhom. Aktivizácia 
a rozšírenie slovnej zásoby. 
Precvičovanie a prehlbovanie vedomostí o gramatických 
štruktúrach prostredníctvom rozličných cvičení. 
Precvičovanie jazykových zručností prostredníctvom 
rozličných audio a video nahrávok a simulácie rôznych  
životných situácií. 

Žiak vie: 
používať vo svojom prejave vybranú slovnú zásobu, 
reagovať na otázky týkajúce sa daných tém. 
používať dané gramatické štruktúry pri vypracúvaní cvičení 
a pri vlastnom písomnom a ústnom prejave 
 

 



 

Charakteristika predmetu 

Predmet aplikovaná chémia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje 

a prehlbuje ho a formuje chemické myslenie. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov. Vedomosti 

a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so zabezpečovaním výživy, 

zložením potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich prebiehajú.  

V 2.ročníku organická chémia vysvetľuje základné pojmy: chemická väzba, štruktúra organických 

zlúčenín, izomériu, tautomériu, elektrónové efekty. Organická chémia je časť chémie zaoberajúca sa 

organickými zlúčeninami od najjednoduchších alkánov, cykloalkánov, nenasýtených uhľovodíkov, 

aromatických uhľovodíkov, halogénderivátov, hydroxyderivátov, nitroderivátov, aminoderivátov, 

sulfoderivátov, aldehydov a ketónov a karboxylových kyselín. Vysvetľuje vplyv funkčnej skupiny na fyzikálno-

chemické vlastnosti a na reaktivitu zlúčenín. Zdôrazňuje vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou funkčných 

skupín (karbonylová a karboxylová). Uvádza chémiu jednoduchých heterocyklických zlúčenín so zreteľom na 

ich biologický význam. Zameriava sa na základy chémie prírodných látok: lipidy, sacharidy, proteíny, 

nukleové kyseliny, enzýmy, hormóny, vitamíny. Makromolekulové látky, organické farbivá vysvetľuje na 

úrovni štruktúry, chemických vlastností, ich technického a praktického významu. Popisuje význam a použitie 

plastov, likvidáciu odpadu z plastov a poukazuje na negatívny vplyv plastov na životné prostredie.  

V 3. ročníku fyzikálna  chémia vysvetľuje skupenské stavy hmoty, základné princípy termodynamiky,  

Žiaci si musia uvedomiť, že chémia a jej chemické procesy poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, ktoré 

postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu života, výživu a rôzne biochemické výskumy.  

Žiaci si musia uvedomiť, že chémia a jej chemické procesy poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, ktoré 

postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu života, výživu a rôzne biochemické výskumy.  

Predmet aplikovaná chémia vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne 

vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti 

bezpečnej práce a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne 

aby si uvedomili pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie a životné prostredie človeka.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 

podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujú sa také stratégie vyučovania, pri 

ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ 

zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity 

všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu aplikovaná chémia 

proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie 

stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 

a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálnointerakčné, interpersonálne a intrapersonálne, 

spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť 

Aplikovaná chémia 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Časová     

dotácia 

týždenne - 2 1 - 3 

spolu - 66 33 - 99 



demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 

precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie 

kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, 

ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 

Predmet aplikovaná chémia je veľmi úzko previazaný s predmetom potraviny a výživa takmer vo všetkých 

jeho tematických celkoch.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 

bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne 

metódy a prostriedky hodnotenia.  

Rozvíjajúce ciele  

Cieľom vyučovacieho predmetu aplikovaná chémia je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 

a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické 

myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 

odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si chemické 

názvoslovie organických zlúčenín, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s chemickými látkami. 

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že chemické 

poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj 

z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi. 

Cieľové vedomosti sú zamerané aj na prehľad o vlastnostiach a použití látok uplatňujúcich sa v odbore 

štúdia ako aj na poznanie zásad aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia. 

Cieľom predmetu aplikovaná chémia je vysvetliť spoločenský a hospodársky význam organickej chémie, 

poznať vlastnosti a použitie dôležitých uhľovodíkov, ovládať význam a využitie prírodných zdrojov 

uhľovodíkov ako zdroja energie. Žiaci získajú vedomosti o prírodných látkach, o ich zložení, biologickom 

význame a o chemických dejoch prebiehajúcich v živých sústavách.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete aplikovaná chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

- Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý 

každému porozumel, 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 



- rozpoznávať problémy v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, 

matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich chemickom vzdelávaní, 

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 

k cieľu, 

- posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

- korigovať nesprávne riešenia problému, 

- používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 Metódy Formy 

Žiak má: 

 

- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie 

z rôznych zdrojov, 

- riešiť úlohy zamerané na porozumenie 

a aplikáciu, 

- spolupracovať pri práci v dvojiciach alebo pri 

skupinovej práci na riešení problémov 

teoretického alebo praktického charakteru. 

 

 

motivačný rozhovor 

problém ako motivácia 

motivačná výzva 

heuristický rozhovor 

vysvetľovanie 

výklad 

pozorovanie 

pokus 

projekty 

samostatná práca  

 

hodina základného typu 

hodina precvičovania 

a opakovania 

laboratórne cvičenie 

exkurzia 

 

 

 

 

 



Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

• ŠIROKÁ,J.: Chémia pre 2. ročník 
SPŠCH. Bratislava: Proxima press, 2010. 
ISBN 978-80-89248-50-6  

• KMEŤOVÁ,J. a kol.: Chémia pre 2. ročník 
gymnázií. Bratislava: Expol pedagogika, 
2010. ISBN 978-80-8091-174-4 

 

• CD – prírodné zdroje uhľovodíkov a princíp 

priemyselného spracovania ropy 

• Internetové zdroje 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučovacie predmety 

Biológia, fyzika 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

Frontálne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Individuálne skúšanie 

Ústne odpovede 

     Neštandardizovaný didaktický test 

     Skupinová práca 

 

 

Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 

• písomné skúšanie – didaktický test 

• referáty, projekty 

• práca s odbornou literatúrou 

 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet bodov podľa náročnosti 

danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak je hodnotený stupňom :  

         výborný          100% - 90% 

         chválitebný      89% - 75% 

         dobrý               74% - 50% 

         dostatočný        49% - 30% 

         nedostatočný    29% -  0% 

 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak 

dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho prejavované 

osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého klasifikačného 

obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy váha 

(dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha ostatných 

známok je 1.   



 

Komisionálne skúšanie 

Žiak je skúšaný ústnou formou. Žiak si vyberie z obsahu učiva za príslušný polrok, z ktorého je skúšaný 3 

konkrétne otázky. Žiak má právo na písomnú prípravu pred samotnou odpoveďou max. 20 min. Ústna 

odpoveď žiaka trvá max. 20 min.  

Klasifikácia komisionálneho skúšania:  

Každá otázka sa klasifikuje samostatne, 1 až 5 (podľa úrovne formou známky vedomostí žiaka). 

Čiastkové známky za odpovede na jednotlivé otázky sa stanovujú nasledovne:   

Stupňom výborný (1) sa otázka klasifikuje, ak žiak samostatne a pohotovo odpovie na  predloženú otázku.  

Stupňom chválitebný (2) sa otázka klasifikuje, ak žiak samostatne, pohotovo, len s malými podnetmi od 

skúšajúceho odpovie na predloženú otázku. 

Stupňom dobrý (3) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku odpovie samostatne s                         

občasným usmerňovaním skúšajúceho. Ústny prejav žiaka je čiastočne správny. 

Stupňom dostatočný (4) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku odpovie iba za aktívnej pomoci 

skúšajúceho. 

Stupňom nedostatočný (5) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku nevie odpovedať ani 

s pomocou skúšajúceho. 

 

Výsledná známka z komisionálnej skúšky je váženým priemerom čiastkových známok za jednotlivé otázky 

podľa nasledujúceho vzorca: 

Výsledná známka =  1.(známka za 1.otázku) + 1.( známka za 2.otázku) + 1.( známka za 3.otázku) 

                                                                       3 

Priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

 

Obsahové a výkonové štandardy 

          2. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

      Charakteristika a rozdelenie organických 

látok 

- Charakteristika, rozdelenie a význam 

organickej chémie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Žiak vie: 

 

• Vysvetliť miesto organickej chémie v systéme 

vied 

• Vysvetliť spoločenský a hospodársky 

význam organickej chémie 

• Definovať predmet organická chémia 

• Charakterizovať organické a anorganické 

zlúčeniny 

• Popísať vlastnosti uhlíka a organických 

zlúčenín 

• Vysvetliť prvkové zloženie organických látok 

• Aplikovať pravidlá systémového názvoslovia 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 

 

- Hybridizácia v molekule metánu, etylénu 

a etínu 

 

 

 

 

 

- Reakcie OZ, činidlá v org chémii 

 

 

 

- Izoméria 

 

 

 

 

- Klasifikácia OZ 

uhľovodíkov a vytvoriť názvy a vzorce daných 

uhľovodíkov  

• Poznať triviálne názvy uhľovodíkov  

• Poznať základné typy molekulových orbitálov 

• Vysvetliť hybridizáciu v molekule metánu 

• Opísať hybridizáciu v molekule eténu 

• Opísať hybridizáciu v molekule acetylénu 

• Vysvetliť pojem štruktúrny vzorec, racionálny 

vzorec, súhrnný vzorec 

• Vysvetliť priebeh a klasifikáciu reakcií 

organických zlúčenín 

• Popísať substitúciu, adíciu, elimináciu, 

prešmyk 

• Definovať pojem izoméria na základe 

chemického zloženia a štruktúry látok 

• Definovať pojem izomér 

• Charakterizovať druhy izomérie (konštitučná, 

stereoizoméria) 

• Klasifikovať OZ podľa väzieb, reťazca , 

zloženia  

• Popísať OZ podľa počtu kovalentných väzieb 

medzi uhlíkovými atómami 

• Poznať rozdelenie organických zlúčenín podľa 

ich chemického zloženia 

 

      Uhľovodíky            
 

- Alkány 

 

 

 

 

- Alkény 

 

- Alkíny 

 

 

 

- Alkadiény 

 

Žiak vie: 

• Poznať klasifikáciu uhľovodíkov, ich zdroje, 

charakteristiku a použitie 

• Poznať názvoslovie a vlastnosti alkánov 

• Charakterizovať reakcie alkánov, homologický 

rad alkánov 

• Poznať  názvoslovie a vlastnosti alkénov 

• Charakterizovať reakcie alkénov, homologický 

rad alkénov 

• Poznať  názvoslovie a vlastnosti alkínov 

• Charakterizovať reakcie alkínov, homologický 

rad alkínov 

• Poznať najdôležitejšie alkadiény, ich význam, 

polymerizáciu 

• Poznať  názvoslovie arénov, poznať ich 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

- Arény 

 

 

 

 

- Prírodné zdroje UV 

vlastnosti, napísať ich reakcie 

• Vysvetliť mezomérny efekt 

• Vymenovať najdôležitejšie arény, ich význam, 

použitie 

• Vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov, 

vysvetliť spracovanie prírodných zdrojov 

uhľovodíkov 

• Popísať princíp priemyselného spracovania 

ropy 

• Vysvetliť negatívny vplyv vedľajších produktov 

vznikajúcich pri spracovaní prírodných zdrojov 

uhľovodíkov na ŽP 

 

 

Deriváty uhľovodíkov     

 

 

 

 

 

- Halogénderiváty 

 

 

- Dusíkaté deriváty uhľovodíkov( 

nitroderiváty, amíny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hydroxyderiváty( alkoholy, fenoly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• Definovať deriváty uhľovodíkov a poznať 

základy ich názvoslovia 

• Aplikovať princípy systémového názvoslovia 

a utvoriť názvy a vzorce daných derivátov 

uhľovodíkov 

• Klasifikovať  deriváty uhľovodíkov podľa 

charakteristickej skupiny 

• Opísať vlastnosti, prípravu a použitie 

halogénderivátov 

• Posúdiť vplyv chemického pôsobenia freónov 

na ozónovú vrstvu a dôsledky na ŽP 

• Poznať vlastnosti a použitie nitroderivátov, 

aminoderivátov, sulfoderivátov 

• Poznať funkčné skupiny nitroderivátov 

a amínov  

• Poznať triviálne názvy vybraných nitroderivátov 

a amínov 

• Popísať využitie nitroderivátov a amínov     ( 

výbušniny, liečivá , farbivá) 

• Definovať  vlastnosti a použitie 

hydroxyderivátov, vysvetliť rozdiel medzi 

alkoholmi a fenolmi, popísať vlastnosti, 

prípravu a použitie alkoholov a poznať 

fyziologické účinky alkoholu na človeka 

• Zhodnotiť dezinfekčné vlastnosti alkoholu 

a jeho použitie v medicíne  

 

• Vyhľadať v chemickej literatúre informácie 

o použití alkoholov, fenolov 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

- Karbonylové zlúčeniny (aldehydy a ketóny) 

 

 

- Karboxylové kyseliny 

 

 

 

 

- Substitučné a funkčné deriváty 

karboxylových kyselín 

 

• Charakterizovať vlastnosti  a použitie 

aldehydov a ketónov 

• Vymenovať najdôležitejšie karboxylové 

kyseliny, ich vlastnosti a použitie 

v potravinárskom priemysle 

 

• Charakterizovať funkčné a substitučné deriváty 

karboxylových kyselín a popísať najdôležitejšie 

deriváty karboxylových kyselín 

Chémia makromolekulových látok        
 

 

 

- Základné pojmy 

 

 

- Polymerizácia 

 

 

- Polykondenzácia 

 

- Polyadícia 

 

 

- Silikóny 

 

 

 

- plasty 

 

    Žiak vie: 

 

• Vysvetliť pojem makromolekulové látky 

a uviesť príklad 

• Poznať význam pojmov monomér, polymér 

• Formulovať všeobecné vlastnosti polymérov, 

ich klasifikáciu, zloženie a štruktúru 

• Definovať pojem polymerizácia a poznať 

vlastnosti plastov pripravených polymerizáciou 

• Definovať pojem polykondenzácia a poznať 

vlastnosti plastov pripravených 

polykondenzáciou 

• Definovať pojem polyadícia a poznať vlastnosti 

plastov pripravených polyadíciou 

• Charakterizovať silikóny, ich vlastnosti 

a použitie 

• Klasifikovať  plasty podľa správania sa pri  

zahrievaní 

• Poznať všeobecné vlastnosti plastov, ich 

význam, použitie a vplyv na životné prostredie  

• Zhodnotiť vplyv plastov na ŽP 

• Poznať likvidáciu odpadu z plastov, recykláciu 

plastov 

• Vysvetliť pojem odpadové hospodárstvo 

Heterocyklické zlúčeniny 

- Charakteristika, vlastnosti, rozdelenie a 
význam heterocyklických zlúčenín 

 

 

 

- 5-článkové heterocyklické zlúčeniny 

 

 

Žiak vie: 

• Definovať heterocyklické zlúčeniny. 

• Pozná vlastnosti a význam heterocyklických 

zlúčenín. 

• Pozná základnú schému delenia 

heterocyklických zlúčenín. 

• Pozná názov a vzorec a vlastnosti základných  

5-článkových heterocyklických zlúčenín. 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

- 6-článkové heterocyklické zlúčeniny 

 

- Alkaloidy, narkománia, toxikománia 

 

- Prehľad alkaloidov 

• Pozná názov a vzorec a vlastnosti základných  

5-článkových heterocyklických zlúčenín. 

• Definovať pojmy alkaloidy, narkománia, 

toxikománia. 

• Uviesť príklady významných alkaloidov a ich 

vplyv na organizmus.  

 

 

 

3.ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do fyzikálnej chémie 

Žiak vie vysvetliť miesto fyzikálnej chémie v systéme vied. 

Skupenské stavy hmoty 

  

Plynné skupenstvo, zákony ideálnych plynov Žiak vie definovať ideálny a reálny plyn. 

Žiak vie popísať zákony ideálnych plynov. 

Stavová rovnica ideálneho a reálneho plynu, 

skvapalňovanie 

Žiak vie popísať stavovú rovnicu ideálneho a reálneho 

plynu. 

Žiak vie popísať skvapalňovanie a kritický stav. 

Kvapalné skupenstvo Žiak vie charakterizovať kvapalné skupenstvo. 

Vlastnosti kvapalín Žiak vie popísať vlastnosti kvapalín 

Tuhé látky Žiak vie rozdeliť a charakterizovať tuhé látky. 

Termodynamika  

Termodynamické vety Žiak vie charakterizovať sústavy. 

Žiak vie formulovať termodynamické vety. 

Termochémia a termochemické zákony Žiak vie definovať reakčné teplo a termochemické zákony. 

Kinetika reakcií a rovnovážne stavy  

Chemické rovnováhy 
Žiak vie charakterizovať rovnovážny stav. 

Žiak vie definovať reakčnú rýchlosť a rovnovážnu 

konštantu reakcie. 

Fyzikálne rovnováhy 
Žiak vie charakterizovať fyzikálne rovnováhy. 

Žiak vie popísať fázový diagram vody . 

Fyzikálno – chemické rovnováhy Žiak vie popísať adsorpciu a jej využitie v praxi. 



Elektrochémia 
 

Elektrolyty, elektrolytická disociácia 
Žiak vie definovať elektrolyty, ich rozdelenie. 

Žiak vie definovať elektrolytickú disociáciu a disociačnú 

konštantu. 

Ionizácia vody, pH 
Žiak vie popísať ionizáciu vody a iónový súčin vody. 

Žiak vie definovať pH. 

Žiak vie využiť pH pri výpočtoch. 

Elektródy, elektródový potenciál 
Žiak vie definovať elektródu. 

Žiak vie popísať elektródové deje, vznik a výpočet 

elektródového potenciálu. 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Druhy elektród 
Žiak vie popísať druhy elektród. 

Galvanické články 
Žiak vie charakterizovať galvanický článok. 

Žiak vie definovať rovnovážne napätie článku. 

Žiak vie rozdeliť galvanické články. 

Potenciometria 
Žiak vie definovať princíp potenciometrie. 

Žiak vie popísať elektródy v potenciometrii. 

Konduktometria 
Žiak vie definovať konduktometriu. 

Žiak vie charakterizovať vodivosť elektrolytu a jej 

stanovenie. 

Elektrolýza 
Žiak vie definovať elektrolýzu. 

Žiak vie popísať Faradayove zákony. 

Polarografia 
Žiak vie vysvetliť princíp polarografie. 

Žiak vie popísať elektródy v polarografii. 

Žiak vie popísať kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu 

v polarografii. 

Interakcia hmoty so žiarením 
 

Optické vlastnosti látok Žiak vie charakterizovať svetlo ako vlnenie a tok fotónov. 

Žiak vie popísať optické vlastnosti látok. 

Polarimetria Žiak vie vysvetliť princíp polarimetrie. 

Refraktometria Žiak vie vysvetliť princíp refraktometrie. 

Kolorimetria a spektrofotometria Žiak vie vysvetliť princíp kolorimetrie a spektrofotometrie. 

Koloidná chémia  

Disperzné sústavy 
Žiak vie popísať rozdelenie a vlastnosti disperzných 

sústav. 

Polarografia 

Žiak vie definovať polarografiu. 

Žiak vie nakresliť polarografické zapojenie. 

Žiak vie popísať využitie polarografie na analýzu látok. 

 



 

Charakteristika predmetu 

Výučba odborného predmetu biochémia je orientovaná do 4. ročníka štúdia.  

Rozširuje a prehlbuje učivo chémie, biológie, zdravovedy, výživy a dietológie. Žiaci získajú 

komplexný prehľad a nevyhnutné poznatky o tomto vednom odbore, ktorý je bezprostredne spojený so 

životom na zemi. Vedomosti a zručnosti, ktoré získavajú pri štúdiu v tomto predmete súvisia 

so zložením živých organizmov a biochemickými procesmi, ktoré v nich prebiehajú. Učivo je zložené 

z poznatkov o látkach živej prírody, metabolických premenách látok v živých organizmoch - 

sacharidov, lipidov, aminokyselín, proteínov a nukleových kyselín, o ich vzájomných vzťahoch 

a o spôsoboch regulácie chemických procesov prebiehajúcich v živých organizmoch. Žiak získa 

prehľad o využití biochemických reakcií pri výrobe potravín, využití biochémie v ďalších oblastiach 

vedy, medicíny a pri ochrane životného prostredia. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania biochémie majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Pri vyučovaní 

používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicou a počítačom. 

 Rozvíjajúce ciele  

Cieľom predmetu biochémia je formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti a zručnosti 

využiteľné v ďalšom vzdelávaní, poskytnúť žiakovi ucelený súbor poznatkov o biochemických javoch 

a zákonitostiach, poukázať na potrebu aplikácie týchto poznatkov  v potravinárstve, medicíne 

a biotechnológiách.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Vo vyučovacom predmete biochémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

▪ rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania, jednoznačne formulovať problém, ktorý sa pri 

vzdelávaní objaví 

▪ hľadať, navrhovať, používať nové metódy na riešenie problémov 

▪ posudzovať a porovnávať rôzne riešenia problémov 

▪ korigovať nesprávne riešenia problému 

Biochémia 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Časová     

dotácia 

týždenne - - - 2 2 

spolu - - - 66 66 



Spôsobilosti využívať informačné technológie 

▪ získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú k dispozícii 

▪ zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie dôležité pre riešenie problému a 

osvojenie nových poznatkov 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 Metódy Formy 

Žiak má: 

 

- vyhľadávať, triediť a spracovávať 

informácie z rôznych zdrojov, 

- riešiť úlohy zamerané na 

porozumenie a aplikáciu, 

- spolupracovať pri práci v dvojiciach 

alebo pri skupinovej práci na riešení 

problémov teoretického alebo 

praktického charakteru. 

 

 

motivačné rozprávanie 

motivačný rozhovor 

problém ako motivácia 

motivačná výzva 

motivačná demonštrácia 

heuristický rozhovor 

vysvetľovanie 

výklad 

pozorovanie 

pokus 

projekty 

samostatná práca  

 

hodina základného 

typu 

hodina precvičovania 

a opakovania 

laboratórne cvičenie 

exkurzia 

 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

• ŠKÁRKA,B.-SZEMES,V.:Biochémia. 

Promp. Bratislava. 2009. ISBN 978-

80-969396-6-4 

 

• Odborná literatúra 

• Internetové zdroje 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučovacie predmety 

Biológia, fyzika, technológia hodnotenia potravín, zdravoveda, mikrobiológia 

Metódy a prostriedky hodnotenia 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

Frontálne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Individuálne skúšanie 

Ústne odpovede 

     Neštandardizovaný didaktický test 

     Skupinová práca 

 



Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 

• písomné skúšanie – didaktický test 

• referáty, projekty 

• práca s odbornou literatúrou 

 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet bodov podľa 

náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak je hodnotený 

stupňom :  

         výborný          100% - 90% 

         chválitebný      89% - 75% 

         dobrý               74% - 50% 

         dostatočný        49% - 30% 

         nedostatočný    29% -  0% 

 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré 

žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy váha 

(dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha 

ostatných známok je 1.   

 

Komisionálne skúšanie: 

Žiak je skúšaný ústnou formou. Žiak si vyberie z obsahu učiva za príslušný polrok, z ktorého je 

skúšaný 3 konkrétne otázky. Žiak má právo na písomnú prípravu pred samotnou odpoveďou max. 20 

min. Ústna odpoveď žiaka trvá max. 20 min.  

Klasifikácia komisionálneho skúšania:  

Každá otázka sa klasifikuje samostatne, formou známky 1 až 5 (podľa úrovne vedomostí žiaka). 

Čiastkové známky za odpovede na jednotlivé otázky sa stanovujú nasledovne:   

Stupňom výborný (1) sa otázka klasifikuje, ak žiak samostatne a pohotovo odpovie na  predloženú 

otázku.  

Stupňom chválitebný (2) sa otázka klasifikuje, ak žiak samostatne, pohotovo, len s malými podnetmi 

od skúšajúceho odpovie na predloženú otázku. 

Stupňom dobrý (3) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku odpovie samostatne s                         

občasným usmerňovaním skúšajúceho. Ústny prejav žiaka je čiastočne správny. 



Stupňom dostatočný (4) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku odpovie iba za aktívnej 

pomoci skúšajúceho. 

Stupňom nedostatočný (5) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku nevie odpovedať ani 

s pomocou skúšajúceho. 

 

Výsledná známka z komisionálnej skúšky je váženým priemerom čiastkových známok za jednotlivé 

otázky podľa nasledujúceho vzorca: 

Výsledná známka =  1.(známka za 1.otázku) + 1.( známka za 2.otázku) + 1.( známka za 3.otázku) 

                                                                       3 

Priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

 

Obsahové a výkonové štandardy 

           4. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

    Úvod do biochémie                           

- Biochémia a jej vedné odbory 

 

 

Látky živej prírody 

- Stavba prokaryotickej a eukaryotickej 

bunky 

- Chemické zloženie buniek 

- Biogénne prvky 

 

- Anorganické a organické zlúčeniny 

v organizme 

- Sacharidy 

 

- Monosacharidy 

 

 

 

 

 

 

   Žiak vie: 

• Zaradiť biochémiu do systému prírodných 

vied. 

• Rozdeliť a charakterizovať oblasti 

biochémie. 

• Popísať stavbu a funkciu jednotlivých 

bunkových organel v prokaryotickej 

a eukaryotickej bunke. 

• Popísať chemické zloženie buniek. 

• Vymenovať biogénne prvky a uviesť ich 

význam v bunke. 

• Vymenovať a charakterizovať anorganické 

a organické zlúčeniny v organizme. 

• Definovať pojem sacharidy a pozná ich 

základné rozdelenie. 

• Rozdeliť monosacharidy podľa počtu 

uhlíkov a charakteristickej skupiny. 

• Uviesť k jednotlivým skupinám 

monosacharidov konkrétne príklady. 

• Uviesť vlastnosti a výskyt jednotlivých 

monosacharidov. 

• Tvoriť Hawortove vzorce monosacharidov. 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 

- Oligosacharidy a polysacharidy 

 

- Lipidy a lipofilné látky 

 

 

 

- Jednoduché, zložené, izoprenoidné 

lipidy a lipofilné látky 

 

 

- Aminokyseliny 

 

 

 

 

- Peptidy 

 

 

 

 

 

 

- Proteíny 

 

 

 

 

- Nukleotidy 

 

 

 

• Charakterizovať chemické reakcie 

monosacharidov. 

• Uviesť vlastnosti a výskyt oligosacharidov 

a polysacharidov. 

• Uviesť rozdiel medzi lipidmi a lipofilnými 

látkami. 

• Uviesť príklady alkoholov a karboxylových 

kyselín vyskytujúcich sa v lipidoch. 

• Charakterizovať jednoduché, zložené a 

izoprenoidné lipidy a lipofilné látky. 

• Uviesť príklady jednoduchých, zložených, 

izoprenoidných lipidov a lipofilných látok. 

• Charakterizovať aminokyseliny. 

• Pozná princíp tvorby ich systémového 

názvoslovia.  

• Vymenovať triviálne názvy 20 

aminokyselín v ľudskom tele. 

• Charakterizovať a rozdeliť peptidy. 

• Pomenovať väzbu medzi aminokyselinmi 

v peptidoch. 

• Vysvetliť pojmy hydrolýza 

a polykondenzácia. 

• Tvoriť názvy peptidov. 

• Uviesť príklady peptidov. 

• Charakterizovať proteíny. 

• Rozdeliť proteíny na plnohodnotné, 

neplnohodnotné, jednoduché a zložené.  

• Popísať štruktúru, funkcie, vlastnosti 

proteínov. 

• Charakterizovať nukleotidy. 

• Popísať zloženie jednotlivých nukleotidov 

a ich a funkcie. 

• Pozná princíp komplementarity dusíkatých 

báz. 

• Definovať nukleové kyseliny. 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

- Nukleové kyseliny 

 

 

 

- Vitamíny 

 

 

 

 

 

 

- Hormóny 

 

 

 

 

 

 

- Fytohormóny 

 

- Feromóny 

 

- Prostaglandíny 

 

- Alkaloidy 

 

- Antibiotiká 

 

- Biologické pigmenty 

 

 

- Glykozidy a triesloviny 

• Popísať stavbu a štruktúru RNA a DNA. 

• Charakterizovať jednotlivé typy RNA. 

• Uviesť miesta výskytu RNA a DNA 

v bunke. 

• Definovať pojmy vitamíny, 

hypovitaminóza, avitaminóza, provitmíny. 

• Rozdeliť vitamíny podľa ich rozpustnosti 

vo vode a v tukoch. 

• Charakterizovať jednotlivé vitamíny. 

• Pozná funkcie, výskyt a prejavy nedostatku 

jednotlivých vitamínov. 

• Charakterizovať pojem hormóny. 

• Rozdeliť hormóny podľa chemického 

zloženia. 

• Vymenovať hormóny jednotlivých 

endokrinných žliaz. 

• Pozná význam jednotlivých hormónov 

a prejavy ich nedostatku. 

• Charakterizovať fytohormóny a uviesť 

funkcie jednotlivých fytohormónov.. 

• Charakterizovať feromóny a uviesť ich 

funkcie. 

• Charakterizovať prostaglandíny a uviesť ich 

funkcie. 

• Charakterizovať alkaloidy a uviesť funkcie 

jednotlivých alkaloidov. 

• Pozná význam antibiotík. 

• Rozdeliť antibiotiká do skupín podľa 

príbuznosti štruktúry.  

• Charakterizovať biologické pigmenty. 

• Pozná funkcie jednotlivých biologických 

pigmentov. 

• Charakterizovať glykozidy a triesloviny. 

• Uviesť konkrétne glykozidy. 

 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

     Premeny látok v živých organizmoch 

- Biochemické reakcie a metabolizmus 

 

 

 

- Katalýza a regulácia biochemických 

reakcií 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• Rozdeliť a charakterizovať jednotlivé 

biochemické reakcie metabolizmu. 

• Charakterizovať primárny a sekundárny 

metabolizmus. 

• Definovať pojem biokatalyzátor. 

• Vysvetliť význam biokatalyzátorov. 

• Pozná princíp priebehu nekatalyzovanej 

a katalyzovanej reakcie.  

• Pozná význam aktívneho centra enzýmu. 

• Vysvetliť účinky aktivátorov a inhibítorov 

na činnosť enzýmov. 

• Vymenovať triedy enzýmov a ich účinky na 

substráty. 

• Definovať pojem koenzým. 

• Uviesť príklady konkrétnych koenzýmov 

a ich funkcie pri enzýmových reakciách. 

      Metabolizmus sacharidov 

- Trávenie a vstrebávanie sacharidov 

 

 

- Degradácia glykogénu, škrobu 

a celulózy v bunkách 

- Degradácia glukózy v bunkách  

glykolýza 

- Krebsov cyklus v bunkách 

- Biosyntéza sacharidov (fotosyntéza) 

- Glukoneogenéza 

 

 

 

- Biosyntéza sacharózy, glykogénu a 

škrobu 

 

 

 

 

 

 

 

    Žiak vie: 

• Uviesť koncové produkty štiepenia 

jednotlivých druhov sacharidov. 

• Popísať priebeh degradácie glykogénu, 

škrobu a celulózy v bunkách. 

• Popísať priebeh glykolýzy. 

• Popísať priebeh Krebsovho cyklu. 

• Popísať priebeh fotosyntézy. 

• Vysvetliť pojem glukoneogenéza 

• Popísať priebeh glukoneogenézy. 

• Popísať priebeh biosyntézy sacharózy, 

glykogénu a škrobu. 

 

 

 

 

 

 

 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

     Metabolizmus lipidov 

- Trávenie a vstrebávanie lipidov 

 

 

- Degradácia lipidov v buňkách 

 

- Biosyntéza lipidov 

  Žiak vie:  

• Popísať trávenie a vstrebávanie lipidov 

v tráviacom trakte človeka. 

• Popísať priebeh odbúravania lipidov 

v bunkách. 

• Popísať priebeh biosyntézy lipidov. 

     Metabolizmus proteínov a aminokyselín 

- Trávenie a vstrebávanie proteínov 

 

- Degradácia proteínov v bunkách – 

proteolýza 

 

- Degradácia aminokyselín 

- Biosyntéza aminokyselín 

    Žiak vie: 

• Popísať procesy trávenia a vstrebávania 

proteínov v tráviacom trakte človeka. 

• Popísať priebeh proteolýzy v bunkách. 

 

• Popísať procesy odbúravania aminokyselín. 

• Popísať procesy biosyntézy aminokyselín. 

     Metabolizmus nukleových kyselín   

a nukleotidov 

- Trávenie a vstrebávanie nukleových 

kyselín 

 

- Degradácia nukleových kyselín 

a nukleotidov v bunke 

 

- Biosyntéza dusíkatých báz, nukleotidov 

a nukleových kyselín 

    Žiak vie: 

 

• Popísať procesy trávenia a vstrebávania 

nukleových kyselín v tráviacom trakte 

človeka. 

• Popísať priebeh odbúravania nukleových 

kyselín a nukleotidov v bunke. 

 

• Popísať biosyntézu dusíkatých báz, 

nukleotidov a nukleových kyselín.  

     Biosyntéza proteínov v bunke 

- Transkripcia 

- Translácia, genetický kód 

    Žiak vie: 

• Popísať priebeh transkripcie. 

• Popísať priebeh translácie. 

• Charakterizovať genetický kód a vysvetliť 

jeho podstatu. 

     Sekundárny metabolizmus 

- Sekundárny metabolizmus vychádzajúci 

z metabolizmu sacharidov, lipidov, 

aminokyselín, nukleotidov a peptidov  

 

 

 

 

 

 

    Žiak vie: 

• Uviesť východiskové látky pre sekundárny 

metabolizmus vychádzajúci z metabolizmu 

sacharidov,  lipidov, aminokyselín, 

nukleotidov a peptidov. 

• Vymenovať produkty sekundárneho 

metabolizmu vychádzajúceho z 

metabolizmu sacharidov,  lipidov, 

aminokyselín, nukleotidov a peptidov. 

 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Metabolizmus cudzorodých látok 

- Metabolizmus cudzorodých látok 

    Žiak vie: 

• Definovať pojem cudzorodé látky. 

• Uviesť príklady cudzorodých látok. 

• Popísať fázy metabolizmu cudzorodých 

látok. 

     Metabolizmus látok s osobitnou funkciou 

- Metabolizmus látok s osobitnou 

funkciou 

 

    Žiak vie: 

• Charakterizovať látky s osobitnou funkciou 

(farbivá, glykozidy, alkoholy a karboxylové 

kyseliny) a popísať ich metabolizmus. 

     Využitie biotechnologických reakcií 

v potravinárskom priemysle 

- Využitie biotechnologických procesov 

pri spracovaní obilnín a olejnín 

 

 

- Využitie biotechnologických procesov 

pri spracovaní mlieka 

 

 

- Využitie biotechnologických procesov 

pri spracovaní zeleniny a ovocia 

- Využitie biotechnologických procesov 

pri spracovaní mäsa 

 

- Využitie biotechnologických procesov 

pri spracovaní piva, vína a droždia 

 

 

 

- Využitie biotechnologických procesov 

pri spracovaní octu a organických 

kyselín 

 

 

 

- Využitie biotechnologických procesov 

pri spracovaní cukru, cukroviniek a 

čokolády 

    Žiak vie: 

 

• Charakterizovať a uviesť príklady obilnín 

a olejnín. 

• Popísať biotechnologické procesy pri 

spracovaní obilnín a olejnín. 

• Charakterizovať mlieko a jeho zloženie. 

• Popísať biotechnologické procesy pri 

spracovaní mlieka. 

• Popísať etapy spracovania zeleniny 

a ovocia. 

• Popísať chemické zloženie mäsa. 

• Využitie biotechnologických procesov pri 

spracovaní mäsa. 

• Charakterizovať pivo, víno a droždie 

z chemického hľadiska.  

• Popísať biotechnologické procesy pri 

spracovaní piva, vína a droždia. 

• Popísať biotechnologické procesy pri 

výrobe octu. 

• Vymenovať organické kyseliny vyrábajúce 

sa fermentačným spôsobom. 

• Popísať biotechnologický proces výroby 

kyseliny citrónovej a mliečnej. 

• Popísať biotechnologický proces výroby 

cukru, cukroviniek  a čokolády. 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

     Základy biotechnológií 

- Biotechnológie a ich uplatnenie 

 

 

- Základy molekulovej biológie 

a génového inžinierstva 

- Rekombinovaná DNA a jej využitie 

v génovom inžinierstve 

    Žiak vie: 

• Charakterizovať pojem biotechnológie. 

• Charakterizovať prvý a druhý smer vývoja 

biotechnológií. 

• Uviesť výskyt DNA v bunke a jej význam 

v rámci chromozómov. 

• Pozná princíp vzniku rekombinovanej 

DNA.  

     Biochémia v humánnej medicíne 

a v životnom prostredí 

- Úlohy klinickej biochémie 

a patobiochémie 

- Biotechnologické spracovanie odpadov 

 

    Žiak vie: 

 

• Charakterizovať klinickú biochémiu 

a patobiochémiu. 

• Vysvetliť význam recyklácie odpadov. 

• Popísať možnosti biotechnologického 

spracovania odpadov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika predmetu 

Cieľom predmetu je v nadväznosti na biológiu na základnej škole poskytnúť žiakom kompetencie, 

ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať prírodu ako celok a prírodné javy i procesy vo vzájomných 

súvislostiach. Poskytne žiakovi možnosť získania návykov a osobných rozhodnutí potrebných pre 

zachovanie svojho zdravia. Smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili chápať prírodu ako zdroj trvalo udržateľného 

života na Zemi a vedeli aplikovať získané kompetencie v osobnom živote. Formuje ekologické myslenie, 

cítenie a postoje žiakov, podieľa sa na tvorbe novej hierarchie hodnôt z aspektu trvalo udržateľného rozvoja.  

Vo vyučovaní biológie treba používať poznatky, ktoré žiaci získavajú z vyučovacích predmetov 

chémia, zdravoveda, výživa v športe, zdravý životný štýl. V predmete je možné uplatňovať prvky 

enviromentálnej výchovy a protidrogovej výchovy. 

Rozvíjajúce ciele  

Žiaci: 

• získajú ucelenú predstavu o živej prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia všetkých zložiek,  

• porozumejú prírodným javom, procesom a objektom vo vzájomných súvislostiach,  

• správne interpretujú informácie o živej prírode,  

• využijú osvojené postupy pre ovplyvňovanie svojho zdravia,  

• identifikujú kľúčové pojmy,  

• dokážu aplikovať vedomosti o zdraví a chorobe v osobnom živote,  

• reálne posúdia dôsledky existujúcich vedeckých objavov,  

• dokážu prezentovať výsledky svojej práce ústnou i písomnou formou,  

• nadobudnú spôsobilosť realizácie projektov v oblasti ochrany životného prostredia a       zdravia 

človeka. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete biológia využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  

 
Metódy Formy 

žiak má: 

rozvíjať svoje komunikačné schopnosti 

vedieť identifikovať problém, navrhnúť riešenia  

rozvíjať svoje sociálne kompetencie 

expozičné metódy 

motivačné metódy 

problémové metódy 

práca s odbornou literatúrou 

fixačná-ústne a písomné 

opakovanie 

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

 

Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 

• písomné skúšanie – didaktický test 

• referáty, projekty 

Biológia 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Časová     

dotácia 

týždenne 1 - - - 1 

spolu 33 - - - 33 



• praktické cvičenia 

• práca s odbornou literatúrou 
 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 

bodov podľa náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak 

je hodnotený stupňom :  

         výborný          100% - 90% 

         chválitebný      89% - 75% 

         dobrý               74% - 50% 

         dostatočný        49% - 30% 

         nedostatočný    29% -  0% 

 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 

ktoré žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy váha 

(dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha ostatných 

známok je 1.   

 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

Biológia pre 2. ročník gymnázia 

Biológia v kocke  

Internet 

tlač 

CD 

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučovacie predmety 

chémia,  zdravoveda, výživa v športe, zdravý životný štýl 

Metódy a prostriedky hodnotenia 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

didaktický test 

Obsahové a výkonové štandardy 

1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Biológia  

Základné biologické objekty 

Základné biologické procesy 

 

 

Hierarchický princíp usporiadania organizmov 

 

Chemické zloženie bunky 

Žiak vie: 

- porovnať základné biologické objekty 
- vysvetliť základné biologické procesy 
- vysvetliť zákonitosti fungovania ľudského 

organizmu 
- zistiť, čo sa deje v ľudskom tele pri aktívnom 

pohybe – namáhavej práci 
- vyjadriť schematické vzťahy v hierarchickom 

princípe usporiadania organizmov 
- vedieť vysvetliť význam základných látok pre 

bunku a organizmy 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prokaryotická a eukaryotická bunka 

Rastlinná a živočíšna bunka 

Osmotické javy v bunke 

Vírusy a baktérie 

 
 

- porovnať stavbu prokaryotickej a eukaryotickej 
bunky 

- porovnať zloženie rastlinnej a živočíšnej bunky 
- vedieť popísať a vysvetliť osmotické javy v 

rastlinnej a živočíšnej bunke 
- porovnať stavbu vírusov a baktérii 

Človek a jeho zdravie 

Zdravá výživa, stravovacie návyky a zlozvyky 

 

Zdravý životný štýl 

Biorytmus 

Závislosti 

Rodina, priatelia a škola 

 

Choroby spôsobené mikroorganizmami 

       

 

       

     Prevencia a očkovanie 

 

 

Choroby jednotlivých sústav 

 

Žiak vie: 

- aktívne sa podieľať na vytvorení správnych 
životných zručností a návykov 

- uplatniť osvojené preventívne spôsoby 
rozhodovania a správania v súvislosti s 
poškodzovaním vlastného zdravia a zdravia 
ostatných 

 
- prispievať k utváraniu dobrých medziľudských 

vzťahov 
 

- popísať príznaky bežných ochorení 
 

- podporiť formovanie prostredia, ktoré podporuje 
zdravie 

 

- diskutovať o prevencii 
 
 
 

- analyzovať rizikové faktory ochorení 

Človek a životné prostredie 

Životné prostredie a jeho zložky 

 

Znečistenie životného prostredia 

 

Globálne problémy 

Človek a životné prostredie 

      

     Ochrana prírody 

Obnoviteľné zdroje energie 

 

Odpady  

Biotechnológie 

Genetické inžinierstvo 

Geneticky modifikované organizmy 

 

Žiak vie: 

- prejaviť pozitívny postoj k životnému prostrediu, 
vie vymenovať jeho zložky  

 
- poukázať na negatívne dôsledky na rušenia 

prirodzenej rovnováhy ekosystému 
 

- uviesť príčiny a dôsledky globálnych problémov 
 

- poukázať na vzťah človeka k životnému 
prostrediu 

 
- poukázať na potreby ochrany prírody 

 
- vysvetliť nutnosť využívať tieto zdroje 

 

- potreba triedenia odpadov 
- vyjadriť svoj názor na nebezpečenstvá využitia 

nových technológií pre človeka, vo výrobe, v 
pestovaní rastlín a chove zvierat 

- diskutovať o etických otázkach v súvislosti s 
využitím modernej genetiky 

 



Charakteristika predmetu 
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych 
vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne 
osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe 
oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného 
poznávania sveta a ľudskej spoločnosti. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia 
žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 
odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v 
priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu 
našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19.  a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti 
korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k 
rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným 
národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 
skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako 
dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

Ciele predmetu 
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových 

kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i 
praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 

• poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vždy   
konečnými a jednostrannými interpretáciami, 

• poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu, 
• poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych  školských 

historických prameňov, ktoré považujeme za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti 
rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc 
dejepisu, 

• rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne 
rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy, 

• rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie 
i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti závažným predpokladom rozvíjania a 
uplatňovania uvedených cieľových kategórií, 

• prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej 
podobe prevažne vysvetľujúcimi metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere 
aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania 
a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s 
učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

•  
 

Hodnotenie výsledkov žiakov 

    Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

 
 

Dejepis 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 - - - 2 
spolu 66 - - - 66 



 

Klasifikácia v predmete dejepis je v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011–R. Žiaci získavajú známky 
s váhou 3, 2, 1 podľa náročnosti a rozsahu hodnotenej úlohy, o čom vyučujúci žiakov vopred informuje. 

Známka váhy 3 sa udeľuje za písomné previerky, testy. Známka váhy 2sa udeľuje za ústne odpovede 
a projekty, prezentované na hodine a známka váhy 1 za mimoriadnu aktivitu na hodine prípadne domáce 
úlohy. 

 
Stupnica pre hodnotenie písomných úloh: 
výborný ak dosiahne 100%-90% 
chválitebný    89%-75% 
dobrý               74%-50% 
dostatočný    49%-30% 
nedostatočný   29%-0% 
 
Výsledná známka 
 
Známky udalostí sa najskôr spriemerujú a potom sa tento priemer zaráta do celkového priemeru pod 

váhou udalosti a posudzujú sa aj faktory a prejavy žiaka, pričom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, 
na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. 

Výsledky vyučovacieho a učebného procesu hodnotí učiteľ priebežne a to ústne i písomne. Priebežné 
hodnotenie  práce žiakov je kombinácia  slovného hodnotenia a klasifikácie. 

 
Komisionálna skúška 

Skúška z predmetu dejepis je ústna. 
Pozostáva zo samostatnej odpovede žiaka na 3 témy, náhodne vylosované zo zverejnených  téz pre 

predmet dejepis. Výsledná známka je aritmetickým priemerom známok, získaných za jednotlivé témy. 
Priemer sa zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete Dejepis využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencia byť demokratickým občanom Metódy Formy 

žiak má: 
- Chápať plynutie času ako také a rozpoznávať 

v dejinách etapy a ich vzájomnú kontinuitu 

- Identifikovať časové obdobia dejín ľudstva na pozadí 

významných udalostí a životných osudov historických 

postáv 

- Formulovať závery historickej vedy na základe svojej 

vedomostnej  úrovne 

- Vedieť extrahovať z dejinných skúseností závery, 

ktoré ovplyvňujú udalosti dnešného života a majú 

analogický základ v histórii 

 

informačno-receptívna /výklad/  

 

heuristická 

 

 

 

frontálne vyučovanie 

 

heuristická beseda 

brainstorming 

práca s učebnicou 

práca s mapou 

sledovanie DVD 
 

Učebné zdroje 
Použitá literatúra Didaktická 

technika 
Materiálno-výučbové zdroje Ďalšie didaktické 

prostriedky 

Kol. autorov: Dejepis 1 Od praveku 
k novoveku 
Kol. autorov: Dejepis 2 Dejiny novoveku 
do revolučných rokov 1848-49 

DVD 
prehrávač 
 
tabuľa 

mapy od staroveku po 19. 
storočie 
 
historické časopisy 

DVD nosiče 



Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Grécko a Rím kolísky civilizácie Žiak vie: 
charakterizovať grécku a rímsku kultúru, vzdelanosť a umenie 

vie určiť vplyv na európsku kultúru ako takú  

porovnať grécku a rímsku kultúru na pozadí historických faktov a osobností 

a určiť zásadné rozdiely 

Slovania na našom území Žiak vie: 
charakterizovať príchod Slovanov a jeho špecifiká v našej oblasti  
určiť základné črty Samovej ríše 
porovnať s vývojom na  Veľkej  Morave 
charakterizovať prínos Cyrila a Metoda 

Slovensko v stredoveku   Žiak vie: 
opísať ovládnutie nášho územia Maďarmi a špecifikovať spôsob usadzovania 
sa Maďarov v oblasti osídlenej Slovanmi  
charakterizovať vzťahy medzi roľníkom a šľachtou  

Najstaršie mestá na Slovensku Žiak vie: 
Opísať významné historické míľniky miest  Bratislava, Trnava .. Košice, Spiš, 
Levoča Žilina 

Habsburgovci a ich vplyv na 
Slovensko 

Žiak vie: 
charakterizovať nástup Habsburgovcov na uhorský trón a špecifikovať ich 
prínos pre Uhorsko a Európske dejiny 
určiť hlavné znaky absolutizmu, opísať dôvody pre vznik povstania uhorskej 
šľachty a vie popísať atribúty jednotlivých povstaní s pohľadom na hlavné 
osobnosti 

Legendy slovenského ľudu Žiak vie: 
na základe legiend opísať život nevoľníkov v Uhorsku 
určiť hlavné príčiny vzniku odporu voči uhorskej šľachte  
opísať osobnosť Juraja Jánošíka v kontexte legiend a historických faktov 

Slovenské národné obrodenie Žiak vie: 
opísať revolučné udalosti 1848 – 1849 v kontexte Európy a Uhorska 
opísať vznik  Matice slovenskej a určiť základné atribúty tejto národnej 
ustanovizne 
charakterizovať národný život na konci 19. storočia 

Prvá svetová vojna a vznik 
Československa 

Žiak vie: 
charakterizovať príčiny vojny, priebeh vojny, boje na jednotlivých frontoch  
určiť  dôvody protestov proti vojne opísať revolučné udalosti v Rusku  
a vznik republiky 

Vývoj ČSR 1918 – 1938 Žiak vie: 
opísať zahraničnú a hospodársku politiku ČSR  
charakterizovať postavenie Slovenska v rámci Československej republiky 

Diktátorské režimy Žiak vie: 
charakterizovať režimy vznikajúce na začiatku 20 storočia, porovnať jednotlivé 
diktátorské formy vlády spolu s ich špecifikami  
porovnať vývoj v Európskych krajinách  
charakterizovať fašizmus, bolševizmus, komunizmus 

Predvojnová situácia v Európe   Žiak vie: 
opísať situáciu v Európe pred druhov svetovou vojnou 
opísať nástup fašizmu v Nemecku a Taliansku 
charakterizovať vzťahy medzi jednotlivými krajinami  
vysvetliť politiku apeacementu voči Tretej ríši  

 
Vojna v Európe a vo svete 

Žiak vie: 
opísať najvýznamnejšie vojenské operácie v Európe a vo svete 
charakterizovať jednotlivé udalosti z nezávislého pohľadu na druhú svetovú 
vojnu  
špecifikovať oslobodzovaciu taktiku spojencov  



Charakterizovať osobnosti na oboch stranách 

Povojnové usporiadanie sveta Žiak vie: 
charakterizovať nástup demokratizácie v Európe na pozadí začínajúcej 
studenej vojny 
opísať jednotlivé riešenia povojnovej situácie v Európe a vo svete 

Studená vojna Žiak vie: 
na základe dokumentov identifikovať prejavy studenej vojny v jednotlivých 

udalostiach a jej osobitých prejavoch Kórea, Vietnam, Afganistan... 

Pražská jar 1968 Žiak vie: 
opísať udalosti 1968 v kontexte osobností 
charakterizovať situáciu po obsadení ČSR vojskami Varšavského paktu 

Vznik Slovenskej republiky 1993 Žiak vie: 
charakterizovať  vznik republiky po stránke osobností a udalosti v slovenskej 

politike 

Súčasné dejiny Žiak vie: 
opísať zahraničnú a hospodársku politiku novej Európy po páde železnej 
opony, charakterizovať jednotlivé konflikty do roku 2000  
určiť príčiny vojnových konfliktov súčasných dejinách 

 



Charakteristika predmetu 
Predmet ekonomika je predmet, ktorý pomôže žiakom spoznávať tajomstvá hospodárskeho života. 

Má žiakom sprostredkovať potrebné vedomosti, pomocou ktorých získajú základnú orientáciu vo fungovaní 

ekonomického systému spoločnosti a pomôže im orientovať sa v praktickom živote a v konkurenčnom 

trhovom prostredí. 

Žiaci sa obohatia o novú slovnú zásobu ekonomickými výrazmi a naučia sa rozumieť ekonomike.  

Okrem osvojovania vedomostí je cieľom výučby systematické spoznávanie hospodárskeho života. 

Stáva sa základom pre pochopenie narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi 

a javmi, s ktorými sa budú stretávať v každodennom živote. 

Ciele  vyučovacieho predmetu   

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií:  

• sociálnych a personálnych,  

• spoločenských a občianskych,  

• iniciatívnosť a podnikavosť,  

• schopnosť naučiť sa učiť.  

 
Vedie žiaka k:  

• podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

• získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

• utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

• realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

• akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,  

• orientácii v politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec každodenného života,  

• aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,  

• rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,  

• osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých 

podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych 

situáciách na trhu,  

• získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, ktoré 

mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle,  

• uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov 

a postojov,  

• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,  

• vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

Ekonomika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - - 1 1 
spolu - - - 30 30 



• rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie podnikateľskej spôsobilosti Metódy Formy 
žiak má: 

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

- chápať podstatu a princíp podnikania, 
- mať predstavu o pracovných a iných podmienkach 

v odbore, 
- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské 

príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia 
  

 

 

informačno-receptívna /výklad/  

reproduktívna /cvičenia/ 

nastolenie problému 
motivačná výzva 
motivačné rozprávanie 
expozičné monologické – 
vysvetľovanie, popis 
expozičné dialogické – rozhovor 
expozičné sprostredkované - 
beseda 

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

práca s knihou 

 

exkurzia  

Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného poriadku. 

Metódy hodnotenia 
• Podľa spôsobu vyjadrovania:   

o ústne skúšanie 
o písomné skúšanie 

• Podľa počtu skúšaných žiakov:   
o individuálne 
o skupinové 
o hromadné 

• Podľa časového zaradenia:   
o priebežné 
o súhrnné 
o záverečné skúšky 

• Podľa cieľa:  
o formatívne hodnotenie 
o sumatívne hodnotenie 

• Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
o formálne hodnotenie 
o neformálne hodnotenie 

 

Žiak je hodnotený stupňom : 

       výborný     ak dosiahne   90% -100%  
       chválitebný                     89,99%- 75% 
       dobrý        74,99% - 50% 
       dostatočný       49,99% -30% 
       nedostatočný                  29,99% -0% 

Výsledná známka na konci polroka vznikne po zaokrúhlení ako vážený aritmetický priemer zo 

známok, ktoré žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom sa priemer 1,5 zaokrúhľuje na 1, 2,5 na 2, 

3,5  na 3 a 4,5 na 4. Váha tematickej písomky je 3, ústnej odpovede 2, priebežnej písomky 2, aktivity 1. 

Komisionálna skúška má ústnu časť. Z troch otázok bude každá  hodnotená samostatne. Výsledná 

známka je aritmetický priemer  z týchto 3 otázok. 



Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Kolektív autorov: Ekonómia pre učiteľov 
Kolektív autorov: Základy ekonómie a ekonomiky 
Darina Orbánová, Ľudmila Velichová: Maturujem z ekonomiky 
 

 

internetové stránky 
 

Obsahový a výkonový štandard 
4. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek vo sfére peňazí, základné pojmy 
Finančná zodpovednosť 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie potrieb 

Hospodárenie s peniazmi 
 

 

Žiak vie: 
posúdiť význam trvalých životných hodnôt 
zvážiť vplyv peňazí  na vybratie a stanovenie životných 
priorít 
pomenovať základné ľudské hodnoty a potreby 
chápať funkciu peňazí ako prostriedku harmonizácie 
vzťahu životných hodnôt a uspokojovaním životných 
potrieb 
vážiť si hodnotu ľudskej práce 

Banková sústava 
Úloha bánk v ekonomike 

NBS, európska banka 

Obchodné banky 

Vkladové a úverové operácie 
 

Žiak vie: 
vysvetliť vplyv minimálnych rezerv na množstvo peňazí v 
obehu 
vysvetliť vzťah medzi veriteľom  a dlžníkom 
vysvetliť rozdiel medzi peňažným, kapitálovým trhom a 
trhom cenných papierov 
vysvetliť jednotlivé funkcie bánk 
pochopiť ako NBS ovplyvňuje činnosť ostatných bánk 
porovnať ponuku úverov konkrétnych bánk 

Poisťovníctvo 
Funkcie poistenia 

Poisťovacie činnosti 

Sociálne, zdravotné a nemocenské poistenie 

Dôchodkové poistenie 

Žiak vie: 
porovnať rozdiel medzi rôznymi typmi poistenie 
určiť, pre ktoré cieľové skupiny sú určené jednotlivé druhy 
vysvetliť, ako súvisí poistenie s rizikom 
vysvetliť, ako môže podnik obmedziť vnútorné riziká 
vysvetliť rozdiel medzi životným a neživotným poistením 
vysvetliť rozdiel medzi sociálnym a zdravotným poistením 
a poistením komerčným 

Daňová sústava 
Dane, typy daní 

Základné daňové pojmy  

Daňové orgány 

ŠR 

Žiak vie: 
pochopiť vývoj daňovej sústavy 
vysvetliť súvis daní a štátneho rozpočtu 
vysvetliť rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami 
objasniť základné daňové pojmy 

Národné hospodárstvo 
Podstata a ciele 

Štruktúra 
Riadenie 

Žiak vie: 
vysvetliť, čo tvorí ekonomickú základňu NH každej krajiny 
charakterizovať jednotlivé odvetvia NH 
vysvetliť, ako môže ŠR ovplyvniť rozvoj odvetvia alebo 
regiónu 

Hospodárenie podniku 
Náklady 

Výnosy 

Hospodársky výsledok 

Žiak vie: 
vysvetliť na čo slúži kalkulačný vzorec 
definovať náklady 
definovať výnosy 
vypočítať hospodársky výsledok 

 



Charakteristika predmetu 
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií 
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) 
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nim v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre 
život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na 
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu. Jeho výučba je orientovaná do 1. a 2. ročníka 
štúdia. 

Rozvíjajúce ciele a predmetové  kompetencie 
• poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu 

a iniciatívu 
• umožniť im osvojiť si základné komunikačné schopnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie 
v medziľudských vzťahoch 

• vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne 
• pozitívne) správanie 
• umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne 

správanie 
• umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich 

poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 
• spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 

postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a 
viesť s nimi konštruktívny dialóg 

• umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, 
manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť 
základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou  

• rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc a porozumenie 

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, 
náboženstvom, etickými hodnotami a normami 

• umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, 
pravdou a dobrým menom 

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia 
• učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje 

životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré 
znehodnocujú a ohrozujú náš život 

• rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť 
schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka. 

Kompetencie 
Vo vyučovacom predmete etická výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie pre utváranie 

a rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú: 
• mať svoju vlastnú identitu, byť sám sebou a pritom táto zahŕňa v sebe aj prosociálnosť 
• mať pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou  

Etická výchova 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 - - 2 
spolu 33 33 - . 66 



• správanie určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi 
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto môže byť do istej miery nezávislý od tlaku 
spoločnosti 

• obstáť v oblasti komunikácie, prejavenia etikety a úcty voči iným 
• spoznávať hodnoty seba, druhých ľudí, hľadať porozumenie k ich osobe 
• diskutovať o problémových javoch v rodinách 
• rozvíjať základnú tvorivosť v medziľudských vzťahoch 
• vnímať prírodu, pochopiť súvislosť medzi ľudskou činnosťou a životným prostredím 

Stratégia vyučovania 
Etická výchova využíva poznatky z iných oblastí vzdelávania, učí sa vnímať prírodu s úctou, 

citlivosťou, neznečisťovať, ale naopak, chrániť ju, šetriť, byť tolerantný ku všetkým formám života, poznávať 
ju a obdivovať. Jej účinnosť vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým 
dobroprajný, partnerský, priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vzťah k žiakovi. 

Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú 
optimálne podmienky pre budovanie morálneho úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. Postup 
prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza 
poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. 

V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch: 
• senzibilita – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu 
• nácvik v podmienkach triedy 
• reálna skúsenosť – transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi). 

Učiteľ pri tom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, 
metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia ...) V etickej výchove im hovoríme zjednodušene 
– cvičenia, aktivity. 

Pedagóg má k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a 
skúsenosti prenášali do každodenného života (napr. záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie 
článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer – prenos 
z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje. 

Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho 
technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. 

Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou 
napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej 
aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti s odkazom na 
prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej 
hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Súčasťou hodín etickej výchovy sú aj návštevy príležitostných výstav, aktívna účasť na výtvarných 
súťažiach, exkurzie, besedy a pod. 

 Na záver môžeme zhrnúť používanie metód, foriem: 
• motivačné - nastolenie problému, motivačná výzva, pochvala aj trest 
• expozičné monologické – krátke vysvetlenie situácie, monológ žiaka 
• expozičné dialogické – rozhovor (učiteľ - žiaci), hranie rolí (žiaci) 
• expozičné sprostredkované – práca s knihou, s výstrižkami z časopisov 
• fixačné – krátke ústne opakovanie 
• frontálna výučba 
• dramatizácia, zážitkové formy 
• sledovanie DVD 

Hodnotenie predmetu 



Na hodine etickej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné 

hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

Využívame slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, 

písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností kontrolujeme a hodnotíme 

prostredníctvom prezentácie projektov. Na vysvedčení sa pri hodnotení objaví absolvoval – neabsolvoval. 
Komisionálna skúška: 

Žiak vypracuje každý polrok dve písomné práce v písomnej podobe – jednu za každý štvrťrok. Vo 

výslednom hodnotení sa posúdi úroveň prác – rozsah, kvalita vedomostí z danej problematiky  a zároveň 

 úroveň písomného spracovania témy formou slohovej práce či projektu. 

 

Učebné zdroje 
Etická výchova nepoužíva priamo učebnicu žiakmi. Podnety na činnosť nachádza učiteľ 

v metodických a v iných materiáloch, audio a video nahrávkach. Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, 
cieľov a obsahu etickej výchovy.  

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovanie predmety 

občianska náuka, dejepis, slovenský jazyk 

 finančná gramotnosť 

prierezové témy: multikultúrna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia, enviromentálna výchova 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia 
úrovne komunikácie 
pozdrav, otázka, poďakovanie, ospravedlnenie 
prejavenie úcty voči iným v komunikácii 
komunikačné šumy 
chyby a prekážky 

Žiak vie: 
vymenovať druhy komunikácie a jej úrovne 
zvládnuť komunikačné zručnosti, predstavovanie sa, 
pozdrav, poďakovanie, prosbu 
prejaviť úctu voči iným v komunikácii 
zistiť príčiny komunikačných šumov a miesto 
komunikačných prekážok pri nedorozumeniach 

Dôstojnosť ľudskej osoby 

sebapoznanie, sebaúcta, sebahodnotenie, sebaovládanie 
poznanie svojich silných a slabých stránok 
elementy formujúce sebaúctu v školskom veku 
pozitívne hodnotenie druhých v medziľudských vzťahoch 
pozitívne hodnotenie najbližších 
hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných 
reflexia nad dobrom, ktoré od iných prijímame 
pochopenie a akceptovanie ľudí, ktorí majú iný svetonázor 
rešpekt a úcta k postihnutým, starým, chorým 
rozvíjanie základnej tvorivosti 
objavovanie darov prostredníctvom ľudskej tvorivosti 
radosť z tvorivosti 
tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch 

Žiak vie: 
vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaovládanie 
pomenovať prvky podporujúce sebaúctu u žiaka 
chápať svoje silné a slabé stránky a má povedomie 
vlastnej hodnoty a hodnoty iných 
rozoznať elementy formujúce jeho sebaúctu 
vysvetliť dôležitosť pozitívneho hodnotenia druhých v 
medziľudských vzťahoch 
chápať zmysel pozitívneho hodnotenia druhých 
ohodnotiť dobro u iných i v podmienkach záťaže - chorý 
charakterizovať dôvody pre pozitívne hodnotenie iných 
zamyslieť sa nad dobrom, ktoré od iných prijíma 
pochopiť a akceptovať ľudí, ktorí majú iný svetonázor 
rešpektovať postihnutých, starých a chorých 
vysvetliť aké má miesto tvorivosť v medziľudských 
vzťahoch 
vymenovať znaky tvorivého človeka 
chápať, že tvorivosť je potrebná nielen pre vedu a umenie, 
ale aj pre vytváranie medziľudských vzťahov 
vážiť si dobro poskytnuté iným človekom 

Etika sexuálneho života 
počatie a prenatálny život 
zdržanlivosť a vernosť ako prevencia voči pohlavným 
chorobám a AIDS 

Žiak vie: 
prezentovať zásady etiky sexuálneho života 
vysvetliť príčiny a dôsledky pohlavných chorôb a AIDS 
vysvetliť metódy regulácie počatia 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

prirodzené a umelé regulácie počatia 
dôsledky predčasného sexuálneho života 
mravný dopad promiskuitného života 

 

chápať, že aj sexuálny život musí byť integrovaný do 
zdravého životného štýlu, preto je v ňom potrebné 
akceptovať etické prvky ako zodpovednosť, 
sebaovládanie, sebaúctu – úctu k iným 

2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dobré vzťahy v rodine 
rodinné spoločenstvo   a ja.  
očakávania mojich rodičov a ich kompatibilita s mojimi   
očakávaniami. 
pochopenie života mojich rodičov a súrodencov a z toho   
vyplývajúce korigovanie alebo upevnenie správania. 
fungujúca rodina a prevencia voči kriminalite a 
závislostiam. 

Žiak vie: 
vysvetliť dôležitosť rodiny pre život človeka 
vysvetliť jej funkcie 
chápať svoje miesto v rodine a svoj podiel na jej dobrách i 
zlyhávaniach 
chápať život svojich rodičov i súrodencov 
usilovať sa o pozitívny vzťah k starým rodičom a širšej 
rodine 

Filozofické zovšeobecnenie etických zásad 
súvislosť medzi hodnotami a mravnými normami, medzi 
právnymi a mravnými normami.  
svedomie, rozvíjanie morálneho úsudku. 
česť, pravda, poznanie a kultúra ako etická hodnota. 
mravné aspekty národného uvedomenia a demokratického 
občianstva.  
význam prosociálnych vzorov pre výchovu v jednotlivých 
kultúrach 

Žiak vie: 
 vysvetliť termín hodnota a norma a ich vzťah 
dodržiavať všeobecne akceptovateľné mravné normy 
chápať súvislosti medzi normou a hodnotou 

Etika práce, etika a ekonomika  
zamestnanie, povolanie, práca a odpočinok.  
Profesijná etika. 
Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce.  
Pravidlá fair play v ekonomicko-pracovných vzťahoch. 
Etický kódex zamestnanca.  
Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých 
vzťahov  na pracovisku. 

Žiak vie: 
vysvetliť pojem profesijná etika a jej zásady 
definovať pojem etický kódex zamestnanca a vie ho 
vysvetliť a uviesť príklady jeho zásad 
chápať dôležitosť profesijnej etiky 
rozumieť hodnotám súťaživosti a kooperácie na pracovisku 
vytvárať dobré vzťahy na pracovisku 
pri spoločnej práci v škole rešpektovať pravidlá fair play 
rešpektovať autoritu k zadaným úlohám sa stavia 
zodpovedne a na dodržanie slova vynaloží osobnú snahu i 
námahu. 

 



 

Charakteristika predmetu 

Voliteľný predmet viac ako peniaze, rozvíja u žiakov spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre orientáciu v 

súčasnom finančnom svete. Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti, schopnosti a rozvíjať hodnotové 

postoje potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné udalosti v neustále sa meniacom 

ekonomickom prostredí. Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou 

pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a rodiny v spoločnosti, na ktoré mu súčasné rodinné 

prostredie a obsah vzdelávania neposkytuje dostatok podnetov a príležitostí. Obsah vzdelávania a ciele 

vyučovacieho predmetu nadväzujú na Národný štandard finančnej gramotnosti, z ktorého vyplývajú ciele a 

výkonové štandardy. Zaradenie predmetu do vyučovania vytvára predpoklady pre naplnenie Národného 

štandardu finančnej gramotnosti. Škola má možnosť vybrať si, do ktorého ročníka predmet zaradí. Vhodné je 

v jednom ročníku v rámci ISCED 3, rovnako je možné vyučovať predmet ako nepovinný. Výučba bude 

realizovaná s podporou interaktívneho vzdelávacieho portálu, ktorý je prispôsobený potrebám žiakov na 

úrovni ISCED 3. Osvojenie vedomostí a získanie spôsobilostí bude prebiehať formou online aplikácií, 

konkrétnych úloh z reálneho života, hier, cvičení, pracovných listov a aktivít realizovaných s konzultantom z 

finančnej inštitúcie. S podporou on-line vzdelávania bude mať žiak možnosť komunikovať na konkrétne témy 

s tútorom. 

Ciele predmetu 

Predmet rozvíja schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, chápať potrebu zabezpečenia 

peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť, 

plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných životných situáciách.  

Cieľom predmetu finančná gramotnosť je, aby žiak vedel vysvetľovať príčiny a súvislosti z oblasti 

financií, kriticky a selektívne spracovávať informácie, diskutovať o nich a zaujímať k nim stanoviská. Žiak 

dokáže aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete viac ako peniaze, sú pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

potrebných pre osobný rozvoj, spoločenské začlenenie a zamestnanosť a aktívne občianstvo využívané 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

- komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti - kriticky hodnotiť zdroje informácii, vyhľadávať, a 

vytvárať informácie, analyzovať aktuálne životné situácie, zapamätať si podstatné fakty, sprostredkovať 

informácie vhodným spôsobom, správne interpretovať fakty a vyvodzovať z nich závery, vyjadrovať sa 

zrozumiteľne, výstižne prezentovať svoje názory, zdôvodňovať ich, argumentovať a diskutovať na aktuálnu 

tému, chápať význam učenia sa ako sociálneho procesu.  

Finančná gramotnosť 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - - 1 1 
spolu - - - 30 30 



- interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti - zapájať sa do spoločných aktivít, podieľať sa na tímovej 

práci, stanoviť si krátkodobé a dlhodobé ciele, predkladať návrhy, preukázať zodpovednosť za vymedzené 

úlohy a za seba samého, uznávať ľudské práva, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje, niesť 

zodpovednosť za vlastný rozvoj a možnosť aktívneho zapojenia sa do spoločnosti.  

- schopnosť tvorivo riešiť problémy - identifikovať problémy a formulovať ich, kriticky posúdiť informácie, 

zvoliť vhodné informačné zdroje a metódy na riešenie problému, stanoviť kritériá pre voľbu a realizáciu 

vhodného riešenia, operatívne korigovať postupy pri riešení problému, vedieť vyhodnocovať dopady 

uvážených a nerozvážnych rozhodnutí, využívať nadobudnuté poznatky v osobnom živote.  

- podnikateľské spôsobilosti - orientovať sa v rôznych informačných zdrojoch a údajoch a vedieť ich 

využívať, preukázať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, poznať 

podstatu finančného zabezpečenia jedinca, rodiny a spoločnosti, plánovať osobné financie, poznať význam 

podnikania a uplatnenia sa na trhu práce, poznať možnosti a význam ďalšieho vzdelávania. 

- spôsobilosť využívať informačné technológie - vyhľadávať vhodné informačné zdroje z rôznych zdrojov 

v písomnej, grafickej alebo zvukovej forme, informácie evidovať, triediť, spracovávať a prezentovať vhodnou 

formou, efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, byť mediálne gramotný, poznať základy 

informačnej bezpečnosti.  

- spôsobilosť byť demokratickým občanom - formulovať a prezentovať svoje postoje, preukázať 

zodpovednosť za svoje správanie, rozhodnutia zdravie, vyjadriť zodpovedný postoj k životnému prostrediu, 

globálnym ekonomickým problémom a stav spoločnosti ako celku. 

Kompetencie 

Výchovno-vzdelávací proces je orientovaný na rozvoj kľúčových kompetencií: 

 používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách 

 vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu Organizovanie osobných financií a používanie 

rozpočtu na riadenie toku peňazí 

 porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny 

 udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu 

 aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi 

 používanie primeraných stratégií riadenia rizík 

 
Hodnotenie predmetu 

Žiak absolvuje vstupný test  a testy z 1.-10..kapitoly. Testy sú vyhodnocované percentuálne. Pri 

hodnotení testov sa uplatňuje nasledovná stupnica: 

100%  - 90% - 1 

89%    - 80% - 2 

79%    - 75% - 3 

74%    - 70% - 4 

69%    - 0%  - 5 

 
 



Učebné zdroje 

Portál pre učiteľov i žiakov: www.viacakopeniaze.sk 

Učebný materiál pre učiteľov i žiakov: www.vzdelavanie.jaslovensko.sk 

Aktuálne informácie z periodík, materiálov finančných subjektov a internetu. 

 
Obsahové a výkonové štandardy 

1. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Viac ako peniaze 

 peniaze 
 naše príjmy a výdavky 
 riadenie financií 
 ako fungujú banky 
 môj prvý účet v banke 
 ako a čím platíme 
 moderné bankové nástroje 
 existuje niečo iné okrem peňazí? 
 zadĺžiť sa rozumne 
 životné istoty a riziká 

 

Žiak vie 

 vysvetliť vzťah medzi zachovaním životných hodnôt 
a uspokojovaním životných potrieb 

 objasniť funkciu peňazí ako prostriedku na 
zabezpečenie potrieb človeka, rodiny 

 vyjadriť hodnotu vecí ako výsledku práce 
 pomenovať základné charakteristiky bohatstva a 

chudoby vo vzťahu k peniazom 
 popísať fungovanie jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti 
 aplikovať zásady hospodárnosti v životných 

situáciách 
 robiť osobné finančné rozhodnutia na základe 

zváženia alternatív a niesť za ne zodpovednosť 
 nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov 
 vyhľadať a uplatniť nástroje na ochranu 

spotrebiteľov 
 zosúladiť životné potreby jednotlivca a rodiny s 

možnosťami ich zabezpečenia 
 vysvetliť vzdelanostné a pracovné predpoklady z 

hľadiska uspokojovania životných potrieb 
 identifikovať zdroje osobných príjmov 
 opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy a 

možnosti zabezpečenia jedinca a rodiny 
 diskutovať s úspešnými osobnosťami vo finančnej 

oblasti a možnosti inšpirovať sa nimi 
 vypracovať osobný finančný plán a systém 

finančných záznamov 
 popísať spôsob používania rôznych metód platenia 
 uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní 

o nákupe 
 vysvetliť význam a možnosti príspevkov na 

darcovstvo a filantropiu 
 získať základné informácie o jednotlivých druhoch 

spotrebných úverov 
 identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov 

úverov 
 opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so 

zadlžením alebo ako ich zvládnuť 
 diskutovať o možnostiach a význame sporenia 
 vysvetliť možnosti investovania a význam 

investovania a budovania majetku 
 vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad 

finančnými trhmi 
 

http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/


  vysvetliť pojem riziko, vedieť identifikovať základné 
druhy rizík 

 vysvetliť systém zabezpečenia jedinca a rodiny pre 
prípad nepriaznivej situácie a staroby 

 popísať možnosti poistenia a vysvetliť rozdiel medzi 
nimi 

vysvetliť podstatu a význam poistenia. 

 



Charakteristika predmetu 
Predmet fyzika je zameraný na rozvoj kompetencií žiakov tak, aby porozumením podstate javov 

a procesov, vedeli použiť získané poznatky pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované ako 
neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. 

Prírodovedné vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov 
k pochopeniu vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje ich poznatkami užitočnými v každodennom živote aj 
 pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. V odbornom školstve 
má svoje významné miesto, nakoľko  plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre 
odbornú zložku vzdelávania. 

Fyzika sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Poskytuje žiakovi ucelený 
systém poznatkov, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné 
úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problému, aj za pomoci dostupných 
 komunikačných technológií. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu fyzika majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, precíznosť a zodpovednosť. 

Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.  

Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Používajú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Rozvíjajúce ciele  
Základným cieľom fyzikálneho vzdelávania je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na 

správne pochopenie a vysvetlenie prírodovedných javov v okolitom reálnom svete. 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci  

- rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky, 

- chápali, ako rôzne prírodné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi, 

- komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov 
a tabuliek, 

- demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definicií, zákonov, 
teórií, modelov a systému jednotiek SI, 

- vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom, 

- formulovali hypotézy, 

- plánovali vhodný experiment, 

- vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov, 

- organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi, 

- používali vhodné nástroje a techniku na zber dát, 

- vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia. 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na  

- základné tematické  okruhy: 

Mechanika, energia okolo nás, elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta.  

Fyzika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - 2 - - 2 
spolu - 66 - - 66 



 - a na rozširujúce voliteľné moduly: 

Optika a vlastnosti kvapalín a plynov. 

V danom  odbore je obsah zaradený do druhého ročníka po 2 hodiny týždenne.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete fyzika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy 

Metódy Formy 

žiak má: 
-   vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie      

z rôznych zdrojov, 

-  riešiť úlohy zamerané na porozumenie 

a aplikáciu, 

- navrhnúť a prezentovať čo najjednoduchší 
- spôsob riešenia, zdôvodniť ho, 
- spolupracovať pri práci vo dvojiciach alebo 

skupinovej práci pri riešení problémov 
teoretického alebo praktického charakteru. 

informačno-receptívna 

/výklad problémový výklad, 

riešenie problémovej úlohy/ 

reproduktívna /cvičenia/ 

heuristická /riešenie úloh/ 

fixačná-ústne a písomné 

systematizácia poznatkov 

hodina 

základného typu, 

hodina 

precvičovania 

a opakovania, 

laboratórne 

cvičenie, 

exkurzia  

 

 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Fyzika pre študijné odbory SOU 1. - 4. časť 

MFCH tabuľky 

Zbierka úloh z fyziky pre SOŠ 

Internet 

odborné časopisy, knihy 

videokazety, CD 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 

aplikovaná informatika, matematika, a všetky odborné predmety, v ktorých sa zohľadňujú vlastnosti látok 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

didaktický test 

 

5. Hodnotenie predmetu 

Sumatívne: 
 ústne skúšanie, 
 písomné skúšanie - didaktické testy, projekty, referáty, tematické písomky 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet bodov podľa 

náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. 

Žiak je hodnotený stupňom : 



výborný           90% - 100% 
chválitebný      89,9% - 75% 
dobrý               74,9%  - 50% 
dostatočný       49,9%  - 30% 
nedostatočný   29,9%  -  0% 

Formatívne: 
 praktické skúšanie - schopnosť riešenia praktických úloh (meranie, realizácia a vyhodnotenie 

experimentu), 
 priebežné sledovanie : 

⇒ výkonov žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, vrátane  spracovania domácich úloh, 
⇒ aktivity, pozornosti a úsilia žiaka na hodine, 

 zapájanie žiakov ako partnerov do procesu hodnotenia, 
 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré  

žiak dosiahol počas celého polroka . Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia. 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok, ale prihliada sa k dôležitosti a váhe 

jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a tematickej písomky je 2 a váha ostatných známok je 

1.   

     Komisionálna skúška z fyziky je ústna skúška. Žiak si žrebuje 5 otázok. Každá odpoveď bude 

hodnotená samostatne. Výsledná známka je aritmetický priemer  z týchto 5 otázok. 

 
Obsahové a výkonové štandardy 

2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mechanika 
Sila ako vektorová veličina, rôzne druhy síl, výslednica 

síl, meranie sily, pohybový stav telesa,  
hybnosť ako vektorová veličina,  
zákon zotrvačnosti, zákon sily, zákon akcie a reakcie, 

zákon zachovania hybnosti, 
naklonená rovina, 
trenie, 
deformačné účinky sily, Hookov zákon 

Žiak vie: 
správne znázorniť schému javu, v ktorom pôsobia 

rôzne sily, pomenovať sily pôsobiace na teleso, 

odhadnúť veľkosť pôsobiacej sily, 
zostrojiť výslednicu všetkých pôsobiacich síl, 
vysvetliť súvislosti medzi pôsobiacimi silami 

a pohybovým stavom telies, 
správne formulovať Newtonove pohybové zákony  - ich 

význam v praxi, využije veličinu hybnosť a zákon 

zachovania hybnosti, 
vysvetliť užitočnosť naklonenej roviny v každodennej 

praxi, navrhnúť situácie, v ktorých je trenie užitočné 

a v ktorých prekáža, 
charakterizovať jednotlivé druhy deformácií 

Energia okolo nás 
Mechanická práca,  

Energia a jej rôzne formy, 

výkon, 

Žiak vie: 
Kvalitatívne charakterizovať rôzne formy energie, 

vykonať a interpretovať ľubovoľný experiment, 

premeny rôznych foriem energie, 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

energia potravín, 

premeny rôznych foriem energie 
opísať ľubovoľný športový výkon z energetického 

hľadiska, 

riešiť kvalitatívne aj kvantitatívne úlohy súvisiace 

s mechanickou prácou, výkonom, energiou, teplom 

Elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta 
Viditeľné žiarenie, 

ultrafialové žiarenie, 

infračervené žiarenie, 

röntgenové žiarenie, 

rádioaktívne žiarenie, 

atóm a jeho štruktúra, 

ióny a ich vznik 

Žiak vie: 
Kvalitatívne charakterizovať rôzne druhy 

elektromagnetického žiarenia, 

vysvetliť využitie röntgenového  žiarenia v 

zdravotníctve, 

opísať účinky rádioaktívneho žiarenia a spôsoby 

ochrany pred jeho účinkami,  

opísať zloženie atómu, 

vysvetliť vznik iónov z neutrálnych atómov 

Optika 
Svetlo, základné vlastnosti svetla, 

odraz a lom svetla,  

zrkadlá a ich základné body, 

šošovky a ich základné body, 

oko, lupa, ďalekohľad a fotoaparát 

Žiak vie: 
vysvetliť podstatu a základné vlastnosti svetla, 

charakterizovať základné svetelné javy, 

zobraziť predmet zrkadlami a šošovkami, 

vysvetliť činnosť oka ako optickej sústavy 

Vlastnosti kvapalín a plynov 
Tekutiny, a ich vlastnosti 

tlak, tlaková sila, hydrostatický tlak,   

Archimedov zákon, Pascalov zákon, 

plávanie telies v kvapaline, 

povrchová vrstva kvapaliny, 

kapilárna elevácia a kapilárna depresia 

Žiak vie: 
opísať štruktúru kvapalných a plynných látok, 

vysvetliť základné fyzikálne veličiny opisujúce 

vlastnosti kvapalín a plynov, 

vysvetliť základné zákony platné pre kvapaliny a plyny, 

opísať správanie telies v kvapaline, 

charakterizovať javy na rozhraní kvapaliny a pevného 

telesa 

 
 

 



Charakteristika predmetu 
Vyučovací predmet chémia v študijnom odbore 2951 6 výživa a šport prispieva k hlbšiemu a 

komplexnejšiemu pochopeniu prírodných javov a zákonov, k formovaniu pozitívnych vzťahov k životnému 

prostrediu a umožňuje žiakom preniknúť do dejov, ktoré prebiehajú v živej a neživej prírode. 

Cieľom predmetu je predovšetkým naučiť žiakov využívať nadobudnuté chemické vedomosti, spôsobilosti 

a praktické zručnosti v profesionálnom aj osobnom živote. Presvedčiť žiakov, že chemické poznanie má 

význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj odhaľovania 

všeobecných princípov existencie sveta. Presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 

zručností by mali žiaci nadobudnúť v aktívnej učebnej činnosti. 

 

Rozvíjajúce ciele  
 
 Vo vyučovacom predmete chémia sa žiaci vedú k tomu, aby:  

- porozumeli základným chemickým pojmom, symbolom a názvom,  

- pochopili základné predstavy o štruktúre látok, ich stavebných časticiach a vzťahoch medzi štruktúrou 

a vlastnosťami látok, 

- pochopili základy chemického deja a najrozšírenejších typov chemických reakcií, 

- získali prehľad o vlastnostiach a použití látok uplatňujúcich sa v odbore štúdia,  

- si osvojili zásady bezpečnosti a hygieny v chemickom laboratóriu,  

- si osvojili a uplatnili aj v živote zásady aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia, 

- si uplatnili zásady tvorby chemickej symboliky a názvoslovia v praxi,  

- sa správne orientovali v periodickej sústave prvkov, 

- uskutočňovali samostatné jednoduché laboratórne cvičenia podľa písomných návodov,  

- aktívne ovládali základné postupy bezpečnej práce s chemickými látkami,  

- aplikovali prvú pomoc pri poleptaní kyselinou, alebo zásadou, 

- vysvetlili využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a každodennom živote a ich vplyv na 

zdravie človeka a životné prostredie, 

- vysvetlili nevyhnutnosť udržateľného rozvoja a zároveň nadobudnú motiváciu prispieť k dodržiavaniu 

zásad udržateľného rozvoja v osobnom aj pracovnom živote. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 Vo vyučovacom predmete chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií výchovné 
a vzdelávacie stratégie, ktoré umožňujú žiakom: 

Riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

Chémia 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 - - - 2 
spolu 66 - - - 66 



- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 

- korigovať nesprávne riešenie problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 Metódy Formy 

Žiak má: 
- pochopiť prírodné javy a zákony, 

- vyvíjať pozitívne vzťahy k životnému prostrediu, 

- aplikovať teoretické vedomosti a praktické 

zručnosti v profesionálnom a praktickom živote, 

- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie 

z rôznych zdrojov, 

- riešiť úlohy zamerané na porozumenie 

a aplikáciu, 

- spolupracovať pri práci v dvojiciach alebo pri 

skupinovej práci na riešení problémov 

teoretického alebo praktického charakteru. 

motivačný rozhovor 

problém ako motivácia 

motivačná výzva 

heuristický rozhovor 

vysvetľovanie 

výklad  

pozorovanie 

pokus 

projekty 

samostatná práca  

  

 

hodina základného typu 

hodina precvičovania 

a opakovania 

laboratórne cvičenie 

exkurzia 

 

Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 
• písomné skúšanie – didaktický test 
• referáty, projekty 
• praktické cvičenia 
• práca s odbornou literatúrou 
 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 

bodov podľa náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak 

je hodnotený stupňom :  

         výborný          100% - 90% 
         chválitebný      89% - 75% 
         dobrý               74% - 50% 
         dostatočný        49% - 30% 
         nedostatočný    29% -  0% 
 
Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 

ktoré žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 



prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy váha 
(dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha 
ostatných známok je 1.   
 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

1. ADAMKOVIČ, E.: Chémia pre učebné odbory 

SOŠ 

2. KMEŤOVÁ, J. a kol.: Chémia pre 1. roč. gymnázií 

internet 

odborná literatúra 

odborné časopisy 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
biológia, fyzika, informatika 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

      frontálne skúšanie 

      individuálne skúšanie  

      písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď, prezentácia referátu, projektu 

     didaktický test, laboratórny protokol 

 
Obsahové a výkonové štandardy 

1. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

      Atómy a chemické prvky. Periodická sústava 
prvkov 

- Časticové zloženie látok 

- Stavba atómu 

- Nuklidy, izotopy, elektronegativita, ióny 

 

 

 

- Rádioaktivita 

 

 

- Využitie rádioaktivity v praxi 

- Periodická sústava chemických prvkov 

- Práca s periodickou sústavou chemických prvkov 

 

 

- Názvy a značky chemických prvkov 

 

 

Žiak vie charakterizovať časticové zloženie látok. 

Žiak vie popísať stavbu atómu.  

Žiak vie charakterizovať pojmy nuklidy, izotopy, 

elektronegativita a ióny. 

Žiak vie určiť nuklidy, izotopy a ióny. 

Žiak vie v PSP nájsť hodnoty elektronegativity prvkov. 

Žiak vie vysvetliť pojmy rádioaktivita, rádionuklidy, 

prírodná rádioaktivita, doba polpremeny, α,β,ɣ žiarenie,  

umelá rádioaktivita, umelé rádionuklidy, transurány. 

Žiak pozná využitie rádioaktivity v praxi. 

Žiak vie popísať štruktúru periodickej tabuľky. 

Žiak vie určiť číslo valenčnej vrstvy a počet valenčných 

elektrónov prvku podľa jeho postavenia v PSP. 

Žiak vie vyčítať dôležité informácie o prvkoch z PSP.  

Žiak ovláda slovenský, latinský názov a značku 

všetkých prvkov PSP.  

Chemická väzba a štruktúra látok 
- Vznik chemickej väzby 

- Kovalentná väzba - polárna a nepolárna 

 

 
Žiak pozná princíp vzniku chemickej väzby. 

Žiak vie popísať vznik kovalentnej väzby. 

Žiak vie v danej zlúčenine určiť polárnu a nepolárnu 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

- Kovalentná väzba - jednoduchá a násobná 

- Iónová väzba 

- Kovová väzba 

kovalentnú väzbu. 

Žiak vie charakterizovať jednoduchú a násobnú väzbu. 

Žiak vie popísať princíp vzniku iónovej väzby. 

Žiak vie popísať princíp vzniku kovovej väzby. 

Zásady názvoslovia anorganických látok 

- Zásady názvoslovia 

- Názvoslovie oxidov 

- Názvoslovie halogenidov 

- Názvoslovie hydroxidov 

- Názvoslovie bezkyslíkatých kyselín 

- Názvoslovie kyslíkatých kyselín 

- Názvoslovie solí kyselín 

 

Žiak pozná zásady názvoslovia anorganických látok. 

Žiak vie tvoriť názvy a vzorce oxidov. 

Žiak vie tvoriť názvy a vzorce halogenidov. 

Žiak vie tvoriť názvy a vzorce hydroxidov. 

Žiak vie tvoriť názvy a vzorce bezkyslíkatých kyselín. 

Žiak vie tvoriť názvy a vzorce kyslíkatých kyselín. 

Žiak vie tvoriť názvy a vzorce solí kyselín. 

Zmesi a roztoky 

- Chemicky čisté látky 

 

 

 

- Zmesi 

 

 

 

- Oddeľovanie zložiek zmesí 

 

- Roztoky 

 

 

- Vyjadrenie zloženia roztokov 

- Riešenie úloh na zloženie roztokov 

 

Žiak vie definovať chemicky čisté látky. 

Žiak vie rozdeliť chemicky čisté látky.  

Žiak vie k jednotlivým skupinám chemicky čistých látok 

uviesť konkrétny príklad. 

Žiak vie definovať pojem zmes. 

Žiak vie rozdeliť zmesi. 

Žiak vie k jednotlivým skupinám zmesí uviesť 

konkrétny príklad. 

Žiak vie charakterizovať jednotlivé metódy oddeľovania 

zložiek zmesí. 

Žiak vie charakterizovať pojem roztok. 

Žiak vie rozdeliť roztoky.  

Žiak vie k jednotlivým typom roztokov uviesť príklad. 

Žiak pozná vzorce ne vyjadrenie zloženia roztokov. 

Žiak vie vypočítať príklady na zloženie roztokov. 

Chemické reakcie 

- Chemické reakcie a ich zápis 

 

 

- Energetické zmeny pri chemických reakciách 

 

 

 

- Rýchlosť chemických reakcií 

 

 

- Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických 

reakcií 

- Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu 

 

- Základné laboratórne pomôcky 

 

 

Žiak vie charakterizovať pojem chemická reakcia. 

Žiak pozná rozdiel medzi chemickou schémou 

a chemickou rovnicou. 

Žiak vie charakterizovať chemické reakcie z hľadiska 

energetických zmien. 

Žiak vie uviesť príklad k exotermickej a endotermickej 

reakcií.  

Žiak vie charakterizovať rýchlosť chemických reakcií. 

Žiak vie uviesť príklad na rýchlu a pomalú chemickú 

reakciu.  

Žiak vie charakterizovať faktory, ktoré ovplyvňujú 

rýchlosť chemických reakcií. 

Žiak vie vymenovať zásady bezpečnosti v chemickom 

laboratóriu. 

Žiak vie pomenovať pomôcky používané v chemickom 

laboratóriu. 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

- Príprava k laboratórnemu cvičeniu, laboratórny 

protokol 

- Príprava roztokov 

- Stupnica pH 

- pH roztokov 

-  Bronstedova teória kyselín a zásad 

 

- Redoxné reakcie 

 

 

- Elektrochemický rad napätia kovov 

Žiak vie vymenovať základné body laboratórneho 

protokolu. 

Žiak vie pripraviť potrebný roztok. 

Žiak vie charakterizovať stupnicu pH. 

Žiak vie určiť pH roztokov. 

Žiak vie definovať kyseliny a zásady podľa 

Bronstedovej teórie. 

Žiak vie charakterizovať redoxné reakcie. 

Žiak vie charakterizovať pojmy redukcia, oxidácia, 

redukovadlo, oxidovadlo. 

Žiak vie definovať elektrochemický rad napätia kovov. 

Žiak vie podľa elektrochemického radu napätia kovov 

rozdeliť prvky na ušľachtilé a neušľachtilé. 

Elektrochemický rad napätia kovov 

- Vodík 

- Kyslík 

- Uhlík a jeho zlúčeniny 

- Dusík a jeho zlúčeniny 

- Síra a jej zlúčeniny 

- Skleníkový efekt a kyslé dažde 

 

 

 

- Halogény a ich zlúčeniny 

- Kovy a ich využitie, korózia 

 

Žiak vie charakterizovať vodík. 

Žiak vie charakterizovať kyslík. 

Žiak vie charakterizovať uhlík a jeho zlúčeniny. 

Žiak vie charakterizovať dusík a jeho zlúčeniny. 

Žiak vie charakterizovať síru a jej zlúčeniny. 

Žiak vie vysvetliť princíp vzniku skleníkového efektu 

a kyslých dažďov. 

Žiak pozná negatívne dôsledky skleníkového efektu 

a kyslých dažďov. 

Žiak vie charakterizovať halogény a ich zlúčeniny. 

Žiak vie vymenovať kovy, ktoré sa v praxi často 

využívajú. 

Žiak vie charakterizovať koróziu z chemickej stránky. 

Žiak pozná spôsoby prevencie proti korózii. 

Charakteristika a rozdelenie organických zlúčenín 

- Charakteristika a rozdelenie organických zlúčenín 

 

 

- Uhľovodíky dôležité v praktickom živote 

 

Žiak vie charakterizovať organické zlúčeniny. 

Žiak vie rozdeliť organické zlúčeniny. 

Žiak pozná všeobecné vzorce organických zlúčenín. 

Žiak vie charakterizovať uhľovodíky dôležité 

v praktickom živote. 

Biolátky 

- Sacharidy 

 

 

 

 

- Tuky 

 

 

 

- Bielkoviny 

 

Žiak pozná význam sacharidov pre človeka.  

Žiak vie rozdeliť sacharidy podľa počtu 

monosacharidových jednotiek. 

Žiak vie k jednotlivým skupinám sacharidov uviesť 

konkrétne príklady. 

Žiak pozná význam tukov pre človeka. 

Žiak pozná základné stavebné zložky tukov. 

Žiak vie rozdeliť tuky podľa pôvodu a podľa 

konzistencie. 

Žiak pozná význam bielkovín pre človeka. 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

- Vitamíny, enzýmy a hormóny 

Žiak pozná základnú stavebnú jednotku bielkovín. 

Žiak vie uviesť konkrétne bielkoviny . 

Žiak pozná význam vitamínov, enzýmov a hormónov. 

Žiak vie uviesť konkrétne vitamíny, enzýmy a hormóny. 

Žiak pozná funkcie jednotlivých vitamínov, enzýmov 

a hormónov. 

 



 

Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné postupy a metódy riešenia problémov, presne 

formulovať myšlienky a jednoznačne ich zaznamenávať vo formalizovaných zápisoch. Zároveň u žiakov 

rozvíja i schopnosť prezentovať svoje myšlienky a riešenia a primerane ich  esteticky stvárniť. Prudký rozvoj 

informačných technológií zároveň vedie žiakov k neustálemu štúdiu nových poznatkov a potrebe 

sebazdokonaľovania. 

Poznanie princípov informačno-komunikačných technológií a ich cieľavedomého a efektívneho 

používania patrí ku kľúčovým kompetenciám človeka. 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom vyučovania informatiky je u žiakov: 

• vytvorenie primeraného vzťahu k IKT (nepreceňovať možnosti, neodmietať používanie) pri 

riešení problémov,  

• osvojenie si základných pojmov, princípov a postupov informačno-komunikačných technológií 

a pochopenie tendencií vývoja, 

• vytvorenie zručnosti v používaní bežných aplikačných programov na prácu s rôznymi typmi dát,  

• vytvorenie návykov na samostatné a nepretržité samovzdelávanie a zdokonaľovanie, 

• rozvíjať algoritmické myslenie, schopnosť analýzy a syntézy, zovšeobecňovania, 

• rozvíjať kreatívne schopnosti a estetické cítenie, 

• rozvíjať schopnosť kooperácie a spoločnej práce v skupine, 

• rozvíjať potrebu priebežného a celoživotného samovzdelávania, 

• rozvíjať schopnosť hodnotenia a sebahodnotenia, 

• upevňovať rešpektovanie duševného vlastníctva iných, 

• orientovať sa vo vývoji IKT. 

 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Informatika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 - - - 2 
spolu 66 - - - 66 



Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie využívať informačné technológie Metódy Formy 

žiak má: 
- získať základné zručnosti pri práci s PC 

- využívať rôzne informačné zdroje a informácie 

v pracovnom a mimo pracovnom čase 

- vedieť  pracovať s internetom 

- zvýšiť si  úroveň digitálnej gramotnosti 

- využívať efektívne informačné a komunikačné 

technológie 

- využívať možnosť učenia sa formou on-line 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými žiakmi. 

informačno-receptívna /výklad 

problémový výklad, 

riešenie problémovej úlohy/ 

reproduktívna /cvičenia/ 

fixačná-ústne a písomné 

opakovanie/riešenie úloh/ 

projektové úlohy 

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

s prostriedkami IKT 

 

skupinová práca 

  

 
Hodnotenie predmetu 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s klasifikačným poriadkom. Teoretické vedomosti preukazujú 

pri frontálnom overovaní formou ústnych odpovedí a didaktických testov. Pri hodnotení kvantifikovateľných 

odpovedí (testov) sa uplatňuje nasledovná stupnica: 

 - výborný  90,0 %  a viac správnych odpovedí 

 - chválitebný 70,0 %  až 89,9 % správnych odpovedí 

 - dobrý  50,0 % až 69,9 % správnych odpovedí 

 - dostatočný 30,0 % až 49,9 % správnych odpovedí 

 - nedostatočný menej ako 30,0 % správnych odpovedí 

 

 Praktické zručnosti žiaci preukazujú riešením úloh pomocou výpočtovej techniky (osobný počítač), 

prípadne spracovaním projektu, jeho obsahovou náplňou a formálnou úpravou. Projekt spracovávajú 

individuálne alebo v skupine (nutnosť kooperácie a koordinácie) a verejne prezentujú v učebnej skupine. 

Nepredloženie projektu ani v náhradnom termíne sa hodnotí známkou nedostatočný. Vzhľadom na 

nerovnaké východiskové podmienky (rozsah výučby na nižšom stupni, domáce materiálne zázemie) je dôraz 

hodnotenia v prvom ročníku položený na vývoj a zdokonaľovanie vedomostí a zručností žiaka. 
 

 Komisionálna skúška z informatiky má 2 časti: praktickú (riešenie úlohy pomocou výpočtovej techniky – 

osobný počítač) a ústnu. 

Učebné zdroje 
 

Odborná literatúra Iné zdroje 

Kalaš a kol. - Informatika - učebnica pre stredné školy 
Machová – Práca s textom 
Jašková, Šnajder, Baranovič – Práca s internetom 
Lukač, Šnajder – Práca s tabuľkami 
 

PC Revue 
PC Space 
nástenné informatívne PVC tabule: 
základné pojmy,internet, zásady bezpečnej práce 
s internetom, Software, Hardware, Internet – všeobecne, 
Internet – využitie 
prezentácie v PowerPointe 



Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás 
 
– údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, 
digitalizácia, kódovanie, písmo, forma kódovania, 
číselné sústavy, prevody, komprimácia, šifry, 
reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky, zber, 
spracovanie, prezentovanie informácie,  
– textová informácia, kódovanie, jednoduchý, 
formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie 
textov, pokročilé formátovanie, hlavička, päta, štýly, 
automatický obsah,  
– grafická informácia, rastrová, vektorová grafika, 
animovaná grafika, video, kódovanie farieb; grafické 
formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie,  
– číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, 
tabuľkový kalkulátor, bunka, hárok, vzorec, funkcia, 
odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie,  
– zvuková informácia, formáty, aplikácie na nahrávanie,  
spracovanie, konverzie, prehrávanie,  
– prezentácia informácií, aplikácie na tvorbu prezentácií 
snímka, stránka, spôsoby tvorby prezentácií, 
prezentácia informácií na webovej stránke, aplikácie na 
tvorbu webových stránok, hypertext, odkazy, pravidlá 
prezentovania, zásady tvorby prezentácie,  
– vstup a výstup informácie v závislosti od jej typu, 
uchovávanie informácie, typy a limity zariadení,  
– prenos informácií medzi aplikáciami.  
 

Žiak vie: 
– vysvetlia význam pojmov údaj, informácia, digitalizácia, 
kódovanie, šifrovanie, komprimácia,  
– spoznajú princípy kódovania rôznych typov informácie,  
– vysvetlia princíp digitalizácie v závislosti od typu informácie,  
– spoznajú princíp komprimácie dát, používať komprimačný 
program,  
– budú ovládať prevody medzi dvojkovou a desiatkovou 
číselnou sústavou,  
– spoznajú druhy aplikácií na spracovanie informácií (podľa 
typu informácie) a charakterizovať ich typických 
predstaviteľov,  
– vyberú vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie, 
budú vedieť zdôvodniť svoj výber,  
– efektívne použijú nástroje aplikácií na spracovanie 
informácií (podľa typu informácie),  
– spoznajú a budú dodržiavať základné pravidlá (formálne, 
estetické) a odporúčania spracovania rôznych typov 
informácií,  
– spracujú informácie tak, aby sa neznížila ich informačná 
hodnota a informácie boli prístupné, použiteľné a jasné,  
– spoznajú vlastnosti (výhody, nevýhody) bežných formátov 
dokumentov v závislosti od typu informácie,  
– demonštrujú možnosti prenosu častí rôznych typov 
dokumentov medzi rôznymi aplikáciami,  
– použijú jednoduché šifry.  
 

Princípy fungovania digitálnych technológií (DT) 
– základné pojmy, hardvér, softvér, počítač, princíp 
práce počítača, časti počítača von Neumannovského 
typu, ich klasifikácia, vstupné, výstupné zariadenia, typy 
vstupných a výstupných zariadení, parametre 
zariadení,  
– softvér, rozdelenie podľa oblastí použitia, operačný 
systém, základné vlastnosti a funkcie (spravovanie  
zariadení, priečinkov a súborov),  
– počítačová sieť, výhody, architektúra, rozdelenie sietí 
podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).  
 
 

Žiak vie: 
– vymenujú jednotlivé časti počítača von Neumannovského 
typu, spoznajú ich využitie, princíp fungovania a význam,  
– spoznajú približné kapacity jednotlivých druhov pamätí a 
obmedzenia ich použitia,  
– vymenujú a charakterizujú základné prídavné zariadenia,  
– charakterizujú operačný systém a budú ho efektívne  
používať,  
– demonštrujú získavanie informácií o systéme, zariadeniach, 
priečinkoch a súboroch,  
– vysvetlia činnosti operačného systému pri práci so súbormi 
a priečinkami.  
 

Komunikácia prostredníctvom digitálnych 
technológií (DT) 
 
– internet, história, základné pojmy (adresa, URL, 
poskytovateľ služieb, služby, Server-klient, protokol, 
štandard),  
– počítačová sieť, sieťové prvky,  
– služby internetu,  
– neinteraktívna komunikácia, e-pošta, diskusné fórum, 
blog,  
– interaktívna komunikácia, IP telefónia, web–
prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií,  
– netiketa, bezpečnosť na internete,  
– sociálne siete, Web2, digitálna televízia.  
 

Žiak vie: 
– spoznajú princípy fungovania internetu (Klient-server) a 
niektoré jeho služby,  
– spoznajú možnosti Web2,  
– spoznajú princípy a demonštrujú použitie e-pošty na 
konkrétnom klientovi,  
– spoznajú základné princípy a demonštrujú použitie 
interaktívnej komunikácie,  
– využijú služby webu na získavanie informácií,  
– spoznajú rôzne spôsoby vyhľadávania informácie (index, 
katalóg),  
– vytvoria webovú prezentáciu využitím služieb internetu,  
– spoznajú a budú dodržiavať pravidlá netikety,  
 
 



Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 
 
– problém, algoritmus, algoritmy z bežného života, 
spôsoby zápisu algoritmov,  
– etapy riešenia problému, rozbor problému, 
algoritmus, program, ladenie,  
– programovací jazyk, syntax, spustenie programu, 
logické chyby, chyby počas behu programu,  
– pojmy, príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace 
štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, 
množina operácií.  
 

Žiak vie: 
– zanalyzujú problém, navrhnú algoritmus riešenia problému, 
zapíšu algoritmus v zrozumiteľnej formálnej podobe, overia 
správnosť algoritmu,  
– budú riešiť problémy pomocou algoritmov, budú vedieť ich 
zapísať do programovacieho jazyka, vyhľadajú a opravia 
chyby,  
– porozumejú hotovým programom, určia vlastnosti vstupov, 
výstupov a vzťahy medzi nimi, budú vedieť ich testovať a 
modifikovať,  
– budú riešiť úlohy pomocou príkazov s rôznymi 
obmedzeniami použitia príkazov, premenných, typov a 
operácií,  
– použijú základné typy používaného programovacieho 
jazyka,  
– rozpoznajú a odstránia syntaktické chyby, opravia chyby  
vzniknuté počas behu programu, identifikujú miesta programu, 
na ktorých môže dôjsť k chybám počas behu programu.  
 

Informačná spoločnosť 
– informatika (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych 
oblastiach, administratíva, elektronická kancelária, 
vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita, e-
spoločnosť,  
– softvérová firma, pojmy upgrade, registrácia softvéru, 
elektronická dokumentácia,  
– riziká informačných technológií, malvér (pojmy, 
detekovanie, prevencia); kriminalita,  
– etika a právo, autorské práva na softvér, licencia 
(freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, open 
source),  
– e-learning, dištančné vzdelávanie a vzdelávania s 
využitím DT.  
 

Žiak vie 
– spoznajú súčasné trendy DT, ich limity a riziká,  
– spoznajú výhody a možnosti e-vzdelávania a dištančného 
vzdelávania,  
– spoznajú možnosti využitia DT v iných predmetoch,  
– špecifikujú základné znaky informačnej spoločnosti, 
vymedzia kladné a záporné stránky informačnej spoločnosti,  
– charakterizujú jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej 
ochrany (freeware, shareware) a porozumejú, ako sa dajú 
používať,  
– pochopia potrebu právnej ochrany programov,  
– vysvetlia pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské 
práva tvorcov softvéru“, multilicencia,  
– vymenujú jednotlivé typy softvérového pirátstva,  
– charakterizujú činnosť počítačových vírusov, vysvetlia  
– škody, ktoré môže spôsobiť, vysvetlia princíp práce 
antivírusových programov, demonštrujú ich použitie,  
– spoznajú kultúrne, sociálne a zdravotné aspekty používania 
počítačov a služieb internetu.  
 

 



* platí od školského roku 2015/2016 

Charakteristika predmetu 
Predmet je zameraný na rozširovanie komunikačných zručností daného jazyka, aplikáciu 

morfologických, syntaktických a lexikálnych javov. Učebné osnovy predmetu sú rozpracované na 
dvojhodinovú týždennú dotáciu a poskytujú študentom priestor na prehlbovanie komunikačných kompetencií, 
ako aj utvrdzovanie gramatiky a lexiky. 

Ciele 
Vyučovanie predmetu konverzácie z anglického jazyka zabezpečuje, aby si absolventi štvorročného 

štúdia osvojili predovšetkým produktívne zručnosti v cudzom jazyku na úrovni, ktorá im umožní hlavne 
úspešne absolvovať internú časť maturitnej ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný 
a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa môcť úspešne zapájať do spoločenskej praxe. K hlavným cieľom patrí, 
aby žiak dokázal: 

• podať jednoducho formulovaný popis na rôzne témy z oblasti svojho záujmu. 
• pomerne plynule zvládnuť nekomplikované rozprávanie alebo popis ako lineárny sled myšlienok. 
• podrobne popísať zážitky zachytávajúce pocity a reakcie. 
• popísať podrobnosti nepredvídateľných udalostí, napr. nehody. 
• rozprávať príbeh alebo priblížiť obsah knihy alebo filmu a popísať svoje reakcie. 
• popísať svoje sny, nádeje a ambície. 
• popísať udalosti či už skutočné alebo vymyslené. 
• rozprávať príbeh. 
• rozvinúť argumentáciu natoľko dobre, že sa väčšinou dá bez problémov sledovať. Dokázal 

stručne zdôvodňovať a vysvetľovať svoje názory, plány a konanie. 
• predniesť krátke, dopredu nacvičené hlásenie na tému vzťahujúcu sa ku každodenným 

udalostiam v jeho/jej odboru. Aj keď sú oznamy poznamenané veľmi silným cudzím prízvukom a 
intonáciou, sú aj tak celkom zrozumiteľné. 

• s istou mierou sebadôvery komunikovať o rutinných i menej rutinných záležitostiach, ktoré sa 
vzťahujú k jeho/jej záujmom a profesionálnej sfére. Dokázal získať a podať, overiť a potvrdiť si 
informácie, zvládnuť menej bežné situácie a vysvetliť, prečo niečo predstavuje problém. Dokázal 
vyjadriť svoje myšlienky týkajúce sa abstraktných a kultúrnych tém, akými sú filmy, knihy, hudba 
apod. 

• využiť široký register jednoduchého jazyka, aby si poradil(a) s väčšinou situácií, ktoré môžu 
nastať pri cestovaní. Dokázal sa bez prípravy zapojiť do rozhovoru o témach, ktorá mu/ jej sú 
známe, vyjadriť osobné názory a vymieňať si informácie týkajúce sa tém, ktorá sú známe, týkajú 
sa osobných záujmov, alebo každodenného života (rodina, koníčky, cestovanie, aktuálne 
udalosti). 

Žiak je po úspešnom absolvovaní predmetu schopný viesť monológ a dialóg v tematických 
okruhoch: 

• Rodina, vzťahy medzi ľuďmi 
• Kultúra a umenie 
• Športy a hry 
• Bývanie 
• Obchody a služby 
• Starostlivosť o zdravie 
• Cestovanie 
• Vzdelanie 
• Zamestnanie 
• Človek a príroda 
• Veda a technika 
• Človek a spoločnosť 
• Mládež a spoločnosť 

Konverzácia v anglickom jazyku 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - 2/1* 2/1* 2/1* 6/3* 
spolu - 66/33* 66/33* 60/33* 192/96* 



• Jedlo 
• Záľuby, voľný čas a životný štýl 
• Multikultúrna spoločnosť 
• Mestá a miesta 
• Móda 
• Anglicky hovoriace krajiny 
• Komunikácia a jazyky 
• Masmédia 
• Kniha – priateľ človeka 
• Vzory a ideály 
• Slovensko – moja vlasť 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete konverzácia v anglickom jazyku využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 

Jazyková kompetencia  
- ovládať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu 

komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

- používať morfologické tvary a syntaktické modely 
(gramatická kompetencia),  

- ovládať slovotvorbu a funkcie gramatických javov 
(sémantická kompetencia),  

- disponovať zvukovými a grafickými prostriedkami jazyka 
(fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická), 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle; 
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných 

problémových situácií 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný text alebo 

vypočutý text v anglickom jazyku; 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať 

orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 
a štýlu v anglickom jazyku; 

Sociolingvistická kompetencia  
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému 

prejavu druhých; 
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové 

prostriedky pri riešení zadaných úloh; 
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné 

a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú 
spôsobilosť; 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory; 
- správne reagovať v rôznych bežných spoločenských 

komunikačných situáciách,  
- dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o 

druhého, výmena názorov a informácií, vyjadrenie 
obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 
poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa 
priamym príkazom),  

- používať základné bežné frazeologické spojenia, 
príslovia a porekadlá,  

- uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu 
(formálneho, neformálneho). 

Pragmatická kompetencia 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej 

a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
formou on-line. 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo 
činnosti; 

 

motivačné metódy 

- problém ako motivácia  
- motivačná výzva  
- aktualizácia obsahu učiva  
- pochvala, povzbudenia 

a kritika 
 

expozičné metódy 

 

- výkladovo-ilustratívna  
- výkladovo-problémová  
- reproduktívna (čítanie 

a počúvanie s porozumením, 
diskusia, preklad viet, riadené 
písanie a rozprávanie) 

- heuristická  
- tvorba referátu 
- jazykové hry 
- heuristická /riešenie úloh/ 
- rolové hry, simulácie 
- projekty 

 

fixačné metódy 

 

- ústne a pís. opakovanie 
- domáce úlohy 

 

diagnostické metódy 

 

- písomné hodnotenie 
- ústne hodnotenie 

 

 

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

 

práca vo dvojiciach 

 

práca s počítačom 

(príp. iným médiom) 

 

práca s učebnicou 

 

práca s vizuálnou 

predlohou 

 

počúvanie textu 
 s porozumením 
 
práca so slovníkmi 
 
projekt 

 



- štylizovať listy (formálne a neformálne), informačné 
útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 
žiadosť); 

Hodnotenie výsledkov žiakov 
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

⇒ s váhou jedna – hodnotenie sa týka pravidelnej prípravy žiakov na vyučovanie ako 

najvýznamnejšieho činiteľa rozvoja schopností žiaka komunikovať v cudzom jazyku. Žiak má 

možnosť svojou individuálnou aktivitou ovplyvňovať počet týchto známok, a tým aj celkové 

hodnotenie 

⇒ s váhou dva – ústny prejav žiaka v závislosti od obsažnosti a kvality, správnosti a plynulosti 

ústneho prejavu. Zohľadňuje sa tiež schopnosť interakcie žiaka na otázky učiteľa a schopnosť 

argumentácie. 

 

Stupnica klasifikácie: 
výborný ak dosiahne  100%-90%     

chválitebný      89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú jednotlivé skupiny dosiahnuť.  

Komisionálna skúška 

Táto skúška z cudzieho jazyka má jednu časť – ústnu. Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje z úloh 
zložených z troch  úloh, t.j. reakcia na vizuálny alebo textový podnet, schopnosť argumentácie na vybraný 
tematický okruh a riešenie problémovej úlohy.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je aritmetickým priemerom jednotlivých úloh ústnej časti. 

Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

 
Učebné zdroje 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 
prostriedky Ďalšie zdroje 

Billíková a Preložníková. 
2009. Nová maturita – 
základná úroveň. Enigma. 
2009. 
Belán, J. Zmaturuj 
z anglického jazyka 1, 2 

školská tabuľa 
interaktívna tabuľa 
jazyková učebňa 
notebook 
osobný počítač 
audiovizuálna technika (CD 
prehrávač, DVD prehrávač, 
televízor) 
projektor 
tlačiareň 
skener 

učebnica 
monoligválny slovník 
bilingválny slovník 
výkladový slovník 
interaktívne CD 
auditívne a audiovizuálne  
nahrávky na CD, MC, DVD 
a VHS 
mapa SRN a Rakúska 
mapa SR 
pracovné listy 
prezentácie projektov 

internet 
knižnica 
doplnková literatúra 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obsahový a výkonový štandard 

Prerozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov závisí od úrovne a schopností žiakov. 

Za celé štúdium 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moja rodina 
členovia rodiny,  
čo viem  povedať o sebe –životopis, 
rodinný stav, 
naši príbuzní, 

Žiak vie: 
nazvať členov vlastnej rodiny, 
podať informáciu o sebe, predstaviť sa, 
opísať partnerské vzťahy, 
pomenovať svojich príbuzných, 

Kultúra a umenie 
druhy umenia a obľúbená umelec 
televízne programy, hudobné žánre 
obľúbené kultúrne podujatia 
 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať televízne programy a 
hudobné žánre 
ročleniť umenie a opísať obľúbeného umelca 
opísať obľúbené kultúrné podujatia 

Športy a hry 
členenie športov a hier 
prínos športovania 
negatívne vplyvy športovania 

Žiak vie: 
rozčleniť športy a hry 
argumentovať o prínosoch a negatívach športovania 

 
Bývanie 

názvy miestností v byte, 
zariadenie nábytkom, spotrebiče, farby, 
domáce práce, 
výhody bývania v meste a na dedine 

Žiak vie: 
opísať typy domov a bytov, 
vedieť opísať  napr. svoju izbu, 
rozdelenie domácich prác , 
rozprávať o výhodách bývania v meste a na vidieku, 

Obchody a služby 
druhy obchodov a tovarov 
výhody a nevýhody nakupovania v malých a veľkých 
obchodoch 
služby pošty a bánk 
dialóg v obchode 
 

Žiak vie: 
pomenovať druhy obchodov, povedať , č osa v nich dá 
 kúpiť 
popísať výhody a nevýhody nakupovania v rôznych typoch 
obchodov 
popísať služby pôšt a bánk 
viesť dialóg s predavačom 

Zdravie 
názvy častí ľudského tela, 
u lekára – opísať  svoje zdravotné problémy, 
zdravotnícke zariadenia a personál, 
nazvať druhy liečiv a ich užívanie. 
 

Žiak vie: 
vedieť opísať lekárovi svoj zdravotný stav,  
nazvať zdravotnícke zariadenia, 
vybrať si lieky v lekárni a pochopiť ich  užívanie, 
komunikovať v spontánnom, nepripravenom menej 
náročnom prejave, 

Cestovanie 
prečo a jako ľudia cestujú 
dopravné prostriedky –výhody a nevýhody, 
ako sa ubytujem, 
orientácia v meste, 

Žiak vie: 
nazvať jednotlivé dopravné prostriedky, kúpiť si lístok, 
poznať typy ubytovacích zariadení, 
komunikovať na recepcii hotela, 
orientovať sa v meste, opýtať sa na cestu, 

Vzdelanie 
typy škôl, 
organizácia školského roku 
opis vlastnej školy a triedy, 
vyučovacie predmety, 

Žiak vie: 
nazvať typy škôl v SR, 
prezentovať vlastnú školu a odbor, 
pomenovať vyučovacie hodiny, organizáciu vyučovania a 
školského roku 

Zamestnanie 
Povolanie, životopis, žiadosť o prácu, vysnívané povolanie, 
situácia a zamestnanosť na Slovensku 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať rôzne druhy povolaní 
sformulovať životopis 
reagovať pri pohovore o prácu 

Človek a príroda 
Ročné obdobia, počasie, príroda, zvieratstvo v našej 
prírode, obliekanie v ročných obdobiach, farby prírody 
a prírodné živly 

Žiak vie: 
vymenovať a popísať ročné obdobia, počasie 
charakterizovať prírodu okolo nás,  
vymenovať niektoré rastliny a živočíchy 
vymenovať a popísať prírodné katastrofy 

Mládež a jej svet 
Predstava mladých o svete, charakteristika doby a podiel 
mladých na tvorbe, hlavné problémy mladých, čo ich 
zaujíma 

Žiak vie: 
opísať situáciu vo svete a u nás, charakterizovať dobu 
z ich pohľadu a akou mierou sa podieľajú na tvorbe sveta, 
opísať záujmy 
popísať záľuby mladých ľudí, ich výzor a zmýšľanie 
rozprávať o problémoch mladých a ich riešeniach 

Človek a spoločnost 
Správanie, mladí a starí ľudia, priateľstvo a jeho význam, 
charakteristika spoločnosti a vzťahov v nej 

Žiak vie: 
charakterizovať správanie sa mladých a starších ľudí, 
spoločenská etiketa, čo je slušné a čo neslušné 



Veda a technika 
Veda a technika, dnes a v minulosti, rozvoj, nové 
technológie, škodlivosť a prospech z vedy a techniky 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať niektoré vynálezy a ich 
využitie 
porovnať život kedysi a dnes, aké výdobytky vedy 
používame 
popísať negatívne a pozitívne dopady rozvoja vedy 
a techniky 

Stravovanie 
jedlá a nápoje,  
reštauračné zariadenia, 
národné kuchyne, 

Žiak vie: 
orientovať sa v jedálnom lístku, 
osloviť obsluhujúci personál a objednať si, zaplatiť, 
pomenovať jedlá národných kuchýň, 

Záľuby, voľný čas a životný štýl  
Voľný čas 
Záľuby 
Životný štýl 

Žiak vie: 
charakterizovať pojem voľný čas, vymenovať voľno-časové 
aktivity a charakterizovať ich  
popísať individuálne záujmy, rozprávať o svojich záujmoch 
popísať rôzne životné štýly ľudí, charakterizovať zdravý 
životný štýl 

Multikultúrna spoločnosť  
Zvyky a tradície 
Spoločenské problémy 
Sviatky 

Žiak vie: 
porovnať zvyky a tradície u nás a v zahraničí  
definovať pojem rasizmus, navrhnúť riešenia daného 
spoločenského problému 
vymenovať a charakterizovať sviatky, rozprávať o rôznych 
sviatkoch v priebehu roka 

Mestá a miesta  
Rodné mesto 
Obľúbené miesta 
Zaujímavé mestá a miesta vo svete 

Žiak vie: 
rozprávať o rodnom meste 
popísať atrakcie a zaujímavosti obľúbených miest 
rozprávať o zaujímavostiach vybraných miest vo svete 

Móda  
Móda 
Obliekanie 
Počasie a obliekanie 

Žiak vie: 
vyjadriť vlastný názor na módu, vymenovať 
a charakterizovať rôzne druhy oblečenia a doplnkov 
rozprávať o obliekaní v súvise s počasím a ročným 
oblečením 
vyjadriť názor na modeling, módne prehliadky, módne 
časopisy a relácie a ich prínos pre ľudí 

Anglicky hovoriace krajiny  
Anglicky hovoriace krajiny 
Veľká Británia a USA 
Kanada a Austrália 
Zvyky a tradície anglicky hovoriacich krajín 

Žiak vie: 
rozprávať o základných informáciách týkajúcich sa 
anglicky hovoriacich miest  
opísať známe miesta vo VB a USA 
opísať známe miesta v Kanade a Austrálií 
popísať obyvateľov krajiny ich charakteristiky, zvyky 
a tradície 

Slovensko - moja vlasť  
Slovensko a jeho obyvatelia 
Slovensko ako turistická destinácia 
Prezentácia Slovenska 

Žiak vie: 
opísať krajinu a jej obyvateľov, ich zvyky a tradície 
odporučiť cudzincom nejaké miesto krajiny 
prezentovať Slovensko, jeho výhody, zaujímavosti, ale i 
nevýhody 

Komunikácia, jazyky a medziľudské vzťahy 
Komunikácia a jej formy 
Medziľudské vzťahy 
Učenie sa cudzích jazykov 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať formy, spôsoby a prostriedky 
komunikácie 
rozprávať o medziľudských vzťahoch 
rozprávať o dôležitosti učenia sa cudzích 
jazykov, problémoch pri ich učení a ich riešeniach 

Masmédia  
Druhy masmédií a ich charakteristiky 
Porovnanie masmédií 
Dopad masmédií na človeka 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať rôzne typy masmédií, 
definovať hlavnú úlohu masmédií 
porovnať rôzne druhy masmédií 
rozprávať o pozitívnych a negatívnych dopadoch masmédií 

Kniha – priateľ človeka 
Kniha a jej význam pre spoločnosť,  
najznámejší autori britskej a americkej literatúry 

Žiak vie: 
charakterizovať literárne žánre a ich čitateľov 
opísať obľúbenú knihu  
určiť literatúru  

Idoly a celebrity  
Význam idolov, hrdinov a celebrít 
Môj idol 

Žiak vie: 
popísať význam a vplyv idolov a celebrít na život človeka,  
popísať dobré a zlé vlastnosti ľudí, rozprávať o svojom 
idole 



Odborná téma 
Popis odboru, aké pracovné náradie je používané, čo sa 
vyrába a kde prebieha proces výroby, čo je finálny produkt 

Žiak vie: 
Popísať odbor, čo vlastne je predmetom štúdia a ako sa to 
využíva v praxi, popísať čo je finálny výrobok ako aj miesto 
kde výroba prebieha 

 



* platí od školského roku 2015/2016 

Charakteristika predmetu 
Predmet je zameraný na rozširovanie komunikačných zručností daného jazyka, aplikáciu 

morfologických, syntaktických a lexikálnych javov. Učebné osnovy predmetu sú rozpracované na 
dvojhodinovú týždennú dotáciu a poskytujú študentom priestor na prehlbovanie komunikačných kompetencií, 
ako aj utvrdzovanie gramatiky a lexiky. 

Ciele 
Vyučovanie predmetu konverzácie z  Nemeckého   jazyka zabezpečuje, aby si absolventi 

štvorročného štúdia osvojili predovšetkým produktívne zručnosti v cudzom jazyku na úrovni, ktorá im umožní 
hlavne úspešne absolvovať internú časť maturitnej ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj 
odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa môcť úspešne zapájať do spoločenskej praxe. K hlavným 
cieľom patrí, aby žiak dokázal: 

• podať jednoducho formulovaný popis na rôzne témy z oblasti svojho záujmu. 
• pomerne plynule zvládnuť nekomplikované rozprávanie alebo popis ako lineárny sled myšlienok. 
• podrobne popísať zážitky zachytávajúce pocity a reakcie. 
• popísať podrobnosti nepredvídateľných udalostí, napr. nehody. 
• rozprávať príbeh alebo priblížiť obsah knihy alebo filmu a popísať svoje reakcie. 
• popísať svoje sny, nádeje a ambície. 
• popísať udalosti či už skutočné alebo vymyslené. 
• rozprávať príbeh. 
• rozvinúť argumentáciu natoľko dobre, že sa väčšinou dá bez problémov sledovať. Dokázal 

stručne zdôvodňovať a vysvetľovať svoje názory, plány a konanie. 
• predniesť krátke, dopredu nacvičené hlásenie na tému vzťahujúcu sa ku každodenným 

udalostiam v jeho/jej odboru. Aj keď sú oznamy poznamenané veľmi silným cudzím prízvukom a 
intonáciou, sú aj tak celkom zrozumiteľné. 

• s istou mierou sebadôvery komunikovať o rutinných i menej rutinných záležitostiach, ktoré sa 
vzťahujú k jeho/jej záujmom a profesionálnej sfére. Dokázal získať a podať, overiť a potvrdiť si 
informácie, zvládnuť menej bežné situácie a vysvetliť, prečo niečo predstavuje problém. Dokázal 
vyjadriť svoje myšlienky týkajúce sa abstraktných a kultúrnych tém, akými sú filmy, knihy, hudba 
apod. 

• využiť široký register jednoduchého jazyka, aby si poradil(a) s väčšinou situácií, ktoré môžu 
nastať pri cestovaní. Dokázal sa bez prípravy zapojiť do rozhovoru o témach, ktorá mu/ jej sú 
známe, vyjadriť osobné názory a vymieňať si informácie týkajúce sa tém, ktorá sú známe, týkajú 
sa osobných záujmov, alebo každodenného života (rodina, koníčky, cestovanie, aktuálne 
udalosti). 

Žiak je po úspešnom absolvovaní predmetu schopný viesť monológ a dialóg v tematických 
okruhoch: 

• Rodina, vzťahy medzi ľuďmi 
• Kultúra a umenie 
• Športy a hry 
• Bývanie 
• Obchody a služby 
• Starostlivosť o zdravie 
• Cestovanie 
• Vzdelanie 
• Zamestnanie 
• Človek a príroda 
• Veda a technika 
• Človek a spoločnosť 
• Mládež a spoločnosť 

Konverzácia v nemeckom jazyku 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - 2/1* 2/1* 2/1* 6/3* 
spolu - 66/33* 66/33* 60/33* 192/96* 



• Jedlo 
• Záľuby, voľný čas a životný štýl 
• Multikultúrna spoločnosť 
• Mestá a miesta 
• Móda 
• Nemecky hovoriace krajiny 
• Komunikácia a jazyky 
• Masmédia 
• Kniha – priateľ človeka 
• Vzory a ideály 
• Slovensko – moja vlasť 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete konverzácia v Nemeckom jazyku využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 

Jazyková kompetencia  
- ovládať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu 

komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

- používať morfologické tvary a syntaktické modely 
(gramatická kompetencia),  

- ovládať slovotvorbu a funkcie gramatických javov 
(sémantická kompetencia),  

- disponovať zvukovými a grafickými prostriedkami jazyka 
(fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická), 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle; 
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných 

problémových situácií 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný text alebo 

vypočutý text v nemeckom jazyku; 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať 

orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 
a štýlu v nemeckom jazyku; 

Sociolingvistická kompetencia  
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému 

prejavu druhých; 
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové 

prostriedky pri riešení zadaných úloh; 
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné 

a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú 
spôsobilosť; 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory; 
- správne reagovať v rôznych bežných spoločenských 

komunikačných situáciách,  
- dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o 

druhého, výmena názorov a informácií, vyjadrenie 
obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 
poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa 
priamym príkazom),  

- používať základné bežné frazeologické spojenia, 
príslovia a porekadlá,  

- uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu 
(formálneho, neformálneho). 

Pragmatická kompetencia 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej 

a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
formou on-line. 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo 
činnosti; 

 

motivačné metódy 

- problém ako motivácia  
- motivačná výzva  
- aktualizácia obsahu učiva  
- pochvala, povzbudenia 

a kritika 
 

expozičné metódy 

 

- výkladovo-ilustratívna  
- výkladovo-problémová  
- reproduktívna (čítanie 

a počúvanie s porozumením, 
diskusia, preklad viet, riadené 
písanie a rozprávanie) 

- heuristická  
- tvorba referátu 
- jazykové hry 
- heuristická /riešenie úloh/ 
- rolové hry, simulácie 
- projekty 

 

fixačné metódy 

 

- ústne a pís. opakovanie 
- domáce úlohy 

 

diagnostické metódy 

 

- písomné hodnotenie 
- ústne hodnotenie 

 

 

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

 

práca vo dvojiciach 

 

práca s počítačom 

(príp. iným médiom) 

 

práca s učebnicou 

 

práca s vizuálnou 

predlohou 

 

počúvanie textu 
 s porozumením 
 
práca so slovníkmi 
 
projekt 

 



- štylizovať listy (formálne a neformálne), informačné 
útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 
žiadosť); 

Hodnotenie výsledkov žiakov 
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

⇒ s váhou jedna – hodnotenie sa týka pravidelnej prípravy žiakov na vyučovanie ako 

najvýznamnejšieho činiteľa rozvoja schopností žiaka komunikovať v cudzom jazyku. Žiak má 

možnosť svojou individuálnou aktivitou ovplyvňovať počet týchto známok, a tým aj celkové 

hodnotenie 

⇒ s váhou dva – ústny prejav žiaka v závislosti od obsažnosti a kvality, správnosti a plynulosti 

ústneho prejavu. Zohľadňuje sa tiež schopnosť interakcie žiaka na otázky učiteľa a schopnosť 

argumentácie. 

 

Stupnica klasifikácie: 
výborný ak dosiahne  100%-90%     

chválitebný    89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú jednotlivé skupiny dosiahnuť.  

Komisionálna skúška 

Táto skúška z cudzieho jazyka má jednu časť – ústnu. Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje z úloh 
zložených z troch  úloh, t.j. reakcia na vizuálny alebo textový podnet, schopnosť argumentácie na vybraný 
tematický okruh a riešenie problémovej úlohy.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je aritmetickým priemerom jednotlivých úloh ústnej časti. 

Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

 
Učebné zdroje 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 
prostriedky Ďalšie zdroje 

Alexandra Olejarova: Nová 
maturita z nemčiny 
,Bratislava 2009 
Gerhard Horstmann a 
Andrea Kaier: Nemecké 
témy pre nemčinu, Fraus 
1998 
Ivica Lenčová: Cvičebnica 
nemeckého 
jazyka,Bratislava 2012 

školská tabuľa 
interaktívna tabuľa 
jazyková učebňa 
notebook 
osobný počítač 
audiovizuálna technika (CD 
prehrávač, DVD prehrávač, 
televízor) 
projektor 
tlačiareň 
skener 

učebnica 
monoligválny slovník 
bilingválny slovník 
výkladový slovník 
interaktívne CD 
auditívne a audiovizuálne  
nahrávky na CD, MC, DVD 
a VHS 
mapa SRN a Rakúska 
mapa SR 
pracovné listy 
prezentácie projektov 

internet 
knižnica 
doplnková literatúra 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obsahový a výkonový štandard 

Prerozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov závisí od úrovne a schopností žiakov. 

Za celé štúdium 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moja rodina 
členovia rodiny,  
čo viem  povedať o sebe –životopis, 
rodinný stav, 
naši príbuzní, 

Žiak vie: 
nazvať členov vlastnej rodiny, 
podať informáciu o sebe, predstaviť sa, 
opísať partnerské vzťahy, 
pomenovať svojich príbuzných, 

Kultúra a umenie 
druhy umenia a obľúbená umelec 
televízne programy, hudobné žánre 
obľúbené kultúrne podujatia 
 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať televízne programy a 
hudobné žánre 
ročleniť umenie a opísať obľúbeného umelca 
opísať obľúbené kultúrné podujatia 

Športy a hry 
členenie športov a hier 
prínos športovania 
negatívne vplyvy športovania 

Žiak vie: 
rozčleniť športy a hry 
argumentovať o prínosoch a negatívach športovania 

 
Bývanie 

názvy miestností v byte, 
zariadenie nábytkom, spotrebiče, farby, 
domáce práce, 
výhody bývania v meste a na dedine 

Žiak vie: 
opísať typy domov a bytov, 
vedieť opísať  napr. svoju izbu, 
rozdelenie domácich prác , 
rozprávať o výhodách bývania v meste a na vidieku, 

Obchody a služby 
druhy obchodov a tovarov 
výhody a nevýhody nakupovania v malých a veľkých 
obchodoch 
služby pošty a bánk 
dialóg v obchode 
 

Žiak vie: 
pomenovať druhy obchodov, povedať , č osa v nich dá 
 kúpiť 
popísať výhody a nevýhody nakupovania v rôznych typoch 
obchodov 
popísať služby pôšt a bánk 
viesť dialóg s predavačom 

Zdravie 
názvy častí ľudského tela, 
u lekára – opísať  svoje zdravotné problémy, 
zdravotnícke zariadenia a personál, 
nazvať druhy liečiv a ich užívanie. 
 

Žiak vie: 
vedieť opísať lekárovi svoj zdravotný stav,  
nazvať zdravotnícke zariadenia, 
vybrať si lieky v lekárni a pochopiť ich  užívanie, 
komunikovať v spontánnom, nepripravenom menej 
náročnom prejave, 

Cestovanie 
prečo a jako ľudia cestujú 
dopravné prostriedky –výhody a nevýhody, 
ako sa ubytujem, 
orientácia v meste, 

Žiak vie: 
nazvať jednotlivé dopravné prostriedky, kúpiť si lístok, 
poznať typy ubytovacích zariadení, 
komunikovať na recepcii hotela, 
orientovať sa v meste, opýtať sa na cestu, 

Vzdelanie 
typy škôl, 
organizácia školského roku 
opis vlastnej školy a triedy, 
vyučovacie predmety, 

Žiak vie: 
nazvať typy škôl v SR, 
prezentovať vlastnú školu a odbor, 
pomenovať vyučovacie hodiny, organizáciu vyučovania a 
školského roku 

Zamestnanie 
Povolanie, životopis, žiadosť o prácu, vysnívané povolanie, 
situácia a zamestnanosť na Slovensku 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať rôzne druhy povolaní 
sformulovať životopis 
reagovať pri pohovore o prácu 

Človek a príroda 
Ročné obdobia, počasie, príroda, zvieratstvo v našej 
prírode, obliekanie v ročných obdobiach, farby prírody 
a prírodné živly 

Žiak vie: 
vymenovať a popísať ročné obdobia, počasie 
charakterizovať prírodu okolo nás,  
vymenovať niektoré rastliny a živočíchy 
vymenovať a popísať prírodné katastrofy 

Mládež a jej svet 
Predstava mladých o svete, charakteristika doby a podiel 
mladých na tvorbe, hlavné problémy mladých, čo ich 
zaujíma 

Žiak vie: 
opísať situáciu vo svete a u nás, charakterizovať dobu 
z ich pohľadu a akou mierou sa podieľajú na tvorbe sveta, 
opísať záujmy 
popísať záľuby mladých ľudí, ich výzor a zmýšľanie 
rozprávať o problémoch mladých a ich riešeniach 

Človek a spoločnost 
Správanie, mladí a starí ľudia, priateľstvo a jeho význam, 
charakteristika spoločnosti a vzťahov v nej 

Žiak vie: 
charakterizovať správanie sa mladých a starších ľudí, 
spoločenská etiketa, čo je slušné a čo neslušné 



Veda a technika 
Veda a technika, dnes a v minulosti, rozvoj, nové 
technológie, škodlivosť a prospech z vedy a techniky 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať niektoré vynálezy a ich 
využitie 
porovnať život kedysi a dnes, aké výdobytky vedy 
používame 
popísať negatívne a pozitívne dopady rozvoja vedy 
a techniky 

Stravovanie 
jedlá a nápoje,  
reštauračné zariadenia, 
národné kuchyne, 

Žiak vie: 
orientovať sa v jedálnom lístku, 
osloviť obsluhujúci personál a objednať si, zaplatiť, 
pomenovať jedlá národných kuchýň, 

Záľuby, voľný čas a životný štýl  
Voľný čas 
Záľuby 
Životný štýl 

Žiak vie: 
charakterizovať pojem voľný čas, vymenovať voľno-časové 
aktivity a charakterizovať ich  
popísať individuálne záujmy, rozprávať o svojich záujmoch 
popísať rôzne životné štýly ľudí, charakterizovať zdravý 
životný štýl 

Multikultúrna spoločnosť  
Zvyky a tradície 
Spoločenské problémy 
Sviatky 

Žiak vie: 
porovnať zvyky a tradície u nás a v zahraničí  
definovať pojem rasizmus, navrhnúť riešenia daného 
spoločenského problému 
vymenovať a charakterizovať sviatky, rozprávať o rôznych 
sviatkoch v priebehu roka 

Mestá a miesta  
Rodné mesto 
Obľúbené miesta 
Zaujímavé mestá a miesta vo svete 

Žiak vie: 
rozprávať o rodnom meste 
popísať atrakcie a zaujímavosti obľúbených miest 
rozprávať o zaujímavostiach vybraných miest vo svete 

Móda  
Móda 
Obliekanie 
Počasie a obliekanie 

Žiak vie: 
vyjadriť vlastný názor na módu, vymenovať 
a charakterizovať rôzne druhy oblečenia a doplnkov 
rozprávať o obliekaní v súvise s počasím a ročným 
oblečením 
vyjadriť názor na modeling, módne prehliadky, módne 
časopisy a relácie a ich prínos pre ľudí 

Nemecky hovoriace krajiny  
Nemecky hovoriace krajiny 
Nemecko a Švajčiarsko a Rakúsko 
 
Zvyky a tradície nemecky hovoriacich krajín 

Žiak vie: 
rozprávať o základných informáciách týkajúcich sa 
nemecky hovoriacich miest  
opísať známe miesta v Nemecku A Rakúsku 
popísať obyvateľov krajiny ich charakteristiky, zvyky 
a tradície 

Slovensko - moja vlasť  
Slovensko a jeho obyvatelia 
Slovensko ako turistická destinácia 
Prezentácia Slovenska 

Žiak vie: 
opísať krajinu a jej obyvateľov, ich zvyky a tradície 
odporučiť cudzincom nejaké miesto krajiny 
prezentovať Slovensko, jeho výhody, zaujímavosti, ale i 
nevýhody 

Komunikácia, jazyky a medziľudské vzťahy 
Komunikácia a jej formy 
Medziľudské vzťahy 
Učenie sa cudzích jazykov 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať formy, spôsoby a prostriedky 
komunikácie 
rozprávať o medziľudských vzťahoch 
rozprávať o dôležitosti učenia sa cudzích 
jazykov, problémoch pri ich učení a ich riešeniach 

Masmédia  
Druhy masmédií a ich charakteristiky 
Porovnanie masmédií 
Dopad masmédií na človeka 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať rôzne typy masmédií, 
definovať hlavnú úlohu masmédií 
porovnať rôzne druhy masmédií 
rozprávať o pozitívnych a negatívnych dopadoch masmédií 

Kniha – priateľ človeka 
Kniha a jej význam pre spoločnosť,  
najznámejší autori nemeckej a rakúskej literatúry 

Žiak vie: 
charakterizovať literárne žánre a ich čitateľov 
opísať obľúbenú knihu  
určiť literatúru  

Vzory a Ideály  
Význam idolov, hrdinov a celebrít 
Môj idol 

Žiak vie: 
popísať význam a vplyv idolov a celebrít na život človeka,  
popísať dobré a zlé vlastnosti ľudí, rozprávať o svojom 
idole 



Odborná téma 
Popis odboru, aké pracovné náradie je používané, čo sa 
vyrába a kde prebieha proces výroby, čo je finálny produkt 

Žiak vie: 
Popísať odbor, čo vlastne je predmetom štúdia a ako sa to 
využíva v praxi, popísať čo je finálny výrobok ako aj miesto 
kde výroba prebieha 

 
 



Charakteristika predmetu 
Kurz na ochranu života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho zameranie 

musí byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili požadované zručnosti a prehĺbili 
osvojené postoje a návyky. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, 
praktický výcvik a mimo vyučovacia záujmová činnosť žiakov.  Názorné a praktické metódy prevládajú nad 
verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné.  

Obsahové zameranie kurzu je zhodné pre všetky tri formy jeho realizácie – denné dochádzka, 
internátna forma alebo kombinácia predchádzajúcich foriem. Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie 
výstupných vedomostí žiakov v poskytovaní zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu 
ohrozenia materiálnych hodnôt a prírody.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Pri účelových kurzoch a cvičeniach využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 
- rozumieť terminológii a vedieť sa vyjadrovať verbálne 

a neverbálne počas telovýchovnej činnosti, 

- vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, 

športových výsledkoch, 

- poznať základné prostriedky rozvíjania pohyb. 

schopností, mať osvojené primerané množstvo 

pohybových zručností vo vybraných odvetviach 

a vedieť ich uplatniť, 

- zapájať sa do školskej záujmovej a mimoškolskej 

telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti, kde vie 

využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti 

telesnej výchovy a športu a iných predmetov so 

zameraním na zdravý spôsob života a ochranu 

prírody, 

 

 
analýza 
syntéza 
dedukcia 
 
motivačné rozprávanie  
motivačná výzva  
pochvala, povzbudenie, kritika 

monologické (rozprávanie, opis, 
vysvetľovanie)  pozorovanie, 
riešenie praktických úloh, 
cvičenia, hry 

precvičovanie zručností, 

motorický tréning 

 

individuálna práca  

skupinová práca 

žiakov 

  

frontálne vyučovanie 

(frontálna výučba) 

 

demonštrácia a 

pozorovanie 

 

Intrapersonálne a interpersonálne kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 
- vytvárať si vlastnú pohybovú identitu, pohybovú     

gramotnosť a zdravotný status, 

- má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, vie 

sa motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, 

dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si 

odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si 

celoživotné návyky v zmysle aktívneho zdravého 

 
motivačná výzva  
pochvala, povzbudenie, kritika 

riešenie praktických úloh, 
cvičenia, hry 

precvičovanie zručností 
 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

 

demonštrácia a 

pozorovanie 

Kurz na ochranu života a zdravia 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - - -  
spolu - - 18 - 18 



životného štýlu, 

- byť flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia 

vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza, 

- žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom 

zápolení i v živote, uznať kvality súpera 

 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú  v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín 
v každom polroku školského roka raz. Účelové cvičenia sa vykonávajú po triedach, výnimočne po ročníkoch. 
Presný termín určí riaditeľ školy. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou 
schopnosťou plnia primerané úlohy  podľa lekárskeho nálezu. Plán cvičenia určuje ciele a obsah cvičenia, 
priestory na činnosť, zaradenie učiteľov školy do výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj 
prípravu žiakov, materiálno, hygienicko-zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so 
spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy.  

Kurz na ochranu života a zdravia  sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dni po 6 hodín výcviku. 
Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ školy určí vedúceho, termíny, spôsob realizácie a miesto 
konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy učiteľov a účastníkov kurzu, materiálne, 
finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. Účasť žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným 
zdravím sa na kurze zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu. Kurz sa 
organizuje v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami, 
s orgánmi štátnej správy (miestnou vojenskou správou, policajným zborom, útvarmi civilnej ochrany apod.). 
Realizuje sa internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na zamestnanie. Odporúča sa podľa 
možnosti využívať internátny spôsob pobytu na kurze. Kurz organizovaný dennou dochádzkou sa 
uskutočňuje v teréne mimo priestorov školy. Podľa podmienok je možné uvedené spôsoby realizácie kurzu 
aj kombinovať.  

Prehľad výkonových štandardov 
Absolvent má: 

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

• mať prehľad o orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej a humanitárnej 
výchove občanov, 

• mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, 
• mať základné schopnosti pri riešení mimoriadnych situácií alebo udalostí, 
• chrániť prírodu a životné prostredie, 
• mať záujem o športové aktivity podporujúce jeho telesný a zdravotný rozvoj. 

Prehľad a popis obsahových štandardov 
Teoretická príprava  nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v účelových cvičeniach. 

Žiaci sa oboznamujú s právnymi normami, ktoré upravujú povinnosti občanov na ochranu ich zdravia, 
ochranu prírody a obranu vlasti ako aj o organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej 
a humanitárnej výchove. Získajú poznatky o dôležitých medzinárodných dohodách, o poslaní a funkcii 
ozbrojených síl, armády a civilnej ochrany v SR, o najnovších poznatkoch z dopravnej výchovy, zdravovedy 
a ekológie, o technických športoch, sebaobrane, o právnych podmienkach vlastnenia a používania zbrane 
a iných prostriedkov sebaobrany. Teoretická príprava trvá 3 hodiny. 

Praktický výcvik sa zameriava na komplex týchto tematických celkov: 

Zdravotnícka príprava (5 hodín) dopĺňa učivo účelového cvičenia. Žiaci sa zdokonaľujú 
v poskytovaní prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach hadom, popáleninách a priestreloch. Vedia zhotoviť 
improvizované nosidlá a určiť poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb ako je umelé dýchanie, 
kriesenie, stabilizovaná poloha, poleptania chemickými látkami, otravy a omrzliny. 

Mimoriadne udalosti – civilná ochrana (5 hodín) môže byť modelovaný na používanie signálov 
v priebehu činností. Žiaci sa naučia správne reagovať na požiar, výbuch plynu, zával alebo zosuv pôdy, 
letecké nešťastie,    radiačnú haváriu, otravu potravinami a vodou.  



Pobyt v prírode (5 hodín) obsahuje komplex činností spojených s vybudovaním stanového tábora. 
Žiaci sa naučia pripravovať stravu v improvizovaných podmienkach a na provizórnych prostriedkoch, 
vybudovať a označiť trať pre orientačný beh, zrealizovať preteky podľa pravidiel. Sú vedení k ochrane, 
úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. 

Technické činnosti a športy (3 hodiny) sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do 
športových zariadení, kde majú možnosť sledovať ukážky športovej streľby, rádioamatérskej a spojovacej 
činnosti, športového potápania a vodáctva, modelárstva, leteckých športov a parašutizmu, horolezectva 
a týmto sa motivovať k aktívnejšej športovej činnosti. Zároveň získavajú prehľad o náročnosti športových 
výkonov, výkonovej obtiažnosti, pravidlách a zásadách športovej činnosti.     

Mimovyučovacie aktivity Teoretická príprava a praktický výcvik sa odporúčajú spojiť 
s mimovyučovacími aktivitami. Odporúča sa organizovať podľa podmienok aj zdokonaľovací plavecký 
výcvik, rôzne športové súťaže podľa osobitných predpisov.   

 



Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového 
kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Koná sa v rozsahu 5 
vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.  

Žiaci si osvojujú športové a úžitkové spôsoby vybraných športov a pohybových aktivít, na ktoré sú 
v našom regióne podmienky. Zvyšuje sa úroveň ich pohybových schopností, upevňuje sa ich zdravie, 
zvyšuje telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym 
a hodnotenie žiakov je slovné. Presný termín určí riaditeľ školy.    

 
V 1. ročníku štúdia sa organizuje kurz so zameraním na zimné športy: 

zjazdové lyžovanie 
snoubording 
bežecké lyžovanie 
korčuľovanie, hokej, hry na ľade 
zimná turistika 
hry na snehu 

V 2. ročníku štúdia sa organizuje kurz so zameraním na letné športy: 
 plávanie, hry vo vode 
 turistika, základy horskej turistiky a lezenia 
 cykloturistika 
 vodné športy – rafting 
 in-line korčuľovanie 
 pohybové hry 

Výber pohybových aktivít závisí od materiálnych a priestorových pomienok, finančného zabezpečenia, počtu 
žiakov, aktuálneho počasia. 

Kurz pohybových aktivít v prírode 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - - -  
spolu - 15 15 - 30 



 
Charakteristika predmetu 

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov, na rozvíjanie ich 
schopnosti používať matematické myslenie pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou  nielen všeobecného, ale aj odborného vzdelania.  
Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Napomáha 
rozvíjať abstraktné a  analytické myslenie, vedie k zrozumiteľnej a vecnej argumentácii. 

Rozvíjajúce ciele  
Cieľom matematiky je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Vzdelávanie smeruje k tomu, aby 

získali  schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote a vedeli: 

● správne používať matematickú symboliku, znázorňovať vzťahy, 

● čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty  

   obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, 

● používať rôzne reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

● orientovať sa v rovine a priestore, 

● pracovať s návodmi a tvoriť ich, 

● samostatne analyzovať texty úloh, riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať výsledky,  

   vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia. 

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na  tematické  okruhy: Čísla, premenná a počtové výkony 
s číslami; Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy; Geometria a meranie; Kombinatorika, pravdepodobnosť, 
štatistika; Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy Metódy Formy 

žiak má: 
- pochopiť zadanie úlohy a získať informácie potrebné k 

riešeniu,  
- navrhnúť a prezentovať čo najjednoduchší spôsob 

riešenia, zdôvodniť ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými žiakmi. 

-informačno-receptívna /výklad  
 problémový výklad, riešenie  
  problémovej úlohy/ 

 - reproduktívna /cvičenia/ 
 - heuristická /riešenie úloh/ 
 - fixačná /ústne a písomné  
  opakovanie, riešenie úloh/ 

 

frontálne vyučovanie 
 
individuálna práca 
 
skupinová práca 

 
 
 

Matematika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 2 2 2 8 
spolu 66 66 66 60 258 



Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Matematika  pre študijné odbory SOŠ 1. až 6. časť 
MFCH tabuľky 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 1. časť  
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 2. časť 

Internet 
tlač 
CD 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 

informatika, fyzika, chémia a všetky odborné predmety, pri ktorých sú potrebné matematické výpočty 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

písomná práca, didaktický test 

 
Pri písomnom skúšaní  môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať, určitý počet bodov, podľa náročnosti úlohy. 

Výsledná známka sa určuje  podľa počtu % zo získaných bodov.  

Žiak je hodnotený stupňom : 

       výborný     ak dosiahne    100% - 90% 

       chválitebný                     89%- 75% 
       dobrý   74% - 50% 
       dostatočný  49% -30% 
       nedostatočný                  29% -0%  

Formatívne: 
 priebežné sledovanie : 

 výkonov žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, vrátane  spracovania domácich úloh, 
 aktivity, pozornosti a úsilia žiaka na hodine,  
 schopnosti  hľadania  spôsobov  riešenia daného problému. 

 zapájanie žiakov ako partnerov do procesu hodnotenia. 
 
Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok (prihliada sa k dôležitosti a váhe 

jednotlivých známok) a posúdením faktorov a prejavov žiaka, pričom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na 

jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia 

Váha  štvrťročnej písomky je  3, váha tematickej písomky je 2 a váha ostatných známok je jedna. 

 Komisionálna skúška z matematiky má dve časti- písomnú a ústnu. Písomná časť má váhu 2, ústna 1 a výsledná 

známka je vážený aritmetický priemer z týchto známok. 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

       Logika, dôvodenie, dôkazy 
  výrok, hypotéza, negácia výroku, logické spojky a   

       kvantifikátory, operácie s výrokmi, 
 

Žiak vie: 
 určiť negáciu výroku, používať logické spojky,  
 využiť poznatky z výrokovej logiky v rôznych  
   situáciách,  
 pracovať s jednoduchými návodmi, odbornými textami, 
 zovšeobecňovať jednoduché tvrdenia. 

  



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 
 vlastnosti reálnych čísel, intervaly , ich prienik a 

zjednotenie,  
 práca s kalkulačkou při výpočte číselných výrazov, 
 vlastnosti mocnín, aritmetické operácie s mocninami,  
 počítanie smocninami10 priodhade výsledku a 

premenách jednotiek, 
 priama a nepriama úmernosť, percentá,  
 finančná matematika domácnosti, 
 operácie s výrazmi. 

  

Žiak vie: 
 použiť základné poznatky o číselných oboroch, 
 určiť prienik a zjednotenie  množín a  intervalov, 
 používať pri výpočtoch kalkulačku, 
 vyriešiť úlohy s využitím mocnín, odhadnúť výsledok, 
 rozlíšiť a riešiť úlohy na priamu a nepriamu úmernosť, 
 riešiť úlohy na percentá, pracovať s kalkulátorom, 
 využiť základné poznatky z finančnej matematiky,  
   porovnať v jednoduchých prípadoch na základe  
   výpočtu úrokovej miery výhodnosť dvoch pôžičiek, 
 používať operácie pri úpravách výrazov. 

 
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 základné poznatky o lineárnych rovnicích,  
 základné poznatky o lineárnych nerovniciach,  
   riešenie slovných úloh s využitím rovníc  

 

Žiak vie: 
 nájsť všetky riešenia lineárnej rovnice, 
 dosadiť do vzorca, 
 zapísať jednoduché vzťahy opísané slovne pomocou  
    premenných a konštánt, rovností a nerovností, 
  v jednoduchých úlohách vyjadriť neznámu zo vzorca. 

2. ročník 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy 
 sústavy lineárnych rovníc  o 2 neznámych, 
 kvadratická rovnica, metódy jej riešenia, 
 funkcia- definícia, D(f), H(f),  graf, monotónnosť,  
    ohraničenosť, extrémy funkcie,  
 lineárna funkcia - definícia, vlastnosti, graf, 
 kvadratická funkcia- definícia, vlastnosti, graf, 
 kvadratická nerovnica, 
 grafické riešenie rovníc a nerovníc, 
 riešenie slovných úloh s využitím rovníc.  

 

Žiak vie: 
 nájsť všetky riešenia sústavy lineárnych rovníc, 
 nájsť všetky riešenia kvadratickej rovnice, 
 graficky znázorniť hodnoty funkcie danej tabuľkou, 
 nájsť predpis funkcie danej tabuľkou, grafom, 
 z predpisu funkcie určiť vlastnosti funkcie, odčítať  
    veľkosť funkčnej hodnoty, 
 použiť tabuľkový kalkulátor na zostrojenie grafu funkcie 
 graficky vyriešiť rovnicu a nerovnicu, zaznačiť na  
   číselnej osi ich riešenie, 
 aplikovať matematické poznatky pri riešení úloh z  

      praxe. 

 
3. ročník 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Geometria a meranie 
 trojuholník, vlastnosti,  
 zhodnosť a podobnosť trojuholníkov, 
 riešenie pravouhlého trojuholníka: Pytagorova veta, 
 Euklidove vety, goniometrické funkcie, 
 veľkosť uhla v stupňovej a oblúkovej miere, 
 obsah kruhu a jeho časti,  
 obvody a obsahy rovinných útvarov, 
 rovnobežné premietanie, náčrt kvádra, 
 rez kocky rovinou, 
 objem, povrch hranatých kolmých telies, ihlan, valec, 

guľa, kužeľ, zrezaný ihlan, kužel. 
 
 
 

 
 

Žiak vie: 
 rozhodnúť, či sú dva trojuholníky zhodné a podobné, 
 použiť Pytagorovu a Euklidove vety pri výpočtoch, 
 premeniť uhol zo stupňovej do oblúkovej miery a  
   naopak, 
 určiť časti kruhu a vypočítať ich obsah,  
 vypočítať obvody a obsahy rovinných útvarov pomocou 
    Pytagorovej vety a goniometrických funkcií, 
 vypočítať obsah rovinných útvarov rozložiteľných na  
    základné rovinné útvary, 
 v rovnobežnom premietaní načrtnúť kváder, 

jednoduché teleso zložené z malého počtu kvádrov,  
 nakresliť bokorys, pôdorys a nárys jednoduchých 

útvarov zložených z kvádrov, 
 zostrojiť rez kocky rovinou, 
 použiť vzorce na výpočet objemu a povrchu telies, 
 riešiť praktické úlohy zamerané na študijný odbor 

 

 

 

 



4. ročník 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 systém vypisovania možností 
 kombinatorické pravidlo súčtu, súčinu 
 variácie, permutácie, kombinácie bez opakovania 
 klasická definícia pravdepodobnosti 
 grafické spracovanie dát 
 základné vlastnosti štatistického súboru 

       stredná hodnota, modus, medián, rozptyl, smerodajná    
       odchýlka                             

Žiak vie: 
 používať rôzne stratégie zisťovania počtu možností - 

vypisovanie, použitie kombinatorického pravidla súčtu, 
súčinu, 

 riešiť jednoduché úlohy na pravdepodobnosť pomocou    
 klasickej definície pravdepodobnosti, 
 zhromaždiť údaje štatistického súboru, 
 usporiadať hodnoty štatistického znaku, rozdeliť ich do 

intervalov, určiť stredné hodnoty intervalov, 
 vytvoriť tabuľku hodnôt štatistických znakov a ich 

početností, 
 vypočítať charakteristiky úrovne a variability, 
 určiť štatistické charakteristiky zo zadania slovnej 

úlohy, 
 graficky spracovať dáta pomocou vhodného softvéru, 
 aplikovať matematické poznatky a vzťahy pri riešení 

úloh z praxe 

 
 

 



Charakteristika predmetu 
Predmet materiály patrí medzi predmety odborného vzdelávania na danom študijnom odbore.  

Zameraný je na získavanie vedomostí z oblasti surovín a materiálov potravinárskej výroby, ktoré žiaci 
následne využijú v potravinárskej praxi, prípadne v každodennom živote. 

V podrobnejšom ponímaní predmet poskytuje žiakom informácie o hygiene a sanitácii 
v potravinárstve, o uplatňovaní systému HACCP v praxi. Žiaci sa oboznámia s potravinárskou legislatívou, s 
bezpečnosťou práce, ochranou zdravia pri práci, so zásadami ochrany a tvorby životného prostredia. Veľmi 
dôležitou súčasťou tohto predmetu sú informácie o surovinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, o ich 
získavaní, zložení, skladovaní a ďalšom spracovaní. Taktiež sa oboznámia s najdôležitejšími škodcami, 
účinnými opatreniami proti ním a ochoreniami z potravín.  

Absolvovaním tohto predmetu má žiak okrem iného spoznať aj smery a tendencie racionálnej výživy 
v spotrebe potravín. 

Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.  

Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.   

Rozvíjajúce ciele  
Všeobecným cieľom odborného vzdelávania je výchova flexibilného človeka, ktorý vie nadobudnuté 

odborné vedomosti aplikovať v príslušných odboroch praxe, ale ja v každodennom živote. 

Užšie špecifikovaným cieľom odborného vzdelávania je naučiť žiaka správne postupovať a 
adekvátne reagovať na danú situáciu pri výkone budúceho povolania.   

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete materiály využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy 

Metódy Formy 

žiak má: 
- vysvetliť podstatu prírodných javov a metód práce,   

- aplikovať teoretické poznatky do potravinárskej praxe, 

- špecifikovať smery a tendencie racionálnej výživy.  

motivačný rozhovor, motivačná 

výzva, problém ako motivácia,  

heuristický rozhovor, výklad, 

systematizácia poznatkov  

 

hodina základného typu 

 

hodina precvičovania a 

opakovania 

exkurzia 

Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 
• písomné skúšanie – didaktický test 
• referáty, projekty 
• praktické cvičenia 
• práca s odbornou literatúrou 
 

Materiály 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 - - - 1 
spolu 33 - - - 33 



Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet bodov podľa 

náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak je hodnotený 

stupňom :  

         výborný          100% - 90% 
         chválitebný      89% - 75% 
         dobrý               74% - 50% 
         dostatočný        49% - 30% 
         nedostatočný    29% -  0% 
 
Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 

ktoré žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy váha 
(dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha ostatných 
známok je 1.   
Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

     1. DUBOVÁ, G.: Suroviny pre 1. roč. UO cukrár. 

Bratislava. 2005. Expol pedagogika. ISBN 978-80-8091-

353-3  

     2. JURGOVÁ, O. - ÚRADNÍČKOVÁ, J.: Náuka 

o potravinách pre 1. ročník hotelových akadémií. 

Bratislava. 2004. SPN. ISBN 80-10-00543-6  

3. SCHALLER, R. a kol. Potraviny a nápoje 1 pre SOU. 

Bratislava. 1987. SPN  

4. SCHALLER, R. a kol. Potraviny a nápoje 2 pre SOU. 

Bratislava. 1994. SPN. ISBN 80-08-02354-6  

      5. STECOVÁ, E. – POPELKA, P.: Hygiena potravín. 

Bratislava. 2005. Proxima press. ISBN 80-85454-94-7  

 

internet 

tlač 

 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 

biológia, fyzika, chémia 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

     didaktický test 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do štúdia predmetu 
odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby (rastlinná a 

Žiak vie: 
charakterizovať odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

živočíšna výroba)   
produkty poľnohospodárskej prvovýroby 

odvetvia potravinárskeho priemyslu 

hlavné a pomocné suroviny potravinárskeho priemyslu  

základné pojmy (potraviny, požívatiny, živina, rastlinné a 

živočíšne potraviny, bioprodukty, energetická, 

biologická a výživová hodnota, fortifikácia potravín)  

racionálna výživa 

vymenovať produkty rastlinnej a živočíšnej prvovýroby 

uviesť výrobky, ktoré sa vyrábajú z jednotlivých produktov 

prvovýroby 

charakterizovať odvetvia potravinárskeho priemyslu 

vysvetliť význam hlavných a pomocných surovín 

potravinárskeho priemyslu v potravinárskych výrobkoch 

uviesť príklady hlavných a pomocných surovín 

potravinárskeho priemyslu 

definovať základné pojmy v terminológii potravín 

špecifikovať smery a tendencie racionálnej výživy v 

spotrebe potravín 

Zloženie a vlastnosti potravín 
rozdelenie potravín 

zložky potravín 

bielkoviny, aminokyseliny a ich rozdelenie, peptidová 

väzba, rozdelenie bielkovín, vlastnosti bielkovín, výskyt 

bielkovín v potravinách 

tuky (lipidy), rozdelenie tukov, mastné kyseliny a ich 

rozdelenie, vlastnosti tukov, sprievodné látky tukov 

sacharidy, význam sacharidov, triózy, tetrózy, pentózy, 

hexózy, aldózy, ketózy, monosacharidy, 

oligosacharidy, disacharidy, polysacharidy, zložené 

(komplexné) sacharidy, cukry, fotosyntéza, glukóza,   

fruktóza, galaktóza, sacharóza, maltóza, laktóza, škrob 

minerálne látky, makroelementy, mikroelementy, 

esenciálne, toxické a neesenciálne minerálne látky, 

minerály: 

Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cr, I, F, Se 

vitamíny, význam vitamínov, vitamíny rozpustné vo vode a 

v tukoch, hypovitaminóza, avitminóza, 

hypervitaminóza, provitamíny, antivitamíny, reštitúcia, 

fortifikácia, vitamíny: B1, B2, B3 - PP, B6, B12, C, A, D, E, 

K 

špeciálne účinné látky  

enzýmy, význam enzýmov, podmienky aktivity enzýmov, 

rozdelenie enzýmov: hydrolázy, oxidoreduktázy, 

transferázy, lyázy, izomerázy, ligázy 

voda, význam a vlastnosti vody, voda v potravinách 

Žiak vie: 
vymenovať tri skupiny potravín podľa prevládajúcich živín 

v nich  

charakterizovať jednotlivé skupiny potravín 

uviesť konkrétne potraviny, ktoré patria k jednotlivým 

skupinám potravín 

vymenovať zložky potravín 

definovať pojem bielkoviny 

pomenovať základnú stavebnú jednotku bielkovín 

definovať neesenciálne, poloesenciálne a esenciálne 

aminokyseliny 

rozdeliť aminokyseliny podľa zmyslových vlastností 

definovať pojem peptidová väzba 

definovať plnohodnotné a neplnohodnotné bielkoviny, 

jednoduché a zložené bielkoviny 

rozdeliť jednoduché a zložené bielkoviny 

charakterizovať jednotlivé typy jednoduchých a zložených 

bielkovín 

rozdeliť bielkoviny podľa rozpustnosti 

vymenovať vlastností bielkovín 

uviesť príklady potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, 

v ktorých sa nachádzajú bielkoviny 

definovať pojem tuky (lipidy) 

definovať jednoduché, zložené, rastlinné a živočíšne tuky 

uviesť príklady rastlinných a živočíšnych tukov 

vysvetliť rozdiel medzi nasýtenými a nenasýtenými 

mastnými kyselinami 

uviesť príklady nasýtených a nenasýtených mastných 

kyselín 

vymenovať vlastnosti tukov 

definovať sprievodné látky tukov 

vymenovať sprievodné látky tukov 

definovať pojem sacharidy 

pozná význam sacharidov pre človeka 
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charakterizovať triózy, tetrózy, pentózy, hexózy, aldózy, 

ketózy  monosacharidy, oligosacharidy, disacharidy, 

polysacharidy, cukry, zložené (komplexné) sacharidy, 

vysvetliť podstatu a význam fotosyntézy 

zaradiť sacharidy glukózu, fruktózu, galaktózu, sacharózu, 

maltózu, laktózu, škrob medzi monosacharidy, 

disacharidy, oligosacharidy a polysacharidy 

uviesť vlastnosti a výskyt jednotlivých sacharidov v 

potravinách 

definovať pojem minerálne látky 

definovať pojmy makroelementy, mikroelementy, 

esenciálne, toxické a neesenciálne minerálne látky 

vymenovať minerálne látky, ktoré patria medzi 

makroelementy, mikroelementy, esenciálne, toxické  

a neesenciálne minerálne látky 

pozná význam minerálov Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cr, 

I, F, Se pre človeka 

uviesť potraviny, v ktorých sa nachádzajú minerály Na, K, 

Cl, Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cr, I, F, Se  

definovať pojem vitamíny 

pozná význam vitamínov pre človeka 

vymenovať vitamíny rozpustné vo vode a v tukoch 

definovať pojmy hypovitaminóza, avitminóza, 

hypervitaminóza, provitamíny, antivitamíny, reštitúcia, 

fortifikácia 

pozná triviálne názvy, výskyt v potravinách a prejavy 

avitaminózy vitamínov B1, B2, B3 - PP, B6, B12, C, A, D,  

E, K 

uviesť príklady antivitamínov 

pozná význam špeciálne účinných látok prítomných v 

potravinách pre človeka 

uviesť špeciálne účinné látky pridávané do potravín 

definovať pojem enzýmy 

pozná význam enzýmov pre človeka a pre technológie 

potravinárskeho priemyslu 

pozná podmienky od ktorých závisí aktivita enzýmov 

pozná základné skupiny enzýmov a nimi katalyzované 

reakcie  

pozná význam vody v tele človeka a v potravinárskom 

priemysle 

vymenovať vlastnosti, ktoré charakterizujú kvalitnú vodu 

používanú v potravinárstve 

pozná percentuálne zastúpenie vody v niektorých 

potravinách (múka, mlieko, sušené mlieko, syry, ovocie, 

zelenina, zemiaky, med, džem, maslo, margarín) 
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Akostné znaky surovín 
normy akosti, slovenské technické normy (STN), 

podniková norma (PN) 

zákon o potravinách 

potravinový kódex SR 

HACCP 

subjektívne a objektívne metódy hodnotenia surovín 

senzorické hodnotenie surovín, senzorická 

(organoleptická) akosť suroviny 

analytické hodnotenie surovín 

mikrobiologické hodnotenie surovín 

fyzikálno-chemické a biologické znehodnocovania surovín,  

skladovanie surovín: preberanie a ošetrovanie surovín, 

sklady surovín, zásady správneho skladovania, 

záručné lehoty surovín  

 

Žiak vie: 
definovať pojem normy akosti 

vysvetliť rozdiel medzi slovenskými technickými normami 

(STN) a podnikovou normu (PN) 

zreprodukovať o čom v základných bodoch pojednáva 

zákon o potravinách  

zreprodukovať o čom v základných bodoch pojednáva 

potravinový kódex 

pozná základné členenie potravinového kódexu na časti a 

hlavy  

zreprodukovať o čom pojednávajú všetky tri časti 

potravinového kódexu 

definovať HACCP 

vysvetliť podstatu piatich častí HACCP 

uviesť príklad na subjektívnu a objektívnu metódu 

hodnotenia potravín 

vysvetliť podstatu senzorického hodnotenia surovín  

charakterizovať 4 hlavné znaky organoleptickej akosti 

surovín 

vysvetliť podstatu analytického hodnotenia surovín  

charakterizovať vlastnosti surovín, ktoré sa pri analytickom 

(laboratórnom) hodnotení zisťujú 

vysvetliť podstatu mikrobiologického hodnotenia surovín 

uviesť príčiny a dôsledky fyzikálno-chemického 

a biologického znehodnocovania surovín 

pozná postup pri preberaní a ošetrovaní surovín  

vymenovať kritéria pre správne fungovanie skladov surovín 

vymenovať typy skladov podľa ich teploty a vlhkosti 

vymenovať potraviny, ktoré sa musia skladovať v suchých, 

chladných a chladených skladoch 

vymenovať zásady správneho skladovania surovín 

definovať pojem záručná lehota surovín 

Hygiena potravín a odpadové hospodárstvo 
bezpečnosť práce: hygienické požiadavky na pracovníkov, 

sanitácia v potravinárstve (dezinfekcia, 

dezinsekcia, deratizácia) 

alimentárne nákazy a otravy  

ochorenia a otravy z potravín mikrobiálneho pôvodu (týfus, 

paratýfus, bacilárna úplavica, infekčná hepatitída, 

toxikózy, salmonelová otrava, stafylokokové toxíny, 

botulizmus),  

príčiny ochorení nebakteriálneho pôvodu 

mykotoxikózy a otravy plesňovými jedmi (alfatoxíny a 

ochratoxíny)  

pôvodcovia helmintóz (pásomnicu dlhočlánkovú, 

Žiak vie: 
vymenovať požiadavky, ktoré musia spĺňať pracovníci v 

potravinárstve z ohľadom na bezpečnosť práce 

vymenovať činnosti, ktoré zahŕňa sanitácia v 

potravinárstve 

vysvetliť pojmy dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 

vymenovať príčiny alimentárnych nákaz 

vysvetliť pojmy alimentárne nákazy a otravy 

popísať ochorenia týfus, paratýfus, bacilárna úplavica, 

infekčná hepatitída, toxikózy, salmonelová otrava, 

stafylokokové toxíny, botulizmus 

uviesť príčiny ochorení nebakteriálneho pôvodu 

uviesť zdroje a dôsledky napadnutia potravín alfatoxínmi a 
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pásomnicu bezbrannú, pásomnicu pečeňovú, škulovca 

širokého, škrkavku detskú, mrle, svalovca) 

antropozoonózy (bovinnú tuberkulózu, brucelózu, antrax, 

toxoplazmózu, slintačku, tularémiu)  

ochorenia spôsobené cudzorodými látkami v potravinách 

alergie na potraviny  

odpadové hospodárstvo 

zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch 

základné pojmy v odpadovom hospodárstve (odpad, 

biologický odpad, nakladanie s odpadom, zhodnocovanie 

odpadu, zneškodňovanie odpadu, zber odpadu)  

ciele odpadového hospodárstva 

povinnosti právnických a fyzických osôb 

ochratoxínmi 

vysvetliť pojmy helmintózy a antropozoonózy  

charakterizovať pôvodcov helmintóz (pásomnicu 

dlhočlánkovú, pásomnicu bezbrannú, pásomnicu 

pečeňovú, 

škulovca širokého, škrkavku detskú, mrle, svalovca)    

charakterizovať antropozoonózy (bovinnú tuberkulózu, 

brucelózu, antrax, toxoplazmózu, slintačku, tularémiu)  

vymenovať cudzorodé látky v potravinách spôsobujúce 

ochorenia 

uviesť príklady potravín, na ktoré môžu byť ľudia s veľkou 

pravdepodobnosťou alergický 

uviesť prejavy alergénov z potravín u človeka 

definovať pojem odpadové hospodárstvo 

vymenovať body o ktorých hovorí zákon o odpadoch 

definovať základné pojmy (odpad, biologický odpad, 

nakladanie s odpadom, zhodnocovanie, odpadu, 

zneškodňovanie odpadu, zber odpadu) 

vymenovať ciele odpadového hospodárstva 

vymenovať povinnosti, ktoré musia dodržiavať právnické a 

fyzické osoby 

 



Charakteristika predmetu 
Odborný predmet mikrobiológia v študijnom odbore 2951 M výživa a šport poskytuje žiakom základné 

poznatky o morfológii anatómii, fyziológii a systematike mikroorganizmov, o možnostiach využitia činnosti 
baktérií, plesní a kvasiniek v potravinárskom priemysle, pri izoláciách, premenách a zušľachťovaní surovín.  

Žiaci sa oboznámia s vplyvom vody, ale aj iných vonkajších činiteľov na fyziologické vlastnosti 
mikroorganizmov. 

Žiaci získajú vedomosti o rozkladnej činnosti a patogenite mikroorganizmov a o vzťahoch medzi 
mikroorganizmami a ich životným prostredím. 

Mikrobiológia taktiež poskytuje poznatky o alimentárnych nákazách vzniknutých konzumáciou 
mikrobiálne narušených požívatín, ale aj poznatky o spôsoboch vylúčenia negatívnych vplyvov 
mikroorganizmov na potravinárske výrobky a teda o zabezpečení zdravotnej a hygienickej neškodnosti 
potravín.  

V 3. ročníku je zahrnutá mikrobiologická kontrola potravín a základné hodnotenie potravín v rámci EÚ. 
Učebné osnovy sú stavané na získanie prehľadu o žiaducich a nežiaducich mikroorganizmoch a ich 
identifikáciu v potravinách. 

Súčasťou učiva sú laboratórne cvičenia, na ktorých žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti 
z prípravy preparátov a mikroskopovania. Žiaci sa oboznámia s laboratórnou a prevádzkovou propagáciou 
čistých mikrobiálnych kultúr a ich praktickým využitím v príslušných výrobných zameraniach potravinárskeho 
priemyslu. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania mikrobiológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujú sa také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, 
podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe 
sa využíva metóda výkladu, motivačného a heuristického rozhovoru, preferuje sa práca s učebnicami, 
odbornou literatúrou a odbornými časopismi, počítačom, dôraz sa kladie na získavanie praktických zručností 
pri práci v mikrobiologickom laboratóriu. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu mikrobiológia 
prepojenie teoretického a praktického poznávania. 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne 
metódy a prostriedky hodnotenia  

Vyučujúci vedie žiakov k aktívnej práci, samostatnému štúdiu, k orientácii v odbornej literatúre 
a k ďalšiemu samovzdelávaniu s ohľadom na dôležitosť potravinárskej mikrobiológie ako vedy. 

 

Rozvíjajúce ciele  

Cieľom predmetu mikrobiológia v študijnom odbore 2951 M výživa a šport je poskytnúť žiakovi základné 
teoretické vedomosti o mikroorganizmoch ako aj možnosti ich využitia v praxi. 

 Podstatné je, aby si žiak uvedomil dôležitú úlohu mikrobiológie vo výrobných potravinárskych procesoch, 
osvojil si správne hygienické návyky, ktoré sa musia nevyhnutne dodržiavať pri výrobe trvanlivých, chutných 
a zdravotne vyhovujúcich výrobkov, čím sa zabráni vzniku alimentárnych nákaz z požívatín. 

Cieľom predmetu je aj rozvíjanie praktických zručností a návykov, ktoré dokáže uplatniť v praxi. 

 

 
 

Mikrobiológia 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - 2 2 - 4 
spolu - 66 66 - 132 



Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete mikrobiológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 

- korigovať nesprávne riešenie problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 Metódy Formy 

Žiak má: 
- popísať morfológiu a anatómiu mikroorganizmov. 

- vysvetliť fyziológiu mikroorganizmov, 

- zatriediť mikroorganizmy do systému, 

- pripraviť natívny preparát mikroorganizmov 

k mikroskopovaniu, 

- poznať využitie mikroorganizmov 

v potravinárskom priemysle, 

- poznať alimentárne nákazy z požívatín, 

- poznať spôsoby prevencie negatívnych vplyvov 

mikroorganizmov v potravinách, 

- vedieť v praxi participovať na výrobe zdravotne 

a hygienicky neškodných potravín, 

- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie 

z rôznych zdrojov, 

- riešiť úlohy zamerané na porozumenie 

a aplikáciu, 

- spolupracovať pri práci v dvojiciach alebo pri 

skupinovej práci na riešení problémov 

teoretického alebo praktického charakteru. 

motivačný rozhovor 

problém ako motivácia 

motivačná výzva 

heuristický rozhovor 

vysvetľovanie 

výklad 

pozorovanie 

pokus 

projekty 

samostatná práca  

 

hodina základného typu 

hodina precvičovania 

a opakovania 

laboratórne cvičenie 

exkurzia 

 

Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 
• písomné skúšanie – didaktický test 
• referáty, projekty 



• praktické cvičenia 
• práca s odbornou literatúrou 
 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 

bodov podľa náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak 

je hodnotený stupňom :  

         výborný          100% - 90% 
         chválitebný      89% - 75% 
         dobrý               74% - 50% 
         dostatočný        49% - 30% 
         nedostatočný    29% -  0% 
 
Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 

ktoré žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy váha 
(dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha ostatných 
známok je 1.   

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

1. TVRDOŇ, M.: Biológia II pre 2. ročník SPŠP 

(všeobecná mikrobiológia). Bratislava: Vydavateľstvo 

technickej a ekonomickej literatúry, 1988 

2. TVRDOŇ, M.: Mikrobiologické laboratórne cvičenia 

pre 2. ročník SPŠP všetkých študijných odborov.  

Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej 

literatúry, 1979. 

3. OBERNAUEROVÁ, M. – GBELSKÁ, Y.: Cvičenia 

z mikrobiológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 

ISBN 80-223-1352-1 

internet 

odborná literatúra 

odborné časopisy 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
biológia, chémia 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

      frontálne skúšanie  

individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď, prezentácia referátu, projektu 

      didaktický test, laboratórny protokol 

Obsahové a výkonové štandardy 
2. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do mikrobiológie a mikrobiologických  



Obsahový štandard Výkonový štandard 

laboratórnych cvičení 
- História a rozdelenie mikrobiológie 

 

 

- Mikrobiologické laboratórium 

 

- Zásady bezpečnosti pri práci, hygiena 
a sanitácia 

 

 

- Laboratórny protokol 

 

- Pozorovanie mikroorganizmov 
 

 
Žiak vie chronologicky charakterizovať históriu 

mikrobiológie. 

Žiak vie rozdeliť mikrobiológiu podľa rôznych kritérií. 

Žiak vie popísať vybavenie mikrobiologického 

laboratória. 

Žiak vie vymenovať zásady bezpečnosti pri práci. 

Žiak vie charakterizovať spôsoby hygieny a sanitácie 

v mikrobiologickom laboratóriu. 

Žiak vie vymenovať jednotlivé body laboratórneho 

protokolu. 

Žiak vie vypracovať laboratórny protokol z vlastného 

pozorovania mikroorganizmov. 

Morfologické znaky a vlastnosti 
mikroorganizmov 
- Mikroorganizmy a ich zaradenie v živej 

sústave 

- Ultramikroorganizmy a ich pestovanie 

 

- Baktérie 

 

 

 

- Pozorovanie baktérií 

 

 

- Sinice a huby 

- Kvasinky 

- Pozorovanie pekárenských kvasiniek 

 

 

- Plesne 

 

 

 

- Pozorovanie plesní 

 

- Prvoky 

 

 

 

Žiak vie zaradiť mikroorganizmy v živej sústave. 

Žiak vie vymenovať a charakterizovať ultraorganizmy. 

Žiak pozná spôsoby pestovania ultraorganizmov. 

Žiak vie popísať stavbu bakteriálnej bunky. 

      Žiak vie rozlíšiť a charakterizovať tvary    bakteriálnych 

buniek. 

     Žiak vie vysvetliť premenlivosť tvarov baktérií. 

     Žiak vie pripraviť preparát z kultúry baktérií. 

     Žiak vie svoje pozorovanie zaznamenať do 

laboratórneho protokolu. 

Žiak vie charakterizovať sinice a huby. 

Žiak vie popísať stavbu kvasinkovej bunky. 

Žiak vie pripraviť preparát z kultúry pekárenských 

kvasiniek. 

Žiak vie svoje pozorovanie zaznamenať do protokolu. 

Žiak vie popísať morfologickú stavbu plesní. 

Žiak vie vysvetliť spôsoby rozmnožovania plesní 

Žiak vie vymenovať a charakterizovať najvýznamnejšie 

rody plesní. 

Žiak vie pripraviť preparáty z plesní. 

Žiak vie zaznamenať svoje pozorovania do protokolu. 

Žiak vie popísať stavbu bunky u prvokov. 

Žiak vie vymenovať a charakterizovať niektoré dôležité 

prvoky. 

Chemické zloženie mikroorganizmov 
- Voda a biogénne prvky 

 

- Bielkoviny a nukleové kyseliny 

 

 

Žiak pozná význam vody a biogénnych prvkov 

v mikroorganizmoch. 

Žiak vie popísať bielkoviny. 

Žiak vie uviesť zastúpenie bielkovín v jednotlivých 
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- Sacharidy, lipidy a pigmenty 
 
 
 

- Farbenie zásobných látok - glykogénu 

a bielkovín 

 

 

 

 

- Farbenie volutínu 

 

 

- Vitálny test 

 

typoch mikroorganizmov. 

Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi DNA a RNA. 

Žiak pozná význam nukleových kyselín 

v mikroorganizmoch. 

Žiak vie vysvetliť význam sacharidov, lipidov 

a pigmentov v mikroorganizmoch. 

Ži vie rozdeliť sacharidy, lipidy a pigmenty na základné 

skupiny.  

Žiak vie pripraviť preparát z kultúry kvasiniek a zafarbiť 

ho. 

Žiak vie dokázať rozpustnosť glykogénu. 

Žiak vie výsledky pozorovania zaznamenať do 

protokolu. 

Žiak vie zafarbiť preparát z kvasiniek. 

Žiak vie výsledky pozorovania zaznamenať do 

protokolu. 

Žiak vie na kultúre kvasiniek uskutočniť vitálny test. 

Žiak dokáže na preparáte kvasiniek určiť živé a mŕtve 

bunky. 

Fyziologické vlastnosti mikroorganizmov 
- Fyziológia a metabolizmus mikroorganizmov 

 

 

 

 

- Energetický metabolizmus 

 

 

 

 

 

- Enzýmy, ich názvoslovie a triedenie 

 

 

 

- Enzýmová činnosť mikroorganizmov 

 

 

 

 

 

- Fyziológia rastu a rozmnožovania 

mikroorganizmov, rastová krivka 

 

 

 

Žiak vie charakterizovať životné procesy 

mikroorganizmov. 

Žiak vie popísať 2 základné procesy metabolizmu. 

Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi autotrofnými 

a heterotrofnými mikroorganizmami. 

Žiak vie charakterizovať energetické procesy 

v mikroorganizmoch. 

Žiak vie popísať spôsob získavania energie 

u mikroorganizmov. 

Žiak vie popísať uvoľňovanie energie a jej rozvoz 

v bunke mikroorganizmov. 

Žiak vie definovať enzýmy. 

Žiak vie popísať zloženie enzýmov. 

Žiak vie uviesť prehľad triedenia najdôležitejších 

enzýmov. 

Žiak vie rozdeliť enzýmy podľa vzťahu k substrátu 

a podľa miesta pôsobenia. 

Žiak vie vymenovať skupiny mikroorganizmov podľa 

enzymatickej činnosti. 

Žiak vie uviesť uplatnenie enzymatickej činnosti 

mikroorganizmov v priemysle. 

Žiak vie uviesť metódy pozorovania rastu 

a rozmnožovania mikroorganizmov. 

Žiak vie definovať rastovú krivku. 

Žiak vie popísať fázy rastovej krivky. 
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- Fyziológia rozmnožovania mikroorganizmov. 

Nepohlavné rozmnožovanie 

- Pohlavné rozmnožovanie mikroorganizmov 

 

Žiak vie popísať nepohlavné spôsoby rozmnožovania 

mikroorganizmov. 

Žiak vie popísať spôsoby pohlavného rozmnožovania 

mikroorganizmov. 

Základy genetiky mikroorganizmov 
- Základné genetické pojmy 

 

- Prenášanie genetických informácií 

 

- Mutácie a mutačné šľachtenie 
 

 

Žiak vie vysvetliť základné genetické pojmy. 

Žiak vie objasniť molekulové základy dedičnosti. 

Žiak vie popísať prenášanie genetickej informácie. 

Žiak vie vysvetliť transkripciu a transláciu. 

Žiak vie vysvetliť pojem mutácie. 

Žiak vie charakterizovať základné skupiny mutácii. 

Žiak vie vysvetliť mutačné šľachtenie. 

Vplyv vonkajších činiteľov na fyziologické 
vlastnosti mikroorganizmov 
- Chemické činitele prostredia - C, N, 

minerálne látky, rastové látky, voda 

- Chemické činitele prostredia - pH, oxidačno-

redukčné podmienky, toxické látky 

 

 

- Fyzikálne a biologické činitele prostredia 
 

 
 

Žiak vie charakterizovať chemické činitele. 

Žiak vie popísať vplyv činiteľov na mikroorganizmy. 

Žiak vie rozdeliť mikroorganizmy podľa ich vzťahu 

k molekulárnemu kyslíku. 

Žiak vie popísať vplyv toxických látok na 

mikroorganizmy. 

Žiak vie charakterizovať fyzikálne a biologické činitele 

vplývajúce na mikroorganizmy. 

Význam mikroorganizmov v prírode a pre 
človeka 
- Význam mikroorganizmov v prírode a pre 

človeka 

 

 

 

- Vzájomné vzťahy mikroorganizmov 

- Obeh látok v prírode 

 

- Alkoholové a octové kvasenie 

 

- Mliečne, maslové a citrónové kvasenie 

 

 

- Základné živné pôdy, ich príprava a použitie 

 

 

- Spôsoby očkovania mikroorganizmov, ich 

kultivácia a určovanie 

 
 

 

 

Žiak vie objasniť význam mikroorganizmov v prírode 

a na človeka. 

Žiak vie charakterizovať pojmy mineralizácia 

a dekompozítor. 

Žiak vie popísať základné vzťahy mikroorganizmov. 

Žiak vie definovať biogeochemický cyklus. 

Žiak vie vysvetliť obeh N, C a S v prírode. 

Žiak vie charakterizovať alkoholové a octové kvasenie. 

Žiak vie od čoho závisí rýchlosť kvasenia. 

Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi homofermentatívnym 

a heterofermentatívnym mliečnym kvasením. 

Žiak vie popísať maslové a citrónové kvasenie. 

Žiak vie vysvetliť pojem živná pôda. 

Žiak vie rozdeliť živné pôdy podľa viacerých kritérií. 

Žiak vie popísať postup prípravy živnej pôdy. 

Žiak vie vysvetliť pojem očkovanie. 

Žiak vie popísať spôsoby očkovania. 

Žiak vie zrealizovať očkovanie mikroorganizmov a  

následne ich určiť. 
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Patogénne mikroorganizmy 
- Patogenita, infekčné choroby 

 

 

- Patogénne mikroorganizmy v potravinách 

Žiak vie definovať pojem patogenita. 

Žiak vie objasniť všeobecné schopnosti patogénnych 

mikroorganizmov. 

Žiak vie popísať vlastnosti infekčných chorôb. 

Žiak vie vysvetliť škodlivé pôsobenie mikroorganizmov 

v potravinách. 

Žiak vie popísať základné skupiny škodlivých 

mikroorganizmov v potravinách. 

Opatrenia proti nežiaducim mikroorganizmom 
- Virulencia, spôsoby boja proti nežiaducim 

mikroorganizmom 

 

- Pasterizácia, hygiena a sanitácia 

 

Žiak vie vysvetliť pojem virulencia. 

Žiak vie charakterizovať základne spôsoby boja proti 

nežiaducim mikroorganizmom. 

Žiak vie vysvetliť pojem pasterizácia a jej využitie. 

Žiak vie objasniť hygienu a sanitáciu hlavne pri práci 

s potravinami. 

Zaradenie mikroorganizmov do systémov 
- Základná systematická klasifikácia 

mikroorganizmov 

 

- Práca s atlasmi mikroorganizmov 

 

Žiak vie vysvetliť pojem systematika. 

Žiak vie uviesť základné systematické jednotky pri 

klasifikácii mikroorganizmov. 

Žiak vie používať atlasy pri určovaní mikroorganizmov. 

 
3.ročník 
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Úvod do mikrobiológie a mikrobiologických 
laboratórnych cvičení 
Laboratórne a bezpečnostné predpisy 

 

Mikrobiologická kontrola potravín 

 

 

Úlohy, význam a rozdelenie mikrobiologickej kontroly 

 

 

 

Potravinový kódex 

Hodnotenie kvality potravín – ISO normy, zákon 

o potravinách  

 
 

Žiak vie popísať zásady bezpečnostnej práce 

v mikrobiologickom laboratóriu. 

Žiak vie popísať podstatu mikrobiologickej kontroly 

potravín, jej organizáciu, hlavné druhy mikrobiologických 

rozborov. 

Žiak vie rozdeliť mikrobiologickú kontrolu z prevádzkového 
hľadiska. 
Žiak vie charakterizovať jednotlivé kroky pracovného 

postupu pri mikrobiologickej kontrole. 

 

Žiak sa oboznámi sa s platnou legislatívou, vie  
charakterizovať stručne Potravinový kódex,  
popísať hodnotenie kvality potravín podľa ISO noriem a vie  
vysvetliť podstatu Zákona o potravinách. 

Upravené potraviny 
Geneticky modifikované potraviny 

 

 

 

 

Funkčné potraviny v stravovacom režime 

 

Žiak vie vysvetliť pojem geneticky modifikované potraviny. 
Žiak vie popísať označovanie GM výrobkov. 
Žiak vie uviesť geneticky modifikované potraviny povolené 
na Slovensku. 
Žiak vie objasniť predpokladané výhody geneticky 

modifikovaných potravín. 

Žiak vie definovať termín funkčné potraviny, vie  
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Bezpečnosť potravín  

 

 

 

 

Bakteriocíny vo výžive 

 

 
Nežiadúce mikroorganizmy v potravinách  
Význam stanovenia mikroorganizmov v potravinách 

 

Metódy stanovenia mikroorganizmov 

 

Najčastejšie stanovované skupiny mikroorganizmov 

 

 

 

Ochrana proti nežiaducim mikroorganizmom 

 

 

 

 

Mikrobiologická kontrola vzduchu 
Mikrobiologická kontrola vzduchu 

uviesť príklady prídavkov, ktoré môžu robiť potravinu 
funkčnou. 
Žiak vie popísať postup pri výrobe funkčných potravín. 

 

Žiak vie objasniť dôležitosť bezpečnosti potravín. 
Žiak vie popísať možnosti a spôsoby, ktorými sa dá 
dosiahnuť bezpečnosť potravín. 
Žiak vie vysvetliť riziká, ktoré so sebou prinášajú zdravotne 

škodlivé potraviny. 

 

Žiak vie vysvetliť  pojem bakteriocíny a vie poukázať na 

úlohu bakteriocínov vo výžive 

 

 
 

Žiak vie vysvetliť význam stanovenia MO. 
 
Žiak vie rozdeliť metódy stanovenia MO. 
 

Žiak vie vymenovať skupiny MO, ktoré sa najčastejšie 
stanovujú. 
Žiak vie vykonať stanovenie a identifikáciu jednotlivých 
skupín MO. 
 

Žiak vie popísať spôsoby boja proti nežiaducim 
mikroorganizmom. 
Žiak vysvetlí fyzikálne a chemické spôsoby boja proti 
nežiaducim MO. 
Žiak vie charakterizovať sterilizáciu, pasterizáciu 

a konzervovanie.      

 

Žiak vie popísať mikroflóru vzduchu. 
Žiak vie rozdeliť metódy mikrobiologickej kontroly vzduchu 
na základné skupiny. 
Žiak vie charakterizovať sedimentačné a filtračné metódy. 
 

Mikrobiologická kontrola vody 
 
 

Mikrobiologická kontrola obalového materiálu 
Triedenie obalov 
 
Podporné systémy pre odpadové hospodárstvo 

Žiak vie rozdeliť vodu podľa výskytu a použitia 
Žiak vie popísať mikroflóru vody a vymenovať metódy 
mikrobiologickej kontroly vody.  
 
 
Žiak vie vysvetliť význam triedenia obalov. 
Žiak vie charakterizovať mikroflóru rôznych druhov obalov. 
 
Žiak vie charakterizovať podporné systémy pre odpadové 
hospodárstvo. 
Žiak vie vysvetliť význam recyklácie odpadov. 
Žiak vie popísať možnosti biotechnologického spracovania 
odpadov. 

Mikrobiologická kontrola pracovného prostredia 
Zákon o obaloch a odpadoch č. 223/2001 Z. z. 

 

Mikrobiologická kontrola korenín a pochutín 

 
Mikrobiologická kontrola potravín 

 

Žiak sa oboznámi so Zákonom o obaloch a odpadoch č. 
223/2001 Z. z. 

 

Žiak vie popísať mikroflóru korenín. 
Žiak vie vykonať mikrobiologický rozbor korenín. 
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Mikrobiologická kontrola medu, cukru 

 

 

 
Mikrobiologická kontrola obilia a múky 

 

 

 
Mikrobiologická kontrola chleba a cestovín 

 

 

 

 
Mikrobiologická kontrola mäkkých cukrárskych výrobkov 

a cukroviniek 
 

 

 

 

 
Mikrobiologická kontrola jačmeňa a sladu. Zrno jačmeňa vo výžive 

človeka 

Žiak vie uviesť faktory, ktoré určujú kazenie surového 
cukru. 
Žiak vie vymenovať hlavné druhy mikroorganizmov 
vyskytujúcich sa v cukre a v mede.  

 

Žiak vie charakterizovať mikroflóru obilia a múky. 
Žiak vie popísať podmienky rozvoja mikroorganizmov na 
obilí a v múke. 
Žiak vie uviesť účinky mikroorganizmov na obilí a na múke. 
 
Žiak vie popísať mikrobiológiu pšeničných ciest. 
Žiak vie vymenovať chyby chleba zapríčinené 
mikroorganizmami. 
Žiak vie charakterizovať mikroflóru cestovín. 
Žiak vie vykonať stanovenie plesní z povrchu chleba 
sterovou metódou. 

 

Žiak vie rozdeliť mäkké cukrárske výrobky podľa 
Potravinového kódexu. 
Žiak vie uviesť základné druhy cukroviniek. 
Žiak vie popísať mikroflóru mäkkých cukrárskych výrobkov 
a cukroviniek. 
Žiak vie v ykonať mikrobiologický rozbor mäkkých 
cukrárskych výrobkov a cukroviniek. 
 
Žiak vie popísať mikrobiologickú kontrolu jačmeňa a sladu. 
Žiak vie uviesť hlavné druhy mikroorganizmov vyskytujúcich sa 
v jačmeni a v slade. 

Mikrobiologická kontrola nealkoholických nápojov 
 

 

Mikrobiologická kontrola melasy, liehu, piva 

Žiak vie rozdeliť nealkoholické nápoje na základné 
skupiny. 
Žiak vie popísať mikroflóru nealkoholických nápojov. 
 
Žiak vie vysvetliť pojem melasa. 
Žiak vie rozdeliť mikroorganizmy kontaminujúce melasu do 
skupín a charakterizovať ich. 
Žiak vie popísať najdôležitejšie mikroorganizmy 
kontaminujúce pivovarnícku  a liehovarnícku prevádzku. 

Mikrobiologická kontrola ovocia, zeleniny 

 

 

 

 

Mikrobiologická kontrola vajec a tukov rastlinného pôvodu 

Žiak vie rozdeliť škodlivé vplyvy, ktoré zapríčiňujú choroby 
ovocia a zeleniny. 
Žiak vie popísať choroby ovocia a zeleniny zapríčinené 
mikroorganizmami. 
Žiak vie určiť povrchovú mikroflóru ovocia  a zeleniny 
metódou stierania a metódou zoškrabania povrchu. 

 
Žiak vie nakresliť a popísať zloženie vajca. 
Žiak vie charakterizovať mikroflóru vajec a tukov. 
Žiak vie popísať mikrobiálne skazenie vajec 
a mikrobiologické zmeny tukov. 

Detekcia mikroorganizmov  

 

Nové spôsoby zisťovania mikroorganizmov 

 

 
Precvičovanie učiva 

 

Žiak vie uviesť nové metódy stanovovania 
mikroorganizmov a charakterizovať ich. 
Žiak vie vymenovať oblasti, v ktorých sa využíva rýchle  
zisťovanie mikrobiologického znečistenia. 
 
Žiak vie objasniť význam mikrobiologickej kontroly 
potravín. 
 

 



Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, 

náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti 
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, 
otvára pre neho možnosť života s cirkvou.   

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej 
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová 
orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je  
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, 
nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom 
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, 
čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú 
spoločnosť.  

Ciele vyučovacieho predmetu 
Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  
• formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 
• konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 
• hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  
• formovať svedomie 
• spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu 
• uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj 
• prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 
• v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života 
• rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi 

Kompetencie 
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom 

prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací 
predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto 
predmetových kompetencií:  

Kompetencie k učeniu sa 
• rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať 

náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s 
pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a 
dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote.  

Komunikačné kompetencie  
• porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými druhmi 

textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich 
posolstva, 

• vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať schopnosť 
neverbálnej komunikácie.  

Kompetencie k  riešeniu problémov 
• rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a 

kladením filozofických otázok,  

Náboženská výchova 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 - - 2 
spolu 33 33 - - 66 



• hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom 
na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie 
• pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny 

spôsob práce. 
• prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie. 

a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri vytváraní vlastného 
sebaobrazu. 

Občianske kompetencie 
• porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním, 

kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie,  
• prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen príčiny 

konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom zasadili o ich 
nápravu, 

• postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj vzťah 
k Božej autorite. 

Pracovné kompetencie 
• chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj, 

k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti. 

Kultúrne kompetencie 
• prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu 

porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry, 
• integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom  a 

súčasnom prejave. 

Existenciálne kompetencie 
• prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po prekročení 

všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu, 
• filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a 

nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, 
• filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na hranice 

človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská 
viera.  

Stratégia vyučovania 
Metódy  Formy  

motivačné – motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), 
motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia( 
vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 
expozičné – vytváranie nových poznatkov, monologické  -  
vysvetľovanie, popis ,demonštrácia, rozprávanie 
dialogické   - rozhovor na rôzne témy  
problémové –heuristické /rozbor, tvorba a výber možných riešení/ 
projektové –komplexná praktická úloha vedie k vytvoreniu určitého 
produktu 
fixačné –opakovanie, precvičovanie 
aktivizujúce  

individuálna práca žiakov 
komunikácia vo dvojiciach a  v skupinách 
didaktická hra 
kvíz 
dramatizácia príbehu 
modelová situácia 
diskusia s odborníkom -rozhovor 

Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je 
to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Voľba usporiadania priestoru vyučovania 
závisí od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolí. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých 
cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je 
podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Učebné zdroje 



Odborná literatúra 
Didaktická 

technika 
Materiálne výučbové 

prostriedky a iné zdroje 

Metodickáj príručka katolíckeho náboženstva pre1. 
ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“, vydanú 
Katolíckym peagogickým a katechetickým centrom, n.o. 
v Spišskej Novej Vsi.  
farebné obrazové prílohy a pracovné listy príručky  

DVD, CD prehrávač 
video 

internet 
biblické mapy 
dokumenty katolíckej cirkvi  
Sväté písmo 
Katechizmus Katolíckej cirkvi  

 

Hodnotenie predmetu 
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je 

vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z 
riešenia úloh. Využívame slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň 
kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností 
kontrolujeme a hodnotíme prostredníctvom prezentácie projektov. 

Obsahový a výkonový štandard 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hľadanie cesty 
človek tvor komunikatívny komunikácia a jej formy 
modlitba – komunikácia s Bohom 
trojrozmernosť človeka 
celistvosť človeka – harmónia tela, duše a ducha 
zmysel života 
človek - jeho otázky a hľadanie odpoveď 
odkrývanie zmyslu života 
náboženstvo - rozdelenie, prvky a prejavy 
náboženstva 
kľúčové pojmy: komunikácia, modlitba, vzťahy, 
trojrozmernosť človeka, zmysel života, náboženstvo 

 
 

 

 

Žiak vie: 
definovať komunikáciu a vymenovať druhy komunikácie 
vnímať neverbálne prejavy komunikácie druhých  
uplatniť spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo 
formálnych a neformálnych vzťahoch 
vnímať vzťah medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, 
uvedomovať si reč tela ako súhrnu pohybov hlavy a končatín 
(gest, mimiky) 
má autentickú reč tela, ktorá nie je v rozpore s verbálnym 
vyjadrovaním sa  
zdôvodniť dôležitosť správnej komunikácie pre medziľudské 
vzťahy  
nájsť analógiu medzi komunikáciou a modlitbou 
zdôvodniť potrebu modlitby 
pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka 
rozvíjať svoj telesný, duševný a duchovný rozmer  
vysvetliť zmysel života človeka  v kontexte Svätého písma (Ef 
1,5;  1 Jn 4,8.16; 1 Kor 13,1-3) a na podklade učenia Katolíckej 
cirkvi (KKC 356; Redemptor hominis, 45; Evangelium vitae, 
Úvod 2)   
dávať svojmu správaniu a životu zmysel 
zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva (KKC 27- 28) 
vysvetliť pojmy religionistika,  monoteizmus, polyteizmus  
vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a zjaveným náboženstvom 
a uviesť príklady  
charakterizovať jednotlivé prvky náboženstva 
charakterizovať prirodzené náboženstvá  

Boh v ľudskom svete 
metafora 
metaforická biblická reč - obrazná reč viery 
metafora - Boh povedal 
Abrahám 
Mária 
Samuel  
 
morálne svedomie 
formovanie svedomia 
 
Tomáš Morus. 
Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho 
ľudstva 

Žiak vie: 
použiť metafory na vyjadrenie ťažko vyjadriteľných skutočností 
rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie 
ohodnotiť význam počúvania v komunikácii 
rozlíšiť  medzi pasívnym a aktívnym počúvaním 
aktívne a so záujmom počúvať  
interpretovať príbeh Božieho oslovenia Abraháma, Samuela a 
Márie ako príklady skúsenosti zdieľania Boha s človekom 
uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha 
s človekom 
definovať svedomie (KKC 1796) 
zdôvodniť potrebu formovania svedomia (KKC 1783-1785) 
vysvetliť  všeobecne platné pravidlá pri neistom rozhodovaní sa 
podľa svedomia (KKC 1789) 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
kľúčové pojmy: metafora, počúvanie, oslovenie, 
odpoveď, viera, svedomie, Dekalóg, zákon 

 

rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon 
určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu   
(KKC 1959) 
obhájiť svoje práva, rešpektovať  ľudské práva druhých ľudí 
a osobne sa angažovať proti ich porušovaniu 
vnímať životné situácie, ktoré si vyžadujú zodpovedné 
rozhodnutie vzhľadom k sebe, k druhým ľuďom a k svetu 
pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý skutok 

Byť človekom 
ohraničenosť človeka 
ľudská osoba 
pôvod dôstojnosti človeka 
Ježišovo ľudstvo, historické pramene dokumentujúce 
historickosť Ježiša z Nazareta 
Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša Krista 
v evanjeliách. 
kľúčové pojmy: človek, Ježiš, prirodzenosť, podstata, 
osoba, bytie 
 
 

Žiak vie: 
definovať učenie cirkvi o ľudskej osobe (KKC 357) 
definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša Krista (KKC 471, 480) 
obhájiť dôstojnosť ľudského života od počatia 
vážiť si hodnotu ľudského života 
uvedomiť si dar vlastnej existencie 
analyzovať a prehodnotiť komponenty problémovej situácie 
spochybňovania Ježišovej ľudskej alebo božskej prirodzenosti  
obhájiť historickosť Ježiša Krista 
kriticky posúdiť  informácie v médiách 

Na ceste k osobnosti – šance a riziká 
osobnosť - vývoj osobnosti deformácia osobnosti – 
závislosti 
 
legenda a jej symbolická výpoveď (sv. Krištof – pútnik 
hľadajúci zmysel života) 
 
kľúčové pojmy: osobnosť, vývoj osobnosti, deformácia 
osobnosti, legenda o sv. Krištofovi  

 
  

Žiak vie: 
porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť 
vymenovať znaky zrelej osobnosti 
vysvetliť základné kroky k zrelosti osobnosti 
vie zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, do vývinového 
obdobia osobnosti 
vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie 
osobnosti (drogy, gemblérstvo...) 
ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým faktom 
vysvetliť zmysel vzniku kresťanských stredovekých legiend 
interpretovať zmysel symbolickej reči legendy o sv. Krištofovi 
vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských stredovekých 
legiend  
objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre hľadanie a 
naplnenie zmyslu svojho života 

Boh a človek  
sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v živote človeka 
od narodenia až po smrť 
človek žijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice. 
kľúčové pojmy: sviatosti, znaky, život, vzťahy, Trojica, 
človek 

 

Žiak vie: 
opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na základe spätného 
pohľadu na svoj počiatok 
vytvárať plnohodnotné vzťahy 
nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a 
schopnosťou  človeka vytvárať vzťahy 
definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade 
KKC. 
definovať sviatosti 
disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach 
spôsobom, ktorý oslovuje zmysly človeka 
konfrontovať sa s vlastnou vinou, byť otvorený pre kresťanský 
pohľad na vinu a odpustenie 

Človek v spoločenstve 
boží obraz človeka ako muža a ženy, sexualita ako 
dar a úloha, sociálne role muža a ženy, rizikové 
sexuálne správanie, AIDS 
 
povolanie ako služba ľuďom (manželstvo, kňazstvo, 
zasvätený život) 
 
podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, 
k ľudskému spoločenstvu, k transcendentnu). 
 
zmysel slávenia kresťanskej nedele – deň Pána a deň 
pre človeka, sviatky, farské spoločenstvo. 
 
kľúčové pojmy: sexualita, muž, žena,  povolanie, 
slávenie, spoločenstvo 

Žiak vie: 
vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality človeka v manželstve 
a rodine, vysvetliť kultivovanú sexualitu ako obraz mravného a 
sexuálne zrelého človeka 
na základe Božieho obrazu človeka ako muža a ženy vie 
oceniť vzťah medzi mužom a ženou a zdôvodniť rovnoprávnosť 
ich životných rolí 
oceniť hodnotu otcovstva a materstva 
vyberať si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového 
sexuálneho správania  
vymenovať škálu povolaní v cirkvi 
povolanie vysvetliť z pohľadu služby človeku 
vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní  a ich prínos pre cirkev 
a spoločnosť 
vysvetliť ponímanie bratstva v historickom kontexte 
(osvietenstvo) ako aj jeho biblický význam  
demonštrovať ľudský, náboženský a kresťanský dôvod potreby 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 slávenia v živote človeka aj ľudského spoločenstva  
vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer 
zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov 
aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo farskom spoločenstve 

 



Charakteristika predmetu 
Vo vyučovaní cudzích jazykov sa realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. 

Prvoradý je komunikatívny cieľ, čiže osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných 
rečových zručnostiach. Pri plnení informatívneho cieľa žiaci získavajú jazykové aj nejazykové poznatky, 
osvojujú si informácie z rôznych oblastí spoločenského života v krajinách, ktorých jazyk sa učia. Vyučovanie 
cudzieho jazyka sa podieľa aj na formovaní rečovej tvorivosti, kritického myslenia, tolerancie k názorom 
iných ľudí.  

Počas štvorročného štúdia si žiaci pri trojhodinovej týždennej dotácii osvojujú počúvanie s 
porozumením, ústny prejav, čítanie s porozumením, písomný prejav. Naučia sa napr. viesť dialóg, vyjadriť 
hlavné myšlienky z vypočutého alebo prečítaného textu, súvisle hovoriť o všeobecných témach zo 
spoločenského života, písomne zaznamenať hlavné myšlienky z vypočutého prejavu alebo prečítaného textu 
a pod. 

Čo sa týka slovnej zásoby, aktívne si osvoja asi 2 000 lexikálnych jednotiek a 200 - 300 výrazov z 
odbornej terminológie. Základnými tematickými okruhmi sú: rodina, bývanie, mesto, práca a zamestnanie, 
voľný čas, príroda, cestovanie, obliekanie, zdravie, umenie, vzdelávanie v krajinách, ktorých cudzí jazyk sa 
žiaci učia apod. 

Vyučovanie predmetu anglický jazyk zabezpečuje, aby si absolventi štvorročného štúdia osvojili 
produktívne a receptívne cudzí jazyk na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho 
na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa mohli úspešne zapájať do spoločenskej praxe. 

K základným cieľom výučby cudzieho jazyka patrí predovšetkým: 
• postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j.: 

o ústny prejav (schopnosť nadviazať, udržať a ukončiť konverzáciu; správne používať 
naučené frázy a výrazy, vedieť podať inštrukcie apod.), 

o čítanie s porozumením (schopnosť vystihnúť základnú myšlienku zložitého textu, 
selektovať informácie, schopnosť predvídať a pochopiť zámer a postoj pisateľa textu, 
porozumieť preneseným významom atď.), 

o počúvanie s porozumením, 
o písomný prejav. 

• posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 
• naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva 

a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, 
• pomôcť žiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať vlastné ciele a niesť 

zodpovednosť za proces učenia sa, 
• viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, 
• podporovať multikultúrnu a interkultúrnu výchovu, a tým prehlbovať vzájomné porozumenie 

medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych 
oblastí života ľudstva, 

• viesť žiakov k aktívnemu a cielenému využívaniu prostriedkov IKT, 
• viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii, 
• viesť žiakov k tomu, aby využívali možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na 

upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi, 
• vzhľadom na moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov sa mení úloha učiteľa vo 

vyučovacom procese. Učiteľ sa stáva manažérom vyučovacieho procesu, poradcom 
a facilitátorom. Vedie žiakov k tomu, aby sami zodpovedali za svoje výsledky, monitoruje prácu 
žiakov a pomáha im pri výbere vhodných stratégií učenia sa. vytvára príležitosti, aby žiaci, čo 
najviac používali jazyk v reálnych situáciách, 

Nemecký jazyk 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 5 3 3 3 14 
spolu 165 99 99 90 453 



• osvojenie si cudzieho jazyka má umožniť absolventom stredných odborných škôl aj úspešne 
študovať na vysokých školách. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 
žiak má: 

Jazyková kompetencia  
- ovládať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu 

komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

- používať morfologické tvary a syntaktické modely 
(gramatická kompetencia),  

- ovládať slovotvorbu a funkcie gramatických javov 
(sémantická kompetencia),  

- disponovať zvukovými a grafickými prostriedkami jazyka 
(fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická), 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle; 
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných 

problémových situácií 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný text alebo 

vypočutý text v anglickom jazyku; 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať 

orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 
a štýlu v anglickom jazyku; 

Sociolingvistická kompetencia  
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému 

prejavu druhých; 
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové 

prostriedky pri riešení zadaných úloh; 
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné 

a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú 
spôsobilosť; 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory; 
- správne reagovať v rôznych bežných spoločenských 

komunikačných situáciách,  
- dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o 

druhého, výmena názorov a informácií, vyjadrenie 
obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 
poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa 
priamym príkazom),  

- používať základné bežné frazeologické spojenia, 
príslovia a porekadlá,  

- uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu 
(formálneho, neformálneho). 

Pragmatická kompetencia 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej 

a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
formou on-line. 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo 
činnosti; 

- štylizovať listy (formálne a neformálne), informačné 
útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 
žiadosť); 

 
 
 

 
motivačné metódy 

- problém ako motivácia  
- motivačná výzva  
- aktualizácia obsahu učiva  
- pochvala, povzbudenia 

a kritika 
 
expozičné metódy 
 

- výkladovo-ilustratívna  
- výkladovo-problémová  
- reproduktívna (čítanie 

a počúvanie s porozumením, 
diskusia, preklad viet, riadené 
písanie a rozprávanie) 

- heuristická  
- tvorba referátu 
- jazykové hry 
- heuristická /riešenie úloh/ 
- rolové hry, simulácie 
- projekty 

 
fixačné metódy 
 

- ústne a pís. opakovanie 
- domáce úlohy 

 
diagnostické metódy 
 

- písomné hodnotenie 
- ústne hodnotenie 

 
 

 
frontálne vyučovanie 

 
individuálna práca 
 
skupinová práca 
 
práca vo dvojiciach 
 
práca s počítačom 
(príp. iným médiom) 
 
práca s učebnicou 
 
práca s vizuálnou 
predlohou 
 
počúvanie textu 
 s porozumením 
 
práca so slovníkmi 
 
 

 



Učebné zdroje 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálno výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Drmlova a kol: Nemecky s úsmevom novo, 
Fraus Plzeň 2011 
Helbig – Buscha „Deutsche Grammatik“, 
2010 Berlin 

školská tabuľa 
interaktívna tabuľa 
jazyková učebňa 
notebook 
osobný počítač 
audiovizuálna 
technika (CD 
prehrávač, DVD 
prehrávač, 
televízor) 
projektor 
tlačiareň,skener 
 

učebnica 
monoligválny slovník 
bilingválny slovník 
výkladový slovník 
interaktívne CD 
auditívne a audiovizuálne 
nahrávky na CD, MC, DVD a 
VHS 
mapa VB a USA 
mapa SR 
pracovné listy 
prezentácie projektov 
 

internet 
knižnica 
doplnková 
literatúra 
 

 

Hodnotenie výsledkov žiakov 
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

⇒ s váhou jedna (čítanie, slovná zásoba, Rollen - Spiel, nepravidelné slovesá, krátke prezentácie, 

práca s textom, gramatické cvičenia.) Žiak bude mať možnosť svojou individuálnou aktivitou 

ovplyvňovať počet týchto známok, a tým aj celkové hodnotenie 

⇒ s váhou dva – jednoduchšie písomné práce, previerky, testy (gramatika a slovná zásoba 

v kontexte, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav) 

⇒ s váhou tri – časovo a obsahovo náročnejšie testy (gramatika a slovná zásoba v kontexte, 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav. 

 

Stupnica klasifikácie: 
výborný ak dosiahne         100%-90%     

chválitebný   89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú jednotlivé skupiny dosiahnuť.  

Komisionálna skúška 

Táto skúška z cudzieho jazyka má dve časti – písomnú a ústnu. V písomnej časti môže žiak získať 
určitý počet bodov podľa náročnosti úloh. Výsledná známka z tohto testu sa určí na základe počtu % zo 
získaných bodov a žiak je hodnotený stupňom: 

výborný ak dosiahne  100%-90% 

chválitebný      89%-75% 

dobrý      74%-55% 



dostatočný    54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje z úloh zložených z dvoch častí, t.j. práca s určeným textom 
a rozprávanie na danú tému.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je váženým priemerom písomnej a ústnej časti, pričom váha 

písomnej časti je 1 a ústnej časti je 1. 

výsledná známka =  1.(písomná časť) + 1.(ústna časť) 
                                                         2 
Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 
písomné skúšanie 
priebežné formatívne 
priebežné sumatívne 
záverečné sumatívne 

ústna odpoveď, prezentácia práce 
písomná práca, didaktický test, slohová práca, esej 
rolové hry, simulácie, rozhovor 
didaktický test, 
ústna odpoveď, portfólio 

Obsahové a výkonové štandardy 
Prerozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov závisí od hodinovej dotácie a jazykovej úrovne 

žiakov. 

Za celé štúdium 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Úvod do štúdia nemeckého  jazyka 

základné informácie o tematickom pláne, formy a spôsoby 
hodnotenia, nemecká abeceda, atypické hlásky, práca s 
monolingválnym a bilingválnym slovníkom 

Žiak vie: 
správne vyslovovanie nemeckých hlások a písmen 
abecedy, vyhľadávanie v slovníkoch 

L1 Predstavenie a zoznámenie 
slovná zásoba k tematickému okruhu „Predstavenie“ 
prítomný čas (tvorenie a použitie) 
čítanie a počúvanie s porozumením (Predstavenie svojej 
osoby) 
riadené písanie (list priateľovi) 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v temat. okruhu „Predstavenie“ 
vytvoriť jednoduchú vetu, zápor a otázku v prítomnom 
čase z textu odpovedať na dané otázky, vie vyhľadávať 
požadované informácie v texte 
z počutého odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce slová do textu 
napísať krátky list priateľovi, v ktorom sa má predstaviť,  

L2  Moja rodina 
slovná zásoba k tematickým okruhom „Moja rodina“  
podstatné mená v 4. páde , osobné zámená v 4 páde 
prítomný čas, zápor nicht a kein, privlastňovacie zámená, 
základné číslovky 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v temat. okruhoch „Moja rodina“ 
z textu odpovedať na dané otázky, vie vyhľadávať 
požadované informácie v texte, určiť či je tvrdenie pravdivé 
podľa textu alebo nie 
vyjadriť svoj názor na jednoduché témy 
vytvoriť jednoduché vety v prítomnom čase  
 

L3 Na návšteve 
slovná zásoba k tematickému okruhu „Návšteva“ 
Skloňovanie opytovacích zámen kto? a čo? 
Skloňovanie osobných zámen a skloňovanie podstatných 
mien, predložky s tretím pádom a rozkazovací spôsob- 
Spôsobové slovesa musieť, môcť vedieť, smieť 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v temat. okruhu „na Návšteve“ 
používať opytovacie zámená a predložky s tretím pádom 
v spojení s podstatným menom a osobným zámenom 
vyhľadávať požadované informácie v texte, vie priradiť 
nadpis k časti textu, vie určiť či je dané tvrdenie pravdivé 
alebo nie 
použiť rozkazovací spôsob a určiť poradie vetných členov 
pri použití modálnych slovies 

L4 Naša nemecká hodina 
slovná zásoba k tematickému okruhu „Naša 

nemecká hodina“ 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v tematickom okruhu „Naša 
nemecká hodina“ 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
skloňovanie podstatných mien v množnom čísle, predložky 
so 4 pádom , náhrada slovenského zámena svoj, modálne 
sloveso mať povinnosť, a chcieť neurčitý podmet man a es 
časové údaje 

skloňovať  podstatné mená v množnom čísle, použiť 
predložky so 4 pádom. určiť poradie vetných členov vo 
vete s použitím modálnych slovies a neurčitého podmetu 
opísať triedu a použiť slovnú zásobu pri opise školy 
a hodina nemeckého jazyka, používať časové údaje vo 
vetách so správnou predložkou 

L5 Dobrú chuť 
Slovná zásoba k tematickým okruhom „Dobrú chuť“  
Silné slovesá v prítomnosti , skloňovanie prídavných mien 
v prívlastku 
čítanie a počúvanie s porozumením (Návšteva  
reštaurácie).  
Modálne sloveso mať rad  
riadené písanie (jedálny lístok) 
súvetia podraďovacie so spojkou dass 
označenie miery, hmotnosti a množstva 

 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu v tematických okruhoch „Dobrú 
chuť“ 
z počutého odpovedať na jednoduché otázky, doplniť 
chýbajúce informácie do výrazov, viet a textu 
na základe prečítaného priradiť otázky k článkom, 
odpovedať na jednoduché otázky, opýtať sa a odpovedať 
na otázky 
ako napísať jedálny lístok a určovať základné miery a 
množstvá 

L6 Horst a Karin sa sťahujú 
Slovná zásoba  v téme „sťahovanie a výbava bytu“ 
Radové číslovky  
Predložky s tretí aj štvrtým pádom 
Odlučiteľné a neodlučiteľné predpony 
Modálne sloveso „wissen“ vedieť 
Väzba „es gibt“ 

Žiak vie: 
používať slovnú zásobu týkajúc sa téma sťahovanie 
a výbava bytu 
použivať radové číslovky  
opísať byt a jeho zariadenie 
používať modálne sloveso vedieť správne väzba es gibt 
použivať predložky s 3 aj so 4 pádom 

L7 Návšteva lekára 
Zvratné slovesá 
Časovanie slovesa werden  
Budúci čas 
Zámená welcher a was für ein 
Nepriame otázky 
Poradie vetných členov vo vete po hlavnej vete  
Prísudkové sloveso po číslovkách 

Žiak vie: 
Používať slovnú zásobu  pri návšteve lekára a pomenovať 
základné ochorenia a ich príznaky 
Časovať sloveso  werden a jeho použitie vo vete pri použití 
budúceho času 
Položiť otázku nepriamu a zoradiť vetné členy vo vedľajšej 
vete  
Vyjadriť svoje zdravotné problémy a konverzovať v téme 
Lekár a návšteva u zubára 

L8 Športovať alebo nakupovať?  
Stupňovanie prídavných mien 
Stupňovanie prísloviek 
Ukazovacie zámená 
Zámená neurčité a záporné 

Žiak vie: 
Opísať nakupovanie a svoj šport 
Stupňovať príslovky a prídavné mená a používať vo vete 
rozprávať o zdravom stravovaní , zostaviť tréningový plán 
vyjadriť k zdravému životnému štýlu 
napísať formálny list - žiadosť o informácie 

L9 Telefonický rozhovor 
Skloňovanie vlastných osobných a zemepisných 

mien 
Zemepisné pridavné mená rieky pohoria 
Väzby slovies, zámenné príslovky  

Žiak vie: 
vymenovať a rozčleniť dopravné prostriedky 
rozprávať o živote v iných krajinách 
porozumieť textu a vypracovať cvičenia 
porozumieť článku v časopise a vypracovať cvičenia 
reagovať v dialógu s predavačom na pošte 
používať zámenné príslovky  
správne používať názvy krajín a miest a obyvateľov  
telefonovať a zistiť základné informácie ako ich aj podať 

L10 Cesta do zahraničia 
Preteritum slabých slovies 

Žiak vie: 
Používať preteritum vo vetách a používať vzťažné vetay 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Spodstatnené prídavné mená 
Vzťažné vety  
Podraďovacie spojky 
 

 

ako aj používať podraďovacie spojky 
Vyjadriť pocity z cestovania použiť základné informácie 
o Berlíne a iných hlavných mestách 
Napísať list priateľovi do Nemecka kde popíše zahraničnú 
cestu 

L11 Vážna hudba alebo rock 
Perfektum 
Príčastie minulé v prívlastku 
Závislý infinitív na prídavnom mene a podstatnom mene  
Tvorba slov 

Žiak vie: 
vymenovať  a používať prídavné mená opisujúce povahu 
a charakter, opísať výchovný koncert  
opísať spolužiaka 
tvoriť a vhodne používať perfektum vo svojom prejave a při 
vypracúvaní cvičení 
používať správne väzby slovies, poznať ich význam 
povedať a obhájiť svoj názor 
tvoriť slová správne používať závislý infinitív 

L12 Ráno a môj pracovný deň 
Preteritum a perfektum silných slovies 
Infinitív závislí na slovese 
Vety časové 

Žiak vie: 
Opísať svoj pracovný deň a popísať svoj volný deň 
Spísať svoj denný program  
Používať infinitív závislý a časové vety a ich správne 
používať v dialógu 

L13 Ako bolo na turistike v horách  
Smerové príslovky hin a her  
Podraďoivacie spojky  
Perfektum silných slovies 

Žiak vie: 
používať novú slovnú zásobu 
vhodne používať smerové príslovky 
rozprávať a odpovedať na otázky o ceste do hôr 
opísať obrázok 

L14 Cestovanie po Nemecku 
Perfektum silných slovies 
Vynechávanie člena pri podstatných menách 

Žiak vie: 
používať novozískanú slovnú zásobu 
rozprávať a odpovedať na otázky o cestovaní po Nemecku 
opísať mestá Nemecka a najhlavnejšie rieky a pohoria 
napísať program výletu do Nemecka kde všade by sme 
s mali zastaviť 

L15 Voľný čas a oddych   
Vedľajšie vety so spojkou aby 
Krátenie vedľajších viet so spojkou dass 
Krátenie 
Používanie určitého a neurčitého člena  vedľajších viet so 
spojkou damit 

Žiak vie: 
Opísať svoje voľno-časové aktivity a správne používa 
vedľajšie vety aj so spojkami  
Vynechávať člen určitý alebo neurčitý 
Skrátiť vedľajšie vety a chápe ich použitie a dôležitosť 

L16 Okružná jazda po Bratislave 
Tŕpny rod  
Ďalšie číslovky 

 

Žiak vie: 
Opísať Bratislavu alebo iné mesto Slovenska a v dialógu 
vystihuje pozitíva čim by podporil turistický ruch na 
Slovensku 
Použiť tŕpny rod vo vetách a používať ďalšie typy čísloviek 
Opísať cestu podľa mapy mesta  

L17 Rozhovor 
reč tela 
vyjadrovanie zákazu a potreby 
prvý kondicionál 
infinitív tŕpneho rodu  
príčastie prítomné 

Žiak vie: 
používať novozískanú slovnú zásobu 
vyjadriť  
poradiť priateľovi pri probléme a odporučiť mu možné 
riešenia 
opísať Viedeň 

L18 Cesta po slovensku 
Rozvitý prívlastok  
konjuktívy 

Žiak vie: 
opísať cestu po Slovensku  
používať podmieňovací spôsob a jeho opisný tvar 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
kondicional 
navrhnúť cestu po Slovensku  
pomenovať a opísať krásy Slovenska 

Písané slovo 
Slovná zásoba publikácií, druhov kníh a textov, 
terminológia spojená s literatúrou. Použitie a tvorenie viet v 
trpnom rode v základných gramatických časoch. 
Rozprávanie o zvykoch pri čítaní, dohodnutie si stretnutia. 
Písanie neformálneho listu. 

Žiak vie: 
identifikovať o porozprávať o rôznych publikáciach,popísať 
rôzne štádia procesu,  porozumieť informáciám o 
Goethem, používať rozličné formy trpného rodu, 
porozumieť textu o utrpení mladeho Werthe,dohodnúť si 
stretnutie s niekým ,napísať neformálny list 

Opakovanie (podľa potreby) 
Slovná zásoba k daným tematickým okruhom. Aktivizácia 
a rozšírenie slovnej zásoby. 
Precvičovanie a prehlbovanie vedomostí o gramatických 
štruktúrach prostredníctvom rozličných cvičení. 
Precvičovanie jazykových zručností prostredníctvom 
rozličných audio a video nahrávok a simulácie rôznych  
životných situácií. 

Žiak vie: 
používať vo svojom prejave vybranú slovnú zásobu, 
reagovať na otázky týkajúce sa daných tém. 
používať dané gramatické štruktúry pri vypracúvaní cvičení 
a pri vlastnom písomnom a ústnom prejave 
 

 

 



Charakteristika predmetu 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ,,Človek, hodnoty a spoločnosť“. Obsah je tvorený 

vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva, etiky, estetiky, filozofie. 

 Predmet občianska náuka nadväzuje na učivo ZŠ, rozvíja ho, prehlbuje a rozširuje. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov a podtém. Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojím 
obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovanie do rôznych spoločenských 
vzťahov. Vedie ich realistickému sebapoznávaniu osobnosti iných ľudí a k pochopeniu vlastného konania, 
ako i konania druhých ľudí v rôznych životných situáciách. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine 
a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov, s možnými spôsobmi zapojenia sa 
jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov a motivuje ich k aktívnej 
účasti na živote demokratickej spoločnosti. Oboznamuje so základným kategoriálno - pojmovým aparátom 
filozofie a otázkou vzťahu človeka k svetu. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania občianskej náuky majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. 

Predmet občianska náuka je tiež previazaný s dejepisom – historické súvislosti, s náboženstvom – 
vznik a vývin kresťanstva, svetové náboženstvá, etikou – morálka a spoločnosť, slovenským jazykom – 
spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch. 

Rozvíjajúce ciele a predmetové  kompetencie 
Cieľom predmetu  občianska náuka je, aby  študenti štúdiom tohto predmetu: 
• získali prehľad o štruktúre vybraných spoločenskovedných disciplín, 
• rozvíjali svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v príslušných vedných disciplínach 

a v oblastiach  spoločenského života, posudzovali ich rôzne riešenie, rozvíjali tolerantnú výmenu 
názorov vytvárali si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim, 

• získali dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, 
rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou, 

• posilnili rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť, 
• vedeli na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami 

a normám, 
• oboznámili sa so základnými formami a druhmi umenia, poukázali na vývoj estetických vzťahov 

človeka k prostrediu ako aj potrebu estetiky v každodennom živote človeka, 
• oboznamovali sa aj so všeobecnými zásadami kultivovaného spoločenského života, 
• obohatili sa o poznatky psychologickej vedy, jej humanizujúceho poslania pri vysvetľovaní príčin 

a dôsledkov ľudského snaženia a konania, 
• oboznámili sa o základných psychických dispozíciách, ich vplyve a pôsobení a poznanie seba 

samého a svojho miesta v sociálnych vzťahoch, 
• získali vedomosti o poslaní štátu a práva, úlohe práva a zákonitosti v demokratickej spoločnosti 

ľudských právach a základných slobodách ako aj poučenie o právach a povinnostiach občana – 
spotrebiteľa, 

• osvojili si základné vedomosti o filozofii, dejinách filozofie, vplyve filozofov na myslenie 
a konanie.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Občianska náuka 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 1 - 3 
spolu 33 33 33 . 99 



Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 
žiak má: 

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom 
- vyjadriť alebo formulovať vlastný názor jednoznačne 
- kriticky hodnotiť informácie  
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať 

z nich závery a dôsledky 

 
motivačné rozprávanie 
motivačný rozhovor 
expozičné metódy (výklad) 
demonštračné (film, video) 
fixačné 
heuristické (projekt) 

 
frontálne vyučovanie 
individuálna práca 
skupinová práca 
práca s intenetom,  
učebnicou 
projekt 

Kompetencie  
byť demokratickým občanom Metódy Formy 

žiak má: 
- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za 

svoje správanie sa, zdravie a životné prostredie 
- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich 

vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu 
k dispozícii 

- kriticky hodnotiť správy z médií. 

 
expozičné 
výkladovo-problémové –  
/problémový výklad, 
riešenie problémovej úlohy/ 
heuristické /riešenie úloh/ 
fixačné 

 
frontálne vyučovanie 
individuálna práca 
skupinová práca 
práca s intenetom, 
učebnicou 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

Kol. autorov: Základy sociológie, SPN Bratislava 1997 
Kol. autorov: Základy práva, SPN Bratislava 2001 
Kol. autorov: Základy politológie, SPN Bratislava 1994 
Všeobecná deklarácia ľudských práv 
Zákon o rodine 
Ústava SR 
Kol. autorov: Základy filozofie, SPN Bratislava 1997 
M. Košč: Základy psychológie, SPN Bratislava 1998 
J. Miedzgová: Základy etiky, SPN Bratislava 1994 
E. Mistrík: Základy estetiky a etikety, SPN Bratislava 1994 

Internet 
texty odbornej literatúry  
časopisy 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovanie predmety 
dejepis, náboženstvo, etická výchova, slovenský jazyk 

Prostriedky a metódy hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 
písomné skúšanie  
priebežné, súhrnné 
individuálne, skupinové 
formatívne, sumatívne    

ústna odpoveď 
písomná práca 
didaktický test 
 

Hodnotenie výsledkov žiakov 
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

⇒ s váhou jedna – hodnotenie sa týka pravidelnej prípravy žiakov na vyučovanie. Žiak má možnosť 

svojou individuálnou aktivitou ovplyvňovať počet týchto známok, a tým aj celkové hodnotenie 

⇒ s váhou dva – ústny s písomný prejav žiaka. Zohľadňuje sa úroveň vedomostí a schopnosť 

interakcie žiaka na otázky učiteľa a tiež schopnosť argumentácie. 

 

 



Stupnica klasifikácie: 
výborný ak dosiahne  100%-90%     

chválitebný      89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú žiaci dosiahnuť.  

Komisionálna skúška 

Táto skúška má jednu časť – ústnu. Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje 3 otázky/úlohy z preberaných 
tematických celkov.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je aritmetickým priemerom jednotlivých úloh ústnej časti. 

Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Človek ako jedinec  

psychológia – ako veda o človeku, podstata psychiky 
človeka  
pociťovanie, vnímanie 
myslenie a reč  
pamäť a pozornosť 
emócie a vôľa  
všeobecné charakterové vlastnosti 
schopnosti a nadanie 
temperament 
charakter 
učenie 
duševná hygiena 
zdravie a stres 
poradenstvo 

Žiak vie: 
charakterizovať psychológiu ako vedu o človeku,  
uviesť ako človek vníma, prežíva a poznáva skutočnosť, 
seba a iných,  
uvedomiť si čo vplýva na jeho správanie a konanie,  
využívať získané poznatky pri rozdávaní seba a iných ľudí,  
vysvetliť prečo sa ľudia odlišujú v prejavoch správania 
a konania,  
využívať rôzne metódy učenia sa a osvojiť si ich techniku,  
uplatňovať zásady duševnej hygieny,  
identifikovať príčiny a dôsledky stresu,  
vysvetliť funkciu psychológa pri riešení problémov v živote 
človeka 

2. ročník 
Človek a spoločnosť   

socializácia, sociálne vzťahy, roly, skupiny, pozície 
sociálne procesy  
rodina, funkcie, typy, partnerské vzťahy, rodičovstvo 
škola, rola žiaka a učiteľa, práva a povinnosti v škole 
školská samospráva, škola a rodina 
voľný čas, záujmy, rovesnícke skupiny, spoločenské 
organizácie a inštitúcie 
sociálne fenomény – kultúra a kultúrna identita, normy 
správania, deviácie, kriminalita, extrémizmus  

Žiak vie: 
uplatniť spôsoby komunikácie vo vzťahoch,  
uviesť rozdiely v typoch rodín, vysvetliť a objasniť ich 
funkcie, popísať predpoklady úspešného fungovania 
rodiny,   
na príkladoch vie uviesť k akým dôsledkom môže viesť 
nerešpektovanie odlišnosti sociálnych skupín,  
orientovať sa v systéme organizácií a inštitúcií pracujúcich 
s mládežou,  

Občan a štát 
proces formovania občianskej spoločnosti 
občianske práva a povinnosti 
občianske iniciatívy 
regionálna správa a samospráva 
Štát - znaky štátu, formy štátu, právny štát, Ústava SR, 
ústavnosť, občan a právo, ochrana ústavnosti a zákonnosti 
Demokracia – princípy, politický systém, voľby, volebné 
správanie, volebné systémy 

Žiak vie: 
objasniť význam občianstva pre človeka  
rozlíšiť občianske práva a občianske povinnosti  
analyzovať na vybraných príkladoch z histórie a súčasnosti 
mechanizmus fungovania štátu  
vysvetliť funkciu ústavy v štáte i oblasti, ktoré upravuje 
objasniť príčiny rozdelenia štátnej moci v SR na tri 
nezávislé zložky 
porovnať funkcie a úlohy orgánov štátnej moci SR 
charakterizovať podstatu demokracie 
porovnať na vybraných príkladoch demokratické a 
nedemokratické formy riadenia spoločnosti 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
objasniť podstatu a význam politického pluralizmu pre život 
v štáte 
charakterizovať podstatu komunálnych, parlamentných a 
prezidentských volieb 
rozlíšiť spôsoby volieb 
vysvetliť dôležitosť jednotlivých zložiek politického systému 
uviesť príklady, ako môže občan ovplyvňovať spoločenské 
dianie v obci a v štáte 
ovládať praktickú občiansku komunikáciu v styku s úradmi 
mechanizmy ochrany ústavnosti a zákonnosti, uvedú 
príklady právnych problémov, s ktorými sa môžu občania 
na nich obrátiť 

Ľudské práva a slobody 
ľudské práva – dokumenty, systém ochrany ľudských práv, 
práva dieťaťa 

Žiak vie: 
dokumenty, zakotvujúce ľudské práva 
vysvetliť systém ochrany zabezpečujúci ochranu ľudských 
práv 
zdôvodniť, že nie všetko, na čo si človek nárokuje, má na 
to aj právo 
ovládať svoje práva i práva iných 
obhájiť svoje práva, rešpektuje ľudské práva druhých ľudí 
a osobne sa angažuje proti ich porušovaniu 
rozlíšiť náplň činnosti orgánov ochrany ľudských práv na 
vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni 

Spoločenský pohyb v jednotlivých oblastiach 
spoločenského života 
problém pohybu v makrosociálnych skupinách, 
stratifikačné procesy, sociálny vplyv, sociálne zmeny, 
migrácia 

Žiak vie: 
porozumieť zákonom a zákonitostiam spoločenského 
pohybu 
posudzovať sociálny vplyv a odhaľovať príčiny sociálnych 
zmien 
chápať príčiny, prejavy a dôsledky migrácie aj na základe 
informácií z médií 

Sociálne napätie v spoločnosti 
spoločenské krízy, vojenské konflikty, terorizmus 

 

Žiak vie: 
identifikovať prejavy krízy v spoločnosti a ich riešenia aj na 
príkladoch z histórie 
uvedomiť si príčiny a dôsledky vojenských konfliktov a 
diktatúr 
porozumieť pojmu terorizmus- jeho príčinám a dôsledkom 
pochopiť vplyv tohto fenoménu na spoločnosť 

Globálne problémy vo svete 
globalizácia, ekonomická kríza, globálny obchod, detská 
práca, HIV/AIDS, chudoba 

Žiak vie: 
vyhľadávať informácie o globálnych problémoch vo svete a 
objektívne ich zhodnotia 
pomenovať globálne problémy sveta, ekonomická kríza, 
globálny obchod, detská práca, HIV/AIDS, obchodovanie s 
ľuďmi, chudoba 
uviesť príklady na súvislosti medzi globálnymi problémami, 
a ako sa nás dotýkajú 
rozlíšiť fakty od mýtov 
si uvedomiť možnosti eliminácie dôsledkov pôsobenia 
globálnych problémov 

Humanitárna rozvojová pomoc 
humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, humanitárne právo, 
humanitárna akcia, humanitárny projekt 

Žiak vie: 
vysvetliť prepojenie medzi ľudskými právami a 
humanitárnym právom 
načrtnúť etiku humanitárnej akcie 
plánovať a aplikovať humanitárny projekt, ktorý podporuje 
ľudskú dôstojnosť 
sa vcítiť a pochopiť dilemy humanitárnych pracovníkov 

3. ročník 
Filozofia a jej atribúty 

filozofia a mýtus 
filozofické otázky a zdroje filozofických úvah 
filozofické disciplíny 
filozofia, veda, náboženstvo, umenie 
ideológia 
základné znaky západnej filozofie ako celku 
filozofia ako doba vyjadrená v myšlienke: periodizácia 

Žiak vie: 
uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtu 
nájsť v texte znaky mytologického a filozofického 
uvažovania 
uviesť rozlišovacie znaky, ktoré odlišujú filozofické otázky 
od bežných otázok 
sformulovať otázku, ktorú konkrétny filozofický text rieši a 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
dejín filozofie (antická filozofia, stredoveká filozofia, 
renesančná filozofia, novoveká filozofia, filozofia 19. 
storočia, filozofia 20. storočia), ich profilové charakteristiky 
a kultúrnohistorický kontext 
základné myšlienkové domény európskeho filozofického 
myslenia: 
a)myslenie orientované na poznanie sveta (Parmenides, 
Herakleitos, Aristoteles) 
b)myslenie orientované na poznávajúci subjekt a na 
podmienky a možnosti poznávania (R. Descartes, I. Kant) 
c)myslenie orientované na jazyk (L. Wittgenstein) 

zaradia ju do filozofickej disciplíny 
sformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textu a 
postavia vlastnú otázku na základe inšpirácie filozofickým 
textom 
uviesť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, 
náboženstva, umenia a ideológie a základné diferencie, 
ktoré odlišujú filozofiu od uvedených významových útvarov 
charakterizovať spoločné črty vlastné západnej filozofii ako 
celku a uvedú odlišnosti, ktoré ju odlišujú od filozofického 
myslenia spätého s inými kultúrnymi, resp. civilizačnými 
okruhmi 
uviesť, ktoré témy resp. problémy sú ťažiskové pre 
jednotlivé obdobia dejín filozofie 
vysvetliť príčiny zmien ťažiskových tém a problémov 
filozofického myslenia 
interpretovať dejiny filozofického myslenia ako proces 
vykazujúci dve rozhodujúce kvalitatívne posuny: 
- ako prechod od skúmania sveta k skúmaniu subjektu, 
ktorý o svete niečo vypovedá, 
- ako prechod od „myslenia o svete“ k analýze jazyka, v 
ktorom svet myslíme a vyjadrujeme 
identifikovať a analyzovať problémy, otázky a spory, ktoré 
zohrávali úlohu kryštalizačného jadra filozofických diskusií 
a polemík v rámci každej z uvedených myšlienkových 
domén 
charakterizovať stanoviská uvedených filozofov k ich 
riešeniu 
porovnať alternatívne riešenia uvedených problémov a 
zaujmú k nim vlastné stanovisko 

Religionistika 
Náboženstvo a jeho atribúty 
prvky náboženstva, náboženská viera, náboženské 
symboly, náboženské praktiky a prejavy (náboženský kult, 
náboženské obrady, sviatky a tradície) 
kresťanstvo a svetové náboženstvá 
alternatívne náboženské prejavy (nové 
náboženské hnutia) 

Žiak vie: 
rozlíšiť medzi jednotlivými prvkami náboženstva a vysvetlia 
ich význam 
určiť základné identifikačné znaky svetových náboženstiev 
identifikovať prejavy náboženskej neznášanlivosti 
rozoznať prejavy sektárskeho myslenia 

 
 



Charakteristika predmetu 
Doplniť text 

Rozvíjajúce ciele  
text  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
text 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 Metódy Formy 

Žiak má: 
 

 

  

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

  

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

  

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nadpis 
 

Žiak vie: 
 

Nadpis 
 

Žiak vie: 
 

Nadpis 
 

Žiak vie: 
 

 

Právna náuka v športe 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - 1 - 1 
spolu - - 33 - 33 



* platný od školského roku 2015/2016 

Charakteristika predmetu 
Na tento predmet ŠkVP vyčlenil 1hodinu týždenne v treťom ročníku a 1 hodinu týždenne vo śtvrtom  ročníku 
v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A.Obsah predmetu seminár zo slovenského jazyka  je štrukturovaný 
do tematických celkov (téma a podtémy). Učivo sa skladá z poznatkov o slohu a jazykovej výchove. 

Rozvíjajúce ciele  
Cieľom predmetu je utvrdiť, ďalej prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti žiakov získané na hodinách 
slovenského jazyka, viesť ich k systematickému štúdiu jazykovednej literatúry. Rozvinúť a podporiť ich 
sociálne kompetencie, všeobecný kultúrny rozhľad a celkovú kultiváciu vyjadrovania a správania. Poskytovať 
im vedomosti o slovenskom jazyku a jeho útvaroch. Žiaci si utvrdia princípy slovenského pravopisu, tvorenia 
slov, rozvrstvenia štýlov a rozvoja slovnej zásoby. V rámci slohovej výchovy si osvoja rôzne druhy prejavov – 
sprostredkovaných, administratívnych odborných, ich základných znakov, postupov a prostriedkov 
komunikácie.   

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete seminár zo slovenského jazyka využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné 
kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 
- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu  
- verejne prezentovať svoj názor, podporiť ho 

argumentmi a pri diskusii dodržiavať zásady 
spoločenského správania 
 
 
 
 

- spracovať text formou osnovy, tézy, konspektu 
a výťahu 
 

analýza 
syntéza 
dedukcia 
analógia 

motivačné rozprávanie  
motivačný rozhovor 
monologické (rozprávanie, 
opis, vysvetľovanie)dialogické 
(rozhovor, beseda, 
dramatizácia)samostatná 
práca s knihou, štúdium 
s využitím 
technikydemonštračné – film, 
akustická demonštrácia  
ústne a písomné  opakovanie, 
opakovací rozhovor 

 

individuálna prác 

skupinová práca žiakov 

  

frontálna práca žiakov 

 

práca s učebnicou  

 

frontálne vyučovanie 

(frontálna výučba) 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy Metódy Formy 

žiak má: 
- vytvoriť vlastný text dodržaním stanoveného 

žánru  
- ústne prezentovať vlastný text 
- dokončiť rozprávanie alebo neukončené 

prozaické dielo 
 

riešenie praktických úloh, 
cvičenia, hry 
analýza 
syntéza 
dedukcia 
problém ako motivácia  
monologické /rozprávanie, 
prednes/  

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Seminár zo slovenského jazyka 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - 1/-* 1 2/1* 
spolu - - 33/-* 30 63/30* 



Kol. autorov: Slovenský jazyk  pre 1. – 4.  ročník SŠ, 
Bratislava, SPN, 2008 

Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 1. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 1. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 2. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 2. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 3. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2008 

Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre . 3 ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2008 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 4. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2009 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 4. ročník SŠ, Bratislava, 

Orbis Pictus Istropolitana, 2009 

internet 
texty rôznej literatúry  

N.Ihnátková:Komunikácia a sloh.Bratislava,Poľana 

2008 

Kol. autorov: Stredoškolské písomné práce zo SJ. 

Bratislava, ENIGMA 2010 

 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
DEJ,OBN,ETV 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

1) Podľa spôsobu vyjadrovania:  
• ústne skúšanie 
• písomné skúšanie: slohové práce,  

didaktické testy, tematické písomky, 
projekty 

2) Podľa počtu skúšaných žiakov: 
• individuálne 
• skupinové 
• hromadné 

3) Podľa časového zaradenia: 
• priebežné 
• súhrnné 
• záverečné skúšky 

• sumatívne hodnotenie: ústne a písomné skúšanie  
• formatívne hodnotenie: priebežné sledovanie 

výkonov žiaka a jeho pripravenosť na 
vyučovanie vrátane spracovania domácich úloh, 
aktivity, pozornosti a úsilia žiakov na hodine, 
schopnosti hľadania spôsobov riešenia daného 
problému. Zapájanie žiakov ako partnerov do 
procesu hodnotenia. 

 

 
Pri písomnom skúšaní – didaktických testoch -  môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 
bodov /podľa náročnosti úlohy/.Výsledná známka sa určuje podľa počtu % zo získaných bodov. 

Žiak je hodnotený stupňom: 
       výborný     ak dosiahne    90% -100%  
       chválitebný                      89%- 75% 
       dobrý        74% - 50% 
       dostatočný        49% -30% 
       nedostatočný                   29% -0%  

Výsledná známka na konci polroka vznikne po zaokrúhlení ako vážený aritmetický priemer zo známok, ktoré 
žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom sa priemer 1,5 zaokrúhľuje na 1, 2,5 na 2, 3,5  na 3 a 4,5 
na 4. Váha slohovej kontrolnej práce je 2, jazykového  testu 2, ústnej odpovede 2, aktivity 1, projektu1. 
Komisionálna skúška  má dve časti: písomnú a ústnu. Písomná časť má váhu 1, ústna 2 a výsledná 
známka je vážený aritmetický priemer z týchto známok. 

Obsahové a výkonové štandardy 
3. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvuková rovina jazyka 
Systém slovenských hlások, slabikotvorná spoluhláska, 
vokalizácia predložiek, znelostná asimilácia, interpunkčné 
znamienka, prozodické vlastnosti reči, časová modulácia, 
silová modulácia, tónová modulácia, pravidlo o rytmickom 
krátení, výnimky z pravidla o rytmickom krátení 
 

Žiak vie: 
 odlíšiť zvukovú a písomnú podobu reči a vie pomenovať 
jej základné jednotky, zreprodukovať vlastnými slovami 
pravidlá znelostnej asimilácie v slovenčine a dokáže ich 
aplikovať vo vlastnom ústnom  jazykovom prejave, 
aplikovať vedomosti o prozodických vlastnostiach 
slovenčiny 

Morfologická rovina jazyka 
Plnovýznamové a neplnovýznamové slovné druhy, ohybné 
a neohybné slovné druhy, určovanie slovných druhov vo 
vetách, menné gramatické kategórie, plnovýznamové 
a neplnovýznamové slovesá, slovesné gramatické 
kategórie, neurčité slovesné tvary 
 

Žiak vie: 
odlíšiť jednotlivé slovné druhy v texte, odlíšiť 
plnovýznamové slovné druhy od neplnovýznamových, 
správne uplatniť gramatické kategórie slovných druhov pri 
tvorbe viet a textov, odlíšiť plnovýznamové slovesá od 
neplnovýznamových  

Syntaktická rovina jazyk 
Syntagma – prisudzovacia, určovacia, priraďovacia, 
klasifikácia vetných členov, určovanie vetných členov vo 
vetách, klasifikácia viet podľa modálnosti, členitosti, 
zloženia, priraďovacie a podraďovacie súvetia, zložené 
súvetia, precvičovanie jednotlivých druhov priraďovacieho 
súvetia, precvičovanie jednotlivých druhov vedľajších viet  
 

Žiak vie: 
vysvetliť funkciu prísudku, podmetu, predmetu, 
príslovkového určenia a prívlastku vo vete, odlíšiť 
jednoduchú vetu od súvetia, zdôvodniť vzťah medzi členmi 
skladov vo vete na základe ich funkcie, odlíšiť priraďovacie 
súvetie od podraďovacieho, odlíšiť jednočlennú vetu od 
dvojčlennej 

Sloh 
Úvaha v jednotlivých jazykových štýloch, najzávažnejšie 
chyby v úvahe, analýza úvahových textov, krátka úvaha na 
aktuálnu tému, čítanie a hodnotenie žiackych prác, 
záverečné opakovanie a hodnotenie 

Žiak vie: 
vymenovať znaky úvahy, napísať úvahu na aktuálnu tému 
 

4. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s informáciami 
Spôsoby spracovania textu,bibliografický záznam 
masmediálne komunikačné prostriedky 

zostaviť osnovu prečítaného textu 
spracovať text  do podoby konspektu a tézy 
orientovať sa v mediálnej ponuke-posúdiť kvalitu a význam 
informačných zdrojov 

Sloh 
Slohové postupy – informačný, rozprávací, opisný, 
výkladový (úvahový), slohové útvary, jazykové štýly – 
primárne, sekundárne,slohové postupy , využitie slohových 
útvarov v jazykových štýloch 

Žiak vie: 
charakterizovať jednotlivé slohové postupy, prakticky 
zvládnuť slohové útvary, charakterizovať jazykové štýly, 
vysvetliť uplatnenie slohových postupov v jazykových 
štýloch 

Lexikálna rovina jazyka  
Slovná zásoba, systém slovnej zásoby, obohacovanie 
slovnej zásoby,frazeologizmy ,ich vyhťadávanie v texte, 
tvorenie obrazných pomenovaní,práca so slovníkmi 
 

Žiak vie: 
definovať slovnú zásobu, opísať spôsoby obohacovania 
slonej zásoby, využívať bohatstvo lexiky vo vlastných 
jazykových prejavoch 

Morfologická rovina jazyka 
Slovné druhy, plnovýznamové a neplnovýznamové slovné 
druhy, štylistické využitie jednotlivých slovných druhov 

Žiak vie: 
vo vlastných prejavoch dodržiavať pravidlá a požiadavky 
morfológie 

Syntaktická rovina jazyka 
Klasifikácia viet,  interpunkcia v jednoduchej vete  a súvetí, 
typy súvetí,precvičovanie jednotlivých typov 
priraďovacieho a podraďovacieho súvetia,zložené 
súvetie,praktické cvičenia 

Žiak vie: 
určiť vety podľa zloženia, členitosti, obsahu, dodržiavať 
interpunkciu v jednoduchej vete a súvetí, odlíšiť 
priraďovacie súvetie od podraďovacieho ,tvoriť a vyhľadať 
v texte zložené súvetia 
 

Jazyk,reč,jazyková kultúra 
Vývin jazyka,indoeuropske jazyky,slovanské jazyky,jazyky 
národnostných menšín,systematizácia učiva na MS 

Žiak vie: 
klasifikovať slovanské jazyky 
začleniť slovenčinu do indoeuropskych jazykov,určiť 
rozdiely medzi slovenčinou a češtinou 
vyhľadať odlišnosti Bernolákovej a Štúrovej slovenčiny 

 



 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je jedným z 

kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorého obsahovú časť tvoria dve rovnocenné a vzájomne sa 

dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra. Podstatou predmetu je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej 

kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez 

pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii 

v multikultúrnom prostredí. Jazyková zložka predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja 

myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, pričom primárne sa kladie dôraz na vnímanie jazyka ako 

potenciálneho zdroja osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Do popredia sa vo vyučovaní jazyka 

dostáva analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú zodpovedať 

konkrétnej komunikačnej situácii. Kvalitné ovládanie materinského jazyka treba považovať za východisko 

lepších študijných výsledkov žiakov a ich schopnosti uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote. 

Literárna zložka kladie dôraz na rozvoj čítania ako estetického osvojovania umeleckého textu a postupné 

rozvíjanie čitateľských schopností smerujúcich od analýzy umeleckého textu ku schopnosti hodnotiť 

prečítaný text.  

VŠEOBECNÉ CIELE PREDMETU  
Žiak  

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

osobné a kultúrne bohatstvo,  

• si uvedomuje kultúrnu a jazykovú pestrosť v rámci Európy a sveta a v rámci jednotlivých sociálnych 

prostredí,  

• dospieva k chápaniu odlišností v multikultúrnom prostredí, k tolerancii prostredníctvom významu jazyka 

pre národnú kultúru,  

• si upevňuje komunikačné spôsobilosti – písať, počúvať, hovoriť,  

• si zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť, a to tak ako pri vecnom, tak aj umeleckom texte.  

ŠPECIFICKÉ CIELE PREDMETU 
 1 Ústna a písomná komunikácia  
Žiak 

• vytvorí ucelené texty s rôznym cieľom pre dané publikum a vzhľadom na komunikačnú situáciu,  

• používa informácie a ucelené textové pasáže z rozličných zdrojov,  

• používa slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku,  

• rešpektuje jazykové pravidlá,  

• reviduje svoj ústny a písomný prejav,  

• pri ústnom prejave využíva mimojazykové prostriedky  

 
 

Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 3 3 3 3 12 
spolu 99 99 99 90 387 



2 Čítanie s porozumením 
 Žiak  

• plynulo číta súvislý vecný a umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a dodržiava 

spisovnú výslovnosť,  

• si vie vybrať vhodný text na čítanie, 

• dokáže porozumieť obsahu a významu vecného a umeleckého textu, 

• vie analyzovať formálnu a obsahovú stránku textu a zhodnotiť ho z vlastného hľadiska,  

• odlíši vetu a text, chápe funkciu viet a ich nadväznosť v texte,  

• chápe význam lexikálnych jednotiek v texte. 

3 Zapamätanie a reprodukcia 
 Žiak  

• si dokáže zapamätať potrebné fakty a definície a vie demonštrovať ich znalosť,  

• vie vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie a rozvíjanie 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 
- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu  
- verejne prezentovať svoj názor, podporiť ho 

argumentmi a pri diskusii dodržiavať zásady 
spoločenského správania 

- štylizovať informačné útvary /inzerát, oznam, správa, 
životopis, list/, opisné útvary /všetky druhy opisov/, 
výkladové útvary /výklad, úvaha/, útvary 
s rozprávacím slohovým postupom /jednoduché 
a umelecké rozprávanie/ a osvojiť si grafickú 
a formálnu opravu týchto prejavov 

- spracovať text formou osnovy, tézy, konspektu 
a výťahu 

- vedieť plynulo prečítať a prerozprávať umelecký text 
a vyjadriť čitateľský zážitok 

analýza 
syntéza 
dedukcia 
analógia 

motivačné rozprávanie  
motivačný rozhovor 
monologické (rozprávanie, opis, 
vysvetľovanie)dialogické 
(rozhovor, beseda, 
dramatizácia)samostatná práca 
s knihou, štúdium s využitím 
technikydemonštračné – film, 
akustická demonštrácia  
ústne a písomné  opakovanie, 
opakovací rozhovor 

 

 

individuálna prác 

skupinová práca žiakov 

 

frontálna práca žiakov 

 

práca s učebnicou  

 

frontálne vyučovanie 

(frontálna výučba) 

 

Kompetencie tvorivo riešiť problémy Metódy Formy 

žiak má: 
- vytvoriť vlastný text dodržaním stanoveného žánru  
- ústne prezentovať vlastný text 
- dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické 

dielo 
- zdramatizovať kratší prozaický text 

riešenie praktických úloh, 
cvičenia, hry 
analýza 
syntéza 
dedukcia 
problém ako motivácia  
monologické /rozprávanie, 
prednes/  

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

Učebné zdroje 



Odborná literatúra Iné zdroje 

Kol. autorov: Slovenský jazyk  pre 1. – 4.  ročník SŠ, 
Bratislava, SPN, 2008 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 1. ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2007 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 1. ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2007 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 2. ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2007 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 2. ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2007 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 3. ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2008 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre . 3 ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2008 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 4. ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2009 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 4. ročník SŠ, Bratislava, 
OrbisPictusIstropolitana, 2009 
 

internet 
texty rôznej literatúry  
Kol. autorov: Čítanka pre 1. ročník gymnázií a SŠ. 

Bratislava, Litera 1994 
Kol. autorov: Čítanka pre 2. ročník gymnázií a SŠ. 

Bratislava, Litera 1995 
Kol. autorov: Čítanka pre 3. ročník gymnázií a SŠ. 

Bratislava, Litera 1995 
Kol. autorov: Čítanka pre 4. ročník gymnázií a SŠ. 

Bratislava, Litera 1996 
Kol. autorov: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné 

školy, Bratislava, Poľana 2002 

N.Ihnátková:Komunikácia a sloh.Bratislava,Poľana 2008 

Kol. autorov: Stredoškolské písomné práce zo SJ. 

Bratislava, ENIGMA 2010 

Mgr. Karel Dvořák: Čítanka pre 1.,2.,3. ročník gymnázií 

a Soš. Bratislava, SPN, 2011 

 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 

cudzie jazyky, dejepis, etika a občianska náuka 

Metódy a prostriedky hodnotenia  
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 
písomné skúšanie  
priebežné, súhrnné 
individuálne, skupinové 
formatívne, sumatívne 

ústna odpoveď 
písomná práca, didaktický test 
slohová práca 
 

Pri písomnom skúšaní – didaktických testoch -  môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý 
počet bodov /podľa náročnosti úlohy/. Výsledná známka sa určuje podľa počtu % zo získaných bodov. 

Žiak je hodnotený stupňom: 
výborný     ak dosiahne   90% -100% 
chválitebný   89%- 75% 
dobrý    74% - 50% 
dostatočný   49% -30% 
nedostatočný      29% -0%  

Výsledná známka na konci polroka vznikne po zaokrúhlení ako vážený aritmetický priemer zo 
známok, ktoré žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom sa priemer 1,5 zaokrúhľuje na 1, 2,5 na 2, 
3,5  na 3 a 4,5 na 4. Váha slohovej kontrolnej práce je 2, diktátu 2, jazykového a literárneho testu 2, ústnej 
odpovede 2, aktivity 1, projektu1. 

Komisionálna skúška  má dve časti: písomnú a ústnu. Písomná časť má váhu 1, ústna 2 a výsledná 
známka je vážený aritmetický priemer z týchto známok. 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Jazyková komunikácia 
jazyk ako nástroj 
komunikácie 
komunikácia, druhy komunikácie, komunikačný reťazec, 
princípy komunikácie 
získavanie a spracovanie informácií  

Žiak vie: 
zorientovať sa pohotovo v danej komunikačnej situácii 
a presne reagovať na počutý text jasnou odpoveďou alebo 
otázkou, 
vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať pravidlá 
a požiadavky slovenskej výslovnosti, správne artikulovať, 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

spôsoby záznamu textu  
 
 

začať, viesť a ukončiť komunikáciu,  
efektívne využiť zdroje informácií pri práci s vlastným 
i cudzím textom, 
urobiť osnovu, konspekt    

Učenie sa  
učebný štýl, faktory ovplyvňujúce učenie sa, efektívne 
zapamätávanie 
kontrola plnenia plánu   

Žiak vie: 
využívať rôzne spôsoby učenia sa, 
vytvoriť plán svojej činnosti, postupovať podľa neho 
a kontrolovať ho, 
klásť sebe, učiteľom i spolužiakom podnetné otázky pri 
plánovaní svojej činnosti 

Sloh 
textotvorný proces a jeho fázy 
štýlotvorné činitele  
jazykový štýl, rozdelenie jazykových štýlov 
slohové postupy a slohové útvary 
hovorový štýl a jeho znaky, útvary hovorového štýlu – 
ústne, písané  
súkromný list  
administratívny štýl a jeho útvary 
štylizácia slohových útvarov: žiadosť, objednávka, 
dotazník, potvrdenie, splnomocnenie 

Žiak vie: 
vysvetliť pôsobenie jednotlivých štýlotvorných činiteľov pri 
tvorbe jazykových prejavov a správne ich aplikovať vo 
vlastných jazykových prejavoch, 
na základe komunikačnej situácie správne stanoviť vhodný 
slohový útvar a zodpovedajúci jazykový štýl a na ich 
základe samostatne vytvoriť požadovaný text, 
odlišovať štylisticky primerané jazykové prostriedky od 
štylisticky neprimeraných jazykových prostriedkov 
v závislosti od danej komunikačnej situácie,  
charakterizovať hovorový štýl a jeho znaky,  
správne napísať súkromný list ako útvar bežnej 
komunikácie, 
charakterizovať administratívny štýl,  
prakticky zvládnuť útvary administratívneho štýlu   

Lexikálna rovina jazyka 
slovo, lexikálny a gramatický význam slova, vzťahy medzi 
lexikálnymi významami slov  
slovná zásoba, druhy slovnej zásoby, systém slovnej 
zásoby 
obohacovanie slovnej zásoby – tvorenie slov, pretváranie 
slov, preberanie slov 
tvorenie viacslovných pomenovaní frazeologizmy 
slovníky 

Žiak vie: 
rozoznať význam slov, ktoré využíva vo svojom jazykovom 
prejave v súlade s rôznymi kontextmi a komunikačnými 
situáciami, prípadne si overiť význam neznámych slov 
v dostupných informačných zdrojoch,  
vo vlastných jazykových prejavoch využívať široký 
repertoár slovnej zásoby, napr. využívať synonymá, 
vyhýbať sa tým stereotypnému vyjadrovaniu,  
poznať rozdiel vo veľkosti vlastnej slovnej zásoby a slovnej 
zásoby národného jazyka, cielene si rozširovať vlastnú 
aktívnu slovnú zásobu z dostupných zdrojov,  
vysvetliť spôsob obohacovania slovnej zásoby prenášaním 
významu na príklade frazeologizmov a vo vlastných 
jazykových prejavoch využívať všetky ich druhy 

Morfologická rovina jazyka 
slovné druhy – rozdelenie, štylistické využitie  
menné gramatické kategórie 
plnovýznamové a neplnovýznamové slovné druhy 
ohybné a neohybné slovné druhy 
neplnovýznamové slovesá  

Žiak vie: 
určiť slovnodruhovú a syntaktickú platnosť všetkých slov 
v texte,  
správne uplatniť gramatické kategórie slovných druhov pri 
tvorbe viet a textov,  
klasifikovať slovné druhy: plnovýznamové – 
neplnovýznamové; ohybné – neohybné; s vetnočlenskou 
platnosťou – bez vetnočlenskej platnosti; 
odlíšiť v texte jednotlivé druhy neplnovýznamových slovies 

Sloh 
opisný slohový postup 
pozorovanie a opis 
opis predmetu, miesta 
statický a dynamický opis  
jednoduchý a odborný opis  
opis pracovného postupu 
kontrolná slohová práca  

Žiak vie: 
zatriediť jazykové prostriedky do každého typu,  
vhodne použiť adekvátny typ opisu podľa danej situácie,  
napísať opis pracovného postupu a umelecký opis 
 

Literatúra ako umenie 
Literárna komunikácia, funkcie literatúry, druhy literatúry 

 

Žiak vie: 
pochopiť estetický zmysel umenia a umeleckej literatúry a 
charakterizovať podstatu estetického zážitku, pochopiť 
estetický zmysel a poznávaciu funkcii umeleckého diela, 
tieto pojmy uplatniť pri interpretácii akéhokoľvek 
primeraného literárneho diela  

Staroveká literatúra  Žiak vie: 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Starovek, báj/mýtus, epos (Gilgameš, Homér), bájka, 
podobenstvo,anekdota, úvahová, ľúbostná a spoločenská 
lyrika, dráma, kompozícia drámy-vonkajšia a vnútorná, 
tragédia (Sofokles) 

vymedziť pojmy spoločenská a ľúbostná lyrika, aplikovať 
ich na akúkoľvek lyrickú báseň s týmto zameraním a 
vysvetliť svoje dôvody,  na základe predchádzajúceho 
učiteľovho výkladu vysvetliť podstatu eposu, 
charakterizovať prvky jeho historicky ustálenej kompozície 
a uviesť príklady, jasné sformulovať svoj čitateľský dojem a 
vysvetliť svoje chápanie lyrického odkazu básne, uviesť 
charakteristické črty vonkajšej kompozície divadelnej hry 
/drámy) a určiť prvky vonkajšej kompozície v divadelnej 
hre, vysvetliť spoločné a odlišné kompozičné vlastnosti 
divadelnej hry v porovnaní s veršovanou, neveršovanou 
epikou, rozoznať  fázy vnútornej kompozície  divadelnej 
hry a  určiť ich v  texte, odlíšiť pojmy monológ , dialóg a 
replika a vysvetliť zmysel autorskej poznámky 

Stredoveká literatúra 
Znaky stredovekej literatúry, stredoveká literatúra na 
území Slovenska, legenda,kronika,exemplum (Moravsko-
panónske legendy), hrdinský/rytiersky epos, alegorický 
epos, hymnus/chválospev,modlitba (Konštantín – Proglas) 

Žiak vie: 
vysvetliť pojem legenda, vysvetliť, že hlavnou postavou je 
osoba, ktorá za svoje činy bola vyhlásená za svätú, 
abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného 
diela, vyhľadať a utriediť reálne a fantastické deje v 
legende, vysvetliť súvislosti konkrétnej legendy s históriou, 
vymenovať hlavné znaky stredovekej literatúry ( hrdina, 
téma diel, biblické symboly) na základe predchádzajúceho 
učiteľovho výkladu vysvetliť podstatu eposu, 
charakterizovať prvky jeho historicky ustálenej kompozície 
a uviesť príklady zo stredovekej literatúry 

Humanistická a renesančná literatúra  
Znaky renesancie, renesančná novela (Boccaccio-
Dekameron), román (Cervantes), sonet, ľúbostná báseň 
(Petrarca), dráma-tragédia (Shakespeare) 

Žiak vie: 
vysvetliť znaky novely, určiť žáner neznámeho diela – 
novely a uviesť charakteristické žánrové znaky tohto diela, 
definovať román a vysvetliť odlišnosti medzi románom, 
novelou a poviedkou a tieto vedomosti aplikovať na 
akékoľvek prozaické dielo,definovať pojem priamy 
rozprávač a  dokáže ho identifikovať v akomkoľvek 
prozaickom diele tohto typu, odlíšiť obe pásma textu i obe 
formy priamej reči v  diele, a to aj vtedy, keď rozprávačom 
je zúčastnená postava,  obsahovo, formálne a pravopisne 
ich vymedziť, transformovať reč postáv do autorskej 
reči,ako aj autorskú reč do reči postáv, rozoznať formu 
sonetu aj u neznámej básne, určiť jeho rýmovú schému, 
štandardný trojstupňový typ vnútornej kompozície sonetu a 
dokáže ho identifikovať a vysvetliť v akomkoľvek sonete s 
takouto štruktúrou, identifikovať v texte tragédie umelecké 
jazykové prostriedky a vysvetliť ich príspevok k vyzneniu 
diela, vysvetliť autorovu koncepciu postáv v zmysle 
celkového zamerania hry a dokáže ako argumenty uviesť 
poznatky z analýzy diela, konfrontovať hodnotové prvky 
tejto koncepcie s vlastným hodnotovým systémom, 
výrazne čítať text divadelnej hry a zúčastniť sa ako 
postava na dramatizovanom čítaní textu 

Baroková literatúra  
Znaky barokovej literatúry, mravoučná báseň (H. 
Gavlovič), filozofický spis (J. A. Komenský), 
encyklopedické dielo (M. Bel),pikareskný román 

Žiak vie: 
vysvetliť pojem mravoučná báseň, samostatne sformulovať 
hlavnú myšlienku mravoučnej básne od H. Gavloviča, 
vysvetliť pojem encyklopédia, vymenovať druhy 
encyklopédií podľa obsahu (zemepisné, prírodovedné 
atď.), vysvetliť pojem cestovný denník a pikareskný román 

Klasicizmus 
Znaky klasicizmu, osvietenstvo na území Slovenska, 
osvietenský román ( J. I. Bajza), dráma-komédia (Moliére), 
charakterový typ postavy (J. Chalupka), epos, časomiera 
(J. Hollý) 

Žiak vie: 
na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti pochopiť a  
vysvetliť spoločenský a umelecký prínos konkrétneho 
(slovenského) prozaického diela pre národnú kultúru,   , 
vymedziť pojem literárna postava a  charakterizovať 
jednotlivé postavy z čitateľského hľadiska ( prípadne aj z 
hľadiska autorovej koncepcie diela), vysvetliť podstatu 
jednotlivých kompozičných fáz epického a dramatického 
diela a určiť tieto fázy v akomkoľvek diele s klasickou 
chronologickou kompozíciou   



2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Sloh  
slohové postupy 
charakteristika – priama, nepriama, subjektívna, 
objektívna, individuálna a skupinová, beletrizovaný 
životopis 
pravopisné a štylistickécvičenia 
kontrolná slohová práca 

Žiak vie: 
vysvetliť druhy charakteristiky 
odlíšiťpriamu charakteristiku od nepriamej 
napísaťobjektívnu charakteristiku osoby 
odlíšiťadministratívny životopis od beletrizovaného, oba 
typy vytvoriť 
 

Morfologická rovina jazyka  
gramatický tvar 
princípytriedenia slov na slovné druhy 
skloňovanie a časovanie 
gramatické kategórie, slovesné gramatické 
kategórie(slovesá) 
konverzia slovných druhov,diktát a jeho oprava 

Žiak vie: 
klasifikovať slovné druhy 
vysvetliť termíny ohybný a neohybný slovný druh 
vysvetliť termín plnovýznamový a neplnovýznamový slovný 
druh 
poznať gramatické a slovesné kategórie, určovaťich na 
konkrétnychslovách 
zadeľovaťslová do vzorov 
a zovzorovvyvodiťprincípyohýbania 

Syntaktická rovina jazyka 
syntagmy, vetné členy, jednoduché vety   
súvetie – jednoduché, zložené 
jednoduché súvetie – priraďovacie, podraďovacie 
typy priraďovaciehosúvetia 
vedľajšievety( prísudková, predmetová, príslovková, 
prívlastková)  
polovetnékonštrukcie,odchýlky od vetnej skladby 
interpunkcia 
písaniečiarky v jednoduchejvete a v súvetí 
nadvetná syntax  
slovosled, odsek, kapitola 
diktát a jeho oprava 

Žiak vie: 
určiťhlavné a rozvíjacievetné členy v menej 
komplikovaných vetách 
dodržaťinterpunkciu v jednoduchých vetách, vyhľadať 
v texte vety podľa modálnosti a členitosti 
odlíšiť jednoduché a zloženésúvetie 
určiť druh priraďovaciehosúvetia a druh vedľajšej vety 
v podraďovacomsúvetí 
transformovať jednoduché vety na polovetnékonštrukcie 
a súvetia a naopak,určiťodchýlky od vetnej skladby 
vytvoriťnázov textu, rozčleniť text na odseky a na úvod, 
jadro, záver 
uplatniťsprávny slovosled 

Publicistický štýl 
Členenie publicistických textov 
správa,titulok,interview, 
analytické útvaryPŠ-glosa,recenzia, 
beletristické útvaryPŚ,reportáž, 
diskusnýpríspevok,kontrolná slohová práca 

Žiak vie: 
vymenovaťznaky publicistického štýlu, pozná 
a viezadefinovať žánre publicistického štýlu, vievytvoriť 
správu, interview, recenziu, fejtónpodľa zadaných kritérií, 
viesaorientovať v masmédiách, 
dokáže porovnať základné útvary PŠ 

Zvuková a grafická rovina jazyka 
fonetika, fonológia 
vzťahzvukovej a grafickej stránky jazyka  
spisovná výslovnosť, odchýlky od spisovnej výslovnosti 
princípy slovenského pravopisu  
precvičovanie pravopisných javov 
priamareč, uvádzacia veta 
rozdeľovanie slov na slabiky  
čítanie s porozumením 
tvorivépísanie,pravopisné a stylistické cvičenia 

Žiak vie: 
vymenovaťjazykovedné disciplíny ktoréskúmajúzvukovú 
rovinu jazyka 
dodržiavaťpravidláznelostnejasimilácie 
aplikovaťvedomosti o prozodických vlastnostiach 
slovenčiny 
ovládaťprincípy slovenského pravopisu 
a uplatňovaťichvovlastnompísomnomprejave,čítať s 
porozumenímz 

Preromantická literatúra 
Preromantizmus, lyrika, básnická skladba, elégia (J. Kollár) 
epika, román v denníkovejforme (J. W. Goethe) 

Žiak vie: 
vysvetliť pojmy elégia, román v denníkovejforme 
jasnesformulovaťsvojčitateľský dojem, na obhajobu svojho 
stanoviska použiťako argumenty niektoré poznatky 
získané analýzou básne a 
románu,respektovatrytmickúusporiadanosť básnického 
textu,frázovať básnický aj prozaický text v zhode 
s vlastnýmchápaním jeho významu 

Romantická literatúra  
Romantizmus, slovensky romantizmu (Ľ. Štúr), pieseň, 
hymnická pieseň, basnická skladba (A. Sládkovič), 

Žiak vie: 
definovať rytmus a sylabický veršový systém 
určiťdĺžkou slabičného verša 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

lyrickoepické žánre, sylabický veršový systém, balada, 
romantická balada, alegória, hrdinská báseň, román, 
poviedka, novela,  
J. Botto, J.Kráľ, S. Chalupka, V. Hugo, A. S. Puškin, 
 E. A. Poe, J. Kalinčiak, J. M. Hurban 
čítanie a interpretáciadiela 

amiestovnútroveršovýchprestávok,recitovať básnické dielo 
identifikovaťsylabickúorganizáciuverša v básni 
definovať román a vysvetliť odlišnosti medzirománom 
novelou a poviedkou 
aplikovaťvedomosti o vonkajšej a avnútornejkompozícií na 
akékoľvekprečítanédielo,vytvoriťklasifikáciu krátkých 
epických 
útvarov,určiťichrozhodujúceznaky,plynulo,výrazne a so 
správnou výslovnosťou přečítat text prozaického 
diela,aplikovaťvedomosti o vonkajšej a 
vnútornejkompozícii na akékoľvekdielo-novelu,aspoň 
v náznakách zachytiť přítomnost významového 
plánu,aplikovať výsledky analýzy 
autorskejkoncepciepostáv,stylistických a lexikálních 
prostriedkov 
 

Postromantická literatúra 
Postromantizmus, dráma, komédia (J. Palárik), epika, 
humoreska (G. K. Z. Laskomerský), novela (J. Záborský),  

Žiak vie: 
vytvoriťklasifikáciu epických útvarov, určiťichrozhodujúce 
znaky 
plynulo, výrazne a sosprávnou výslovnosťouprečítať text 
prozaického diela 
uviesť charakteristické črty vonkajšejkompozíciedivadelnej 
hry  
vysvetliť společné a odlišné kompozičné vlastnosti 
divadelnej hry v porovnaní s veršovanou, resp. 
neveršovanou  

Realistická literatúra 
Realizmus, znaky realizmu, kompozičné postupy epického 
diela, druhy románov, spoločenský román, psychologický 
román, novela, čítanie a interpretácia textu (H.de Balzac: 
Otec Goriot, F.M.Dostojevkij: Zločin a trest, G. 
deMaupassant: Golôčka)  

Žiakvie: 
vysvetliťrozdielmedzisociálnym a psychologickým 
románom, využiť svoje vedomostipri analýze a určení 
druhu románu, ktorýprečítalapodoprieť svoje 
tvrdenieargumentmi, pochopiť podstatu sociálneho typu 
postavy, charakterizovaťju teoreticky, aj konkretizovať na 
základe analýzy prečítanéhodiela, analyzovaťdielo 
z hľadiskakompozície, štylizácie, obsahu, vysvetliť znaky 
novely 

3. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvukové jazykové prostriedky  
fonetika, fonológia 
zvukové javy v reči – tónová modulácia reči, silová 
modulácia hlasu, časová modulácia reči  
štylistické využitie zvukovej stránky – rým, zvukomaľba, 
eufónia 
ortoepia  
výslovnostné štýly – vysoký, neutrálny, nižší  
výslovnosť a pravopis niektorých slov cudzieho pôvodu 
pravidlo o rytmickom krátení 

Žiak vie:  
definovať fonetiku a fonológiu  
graficky označiť melódiu vety  
vysvetliť rozdiel medzi  prízvukom a dôrazom  
vyznačiť prestávku v texte  
určiť rým, vyhľadať zvukomaľbu, eufóniu,zdôvodniť 
spisovnú výslovnosť v slovách cudzieho pôvodu, 
vyhľadať v texte slová,v ktorých sa uplatňuje pravidlo 
o rytmickom krátení ako aj výnimky z pravidla o rytmickom  
krátení 

Sloh 
výkladový slohový postup 
úvaha ako subjektivizovaný útvar výkladového slohového 
postupu 
široký okruh námetov pre úvahu 
využitie motta 
úvaha v jednotlivých jazykových štýloch  
kompozícia úvahy  
vypracovanie úvahy 
diskusný príspevok 

Žiak vie: 
vymenovať základné znaky úvahy a výkladu 
odlíšiť výkladový slohový postup od úvahového 
slohového postupu 
napísať úvahu na zvolenú tému 
dokumentovať podobu úvahy v umeleckom a 
publicistickom štýle  
charakterizovať diskusný príspevok ako slohový útvar 
pracovnej komunikácie a uviesť znaky hybridnosti 
diskusného príspevku 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Náučnýštýl 
výkladový slohový postup 
postupy a formy logického myslenia 
príprava projektu 
výklad,prácaSOČ 
vypracovanievýkladu,prezentáciaprác 
náučnýprejav-prednáška,referát 
prezentácia projektu 
 

charakterizovať výklad ako slohový útvar a vymenovať 
výkladové žánre 
vymenovať základné myšlienkové operácie náučného štýlu 
a vyhľadať ich v texte 
spracovať výklad vybranej problematiky 
vysvetliť postup priprípraveprojektovej práce 
vysvetliť rozdiel medzi pasívnym informatívnym a aktívnym 
analytickým čítaním a uplatniť to v praxi 
 

Realistická literatúra 
Realizmus, znaky slovenského realizmu, kompozičné 
postupy epického diela, druhy románov, spoločenský 
román,  novela, poviedka, lyrickoepické žánre ( básnická 
skladba, eposy), činohra, typické charaktery v typických 
okolnostiach (P.O.Hviezdoslav, M.Kukučín, J.G. Tajovský, 
B.S. Timrava) 
 

Žiak vie: 
definovať román, využiť svoje vedomosti pri analýze 
a určení druhu románu, ktorý prečítal, pochopiť podstatu 
sociálneho typu postavy, charakterizovať ju teoreticky, aj 
konkretizovať na základe analýzy prečítaného diela, 
analyzovať dielo z hľadiska kompozície, štylizácie, obsahu, 
vysvetliť znaky novely, vysvetliť rozdiel medzi poviedkou 
a novelou, vysvetliť odlišnosti medzi poviedkou, novelou 
a románom, uviesť charakteristické črty vonkajšej 
kompozície divadelnej hry, určiť jednotlivé prvky vonkajšej 
kompozície, odlíšiť pojmy monológ, dialóg, replika 
a autorská poznámka, určiť fázy vnútornej kompozičnej 
osnovy klasickej drámy  
 

Literárna moderna 
Spoločenský a historický kontext konca 19. – 20. 

storočia, literárna moderna, symbolizmus, prekliati básnici, 
kubizmus a kubofuturizmus, voľný verš, pásmo, lyrika a jej 
druhy (I. Krasko, CH. Baudelaire, P. Verlaine, J.A. 
Rimbaud) 

Žiak vie: 
 výrazne a jazykovo správne prečítať akýkoľvek známy 

básnický text, pochopiť zmysel frázovania auplatniť ho pri 
hlasnom čítaní,vo voľnom verši zohľadniť vnútroveršové 
a medziveršové prestávky, identifikovať niektoré básnické 
trópy, zvukové a štylistické figúry, opísať náladu básne, 
rozpoznať jej význam a vyjadriť svoj názor, demonštrovať 
rozdiely medzi voľným a metricky viazaným veršom, 
vysvetliť estetickú pôsobivosť voľného verša, 
charakterizovať podstatu reflexívnej a duchovnej poézie, 
vysvetliť prekrývanie sa jednotlivých druhov lyriky 
v konkrétnych dielach, reprodukovať poučku 
o automatickom texte, pochopiť podstatu lyrizácie 
rozprávania a určiť jazykové prostriedky použité na 
poetizáciu diela 

Svetová  medzivojnová literatúra 
Futurizmus, asociácia, zvukomaľba (T. 

Marinetti)premeny realizmu, románová novela ( R. 
Rolland), stratená generácia (E. Hamingway), spoločenský 
román s kriminálnou zápletkou, expresionizmus (E. 
Remarque)  

Počiatky absurdnej literatúry, absurdita (F.Kafka), 
humoristický román (J. Hašek), literatúra sci-fi (K. Čapek) 

Žiak vie: 
charakterizovať znaky jednotlivých smerov,urobiť 

obsahovú a estetickú analýzu ťažiskových diel 
najvýznamnejších autorov ,vyhľadať v diele nové prvky 
realizmu,pochopiť asociáciu ako vedomú alebo 
podvedomú formu organizácie jednotlivých prvkov 
prozaického textu, vystihnúť súvislosť medzi uvoľneným 
prúdom rozprávania a estetickým účinkom na čitateľa 
vysvetliť princíp neurčitosti v rozprávaní a identifikovať 
výrazové prostriedky, na ktorý je neurčitosť založená, 
charakterizovať sci-fi a fantastickú prózu, v známom diele 
určiť jeho myšlienkové zamerania, 
 

Slovesnká medzivojnová literatúra 
Sociálno – psychologický román (M. Urban – Živý bič, 

J.C. Hronský – J. Mak), spoločenský román, téma mesta, 
humor (J. Jesenský) 

Moderná slovenská poézia: inšpirácie a inovácie, 
neosymbolizmus (E.B. Lukáč), vitalizmus (J.Smrek), 
surrealizmus, automatický text (R. Fábry), katolícka 
moderna (R. Dilong) 

Žiak vie: 
Objasniť nové umelecké smery v slovenskej 

medzivojnovej literatúre, vyhľadať v básňach trópy, ktorými 
autor vyjadril svoje umelecké posolstvo, analyzovať dielo 
z obsahovej i estetickej stránky, charakterizovať dvojdielnu 
intonačnú schému ako zložku rytmického impulzu, nájsť 
znaky prózy naturizmu v ukážkach, vysvetliť rozprávkovo – 
mýtický princíp ako základ prózy naturizmu,vysvetliť 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Slovenská medzivojnová próza – expresionizmus (G. 

Vámoš), ornamentalizmus (I. Horváth, J. Hruškovský), 
lyrizácia prózy – naturizmus, románová novela (D. 
Chrobák, M.  Figuli, F. Švantner) 

Slovesnká medzivojnová dráma – expresionizmus (J.B. 
Ivan, I. Stodola), humor v zobrazení spoločnosti (I. 
Stodola), čítanie a interpretácia diel 

Čítanie s porozumením, čítanie a interpretácia 
neznámeho textu 
 

prekrývanie sa jednotlivých druhov lyriky v konkrétnych 
dielach, určiť konflikt dramatických diel,uviesť 
charakteristické črty vonkajšej kompozície divadelnej hry 
aurčiť prvky vnútornej kompozičnej osnovy klasickej 
drámy,odlíšiť pojmy monolog,dialog,replika,autorská 
poznámka, vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť 
ho,čítať s porozumením 
 

4. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia a sloh 
rečnícky štýl, využitie slohových postupov v rečníckom štýle, znaky, 
fázy tvorenia rečníckeho prejavu, výrazové prostriedky reč. štýlu, 
rečnícke trópy a figúry, chyby v rečníckych prejavoch, z histórie 
rétoriky, žánre rečníckeho štýlu – agitačné, náučné, príležitostné, 
prezentácia prejavu  
rozprávací slohový postup, rozprávanie, znaky rozprávania, druhy 
rozprávania, kompozícia 
umeleckéhorozprávania, kompozičné principy 
 

Žiak vie:  
charakterizovaťrečníckyštýl a jeho znaky,  
vovlastných jazykových prejavochvyužívať 
výrazové prostriedkyhybridizácie jazykových 
štýlov, slohových postupov a útvarov,  
dodržiavať jednotlivé fázy tvorby prejavu 
s dôrazom na jeho vhodnúústnualebopísomnú 
tvorbu,  
priústnejprezentáciivlastnéhoprejavuvyužívaťverb
álne a neverbálneprostriedkyrečníckehoštýlu, 
rozlišovaťtrópy a figúry využité v texterečníckeho 
štýlu,  
vymenovať žánre rečníckehoštýlu,  
napísaťslávnostnýprejavpodľazadania,  
charakterizovaťrozprávací slohový postup,  
rozlíšiťumeleckérozprávanie od jednoduchého 
rozprávania,  
uplatniťkompozičnéprincípyumeleckéhorozprávan
ia 
pritvorbe slohového útvaru 
a vysvetliťuplatnenierozprávacieho slohového 
postupu v umeleckomštýle 

Jazyk a reč  
Jazyk, reč, jazykový znak, funkcie jazyka, jazyk a písmo, 
indoeurópske jazyky, slovanské jazyky, kodifikácia spisovného 
jazyka – A. Bernolák, Ľ. Štúr, M. Hattala, rozdiely medzi slovenčinou 
a češtinou, nárečová forma národného jazyka 

Žiak vie:  
klasifikovať slovanské jazyky, vymenovať 
jednotlivé druhy písma, začleniťslovenčinu do 
indoeurópskychjazykov, určiťrozdielymedzi 
slovenčinou a češtinou z hľadiskahláskoslovia, 
morfológie, syntaxe a lexiky, vyhľadať odlišnosti 
Bernolákovej a Štúrovej slovenčiny 

Veľká epická próza  
Vyvodenie pojmu retrospektívnykompozičný postup, analýza 
kompozičnej osnovy diela 
a vysvetleniemyšlienkovoestetickejkompozičnejštruktúrykonkrétneh
odiela, štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela, 
verbalizáciačitateľského zážitku 
z hľadiskahodnotovejorientáciečitateľa, s ohľadom na autorský 
zámer a dobový umelecko-estetický program (R. Jašík, A. Bednár, 
L. Mňačko, J.D.Salinger, A. Moravia, A. I. Solženicyn, J. Steinbeck, 
N. Mailer, J. Heller) 

Žiak vie: 
určiťretrospektívnykompozičný postup, odlíšiť ho 
od chronologického, analyzovaťdielo 
z hľadiskakompozície, štylizáciealebo obsahu, 
zaujaťhodnotiaci postoj na základe 
subjektívnehočitateľského zážitku, obhájiťsvoj 
názor na základe pocitových 
argumentov,extrahovať a 
lineárnereprodukovaťdejovúlíniu epického 
diela,zhustiť dej epického diela 
 
 
 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Lyrická poézia 
Hlasnéčítanie básní a ichinterpretácia, štylisticko-lexikálna analýza 
textu a vyvodenie lyrického posolstvadiel, vyvodenie pojmu 
populárnapieseň,  (J. Kostra, M. Válek, M. Rúfus, J. Urban, D. 
Hevier, B. Filan) 

Žiak vie: 
výrazne a jazykovosprávneprečítať text básne, 
v známom texte vyhľadať a pomenovaťtrópy 
a figúry, opísať náladu básne a vyjadriťsvoj 
postoj, analyzovať text populárnejpiesne 
z hľadiskaobsahu,samostatnenapísať básnický 
text 

Netradičná epická próza  
Existencializmus, znaky existencializmu, pocity absurdity 
a nezmyselnosti života, čítanie a interpretáciadielautorov (A. 
Camus, J. P. Sartre) 
 

Žiak vie:  
poukázať na zmeny v spôsobochrozprávania 
v netradičnej próze, vyhľadať znaky 
existencializmu v prečítanýchdielach,chápať 
umělecké dieloakoštylizovanúvýpoveď 
autora o svete 

Dramatická literatúra – absurdná dráma  
Vyvodenie literárnych pojmov nonsens, gag, pointa, irónia, 
vyvodenie pojmu absurdná dráma, dramatizované čítanie textu 
absurdnej divadelnej hry, identifikácia logických zlomov medzi 
replikami ako prostriedky absurdnej drámy, analýza dramatického 
diela, určenie jazykových prostriedkov vzhľadom na myšlienkové 
posolstvo a estetickú pôsobivosť diela, (M. Lasica, J. Satinský, V. 
Havel, S. Štepka, S. Beckett) 

Žiak vie:  
pochopiť podstatu absurdnej drámy, určiť 
niektoré miesta logických zlomov a označiť 
viacvýznamové slová, ktoré vytvárajú podstatu 
nonsensových dialógov, subjektívne sformulovať 
hodnotenie textu absurdnej drámy, 
 
 
 
 

Dramatická literatúra  
Čítanie a interpretácia dramatických textov – Š. Králik, I. Bukovčan, 
P. Karvaš, analýza vnútornej kompozície dramatického diela, 
určenie funkcie jednotlivých jazykových prvkov v myšlienkovom 
zameraní a estetickej účinnosti diela 

Žiak vie:  
charakterizovať klasickú kompozíciu drámy 
a aplikovať ju na známe hry a poukázať na 
štylistické jazykové prostriedky známych 
hier,prezentovať text postavy a modulovať hlas 
podľa zmyslu textu,inscenovať kratší dramatický 
text 
 
 

Súčasná epická próza – postmoderna  
Postmoderna, palimsest, satira, identifikácia prvkov  
absurdnosti a nonsensu, čítanie a interpretácia postmoderného 
prozaického diela, (D. Tatarka, D. Mitana, D. Dušek, P. Jaroš, J. 
Lenčo, U. Eco) 

Žiak vie:  
reprodukovaťpoučenie o podstate 
postmodernéhodiela, 
v prečítanomdielesačiastočneorientovať, 
poukázať na autorove experimenty s epickým 
časom a priestorom,hodnotiťdielo z vlastného 
stanoviska a v súčasnom  kontexte 

Dejiny literatúry  
Grécka a rímska literatúra, stredoveká literatúra, humanizmus 
a renesancia, barok, klasicizmus, romantizmus, realizmus, moderna 
a avantgardné smery, povojnové obnovenie naratívnej 
a intencionálnej prózy, absurdná dráma proti totalitnému režimu, 

Žiak vie:  
charakterizovať znaky jednotlivých literárnych 
období a umeleckých smerov, zaradiť tvorbu 
jednotlivých autorov do obdobia a umeleckého 
smeru,hodnotiť dielo v kontexte doby jeho 
vzniku,aplikovať literárnovedné vedomosti na 
literárne texty s analogickou štruktúrou 
 
 

Všeobecné otázky literatúry  
Text, literatúra, vecná literatúra, odborná a populárno-náučná 
literatúra, umelecká literatúra, jej estetická a poznávacia funkcia, 
estetický zážitok, systematizácia pojmov poézia, próza, vedecko-
fantastická literatúra, literatúra faktu, ústne a písané texty 

Žiak vie:  
definovať jednotlivé pojmy a vysvetliť ich zmysel, 
vymedziť podstatu umeleckého literárneho diela 
na základe estetickej a poznávacej funkcie, 
termíny využiť pri reprodukcii, analýze 
a interpretácii preberaných diel 
 
 

 



Charakteristika predmetu 
Predmet športová príprava sa zabezpečuje nasledovnými formami:  

• telesná a športová výchova – zúčastňujú sa jej žiaci všetkých športových odvetví 
zaradených v škole, 

• všestranná športová príprava – zúčastňujú sa jej žiaci týchto športových odvetví: kanoistika. 
• špecializovaná športová príprava – zúčastňujú sa jej žiaci týchto športových odvetví: futbal, , 

basketbal, gymnastika a fitnes, plávanie, atletika, ľadový hokej, cyklistika. 
• tréningová činnosť - prebieha popoludní v športových kluboch všetkých športových odvetví 

zaradených v škole, s ktorými škola spolupracuje, 
• sústredenia a športové súťaže 

Športová príprava vo všetkých formách vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 
rôznorodých, všestranných pohybových aktivít pre každého mladého športovca, nielen vo svojom športovom 
odvetví. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových a psychologických základoch 
zdravého životného štýlu. Žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s poznaním starostlivosti o svoj pohybový 
rozvoj a zdatnosť. Osvojí si metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa 
vedomosti a zručnosti o telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových hier. Je vedený k 
pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k poznaniu regeneračných 
aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.  

 Športová príprava tvorí systém športových úkonov, telesných cvičení, poznatkov, pravidiel, záujmov 
a ďalších hodnôt. Rozlišuje osobitosti chlapcov a dievčat podľa druhu športu. Aplikujú sa v ňom tradičné aj 
netradičné druhy športov. 

Rozvíjajúce ciele  
Všeobecným cieľom  športovej prípravy je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať 
kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 
zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy 
a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), 
utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a 
individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej 
starostlivosti o svoje zdravie. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci: 
• porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie;  
• vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 

jednotlivca; 
• osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym 

pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím; 
• vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 

svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 
• porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 

poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 
• boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový režim 

a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  
• rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 

a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

Športová príprava 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 4 4 4 4 16 
spolu 132 132 132 120 516 



• osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 
poskytnutia prvej pomoci; 

• racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia; 

Kompetencie, výchovné a vzdelávacie stratégie 
Športová príprava sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií  najmä rozvíjaním týchto 

predmetových kompetencií:  

Pohybové kompetencie - žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť 
a zdravotný status; žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania 
pohybových zručností; žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 
prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať v dennom 
pohybovom režime; 

Kognitívne kompetencie - žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu 
poznatkov; žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza; 
žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej 
činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu; 

Komunikačné kompetencie - žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne 
a neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii; žiak vie 
písomne,  ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže  argumentovať, prezentovať svoje 
postoje a stanoviská; žiak má schopnosť využívať informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie 
o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; žiak má 
schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti; 

Učebné kompetencie - žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie 
zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť  svoje hodnotové postoje a buduje si celoživotné návyky 
(pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); žiak má schopnosti získavať, triediť a systematicky využívať 
získané poznatky a športové zručnosti; žiak vie si organizovať čas, pozná životné priority a priority 
v starostlivosti o zdravie,  vie sa podľa nich aj riadiť a dodržiavať  základné pravidlá zdravého životného 
štýlu; žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim 
hodnotové stanovisko; 

Interpersonálne kompetencie - žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne zhodnotiť 
svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následky svojho konania; žiak rozvíja 
kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť asertívnym, využívať empatiu ako 
prostriedok interpersonálnej komunikácie; žiak vie efektívne pracovať v kolektíve;  žiak sa zaujíma 
o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára bariéry medzi vekom, sociálnou 
skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov; 

Postojové kompetencie - žiak sa zapája do aktívnej športovej činnosti vo svojom športe, ale tým, 
že dostáva ďalšie športovo-pohybové impulzy, vie omnoho komplexnejšie využiť poznatky, skúsenosti 
a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života 
a ochranu prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera; 
žiak vie dodržiavať princípy fair-play; žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych 
a rodinných príslušníkov; 

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci. 

Samostatnou súčasťou vyučovania sú kurzy pohybových aktivít v prírode so zimným zameraním 
v prvom ročníku a s letným zameraním v druhom ročníku. Slúžia na nácvik a zdokonalenie zručností a 
športových aktivít v prírodnom prostredí (beh na lyžiach, zjazdové lyžovanie, snowbording, zimná či letná 
turistika, plávanie). Ak sa na základe dobrovoľnosti, súhlasu rodičov a trénerov prihlási dostatočný počet 
žiakov na pobytovú formu, uskutoční sa pre nich v danom roku kurz pohybových aktivít s pobytom vo 
vybranej lokalite. Ostatní žiaci absolvujú kurz dochádzkovou formou v čase školského vyučovania. 

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ a tréner svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej 
hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a účelnou organizáciou práce, 
používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, vydávaním presných a zreteľných povelov na 



riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych 
podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho 
používaním a zreteľným označením poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho technickým 
normám. 

Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ a tréner prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, 
oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 

Žiaci používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám bezpečnosti 
a hygieny telovýchovnej činnosti. 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

 náradie, náčinie, videozáznamy 
športové časopisy, denná športová tlač, športové televízne 
prenosy 
internet, encyklopédie 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v športovej príprave sa považuje nielen to, akú 

športovú výkonnosť žiak dosahuje v danom športe, akú úroveň dosahuje jeho všeobecná a špeciálna 
motorická výkonnosť a telesná zdatnosť, ale aj to, či žiak získa k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 
záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj na súťažiach, turnajoch 
a sústredeniach, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za 
základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú: 

• športová výkonnosť žiaka v danom športe, 
• rozvoj telesných , pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj telesnej zdatnosti 

a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 
• posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťah k pohybovej aktivite a vyučovaniu športovej 

prípravy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 
• proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických 

vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných a tréningových programov zostavených učiteľom 
a trénerom a realizovaných v jednotlivých druhoch športu. 

Športovú výkonnosť žiaka v danom športe hodnotí tréner na základe plnenia individuálnych 
(kolektívnych) cieľov, stanovených v ročnom tréningovom pláne, alebo na základe dosahovania 
výkonnostných štandardov, prípadne na základe účasti a umiestnenia na ligových, postupových, 
medzinárodných a vrcholových súťažiach v danom športe. 

Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti, všeobecnej a špeciálnej športovej výkonnosti 
sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. 

Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných a tréningových programov používa tréner pomocné 
posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

Hodnotenie vzťahu žiaka k športovej príprave realizuje učiteľ a tréner nielen na základe dlhodobého 
sledovania prejavov žiaka na športovej príprave, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť 
a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti na súťažiach, turnajoch a sústredeniach. Úroveň 
poznatkov v športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. 

Súhrnné hodnotenie žiaka zo všetkých foriem športovej prípravy je vyjadrené známkou na 
vysvedčení: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú športovú výkonnosť v danom športe. 
Je hráčom I., alebo II. ligy, zúčastnil sa na M SR, medzinárodných a vrcholových súťaží (ME, MS, OHM...). 
Ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne 



predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým 
aktivitám. Angažuje sa v aktivitách na športovej príprave a v športových činnostiach na súťažiach, turnajoch 
a sústredeniach. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na športovú činnosť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje dobrú športovú výkonnosť v danom 
športe. Je hráčom II., alebo III. ligy, zúčastnil sa na M SR, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 
osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú 
výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do športových aktivít, zúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení. Na 
športovej príprave, ktorú pravidelne absolvuje, je aktívny, disciplinovaný a dobre pripravený na športovú 
činnosť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak dosahuje slabšiu športovú výkonnosť v danom športe. Ak 
je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na 
ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. 
Nezapája sa samostatne do činností v rámci športovej prípravy a nezúčastňuje sa súťaží, turnajov 
a sústredení. V príprave a v jeho športovej výkonnosti sa vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené 
absencie na športovej príprave. Porušuje zásady správnej životosprávy športovca. Žiakovi sa môže udeliť 
výkonnostná podmienka. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má slabú športovú výkonnosť v danom športe, 
nezúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení v danom športe. Ak je v prístupe k pohybovým činnostiam 
ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má individuálne 
predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí a športových 
zručností. Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na tréningový proces. Veľmi často neodôvodene vynecháva 
športovú prípravu. Nedodržiava zásady správnej životosprávy športovca. Ak má žiak opakovane (viac ako 
2x) udelenú výkonnostnú podmienku, môže byť navrhnutý na vyradenie zo športovej prípravy.   

Stupňom 5 nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak má nedostatočnú športovú výkonnosť, 
nezúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení v danom športe. Ak je úplne ľahostajný k športovej príprave, 
ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do činností na športovej príprave. Jeho pohybové zručnosti 
nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. Odmieta sa zapájať aj do 
individuálnych a kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene vynecháva športovú prípravu, resp. 
neodôvodnene je necvičiacim na hodinách ŠP . Nedodržiava zásady správnej životosprávy športovca. Žiak 
je navrhnutý na vyradenie zo športovej prípravy. 

 
Všestranná športová príprava  
(žiaci týchto športových odvetví: kanoistika) 

1. - 4.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná kondičná príprava 
Gymnastika: 
Naťahovacie, posilňovacie, mobilizačné cvičenia 
Akrobacia, preskok, kruhy, bradlá, kladina, šplh, 
prekážkové dráhy, cvičenia na rebrinách, s lavičkami, 
s plnými loptami, s expandermi 
Rytmická gymnastika: 
Cvičenia s náčiním  i bez náčinia 
Rytmické cvičenia 
tance 
Úpoly: 
 úpolové hry, zápasy, základy sebaobrany 
Športové hry: 
Basketbal 
Volejbal 
Futbal 
Hádzaná 
Pohybové hry 
Štafetové, loptové, bežecké hry 
Netradičné športy 

Žiak  
ovláda  gymnastické rozcvičenie, terminológiu,  
vie všetky osvojené gymnastické  prvky  sám popísať a 
predviesť 
vie správne vykonať dopomoc 
je schopný pripraviť a 
 zacvičiť zostavu z akrobacie a na hrazde 
Dokáže spolupracovať pri realizácii športových a pohybových 
hier 
Ovláda pravidlá jednotlivých športových hier aj netradičných 
športov a vie ich uplatniť v hre 
Ovláda základy sebaobrany 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ringo, ringet, florbal, stolný tenis, bedminton 
Základná gymnastika 
 Poradová príprava 
 kondičné posilňovanie v posilňovni 
 kruhový tréning 
 kondičné cvičenia v gymnastickej telocvični 
 rozvoj kondičných schopností 
 rozvoj koordinačných schopností 
 strečing 

Žiak  
 ovláda správnu terminológiu 
 vie správne vykonávať, popísať jednotlivé cviky 
 ovláda batérie cvikov na pre jednotlivé svalové partie 
 vie vybrať kondičné a koordinačné cvičenia pre správne 

rozcvičenie 
 pozná zásady posilňovania 
 vie poskytnúť dopomoc  

Špeciálna kondičná príprava a Koordinačné schopnosti 

 behy so zmenami rýchlosti, smeru, cez rôzne 
prekážky 

 špeciálne bežecké cvičenia – bokom , vzad 
 skoky, poskoky, odrazy: rôznym spôsobom 

a smerom – do výšky, do diaľky, zmenou smeru 
 hody rôznym náčiním a spôsobom – lopty, ťažké 

lopty, granáty, gule oštepy, disky a pod. 
 rytmické cvičenia – s hudbou aj bez hudby 

Žiak  
 ovláda  batériu koordinačných cvičení a terminológiu,  
 vie všetky koordinačné  prvky  sám popísať a predviesť 
 vie správne vykonať dopomoc 
 je schopný pripraviť koordinačné cvičenia pre skupinu 

Vytrvalostné schopnosti  
 Pohybové hry v rôznych podmienkach 
 Beh nízkej intenzity          (PF 20-24/10 s) 
 Beh strednej intenzity 

(PF 24-26/10s) 
 Beh vyššej intenzity 

PF 26-30/10 s) 
 Fartlek 
 Tempová vytrvalosť 
 Špeciálna vytrvalosť 
 Odrazové schopnosti vo vytrvalosti 
 Beh do kopca 

Žiak  
 dokáže plniť úlohy z oblasti vytrvalostných schopností bez 

nadmernej námahy 
 chápe význam vytrvalosti pre jeho ďalší športový rast 
 vie pripraviť jednoduchý vytrvalostný tréning pre športovú 

skupinu 
 vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj vytrvalostných 

schopností 
 pozná svoje vytrvalostné parametre 

Rýchlostné schopnosti 
 rôzne druhy štartov 
 akceleračné cvičenia 
 rýchlostné cvičenia na rôzne druhy podnetov 
 naháňačky, prebehy, štafetové hry 
 šprinty na rôznu vzdialenosť 
 frekvenčné cvičenia 
 výbehy do schodov 
 rýchle skoky a poskoky 
 bežecké úseky s rôznym úsilím 

Žiak  
 dokáže plniť úlohy z oblasti rýchlostných  schopností bez 

nadmernej námahy 
 chápe význam rýchlosti pre jeho ďalší športový rast 
 vie pripraviť jednoduchý rýchlostný tréning pre športovú 

skupinu 
 vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj rýchlostných 

schopností 
 ovláda športovú terminológiu z danej oblasti  

Silové schopnosti 
posilňovanie s vlastnou hmotnosťou 
kondičné cvičenia na rôzne svalové skupiny a telesné 
partie 
cvičenia s plnými loptami 
s ľahkými činkami 
cvičenia v dvojiciach 
posilňovňa – kruhový tréning, maximálna záťaž 

Žiak  
dokáže plniť úlohy z oblasti silových schopností bez 
nadmernej námahy 
chápe význam sily pre jeho ďalší športový rast 
vie pripraviť jednoduchý silový tréning pre športovú skupinu 
vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj silových schopností 
pozná svoje silové parametre a snaží sa ich zvyšovať 

Ohybnosť 
 švihové cvičenia 
 naťahovacie cvičenia 
 strečing 
 cvičenia na rozvoj ohybnosti vo dvojiciach 
 rozvoj pasívnej ohybnosti 

Žiak  
 dokáže plniť úlohy z oblasti ohybnosti bez nadmernej 

námahy 
 chápe význam ohybnosti  pre jeho ďalší športový rast 
 vie pripraviť jednoduchý  tréning na ohybnosť pre športovú 

skupinu 
 vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj ohybnosti 
 pozná svoje  parametre ohybnosti a snaží sa ich zvyšovať 

Regenerácia a ochrana zdravia 
 strečing v športovej príprave 
 relaxačné cvičenia 
 jogové cvičenia 
 autogénny tréning 

Žiak  
 chápe význam regenerácie ako súčasti tréningového cyklu 
 vie si pripraviť relaxačné cvičenia, ktoré mu najviac 

pomáhajú pri dosahovaní vysokých výkonov 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 masáž a automasáž 
 dopomoc v tréningovom procese 

 ovláda základné jogové cvičenia 
 vie poskytnúť masáž a využíva automasáž 
 ovláda zásady dopomoci pri jednotlivých cvičeniach na 

rozvoj kondičných a koordinačných schopností 
 
Špecializovaná športová príprava  
(žiaci športových odvetví: futbal, cyklistika, atletika, basketbal, gymnastika a fitnes, plávanie, ľadový hokej )  
 

 Špecializovaná športová príprava sa realizuje v súlade s učebnými osnovami športovej prípravy 
v jednotlivých športových odvetviach pre športové triedy a osemročné športové gymnázia, ktoré schválilo 
Ministerstvo školstva SR dňa 18.3.2003 pod číslom 382/2003 – 41 ako učebné osnovy pre športové triedy 
základných škôl, stredné školy a osemročné gymnáziá. Týka sa to týchto športových odvetví: futbal, volejbal, 
basketbal, gymnastika fitnes, plávanie, ľadový hokej. Učebné osnovy uvedených športových odvetví sú 
samostatnou prílohou ŠKVP a sú dostupné na internete: 
http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=923.html  
 

• učebné osnovy športovej prípravy vo futbale:  
• učebné osnovy športovej prípravy v cyklistke:  
• učebné osnovy športovej prípravy v basketbale:  
• učebné osnovy športovej prípravy v gymnastike a fitnese:  
• učebné osnovy športovej prípravy v plávaní:  
• učebné osnovy športovej prípravy v ľadovom hokeji: 
• učebné osnovy športovej prípravy v atletike : 

                   
Tréningová činnosť  
(prebieha popoludní v športových kluboch všetkých športových odvetví zaradených v škole, s ktorými škola 
spolupracuje) 
 

Športové odvetvie Počet 
hodín/týždeň 

Počet 
hodín 
spolu 

Miesto 

Futbal chlapci 
(MŠK) 5 x 2 10 Ihrisko Strážov, ŠH a ihriská SŠ, 

ihrisko Závodie 

Futbal dievčatá 4 x 2 8 Kasárne, Rajecká cesta 

Futbal chlapci(iné 
kluby) 3 x 2 6 Ihriská príslušných klubov 

Volejbal chlapci 5 x 2 10 ŠH Bôrik, ŠH SŠ 

Volejbal dievčatá 5 x 2 10 ŠH Žilinská univerzita, ŠH SŠ 

Basketbal chlapci 5 x 2 10 ŠH Žilinská univerzita 

Basketbal dievčatá 4 x 2 8 ZŠ Závodie, ZŠ Teplička 

Gymnastika fitnes 5 x 1,5 7,5 GTK Karpatská, gymnastická 
telocvičňa SŠ 

Plávanie 5 x 2 10 Mestská krytá plaváreň 

http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=923.html


Atletika 4 x 2 8 ŠH ŽU, ihriská SŠ 

Karate 4 x 2 8 ZŠ Hliny 

Krasokorčuľovanie 4 x 2 8 Zimný štadión 

Ľadový hokej 4 x 2 8 Zimný štadión 

Cyklistika 5 x 2 10 ŠH SŠ, okolie Žiliny 

Lyžovanie 5 x 2 10 Vrátna, ŠH SŠ 

Tenis 5 x 1,5 7,5 Tenisové kurty, ŠH SŠ 

Stolný tenis 4 x 2 8 Kysucké Nové Mesto 

Florbal 5 x 1,5 7,5 ŠH SŠ 

Uskutočňuje sa popoludní  podľa podmienok v športových kluboch jednotlivých športových odvetví 
zaradených v škole. Tréneri vypracovávajú ročné tréningové plány, kde je započítaná aj športová príprava 
počas prázdnin, sviatkov, ako aj pracovného voľna. Tieto plány predkladajú tréneri na schválenie 
príslušnému športovému zväzu.   

Sústredenia a športové súťaže 
Sú jednou z foriem športovej prípravy. Sústredenia organizujú športové kluby športových odvetví 

zaradených v škole, s ktorými škola spolupracuje. 

Žiaci sa zúčastňujú športových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport - Deti, žiaci 
a študenti a na www.skolskysport.sk pre príslušný školský rok. 

Okrem týchto športových súťaží sa žiaci zúčastňujú športových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je 
príslušný športový zväz. 

Regenerácia  žiakov sa uskutočňuje v športovej hale školy v miestnosti maséra v pondelok až 
piatok, v čase od 7,00-15,00 hod. po dohode s masérom. Táto regenerácia sa vykonáva v čase športovej 
prípravy. Poskytujeme tieto regenerácie: klasická masáž masérom, biolampa, magnetoterapia, akupresúrne 
masážne lôžko, kineziotejp. 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.skolskysport.sk/


Charakteristika predmetu 
Predmet športový manažment patrí medzi odborné predmety daného študijného odboru. Športový 
manažment je rozširujúcim predmetom, ktorého poslanie vychádza z potrieb športovej a telovýchovnej praxe 
a poskytuje orientáciu v riadení a organizácii športu. Jeho úlohou je vytvoriť predpoklady pre pochopenie 
významu manažmentu v športe osvojenie základných manažérskych schopností a zručností vo väzbe na 
šport, poznanie úlohy športového manažéra a chápanie riadiacich a organizačných činností v športe.  

Rozvíjajúce ciele  
- pochopiť rozdiel medzi administratívnym spôsobom riadenia a moderným manažmentom, 
- porozumieť aplikácii princípov manažmentu na šport, 
- pochopiť väzby športového manažmentu na ekonomický prínos športu. 
- vedieť, aká je orientácia športového manažéra na marketingové potreby športu, 
- osvojiť si základnú odbornú terminológiu v športovom manažmente a marketingu, 
- dokázať riešiť základné manažérske a marketingové projekty v športe, 
- spracovať konkrétne manažérske analýzy v športe.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Pri vyučovaní sa reaguje na aktuálne športové udalosti a reálie, využívajú sa medzipredmetové 

vzťahy s ostatnými odbornými predmetmi, predovšetkým s predmetmi športová príprava, základy športovej 
prípravy, právna náuka v športe a ekonomika 

Vo vyučovacom predmete športový manažment využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie podnikateľskej spôsobilosti Metódy Formy 

Žiak má: 
- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej  

budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
- chápať podstatu a princíp podnikania, 
- mať predstavu o pracovných a iných podmienkach 

v odbore, 
- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské 

príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia 
  

 

 

informačno-receptívna /výklad/  

reproduktívna /cvičenia/ 

nastolenie problému 
motivačná výzva 
motivačné rozprávanie 
expozičné monologické – 
vysvetľovanie, popis 
expozičné dialogické – rozhovor 
expozičné sprostredkované - 
beseda 

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

práca s knihou 

 

exkurzia  

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

 Internet 

Zákon o športe 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
základy športovej prípravy, športová príprava, právna náuka v športe, ekonomika 

Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného poriadku. 

Metódy hodnotenia 
• Podľa spôsobu vyjadrovania:   

Športový manažment 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - 1 1 2 
spolu - - 33 30 63 



o ústne skúšanie 
o písomné skúšanie 

• Podľa počtu skúšaných žiakov:   
o individuálne 
o skupinové 
o hromadné 

• Podľa časového zaradenia:   
o priebežné 
o súhrnné 
o záverečné skúšky 

• Podľa cieľa:  
o formatívne hodnotenie 
o sumatívne hodnotenie 

• Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
o formálne hodnotenie 
o neformálne hodnotenie 

 

Žiak je hodnotený stupňom : 

       výborný     ak dosiahne   90% -100%  
       chválitebný                     89,99%- 75% 
       dobrý        74,99% - 50% 
       dostatočný       49,99% -30% 
       nedostatočný                  29,99% -0% 

Výsledná známka na konci polroka vznikne po zaokrúhlení ako vážený aritmetický priemer zo 

známok, ktoré žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom sa priemer 1,5 zaokrúhľuje na 1, 2,5 na 2, 

3,5  na 3 a 4,5 na 4. Váha tematickej písomky je 3, ústnej odpovede 2, priebežnej písomky 2, aktivity 1. 

Komisionálna skúška má ústnu časť. Z troch otázok bude každá  hodnotená samostatne. Výsledná 

známka je aritmetický priemer z týchto 3 otázok. 

Obsahové a výkonové štandardy 
3. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Oblasti športového manažmentu 
• Znaky športu, telesnej a športovej výchovy 
• Charakteristika športového manažmentu 
• Dimenzie športového manažmentu 
• Aspekty športového manažmentu 
• Prínos športu pre spoločnosť 
• Profesionálne pozície v športe 
• Športový priemysel – význam v spoločnosti 
• Hrubý domáci produkt, hrubý domáci športový  
produkt 
• Administratívne a manažérske riadenie športu 
• Znaky administratívneho a manažérskeho  
riadenia športu 
• Charakteristika manažérskeho riadenia v športe 
• Marketingová orientácia riadenia športu 
• Východiská a perspektívy športového  
manažmentu 

Žiak vie: 
- odlíšiť šport a telesnú výchovu 
- vysvetliť znaky športu a telesnej výchovy 
- porovnať šport s inými hrami 
- charakterizovať nositeľov dimenzií športového  
manažmentu 
- popísať aspekty športového manažmentu 
- vysvetliť podstatu administratívneho a manažérskeho  
   riadenia v športe,  
- rozpoznať aktuálnosť jedného zo spôsobov riadenia,  
- vytvoriť osnovu marketingového projektu v športe,  
- rešpektovať a využívať manažérske špecifiká v  
jednotlivých športových subjektoch, 
-prispôsobovať sa novým trendom v športovom 
manažmente. 

Vonkajšie a vnútorné manažérske prostredie v 
športe  

• Riadiace pozície v športe 
• Legislatíva v športe 
• Biela kniha o športe 
• Priame a sprostredkované diváctvo 
• Princíp rovnakých podmienok v športe 

Žiak vie: 
- vymenovať riadiace pozície v športe 
- určiť predpoklady pre konkrétne pozície 
- pozná základné legislativne normy potrebné pre šport 

 
- ovláda systém súťaženia vo svojom športe 

 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

• Manažment  pravidiel v športe 
• Systémy športových súťaží 
• SWOT analýza v športe 
• Interné a externé faktory SWOT analýzy 
• Hodnotenie SWOT analýzy 

- pozná faktory SWOT analýzy a vie ich aplikovať vo 
  svojom klube 
- pozná pravidlá svojho športu 

Samostatná práca – SWOT analýza  
• SWOT analýza v športe 
• Interné a externé faktory SWOT analýzy 
• Hodnotenie SWOT analýzy 

Žiak vie: 
- vypracovať SWOT analýzu vo svojom športovom klube 

 

4. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Médiá a šport  
- Šport ako spoločenský fenomén 
- Vzťah športu a médií 
- Reklama a šport 
- Vrcholový šport, jeho komercionalizácia 

Žiak vie: 
- rozpoznať význam informácií v športe 
-  dokázať nájsť konkrétne športové informácie na 
   internete 

Športový klub  
- Športový fanúšik a vzťah ku klubu 
- Klubová identita 
- Prvky klubovej identity 
- Prezentácia klubovej identity 
- Príklady klubovej identity 

Žiak vie: 
-  pozná históriu svojho športu a klubu 
-  pozná príklady konkrétnych ľudí a ich vzťah ku klubu 
-  pozná najúspešnejších športovcov svojho športu resp. 
   klubu 

 

Sponzorstvo  
- Sponzoring, jeho formy 
- Možnosti propagácie sponzorov 
- Majitelia klubov, mecenášstvo a sponzorstvo 
- Príklady sponzoringu klubov v jednotlivých 

športoch 

Žiak vie: 
- spôsoby prezentácie športových klubov 
- pozná pkíklady na mecenášov vo svojom športe 

Športová príprava a športový manažment  
- Riadenie športovej prípravy 
- Dokumentácia športovej prípravy 
- Práca trénera 
- Koučovanie v športe 
- Manažér v športe, jeho rozdielne chápanie 
- Vedenie realizačného tímu 

Žiak vie: 
- pozná princípy športovej prípravy 
- rozumie dokumentácii športovej prípravy 
- chápe prácu trénera 

Právne aspekty v športe  
- Zákon o športe 
- Zmluvný vzťah športovec - klub 
- Športovec - amatér, športovec - profesionál 
- Etika vo všetkých oblastiach športu 

Žiak vie: 
- čo obnáša profesionálna zmluva medzi klubom a  
  športovcom 
- základné rozdiely medzi amatérskym a profesionálnym  
 športom 
- pozná zásady fair-play 

 



predmet učebná prax od 2018/2019 premenovaný na odborná prax   
Charakteristika predmetu 
 

Učebná prax nadväzuje na vedomosti získané v rámci odborného teoretického vzdelávania a prispieva 

k pracovnej, morálnej a ekologickej výchove žiakov. Učebná prax je popri laboratórnych cvičeniach 

a odborných exkurziách ťažiskom praktickej zložky vyučovania. Úlohou predmetu je pripraviť žiakov na 

prácu v laboratóriách zameraných na hodnotenie a kontrolu potravín, v zdravotníckych zariadeniach, fitnes 

centrách, na pracoviskách regeneračných centier, v závodoch spoločného stravovania, v tréningových 

strediskách a podobne. Žiaci si v predmete osvoja pracovné techniky, týkajúce sa danej problematiky. 

Získavajú základné zručnosti z analytických rozborov, z prípravy pokrmov a zostavovania vybraných jedál 

pre jednotlivé druhy stravy a diéty. Zamerajú sa najmä na stravovanie športovcov pri rôznych záťažiach 

organizmu. 

Učebná prax sa uskutočňuje prevažne v zariadeniach školy ale i v potravinárskych, v zariadeniach 

spoločného stravovania, regeneračných zariadeniach, ako i zariadeniach rehabilitačného charakteru. 

 

Rozvíjajúce ciele  
 

Cieľom vyučovacieho predmetu učebná prax v študijnom odbore 2951 6  výživa a šport  je poskytnúť 

súbor vedomostí o príprave surovín na výrobu potravinárskych výrobkov, oboznámiť žiakov s výrobou 

potravinárskych výrobkov, skladovaní potravinárskych výrobkov, zabezpečení otázok hygieny a sanitácie, 

správnej výrobnej praxe, systéme kritických kontrolných bodov pri výrobe potravín. Žiaci sa oboznámia 

s výživou športovcov podľa rôznych druhov športu, so spôsobom regenerácie po športových zápasoch 

a tréningoch a v neposlednej miere aj s doporučenou výživou športovcov počas úrazu a pri rôznych 

ochoreniach. Žiaci na hodinách učebnej praxe nadobudnú praktické zručnosti pri uskladňovaní surovín, pri 

výrobe potravín, zručnosti pri zabezpečovaní dôkladnej hygieny a čistoty na odborných pracoviskách, veľa 

zručností a kompetencií o potravinách, ich akosti, zložení a podmienkach skladovania, naučia sa formovať 

logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a komplexné kompetencie využiteľné tiež v ďalšom 

vzdelávaní. Žiaci nadobudnú vedomosti a poznatky o potravinách a pojmoch, osvoja si základné vzťahy 

medzi organizmom a vonkajším prostredím, budú ovládať využiteľnosť potravín pre ich technologické 

spracovanie. Žiaci zároveň pochopia potrebu zachovania základných otázok dodržania hygieny a sanitácie 

v zmysle výroby potravín s potrebnou dobou mikrobiologickej trvanlivosti, dodržania zásad správnej výrobnej 

praxe. Žiaci zároveň nadobudnú schopnosti aplikovať získané vedomosti pri príprave, priebehu a kontrole 

Odborná prax 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - 3 3 3 9 
spolu - 99 99 99 288 



výroby, schopnosti navrhnúť a organizovať postup výroby v závislosti od zamerania, schopnosti kontrolovať 

a riadiť technologický proces, schopnosti triediť výrobky podľa kvality, určiť cenovú kalkuláciu výrobku, 

schopnosti posúdiť dopad technologického procesu na životné prostredie, eliminovať negatívne vplyvy. 

Najväčší dôraz sa kladie na formovanie schopností žiakov pri navrhovaní systémov HACCP pre všetky druhy 

potravinárskeho priemyslu. Pri aplikovaní vedomostí budú využívať svoje vedomosti z  ochrany zdravia pri 

práci a hygieny práce, ekologické aspekty jednotlivých výrob a najmä otázky správnej výrobnej praxe. 

Dôležité vedomosti nadobudnú pri otázkach správnej výživy športovcov a regenerácie organizmu po 

športových výkonoch. 

Žiaci súčasne nadobudnú schopnosti ďalej sa vzdelávať a rozširovať si poznanie vo svojom odbore, byť 

dostatočne adaptabilný i v príbuzných odboroch, citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi, kultivovane 

vystupovať a správať sa, vedieť používať ochranné pracovné prostriedky, dokázať pracovať 

s cudzojazyčným odborným textom, využívať ho v praxi, vedieť využívať IKT pri svojej práci, ovládať 

špecifické zručnosti podľa konkrétneho odboru, používať a aplikovať základné ekonomické pojmy, ovládať 

prvky organizácie práce, využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore, posudzovať podnikateľské 

príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami, využívať dostupné softvérové vybavenie pri riešení 

praktických úloh, využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí. 

Žiaci sa naučia rešpektovať a uplatňovať pravidlá bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pri práci 

s technikou, prístrojmi a ďalším vybavením, získajú prehľad o základných ustanoveniach právnych noriem, 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o hygiene pri práci a na pracovisku. Žiaci získajú prehľad 

o bezpečnostných predpisoch a oboznámia sa s predpismi o požiarnej ochrane na pracovisku. Učivo je 

zamerané na oboznámenie sa žiakov s pracovným prostredím, pracovnými prostriedkami, pracovnými 

pomôckami, materiálmi, náradím, na získanie zručnosti v používaní materiálov, pomôcok a náradia, 

správnom výbere vhodných pomôcok pre konkrétnu činnosť. Žiaci sa naučia správne zaobchádzať 

s pracovnými pomôckami, pochopia nutnosť dodržiavania BOZP, hygienických predpisov a zásady správnej 

výrobnej praxe. 

Žiaci zdokonalia svoje zručnosti v ochrane majetku a zdravia spotrebiteľa, naučia sa poskytnúť prvú 

pomoc v prípade úrazu na pracovisku, pracovať s odbornou a cudzojazyčnou literatúrou. 

Žiaci si osvoja praktické uplatňovanie príslušných technologických noriem, hodnotenie priebehu 

a výsledku procesu, prípadné návrhy na optimalizáciu technologického procesu. Žiaci spoznajú aj základnú 

regulačnú techniku a automatizačnú techniku, jej funkciu a význam. Osvoja si výpočtovú techniku a prehĺbia 

si spôsobilosti na jej využívanie pri riešení odborných úloh. Vyhodnocujú záznamy z výsledkov meraní 



a správne ich interpretujú. Zároveň sa oboznámia s potrebou regeneračných zariadení po tréningu 

i športovom zápolení, budú vedieť identifikovať nároky na stravovanie počas rôznej záťaže organizmu 

a v neposlednej miere aj hodnotiť otázku stravovania počas úrazu i choroby športovca. 

Okruhy učiva umožnia žiakom získať prehľadné vedomosti a zručnosti o zložení a funkcii prístrojov, 

strojov a zariadení v príslušných odboroch a konkrétnej technológii, súčasne získajú aj zručnosti pri ich 

nastavovaní a spúšťaní. 

Osvoja si používanie vhodných pracovných ochranných pomôcok, zásady bezpečnosti a hygieny pri 

práci. Získajú zručnosti v kontrolnom a hodnotiacom procese, vedia posúdiť kvalitu výrobku, vykonať 

jednoduchú opravu a zatriediť a ohodnotiť výsledný produkt. Súčasťou učiva je naučiť žiakov pravidelne 

sledovať nové trendy v technológii. Okrem štúdia doplnkovej odbornej literatúry sa žiaci zoznamujú s novými 

trendmi formou exkurzií a návštev výstav. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

V predmete učebná prax chceme využívať také výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré umožnia 

žiakom: 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 

majú v danom okamihu k dispozícii, 

- hľadať, navrhovať, alebo používať  ďalšie informácie i nástroje, ktoré majú prispieť k riešeniu 

problému,  

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk porovnať rôzne riešenia daného problému, 

- používať osvojené metódy riešenia problémov v iných oblastiach vzdelávania žiakov, s využitím ich 

 aplikácie, 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a poznatkov,  

- zhromažďovať, posudzovať a triediť informácie, ktoré prispejú k riešeniu daného problému, 

- osvojiť si nové poznatky a s ich využitím zabezpečiť riešenie problému. 

 

 

 

 

 

 



Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 Metódy Formy 

Žiak má: 
- rozvíjať svoje zručnosti 

- aplikovať svoje vedomosti v praxi 

- osvojiť si pracovné techniky 

- rozvíjať svoje komunikačné schopnosti 

 

 

- výklad,  

- rozhovor,  

- riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca 

Exkurzia 

 

 

 

Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 
• písomné skúšanie – didaktický test 
• referáty, projekty 
• praktické cvičenia 
• práca s odbornou literatúrou 
 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 

bodov podľa náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak 

je hodnotený stupňom :  

         výborný          100% - 90% 
         chválitebný      89% - 75% 
         dobrý               74% - 50% 
         dostatočný        49% - 30% 
         nedostatočný    29% -  0% 
 
Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 

ktoré žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

G.Dubová-G.Sládečková: Technológia 1. a 2. roč.SPŠ 

      A.Brandšteterová,S. Loffayová : Analytická chémia pre 2.roč 
Odborné časopisy 

Internet 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
Technológia a hodnotenie potravín, zdravoveda, výživa v športe, výživa a dietetika, mikrobiológia 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

Ústna skúška 

Písomná skúška 
Ústna odpoveď 

      Písomná odpoveď 

 
 



Obsahové a výkonové štandardy 
 

            2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

      Úvod 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 Pracovný poriadok 
 Protipožiarna ochrana 

 Zásady prvej pomoci 
 

Žiak vie:           
                                              
  
- vysvetliť základné bezpečnostné predpisy 
- popísať pracovný poriadok 

  - popísať spôsoby protipožiarnej ochrany 
- popísať zásady prvej pomoci 

 

 
Potravinárske technológie 
Prehľad potravinárskych technológií 

Žiak vie: 
 
- rozdeliť potravinárske odvetvia podľa charakteru      

  spracovania surovín 

 
 

Výroba cukru 
Výroba surového cukru  

Výroba rafinovaného cukru 

Výroba cukroviniek 

 

Výroba škrobu 

Výrobky zo škrobu 

 
Žiak vie: 
 

- senzoricky zhodnotiť cukor a cukrovinky 

-aplikovať teoretické poznatky pri stanovení obsahu      

sacharózy 

-dokázať prítomnosť glukózy a fruktózy vo vybraných 

výrobkoch 

- jódovou skúškou dokázať škrob 

-popísať výrobky zo škrobu, uviesť príklady výrobkov zo 

škrobu 

 
Mlynárstvo 
Suroviny mlynárskeho priemyslu 

Úprava obilia 

Spracovanie obilnín 

Extrudované výrobky 

 

Žiak vie: 
 
-aplikovať poznatky pri porovnávaní vzoriek pšenice a raži 
-uskutočniť prieskum trhu o zastúpení výrobkov z raži 
a pšenice v obchodoch,   
-aplikovať poznatky o význame pseudocereálií vo výžive 
človeka 
-popísať extrudované výrobky 
-zistiť na základe prieskumu trhu aké druhy extrudovaných 
výrobkoch sú v obchodnej sieti a zaradiť ich do skupín 
 

 
Technológia spracovanie múky 
Pekárska výroba 

Suroviny, charakteristika, výroba 

Výroba múky 

Výroba  pečiva, chleba,  cestovín 

 

Žiak 
-popísať základné suroviny v pekárskej a cukrárskej  výrobe 
 - určiť druhy múk, popísať druhy múk  

 - senzoricky zhodnotiť múku 

  - uplatniť poznatky pri analytickom hodnotení múky 

 - senzoricky hodnotiť cestoviny 

 
Technologické výpočty 
Hustota 

 
Žiak vie: 
 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Látkové množstvo, látková koncentrácia 

Výpočty z chemických rovníc 
 
 
 

- vie uskutočniť základné chemické výpočty aplikované 

na potravinársku prax 

 

Technologické operácie 
Čistenie 

Drvenie a mletie 

Redukcia kvapalných častíc 

 
Žiak vie: 

- opísať jednotlivé technologické operácie 
- vysvetliť princíp jednotlivých operácií 
- popísať vplyv operácie na surovinu/výrobok 
- vymenovať zariadenia použité pri jednotlivých 

operáciách 
 

 
Senzorické hodnotenie potravín 
Pekárske a cukrárske výrobky 

 

Mlieko a mliečne výrobky 

 

Mäso a mäsové výrobky 

 

Pochutiny 

 
Žiak vie: 
- senzoricky správne zhodnotiť chlieb, pečivo, cukrárske 

   výrobky   

- senzoricky zhodnotiť mlieko, smotanu, maslo,  

   fermentované výrobky 

- senzoricky zhodnotiť mäso bravčové , hovädzie, mäkké  

   salámy,  trvanlivé salámy, paštéty 

- senzoricky zhodnotiť kávu, čaj, kakao, horčicu 

 

3. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

       Úvod 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pracovný poriadok 
Protipožiarna ochrana 

Zásady prvej pomoci 
 
Technologické procesy – úprava surovín 
Čistenie 

Drvenie a mletie 

Redukcia kvapalných častíc 

Miešanie a tvarovanie 

Mechanické separácie 
 
Technologické výpočty 
Hustota 

Látkové množstvo 

Látková koncentrácia 

Látkové bilancie 

Žiak vie:           
                                              
  

- vysvetliť základné bezpečnostné predpisy 
  

- popísať pracovný poriadok 

      - popísať spôsoby protipožiarnej ochrany 
- popísať zásady prvej pomoci 
 

Žiak vie: 
- opísať jednotlivé technologické operácie 
- vysvetliť princíp jednotlivých operácií 
- popísať vplyv operácie na surovinu/výrobok 
- vymenovať zariadenia použité pri jednotlivých 

operáciách 
 

Žiak vie: 
 

- vie uskutočniť základné chemické výpočty aplikované na 

potravinársku prax 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

     Zdravotnícke, športové zariadenia, školské jedálne 
Regeneračné zariadenia 

 

 

Pohybové štúdiá 
 
Zdravotnícke zariadenia 

 

Kúpeľná starostlivosť 

 

Školské jedálne 

 

Nemocničné jedálne 

 

 

Výživa športovcov 

 

Alternatívne formy výživy 
 

Žiak vie: 
- aplikovať teoretické poznatky o regeneračných  

  zariadeniach prakticky v podmienkach jednotlivých   

  regeneračných zariadení 

- uplatniť poznatky o strojových zariadeniach športových 

  centier a fitnes centier na jednotlivé partie organizmu 

- poskytnúť adekvátne poradenské služby v oblasti výživy 

  a športu pacientom zdravotníckych zariadení 

- využiť poznatky z oblasti výživy a športu v starostlivosti  

  o pacientov kúpeľných zariadení  

- aplikovať poznatky z výživy a dietetiky pri zostavovaní 

  vhodných jedálnych lístkov pre deti a mládež 

- aplikovať poznatky z výživy a dietetiky pri zostavovaní 

   vhodných jedálnych lístkov pre pacientov s dôrazom na  

   možné diéty 

- uplatniť poznatky o výžive pri zostavovaní jedálnych  

   lístkov pre športovcov na základe ich fyzickej záťaže 

- aplikovať poznatky z výživy a dietetiky pri zostavovaní  

   jedálnych lístkov a poskytovaní poradenských služieb  

   v oblasti alternatívnych foriem výživy (vegetariánstvo,  

   vegánstvo, makrobiotická strava...) 

 
4.ročník 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

       Úvod 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Protipožiarna ochrana 

Zásady prvej pomoci 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Žiak vie:           
                                              
  

- vysvetliť základné bezpečnostné predpisy  
      - popísať spôsoby protipožiarnej ochrany 

- popísať zásady prvej pomoci 
- vysvetliť pojem ochrana zdravia pri práci 
 

 
Základné princípy tvorby HACCP 

Systém kontrolných kritických bodov 

Kritické limity 

Prúdové diagramy 

 

Systém HACCP pre výrobu potravín živočíšneho 
charakteru 
Prúdový diagram – spracovanie mlieka a mliečnych 

výrobkov 

Kritický kontrolné miesta 

Žiak vie: 
 

 
- definovať systém HACCP 

 

- vysvetliť pojem kritické limity 
 

-      vypracovať prúdové diagramy pre potravinárske výroby 
 

 
 

- vypracovať prúdový diagram pre výrobu mliečnych výrobkov 
 
 

- určiť kritické kontrolné miesta pri výrobe mliečnych výrobkov 
 

- navrhnúť kritické limity pri výrobe mliečnych výrobkov 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kritické limity 

 

Prúdový diagram – spracovanie mäsa a mäsových  

výrobkov 

Kritický kontrolné miesta 

Kritické limity 

 
Systém HACCP pre výrobu potravín rastlinného 
charakteru 
Prúdový diagram – výroba cukru, cukroviniek a čokolády  

 

Kritický kontrolné miesta 

 

Kritické limity 

 

Prúdový diagram – výrobu múky a cestovín  

 

Kritický kontrolné miesta 

 

Kritické limity 

 

 

Prúdový diagram – výrobu chleba a pečiva  

 

Kritický kontrolné miesta 

 

Kritické limity 

 

Prúdový diagram – výrobu ovocných, zeleninových 

a mäsových konzervárenskych výrobkov  

 

Kritický kontrolné miesta 

 

Kritické limity 

 

 

 

Prúdový diagram – výroba piva, vína a limonád 

 

Kritický kontrolné miesta 

 

Kritické limity 

 
Technologické procesy – úprava surovín 
Filtrácia 

 

 
- vypracovať prúdový diagram pre výrobu mäsových výrobkov 

 
 

- určiť kritické kontrolné miesta pri výrobe mäsových výrobkov 
 

- navrhnúť kritické limity pri výrobe mäsových výrobkov 
 

 

 

- vypracovať prúdový diagram pre výrobu cukru, 
cukroviniek a čokolády  

 
- určiť kritické kontrolné miesta pri výrobe cukru, 

cukroviniek a čokolády 
 

-       navrhnúť kritické limity pri výrobe cukru, cukroviniek 

a čokolády 

 

- vypracovať prúdový diagram pre výrobu múky a 
cestovín 

 
- určiť kritické kontrolné miesta pri výrobe múky a 

cestovín 
 

-   navrhnúť kritické limity pri výrobe múky a cestovín 
 

 

- vypracovať prúdový diagram pre výrobu chleba a 
pečiva 

 
- určiť kritické kontrolné miesta pri chleba a pečiva 

 

- - navrhnúť kritické limity pri výrobe chleba a pečiva 
 

 

- vypracovať prúdový diagram pre výrobu ovocných, 
zeleninových a mäsových konzervárenskych 
výrobkov  

 
- určiť kritické kontrolné miesta pri výrobe ovocných, 

zeleninových a mäsových konzervárenskych 
výrobkov  

 
- navrhnúť kritické limity pri výrobe ovocných, 

zeleninových a mäsových konzervárenskych 
výrobkov  

 

- vypracovať prúdový diagram pre výrobu piva, vína a 
limonád  

 

- určiť kritické kontrolné miesta pri výrobe piva, vína a 
limonád  

 
-   navrhnúť kritické limity pri výrobe piva, vína a 

limonád 
 
Žiak vie: 

- opísať jednotlivé technologické operácie 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Radiácia 

Blanšírovania 

Pasterizácia 

Sterilizácia 

Odparovanie 

Chladenie a mrazenie 

 
Technologické výpočty 
Hustota 

Látkové množstvo, látková koncentrácia 

Látková bilancia 
 
 
 

- vysvetliť princíp jednotlivých operácií 
- popísať vplyv operácie na surovinu/výrobok 
- vymenovať zariadenia použité pri jednotlivých 

operáciách 
 

 

 

- vie uskutočniť základné chemické výpočty aplikované na 

potravinársku prax 

 



 

Charakteristika predmetu 

Predmet výživa a dietetika, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje žiakom súbor 

vedomostíz oblasti výživy a jej vplyve na ľudský organizmus.  

Vychádzajúc z poznatkov všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov, s ktorými je predmet výživa 

a dietetika úzko previazaný, sprostredkúva žiakom  informácie o zložení potravín, ich výživovej a energetickej 

hodnote,  o tráviacom systéme a metabolizme základných živín.  Predmet analyzuje základné 

princípy, ktoré umožňujú dosahovať rovnováhu vo výžive. Dôraz sa kladie na rizikové faktory zdravia, 

prídavné a pomocné látky v potravinárstve.  V tomto predmete žiaci získajú informácie o štruktúre a 

funkcii imunitného systému a o pozitívnom a negatívnom pôsobení zložiek potravy a výživy na 

prevenciu a výskyt civilizačných ochorení, znalosti, týkajúce sa výživy v jednotlivých vývinových 

obdobiach a druhov vhodnej stravy. Ďalej sa zaoberáúpravou potravín a predĺžením ich trvanlivosti. 

Zdôvodňujú  sa hlavné zásady dietetiky, objasňuje sa význam dietoterapie na dosiahnutie žiaducich 

liečebných výsledkov. Žiaci získajú základné poznatky o jednotlivých druhoch diét, o zostave a 

príprave diétnych pokrmov v intenciách odporúčaní  WHO pre výživu populácie. 

V tomto predmete riešia žiaci aj rôzne praktické úlohy v oblasti výživy, v ktorých majú 

možnosť  implementovať nadobudnuté teoretické  vedomosti.  

Rozvíjajúce ciele  

Cieľom vyučovacieho predmetu výživa a dietetika je poskytnúť žiakom súbor vedomostí a zručností 

z oblasti výživy a dietetiky v intenciách formovania pozitívnych motívov a postojov žiakov v oblasti 

podpory zdravia. 

Predmet Výživa a dietetika má žiakom poskytnúť ucelenú sústavu vedomostí o potravinách 

a zásadách racionálnej výživy ľudí, oboznámiť ich so základnými poznatkami modernej vedy o výžive 

a jej vplyve na zdravie človeka.  

Cieľom predmetu je pripraviť žiakov na aplikáciu získaných vedomostí a zručností z oblasti výživy 

a didatetiky vo svojom osobnom, ale i profesnom živote.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií  žiakov sú vo vyučovacom predmete výživa 

a dietetika použité rôzne tradičné i moderné výchovno-vzdelávacie stratégie, ktoré sú plne 

v kompetencii učiteľa: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom 
a pracovnom živote  

Metódy Formy 

Výživa a dietetika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Časová     
dotácia 

týždenne - 1 2 2 5 

spolu - 33 66 66 165 



Žiak má: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a 
rozhodnutia,  

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej 
činnosti,  

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, 
práva, povinnosti a konanie.  

Tradičné 

Moderné - aktivizujúce 

 

Individuálna 

Skupinová 

Frontálna 

Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, 
informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať 
Metódy Formy 

Žiak má: 

- vyjadrovať sa správne v odbornej terminológii,  
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne 

informácie a informačné zdroje,  
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných 

zdrojov,  

- hodnotiť kriticky získané informácie. 

Tradičné 

Moderné - aktivizujúce  

 

Individuálna 

Skupinová 

Frontálna 

Schopnosť pracovať 
 v rôznorodých skupinách 

Metódy Formy 

Žiak má: 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  
- diskutovať konštruktívne, aktívne  počúvať druhých,  
- identifikovať možnosti riešenia problému, kritériá pre 

voľbu konečného optimálneho riešenia,  
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, 

pracovných výkonoch a osobnostnom raste. 

Tradičné 

Moderné - aktivizujúce 

Individuálna 

Skupinová 

Frontálna 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

  

Medzipredmetové vzťahy 

Vyučovaciepredmety 

biológia, chémia, zdravoveda, mikrobiológia, biochémia, zdravý životný štýl, technológia a hodnotenie potravín, výživa 

v športe, učebná prax 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia 

V predmete výživa a dietetika sa požíva sumatívne a formatívne hodnotenie žiakov. 

Cieľom sumatívneho hodnotenia je určenie úrovne vedomostí, zručností a postojov žiakov. Spája sa 

s klasifikáciou žiakov, preto je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 

Vzdelávacie výstupy sú formulované výkonovými štandardmi v učebných osnovách 

predmetu.Sumatívne hodnotenie prebieha ako ústne a písomné hodnotenie.  Pri písomnom 

hodnotení a skúšaní sa známka určuje percentuálne z počtu získaných bodov:  

výborný          100% - 90% 

chválitebný      89% - 75% 

dobrý               74% - 50% 

dostatočný        49% - 30% 



nedostatočný    29% -  0% 

Stupeň prospechu saurčuje na základe aritmetického priemeru všetkých získaných známok za 
klasifikačné obdobie. 

Cieľom formatívneho hodnotenia je spätná väzba,  diagnostikovanie nedostatkov, chýb,  ťažkostí 
a ich príčin v procese učenia sa žiakov s cieľom odstrániť ich a zefektívniť učebnú činnosť žiakov. 

 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

sumatívne: 
ústne frontálne, individuálne skúšanie 
písomné skúšanie 
formatívne: 
hodnotenie žiakov učiteľom, rovesnícke hodnotenie, 
sebahodnotenie žiakov 

 
ústna odpoveď, prezentácia práce 
písomná práca, didaktický test 
 
rozhovor, diskusia, sebareflexia 

 

Obsahové a výkonové štandardy 

2. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do výživy a dietetiky 

výživa, dietetika, vývoj stravovania, význam, hygiena výživy, 

regulácia príjmu potravy a tekutín, BMI, výživové 

odporúčania MZ SR, výživové zvyklosti a návyky 

Žiak vie: 

- charakterizovať výživu, dietetiku, 

- popísať vývoja stravovania, 

- objasniť význam a hygienu výživy, 

- charakterizovať reguláciu príjmu potravín a tekutín, 

- vypočítať BMI, 

- uviesť výživové odporúčania MZ SR, 

- popísať výživové zvyklosti a návyky. 

Živiny 

živiny, bielkoviny, sacharidy, tuky, minerálne látky, vitamíny, 

vlákniny, antioxidanty, voda, strataživín, 

jedálnylístokšportovca 

Žiak vie: 

- klasifikovať živiny, 

- stručne charakterizovať bielkoviny, sacharidy, tuky, min. 

látky, vitamíny, vlákniny, antioxidanty, vodu, 

- vysvetliť dôsledok straty živín, 

- zostaviť jedálny lístok športovca. 

Výživová hodnota 

energetická hodnota živín, bazálny metabolizmus, potreba 

energie a živín, dennýpríjemživín 

Žiak vie: 

- určiť energetickú hodnotu živín, 

- vysvetliť a charakterizovať bazálny metabolizmus, 

- zdôvodniť potrebu energie a živín v organizme, 

- vypočítať a zhodnotiť denný príjem živín. 

Modely výživy 

modely stravovania, šport a výživa, poruchy príjmu potravy, 

doping, stravovanie v školskejjedálni, školské bufety, 

fastfood 

Žiak vie: 

- popísať modely stravovania, 

- vysvetliť vplyv výživy na šport, 

- zdôvodniť poruchy príjmu potravy, 

- charakterizovať doping a určiť jeho vplyv na organizmus, 

- analyzovať stravovanie v šk. jedálni, bufetoch a 

fastfoode. 

 



 

3. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam výživy a regulácia príjmu potravy 

výživa, dietetika, regulácia príjmu potravy a tekutín 

Žiak vie: 

- interpretovať pojmy výživa a dietetika, 

- zhodnotiť význam výživy a dietetiky pre ľudský 

organizmus, 

- vyjadriť vlastnými slovami reguláciu príjmu potravy 

a tekutín. 

 

Trávenie a vstrebávanie prijatých živín 

tráviaci systém, transport a spracovanie potravy, trávenie, 

vstrebávanie 

Žiak vie: 

- popísať tráviaci systém, 

- vysvetliť transport a spracovanie potravy, 

- porovnať trávenie a vstrebávanie živín. 

Funkcia pečene 

pečeň, funkciepečene, metabolizmus pečene, tvorba žlče 

Žiak vie: 

- charakterizovať pečeň ako orgán, 

- vymenovať funkcie pečene, 

- vysvetliť metabolizmus pečene,  

- vysvetliť podstatu tvorby žlče a jej význam pre 

organizmus. 

Metabolizmus základných živín 

energetická bilancia, metabolizmus bielkovín, tukov, cukrov 

Žiak vie: 

- charakterizovať aporovnať príjem živín a výdaj energie,  

- praktickými metódami vyhodnotiť energetickú bilanciu, 

- vysvetliť metabolizmus bielkovín, tukov a cukrov. 

Výživy 

fyziologický význam bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, 

minerálnych látok, vláknina, antioxidanty, voda, zásady 

správnej výživy 

Žiak vie: 

- interpretovať význam bielkovín, tukov, 

cukrov,vitamínov a min. látok z hľadiska fyziológie, 

- vysvetliť význam vlákniny a jej pozitívne účinky na 

organizmus, 

- vymenovať antioxidanty a určiť ich vplyv na organizmus, 

- vysvetliť význam vody pre organizmus, 

- charakterizovať zásady správnej výživy. 

Výživa špeciálnych skupín 

výživa novorodencov a dojčiat, detí vo veku od 1 – 10 rokov, 

detí a mládeže vo veku 11-18 rokov, ťarchavých žien a 

dojčiacich matiek, starších ľudí, športovcov a fyzicky 

aktívnych ľudí, alternatívne a nevedecké smery vo výžive, 

vegetariánska výživa, výživa podľa krvných skupín, oddelená 

strava, Atkinsonova diéta, makrobiotická výživa, hodnotenie 

spôsobu a stavu výživy 

Žiak vie: 

- porovnať výživu rôznych vekových kategórií a 

špecifických skupín populácie, 

- vymenovať alternatívne a nevedecké smery vo výžive, 

- charakterizovať výživu vegetariánov, 

- porovnať výživu podľa krvných skupín, 

- charakterizovať oddelenú stravu, 

- interpretovať Atkinsonovu diétu, 

- zhrnúť hodnotenie spôsobu a stavu výživy 

 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Liečebná výživa 

orálna klinická výživa, umelá výživa 

Žiak vie: 

- charakterizovaťorálnuklinickú a umelú výživu 

Výživa v prevencii a liečbe vybraných ochorení 

kardiovaskulárne ochorenia, nádorové ochorenia, diabetes 

mellitus I.  a II. typu, osteoporóza, ateroskleróza, DNA, 

choroby žalúdka, hnačka, zápcha, choroby pečene a žlčníka, 

pankreasu, potravinové alergie, obezita, mentálna anorexia, 

bulímia 

Žiak vie: 

- vymenovaťpríčíny jednotlivých ochorení 

- zvoliť vhodný spôsobstravovania u osôbtrpiacich 

jednotlivými ochoreniami, a tým predísťzhoršeniu stavu 

Praktické úlohy vo výžive 

zloženie potravín, výživové odporúčané dávky, dietetické 

poradenstvo – odporúčania, denná spotreba energie, 

hladina celkového cholesterolu v krvi pre pacientov, čas 

transportu potravy a tekutín pažerákom, bazálny a pracovný 

metabolizmus, antropometrické merania, denný príjem živín 

 

Žiak vie: 

- navrhnúťdiétneodporúčania, 

- vypočítaťdennúspotrebu energie, 

- určiť hladinu cholesterolu v krvi, 

- merať čas transportu potravy a tekutínpažerákom, 

bazálneho a pracovného metabolizmu, 

- vykonávať základné antropometrické merania, 

- vypočítať a zhodnotiťdennýpríjemživín. 

 

4. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Diétny systém 

• Základné diéty 

• Špeciálne diéty 

• Štandardizované diéty 

• Bezlepková diéta 

• Dukanova diéta 

• Krabičková diéta 

• Paleolitická diéta 

• Breussova diéta 

• Proteínová diéta 

• Mayrova diéta 

Žiak vie: 

• charakterizovať základné diéty 

• porovnať špeciálne a štandardizované diéty 

• objasniť jednotlivé typy diét a zdôvodniť na čo sú 

zamerané 

• interpretovať plán stravovania pri jednotlivých 

typoch diét 

Umelá výživa 

• Enterálna výživa 

• Parenterálna výživa 

Žiak vie: 

• charakterizovať a objasniť enterálnu 

a parenterálnu výživu 

Vzťah výživy k zdraviu a chorobám 

• Faktory ovplyvňujúce výživu človeka 

• Energetická látková potreba 

• Význam klinickej výživy 

• Funkčné potraviny 

Žiak vie: 

• vymenovať faktory ovplyvňujúce výživu človeka 

• vyhodnotiť energetickú látkovú potrebu pri 

rôznych typoch pohybovej aktivity 

• vysvetliť význam klinickej výživy 

• vymenovať a popísať funkčné potraviny 

Glykemický index potravín 

• Princípy stanovenia glykemického indexu 

• Sacharidová hustota a glykemická nálož 

• Potraviny s nízkym, stredným a vysokým glykemickým 
indexom 

• Vplyv tepelnej úpravy a zloženia súčasne 
konzumovanej stravy na glykemický index 

Žiak vie: 

• objasniť princípy stanovenia glykemického indexu 

a rozdeliť potraviny s nízkym, stredným a vysokým 

glykemickým indexom 

• popísať vplyv tepelnej úpravy a zloženia súčasne 

konzumovanej stravy na glykemický index 

• vysvetliť podstatu sacharidovej hustoty 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

• vypočítať glykemickú nálož potravín 

Anorexianervosa a hladovanie 

• Riziká a komplikácie 

• Malnutrícia a mechanizmy jej vzniku 

• Primárne a sekundárne dôsledky malnutrície 

• Základné ciele a zásady diétnych intervencií pri 
malnutrícii 

Žiak vie: 

• vymenovať riziká a komplikácie anorexie 

• charakterizovať malnutríciu a interpretovať 

mechanizmy jej vzniku 

• identifikovať primárne a sekundárne dôsledky 

malnutrície 

• určiť základné ciele a zásady diétnych intervencií 

pri malnutrícii 

Výživa pri osteoporóze 

• Úloha vápnika a vitamínu D pri mineralizácii kostného 
tkaniva 

• Mliečne a nemliečne zdroje vápnika a vitamínu D 

• Faktory životného štýlu podporujúce rozvoj 
osteoporózy 

• Výživa a modifikácia životného štýlu pri osteoporóze 

Žiak vie: 

• vysvetliť úlohu vápnika a vitamínu D pri 

mineralizácii kostného tkaniva 

• porovnať mliečne a nemliečne zdroje vápnika 

a vitamínu D 

• uviesť faktory životného štýlu podporujúce rozvoj 

osteoporózy 

• zhodnotiť model výživy a modifikácie životného 

štýlu pri osteoporóze 

Vegetariánsky spôsob stravovania 

• Formy vegetariánskeho spôsobu stravovania 

• Zdravotné a sociálno – ekonomické pozitíva a prednosti 
vegetariánstva 

• Nutričné a zdravotné riziká jednotlivých foriem 
vegetariánstva 

• Vegetariánstvo a chronické ochorenia 

• Vegetariánstvo spôsob stravovania a onkologické 
ochorenia 

Žiak vie: 

• zhrnúť formy vegetariánskeho spôsobu 

stravovania 

• posúdiť zdravotné a sociálno – ekonomické 

pozitíva a prednosti vegetariánstva 

• vymenovať nutričné a zdravotné riziká 

jednotlivých foriem vegetariánstva 

• zdôvodniť ako vegetariánstvo vplýva na chronické 

ochorenia 

Bielkoviny vo výžive človeka 

• Biochemická charakteristika bielkovín 

• Štruktúra a fyziologické funkcie bielkovín 

• Metabolický obrat bielkovín a jeho posudzovanie 

• Spracovanie bielkovín v tráviacom trakte 

• Esenciálne a neesenciálne aminokyseliny 

• Biologická hodnota bielkovín 

• Zdroje bielkovín, výhody a nevýhody živočíšnych 
a rastlinných zdrojov bielkovín 

• Riziká nadmerného príjmu bielkovín 

• Denná potreba bielkovín v závislosti od typu pohybovej 
aktivity 

Žiak vie: 

• interpretovať biochemickú charakteristiku 

bielkovín 

• uviesť štruktúru a fyziologické funkcie bielkovín 

a posúdiť metabolický obrat bielkovín 

• objasniť spracovanie bielkovín v tráviacom trakte 

• rozdeliť a vymenovať esenciálne a neesenciálne 

aminokyseliny 

• vymenovať zdroje bielkovín a zhodnotiť výhody 

a nevýhody živočíšnych a rastlinných zdrojov 

bielkovín 

• objasniť riziká nadmerného príjmu bielkovín 

• určiť dennú potrebu bielkovín v závislosti od typu 

pohybovej aktivity 

Tuky vo výžive človeka 

• Biochemická charakteristika tukov 

• Základné fyziologické funkcie tukov 

• Esenciálne mastné kyseliny a ich význam pre zdravie 

• Cholesterol a jeho funkcia v organizme 

• Lipoproteíny 

• Lipoproteínové spektrum a jeho význam pre zdravie 

Žiak vie: 

• interpretovať biochemickú charakteristiku tukov 

• objasniť základné fyziologické funkcie tukov 

• popísať esenciálne mastné kyseliny 

• zhodnotiť dobrý a zlý cholesterol a zhrnúť jeho 

funkciu v organizme 

• charakterizovať lipoproteíny 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

• objasniť lipoproteínové spektrum a jeho význam 

pre zdravie 

Energetická bilancia 

• Energetický výdaj a energetický príjem 

• Bazálny energetický výdaj a jeho závislosť od 
hmotnosti, pohlavia a veku 

• Metódy posudzovania energetického príjmu 

Žiak vie: 

• vyjadriť a porovnať energetický príjem 

a energetický výdaj 

• vysvetliť bazálny energetický výdaj a jeho závislosť 

od hmotnosti, pohlavia a veku 

• objasniť metódy posudzovania energetického 

príjmu 

Zásady pitného režimu 

• Straty tekutín a minerálov pri telesnom zaťažení 

• Hypotonické a izotonické nápoje 

• Charakteristika elektrolytov 

Žiak vie: 

• vyhodnotiť straty tekutín a minerálov pri telesnom 

zaťažení 

• charakterizovať hypotonické a izotonické nápoje 

• objasniť pojem elektrolyty  

Balastné látky vo výžive človeka 

• Biochemická charakteristika balastných látok 

• Rozpustné a nerozpustné balastné látky 

• Prirodzené a umelé zdroje balastných látok 

Žiak vie: 

• interpretovať biochemickú charakteristiku 

balastných látok 

• charakterizovať a objasniť rozpustné 

a nerozpustné balastné látky 

• vymenovať a porovnať prírodné a umelé zdroje 

balastných látok 

 



* platné od školského roku 2016/2017 

Charakteristika predmetu 
Predmet výživa v športe je zameraný na rozvoj  gramotnosti žiakov v oblasti výživy, na ich 

schopnosť používať základné živiny v každodennom živote. Vzdelávanie v tejto oblasti je významnou 
súčasťou vzdelanosti pri tréningovej záťaži, s dodržiavaním pitného režimu. Vedie žiakov k pochopeniu 
platných zásad vo výžive pred , počas tréningu a po tréningu. V odbornom školstve má svoje významné 
miesto, nakoľko  plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku 
vzdelávania. 

Poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru 
i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie.  

Výživa v športe učí žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 
z praxe podľa jednotlivých druhov športov. 

Veľmi dôležitým aspektom je aj rozvoj  myslenia v oblasti regenerácie a pôsobenia správnej výživy 
na tráviace ústrojenstvo a zdravie športovca.  

Ťažisko výučby spočíva v aktívnom osvojení stratégie riešenia stravovacích návykov a ich aplikácii 
v bežnom živote. 

 Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu výživa v športe majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, precíznosť a zodpovednosť. 

Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.  

Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Rozvíjajúce ciele  
Všeobecným cieľom odborného vzdelávania je výchova logicky mysliaceho človeka, ktorý vie 

používať poznatky z predmetu výživa v športe  v rôznych životných situáciách. 

Okrem všeobecného základu cieľom vyučovania výživy v športe v stredných odborných školách je 
poskytnúť žiakom  vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie ostatných odborných predmetov 
príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania.  

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na  tematické  okruhy:  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete výživa v športe využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy 

Metódy Formy 

žiak má: 
charakterizovať potraviny, požívatiny a pochutiny, nápoje 

charakterizovať zásady správnej výživy a negatívne 

dôsledky nesprávneho stravovania 

charakterizovať výživu športovcov podľa tréningového 

informačno-receptívna /výklad 

problémový výklad, 

riešenie problémovej úlohy/ 

reproduktívna /cvičenia/ 

heuristická /riešenie úloh/ 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

Výživa v športe 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 1 -/1* - 3/4* 
spolu 66 33 -/1* - 99/132* 



zaťaženia 

popísať výživu športovcov podľa jednotlivých druhov 

športu 

vysvetliť zásady správnej výživy 

 

fixačná-ústne a písomné 

opakovanie/riešenie úloh/ 

 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Výživa sportovcú a sportovní výkon, Zdeněk Vilikus 

a kolektiv/Učební texty Univerzity Karlovy v Praze 

Sportovní výživa, Nancy Clark, Fitnes, sila, kondice 

Internet 

tlač 

CD 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 

Biológia, chémia, technológia a hodnotenie potravín, zdravoveda, zdravý životný štýl, materiály, výživa a dietetika, 

biochémia, učebná prax 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

     didaktický test 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

História športovej výživy, základné pojmy vo výžive, 

metaboloizmus, vstrebávanie, látková bilancia, denný 

kalorický režim 

Žiak vie: 
Popísať historický vývoj výživy, ovláda  základné pojmy 

vo výžive, metabolizmus, priebeh látkovej premeny 

Potravinová pyramída, ako jesť zdravo, celozrnné 

výrobky, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, mäso, tuky, 

cukry 

Žiak vie: 
Zhotnotiť vplyv jednotlivých potravín na organizmus 

Ako vytvoriť športový jedálniček, strava a srdce, stava 

a nádorové ochorenia, strava a vysoký tlak, strava a 

cukrovka, strava a kosti 

Žiak vie: 
použiť základné poznatky na tvorbu jedálneho lístka, 

vie vyhodnotiť kladný aj negatívny vplyv  stravy na 

organizmus 

 



 

Charakteristika predmetu 
Základy športovej prípravy je povinný predmet v študijnom odbore Výživa a šport. Je určený najmä 

pre tých žiakov, ktorí chcú získať hlbšie vedomosti z oblasti športu a športového tréningu a zároveň si ho 
chcú vybrať ako maturitný predmet vo štvrtom ročníku. Tvorí teoretickú bázu športovej prípravy žiakov – 
športovcov. Je postavený na  širokom spektre vedeckých poznatkov o športe z oblasti histórie, pedagogiky, 
didaktiky, psychológie, biológie, fyziológie, fyziky, chémie. Úspešné absolvovanie maturitnej skúšky ich 
oprávňuje získať licenciu trénera.   

Rozvíjajúce ciele  
Všeobecným cieľom základov športovej prípravy je sprostredkovať žiakom študijného odboru Výživa 

a šport  potrebné vedomosti z rôznych oblastí športu, s využitím prierezových vedných odborov. Ako už zo 
samotného názvu tohto predmetu vyplýva, ide predovšetkým o získanie vedomostí, zručností a poznatkov 
žiakov zo športu a jeho zložiek, z oblasti tréningového procesu, či už v teoretickej alebo v didaktickej rovine, 
osvojenie si odbornej terminológie, aplikovanie vedeckých a praktických poznatkov, ako aj schopnosť 
charakterizovať ich zdôvodnenie a použitie v samotnom tréningovom procese. Neoddeliteľnou súčasťou je 
problematika svetového a domáceho olympijského hnutia, ktorého strategickým cieľom je výchovou 
prostredníctvom športu prispievať k budovaniu mierového a lepšieho sveta. 

Cieľom maturitnej skúšky zo základov športovej prípravy je overenie, do akej miery získané 
vedomosti, poznatky, zručnosti a postoje žiakov zodpovedajú požiadavkám učebných osnov o tomto 
predmete. Ide o vysvetlenie pojmov a definícií, charakterizovanie jednotlivých oblastí a zložiek, obsahového 
zamerania, aplikácia foriem, metód a prostriedkov, schopnosť prezentácie vlastného názoru a postoja, 
analýzu tréningového procesu.   

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 
• porozumeli športovej problematike ako súboru veľkého množstva teoretických a praktických 

poznatkov a skúseností ľudstva v celom jeho vývoji 
• vedeli hodnotovo rozlišovať pozitíva ale i negatíva športu, jeho vplyvu na život človeka a vedeli 

argumentovať a prezentovať vlastné názory a postoje 
• osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia s tréningom a tréningovým procesom, s aktívnym 

pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím 
• vedeli naplánovať a analyzovať tréningový proces vo svojom športovom odvetví  
• boli schopní definovať a vysvetliť športové pojmy 
• vedeli uplatniť adekvátne formy, metódy a prostriedky na simulovanej tréningovej jednotke 
• rozumeli vybraným športovým disciplínam, ich pravidlám a hodnoteniu  
• stotožnili sa s olympijskými myšlienkami a ideálmi, s tradíciami a mierovým poslaním 

olympijského hnutia  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Predmet základy športovej prípravy sa podieľa na rozvoji týchto kompetencií:  

Vedomostné kompetencie - žiak vie na základe svojich vedomostí definovať a pochopiť význam 
a poslanie športu v živote človeka, objasniť športové pojmy, vysvetliť prínos jednotlivých prierezových 
vedných odborov k rozvoju športu; 

Kognitívne kompetencie - žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu 
poznatkov; žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza; 
žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov;  

Základy športovej prípravy 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 2 2 2 8 
spolu 66 66 66 60 258 



Komunikačné kompetencie - žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať  a zároveň rozumie 
odbornej terminológii; žiak vie písomne,  ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže  
argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská; žiak má schopnosť využívať informačné technológie 
a vedieť vyhľadávať informácie o športe,  pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových výsledkoch 
a sprostredkovať informácie iným;  

Učebné kompetencie - žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie 
zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť  svoje hodnotové postoje a buduje si celoživotné návyky 
(pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); žiak má schopnosti získavať, triediť a systematicky využívať 
získané poznatky a športové zručnosti; žiak vie si organizovať čas, pozná životné priority a priority 
v starostlivosti o zdravie,  vie sa podľa nich aj riadiť a dodržiavať  základné pravidlá zdravého životného 
štýlu; žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim 
hodnotové stanovisko; 

Interpersonálne kompetencie - žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne zhodnotiť 
svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následky svojho konania; žiak rozvíja 
kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť asertívnym, využívať empatiu ako 
prostriedok interpersonálnej komunikácie; žiak vie efektívne pracovať v kolektíve;  žiak sa zaujíma 
o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára bariéry medzi vekom, sociálnou 
skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov; 

Postojové kompetencie - žiak sa zapája do aktívnej športovej činnosti vo svojom športe, ale tým, 
že dostáva ďalšie športovo-pohybové impulzy, vie omnoho komplexnejšie využiť poznatky, skúsenosti 
a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života 
a ochranu prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera; 
žiak vie dodržiavať princípy fair-play; žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych 
a rodinných príslušníkov. 

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina základov športovej prípravy. 
Zúčastňujú sa jej  žiaci, ktorí si daný predmet zvolili. 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

 spracované poznámky z rôznych TV a športových 
publikácií 
videozáznamy 
športové časopisy, denná športová tlač, športové televízne 
prenosy 
internet, encyklopédie 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
fyzika, biológia, ochrana života a zdravia, ekológia, dejepis 

 
Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie  žiaka z predmetu základy športovej prípravy realizuje učiteľ na základe  sledovania 
aktivity a vedomostných znalostí, bystrého úsudku, pochopenia danej problematiky žiaka na vyučovaní. 
Úroveň teoretických poznatkov posudzuje priebežne v procese vyučovania a môže si na to vytvárať i 
pomocné vedomostné testy. Je to klasifikovaný predmet, v hodnotení ktorého sa prejavuje najmä  úroveň 
teoretických vedomostí z oblasti športu.  

 
Žiaci získavajú známky s váhou  2, 1 podľa náročnosti a rozsahu hodnotenej úlohy, o čom vyučujúci 

žiakov vopred informuje. 

Stupnica pre hodnotenie písomných úloh: 
výborný ak dosiahne  100%-90% 

chválitebný   89,9%-75% 



dobrý  74,9%-50% 

dostatočný  49,9%-30% 

nedostatočný 29,9%-0% 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré  

žiak dosiahol počas celého polroka . Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia. 

 
Komisionálna skúška 
Skúška z predmetu základy športovej prípravy je ústna. Pozostáva zo samostatnej odpovede žiaka na 3 

témy, náhodne vylosované zo zverejnených  téz pre predmet. Výsledná známka je aritmetickým priemer 

z týchto 3 známok. Priemer sa zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

 

Obsahové a výkonové štandardy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. ročník  

Šport, telesná kultúra, kultúra Žiak vie: 

Ciele, úlohy, prostriedky športu a telesnej kultúry 
Typológia športov a rozdelenie športov 
Šport a kultúra 
Postavenie športu v systéme vied 
Organizácia a riadenie športu na Slovensku 
Šport a ekonomika 

Šport a ekológia 

ovláda základnú terminológiu,  
vie správne charakterizovať ciele, úlohy a prostriedky 
športu 
vie rozobrať situáciu športu na Slovensku 
vie vysvetliť riadenie športových odvetví na Slovensku 

 

Dejiny športu 
Vznik pohybových aktivít 
Prvopočiatky športu 
Šport v staroveku, stredoveku, novoveku. 
Dejiny športu na Slovensku 

Žiak vie: 
chápe dejinné súvislosti vzniku pohybových a športových 
aktivít 
pozná rozdiely v jednotlivých dejinných etapách ľudstva 
vie popísať vrcholné športové míľniky v dejinách športu 

Olympizmus – dejiny olympijského hnutia 
Antické olympijské hry  
Osobnosť a dielo P. de Coubertina 
Vznik a štruktúra MOV 
Charta MOV 
Olympijské symboly, protokol a pojmy 
Vznik, vývoj a štruktúra SOV 

Žiak vie: 
vie vysvetliť pojmy kalokagatia a ekecheiria 
pozná dejinné a príčinné súvislosti vzniku antických 
a novodobých OH 
dokáže popísať symboly, základné myšlienky a pojmy, 
chartu OH 

2.ročník  

Systém športového tréningu 
základné pojmy a definície v športovom tréningu – prvky, 
zložky, systém, trénovanosť a ich vzájomné vzťahy 
etapy ŠT 
tréningové cykly a obdobia 
štruktúra zaťaženia 
kondičná, technická, taktická, psychologická príprava 
plánovanie, evidencia, kontrola a vyhodnotenie  ŠT 
tréningová jednotka 
rozcvičenie ako súčasť tréningovej jednotky 

 

Žiak vie: 
definovať základné pojmy športového tréningu 
charakterizovať ciele, úlohy, prvky, zložky a význam ŠT 
pozná vzájomné vzťahy medzi jednotlivými činiteľmi ŠT 
charakterizovať zložky ŠT ako jednotlivé druhy príprav 
popísať úlohy a ciele kondičnej, technickej, taktickej 
a psychologickej prípravy 
charakterizovať a pozná rozdiely medzi  etapami , 
obdobiami a cyklami  ŠT 
vysvetliť pojem zaťaženie 
pozná štruktúru zaťaženia a vie ju logicky vysvetliť. 
vysvetliť dôležitosť plánovania, evidencie, kontroly 
a vyhodnotenia ŠT 
naplánovať tréningovú jednotku vo zvolenom športe 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pedagogické a didaktické formy, metódy 
a prostriedky športového tréningu 
zložky a zásady výchovy 
didaktické formy a metódy ŠT 
uplatnenie didaktických foriem a metód v športovej praxi 
vekové osobitosti – úlohy výchovy 
osobitosti v tréningu detí, mládeže, dievčat a žien 
špecifiká tréningu v jednotlivých športových odvetviach 

Žiak vie: 
vysvetliť pojem didaktická forma tréningu a vie to aplikovať 
v tréningovom procese 
charakterizovať metódy  a uplatniť v tréningu rozvojom 
telesnej, technickej, taktickej a psychologickej prípravy 
objasniť potrebu prostriedkov(telesné cvičenia) 
v tréningovom procese 
vysvetliť osobitosti ŠT v jednotlivých športových odvetviach 
špecifikovať rozdiely v tréningu detí, mládeže, dievčat a 
žien 

Regenerácia a rehabilitácia síl športovca 
Regenerácia – rehabilitácia 
práca – únava – zotavenie 
regeneračné procedúry 
úlohy a formy regenerácie 
prostriedky regenerácie 
princípy saunovania, masáže 
regeneračné režimy pre rôzne kategórie športov 
pitný režim, stravovanie a spánok športovcov ako základ 
regenerácie 

Žiak vie: 
objasniť, význam, úlohy a ciele regenerácie a rehabilitácie 
v športovej príprave 
vysvetliť regeneráciu psychofyzických síl uplatňovaním 
biologických prostriedkov a pedagogických zásad 
rozobrať hlavné regeneračné procedúry  
vysvetliť rozdielnosť pojmov pedagogické a psychologické 
prostriedky regenerácie 

3.ročník  

Anatómia človeka 
Oporná sústava 
Pohybová sústava 
Dýchacia sústava 
Tráviaca sústava 
Obehová sústava 

Žiak vie: 
ovláda základnú terminológiu 
vie popísať jednotlivé sústavy v tele človeka a princípy ich 
fungovania v ich zložitosti a komplexnosti 
vie zaujať stanovisko pôsobenia športu na telo človeka 

Fyziológia človeka a telesných cvičení 
Čo je fyziológia – ciele a úlohy 
Adaptácia organizmu na športovú činnosť 
Adaptačné zmeny jednotlivých systémov v tele človeka 
Záťaž, únava, pretrénovanie 
Mŕtvy bod, druhý dych, rovnovážny stav 
Predštartové a štartové stavy 
Fyziologické tréningové zásady 

Žiak vie: 
ovláda terminológiu z oblasti fyziológie 
vie zdôvodniť prečo a ako dochádza k fyziologickým 
zmenám v tele športovca 
vie rozobrať adaptáciu organizmu na záťaž 
zaujať stanovisko a zdôvodniť dôležitosť fyziologických 
tréningových zásad a ich správnu aplikáciu v tréningovom 
procese 

Biochémia človeka 
Základné  biochemické reakcie v tele človeka 
Biochémia a šport 
Bielkoviny, tuky, cukry 
Šport a strava 

Žiak vie: 
objasniť potrebu biochémie v ŠT a pohybovej činnosti. 
vysvetliť potrebu bielkovín, cukrov, tukov 
zaujať stanovisko k potrebe vitamínov 
rozobrať chemické reakcie vznikajúce pri štiepení cukrov 
a tukov pri pohybovej činnosti 

Biomechanika 
Biomechanika  ako vedný odbor 
kinematická stránka pohybu 
dynamická stránka pohybu 
pohyb, technika, štýl 
biomechanické metódy výskumu 
kritériá hodnotenia techniky športovca 

Žiak vie: 
charakterizovať  biomechaniku a jej úlohy a ciele  
vysvetliť základné pojmy – pohyb, technika, štýl 
objasniť kinematickú a dynamickú stránku pohybu 
športovca 
uviesť kritériá hodnotenia techniky športovca 
zaujať stanovisko na využitie všeobecných a špeciálnych 
biomechanických metód výskumu v praxi 

Diagnostika trénovanosti 
pohybové schopnosti a pohybové zručnosti 
kondičné a koordinačné pohybové schopnosti 
tréning pohybových schopností 
pohybová výkonnosť – trénovanosť – kondícia 
všeobecná – špeciálna – celková – lokálna trénovanosť 
trénovanosť pohybového systému 
trénovanosť obehového systému 
trénovanosť dýchacieho systému 
športové lekárstvo – sledovanie športovcov 
evidencia tréningového zaťaženia 

Žiak vie: 
definovať, čo sú pohybové schopnosti a čo sú pohybové 
zručnosti 
ovláda delenie pohybových schopností a ich možnosti 
tréningu a trénovanosti 
 charakterizovať zmeny vo všeobecnej trénovanosti 
pohybového, obehového, dýchacieho systému 
objasniť pojmy všeobecná a špeciálna trénovanosť 
vysvetliť metódy lekárskeho sledovania a funkčné skúšky 
výkonnosti  v jednotlivých športoch 
analyzovať evidenciu tréningového zaťaženia 

Doping v športe Žiak vie: 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

šport a doping 
WADA – organizácia dopingovej kontroly 
zakázané farmakologické skupiny a látky, zakázané 
metódy 
prečo nie doping 

rozobrať pojem dopingu v športe 
objasniť pojmy: zakázané farmakologické skupiny a látky, 
zakázané metódy a skupiny liekov podliehajúce určitým 
obmedzeniam 
charakterizovať organizáciu a orgány dopingovej kontroly, 
výber športovcov a postihy za doping 
zaujať vlastný názor na doping 

4. ročník  
  Psychológia športu 

základy psychológie športu 
psychologická príprava športovcov 
osobnostná typológia športovcov a trénerov 
aktuálne psychické stavy 
špecifické stavy športovcov 
motorické učenie 
fázy motorického učenia 
tréning problémových športovcov 
osobitosti športového tréningu 

Žiak vie: 
objasniť potrebu psychologickej prípravy športovcov 
objasniť základné pojmy z oblasti psychológie športu 
ovláda základnú osobnostnú typológiu športovcov a 
trénerov podľa ich temperamentu 
pozná a vie objasniť rozdiel medzi aktuálnymi psychickými 
stavmi a špecifickými stavmi športovca 
definovať pojem motorické učenie  
charakterizovať  fázy motorického učenia 
pozná základné princípy práce a tréningu s problémovými 
športovcami 
vysvetliť osobitosti ŠT v jednotlivých špecializáciách, u detí 
a mládeže, u dievčat a žien 

Výber športovo talentovanej mládeže 
športový talent 
kritéria výberu športovo talentovanej mládeže 
genetické predpoklady pri výbere pre šport 

 
charakterizovať športový talent  
určiť základné kritéria pri výbere talentov 

Opakovanie a príprava na maturitnú skúšku 
besedy 
ústne a písomné preverovanie vedomostí 
príprava projektov a prác z určenej oblasti 
výmena osobných teoretických poznatkov a praktických 
skúseností 

Žiak vie: 
ovláda správnu terminológiu z oblasti športového tréningu 
rozumie pojmom 
chápe súvislosti 
ovláda základné definície 
dokáže teoreticky zdôvodniť dané skutočnosti 
vie aplikovať teoretické poznatky do športovej  praxe 
vie pripraviť praktické riešenie čiastkových úloh  
športového tréningu vo zvolenom športe 

 

 



1.Charakteristika predmetu 
Odborný predmet zdravoveda poskytuje študentom základné vedomosti o stavbe a funkcii ľudského tela, 

o jeho fyziológii a chorobných prejavoch. Pomôže študentom spoznať a pochopiť procesy prebiehajúce 

v ľudskom tele, upozorní ich na prvé príznaky rôznych chorôb, poradí, ako sa správať pri liečbe. 

Predmet zdravoveda predstavuje pre študentov sprievodcu pri poznávaní ľudského organizmu a radcu 

v starostlivosti o to najcennejšie, čo máme – zdravie. Poukazuje na potrebu pravidelnej a dôkladnej 

prevencie, naučí študentov, ako chorobám a zdravotným ťažkostiam predchádzať, ako žiť zdravšie 

a vedome sa vyhýbať zdravotným rizikám a čo robiť v prípade ochorenia, aby sa zdravotný stav človeka 

nezhoršoval.  

Dôraz sa kladie na možnosti pozitívne ovplyvňovať fungovanie ľudského organizmu dodržiavaním zásad 
zdravého životného štýlu (správna životospráva, predchádzanie stresu a závislosti na drogách). V rámci 
predmetu si žiaci osvoja aj základy poskytovania prvej pomoci. 

Vyučovací predmet zdravoveda je spracovaný do tematických okruhov zahŕňajúcich anatómiu a 

najčastejšie ochorenia jednotlivých systémov, so zreteľom na udržanie zdravia, prevenciu a oboznámenie sa 

s faktormi ovplyvňujúcimi zdravie. 

Vyučujúci vedie študentov k aktívnej práci, samostatnému štúdiu, k orientácii v odbornej literatúre 

a k ďalšiemu samovzdelávaniu s ohľadom na novodobé závažné ochorenia ľudstva a možnosti ich 

prevencie. 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu zdravoveda je poskytnúť študentom súbor vedomostí o stavbe a funkcii 

ľudského organizmu, o ochoreniach jednotlivých systémov ľudského tela a o spôsobe ich liečby. Študenti si 

osvoja pojem zdravie, naučia sa, ako si zdravie chrániť, udržiavať a obnovovať.     

Cieľom predmetu je zdôvodniť potrebu prevencie chorôb a poukázať na vplyv výživy na zdravie jedinca. 

Študenti si osvoja základy poskytovania prvej pomoci, získajú poznatky o vplyve životného prostredia na 

ľudský organizmus a o potrebe efektívne sa zúčastňovať na tvorbe a ochrane životného prostredia. 

3. Kompetencie rozvíjané vyučovaním predmetu zdravoveda 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 
 
∼ rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
∼ vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
∼ hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

Zdravoveda 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 1 2 2 7 
spolu 66 33 66 60 225 



∼ posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného 
problému, 

∼ korigovať nesprávne riešenia problému, 
∼ používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania študentov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 
 

•   v oblasti komunikačných schopností: 
∼ získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
∼ zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
• v oblasti sociálnych kompetencií: 

∼ vyjadrovať svoje postoje názory a skúsenosti 
∼ pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť aj pomáhať 
∼ prezentovať alebo zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony 

a pokroky v učení 

4. Stratégie vyučovania. Metódy a formy 

V predmete zdravoveda chceme využívať také výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré umožnia žiakom  

zorientovať sa v poznatkoch, chápať ich vo vzájomných súvislostiach a vedieť ich aplikovať v živote. Pri 

obsahu sa zameriame na základné učivo. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti 

a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód 

závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho 

vybavenia.  

Pri vyučovaní zdravovedy sa uplatňujú: 

• expozičné metódy sa využívajú pri vytváraní nových poznatkov a zručností: rozprávanie, 
vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, 
inštruktáž, 

• motivačné metódy slúžia na vzbudenie záujmu o učebnú činnosť: motivačné rozprávanie, 
motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačnú demonštráciu, 

• problémové metódy: heuristická metóda a projektová metóda, 
• fixačné metódy: metódy opakovania a precvičenia, 
• prácu s knihou a odbornou literatúrou. 

5. Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie (individuálne alebo frontálne skúšanie) 
• písomné skúšanie (didaktický test)  
• práca s odbornou literatúrou 
• referáty, projekty 

 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 

bodov podľa náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak 

je hodnotený stupňom : 

 

         výborný          100% - 90% 
         chválitebný      89% - 75% 
         dobrý               74% - 50% 



         dostatočný        49% - 30% 
         nedostatočný    29% -  0% 

 
Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré 

žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy 

váha (dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha 

ostatných známok je 1.   

Komisionálna skúška 
Podmienky komisionálnej skúšky:  

Ústne skúšanie 

Žiak si vyberie z obsahu učiva za príslušný polrok, z ktorého je skúšaný 4 konkrétne otázky.                                         

Žiak má právo na písomnú prípravu pred samotnou odpoveďou max. 20 min. 

Ústna odpoveď žiaka trvá max. 20 min. 

6. Učebné zdroje 
 

Zdravoveda – L. Hluchová, Bratislava 2007 
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Ostatné zdroje: odborná literatúra, atlasy, časopisy, videofilmy, mikroskopy, trvalé preparáty, nástenné 

obrazy, prezentácie a pod 

7. Obsah vyučovania  
Obsahové a výkonové štandardy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek a zdravie 
Úvod do štúdia predmetu 
Zdravie a jeho význam pre jednotlivca a  

spoločnosť  
Životospráva a zdravotné návyky 
Medicína a jej odbory 

Žiak vie: 
Vysvetliť pojem zdravie 
Popísať základné dimenzie ľudského života 
Vymenovať základné znaky zdravia 
Definovať pojem  životospráva a poznať 

zdravotné návyky 
Definovať pojem medicína a vymenovať jej 

odbory 

Somatológia 
 
Základné štruktúry  bunky (bunkové povrchy, 

membránové a vláknité štruktúry) 
Nepriame delenie bunky - mitóza 
Redukčné delenie bunky - meióza  
Tkanivá 
Orgány a sústavy orgánov  

Žiak vie: 
Popísať stavbu bunky 
Vedieť definovať pojem mitóza a  charakterizovať 

základné fázy  mitotického delenia 
Vedieť definovať pojem meióza a  charakterizovať 

základné fázy  meiotického delenia 
Definovať tkanivo, popísať stavbu tkanív a  

vymenovať základné tkanivá  
Definovať orgán a vymenovať orgánové sústavy 

človeka  
 
 

Fylogenéza a ontogenéza človeka 
Fylogenetický vývoj človeka 
Individuálny vývin človeka 

Žiak vie: 
Objasniť pojmy hominizácia a sapientácia 

Charakterizovať stručne rod Ramapithecus,  

Australopithecus a zástupcov rodu 

Vysvetliť rozdiel medzi embryonálnym 

a postembryonálnym vývinom človeka 

Popísať štádiá blastogenézy 

Charakterizovať organogenézu a k jednotlivým  

zárodočným vrstvám priradiť orgány, ktoré sa z nich 

tvoria 

 

Pohybový aparát a jeho ochorenia 
 
Oporná sústava – stavba a funkcia kostí, 

rozdelenie kostí  
Spojenia kostí, kostra hlavy 
Kostra trupu, hornej a dolnej končatiny 
Svalová sústava – stavba a funkcia svalov 
Klasifikácia svalov, rast svalov 
Prehľad svalových skupín 
Všeobecná charakteristika ochorení pohybového 

aparátu 
Osteoporóza  
Reumatoidná artritída 
Artróza 
Podvrtnutia 
Vykĺbenia 
Zlomeniny 

Žiak vie: 
Objasniť funkcie opornej sústavy 
Popísať základné zložky kosti 
Rozdeliť kosti podľa tvaru a usporiadania vlákien 

v základnej hmote 
Vysvetliť rozdiel medzi kĺbovým a nekĺbovým 

spojením kostí 
Vymenovať kosti tvoriace mozgovú a tvárovú 

časť lebky 
Popísať chrbticu, hrudník a hrudnú kosť ako časti 

kostry trupu 
Rozlišovať kosti tvoriace kostru hornej a dolnej 

končatiny 
Objasniť funkcie svalovej sústavy 
Popísať svalové vlákno ako stavebnú jednotku 

svalového tkaniva 
Uviesť zloženie svalov z anatomického  

i morfologického hľadiska 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Rozdeliť svaly podľa tvaru, funkcie, typu 

pripojenia šľachy, počtu hláv a počtu brušiek 
Vysvetliť termín svalová kontrakcia a uviesť jej 

základné typy 
Objasniť spôsob rastu svalov 
Vymenovať základné svalové skupiny podľa 

lokalizácie na určitých častiach tela 
Uviesť k jednotlivým svalovým skupinám príklady 

konkrétnych svalov 
Definovať rizikové faktory vzniku ochorenia 
Popísať diagnostiku, liečbu a prevenciu 
Charakterizovať  oporu svalstva a funkciu kostí 
Popísať príčiny vzniku osteoporózy, rizikové 

faktory, diagnostiku a liečbu 
Definovať príčiny vzniku reumatoidnej artritídy 

a jej symptómy 
Popísať diagnostiku, liečbu a prognózu 
Charakterizovať príčiny vzniku artrózy 
Popísať faktory zvyšujúce náchylnosť ochorenia 
Uviesť symptómy, liečbu a prognózu ochorenia 
Klasifikovať stupeň podvrtnutia a jeho symptómy 
Popísať liečbu prípadne komplikácie vzniknuté 

ochorením 
Charakterizovať vyvrtnutie a príčiny vzniku  
Popísať liečbu ochorenia 
Definovať zlomeninu a jeho typy 
Popísať symptómy a liečbu ochorenia 

Srdce a ochorenia srdcovo-cievneho 
systému 

Anatómia a fyziológia srdca 
Cievy 

Všeobecná charakteristika kardiovaskulárnych 
ochorení 

Arytmie – poruchy srdcového rytmu 
Ischemická choroba srdca – angina pectoris 
Srdcové zlyhanie 
Chronické ochorenia srdca 
Zápalové ochorenia srdca 
Chlopňové chyby srdca 
Poruchy krvného tlaku 
Choroby žíl - varixy, flebitída, trombóza 
Choroby ciev - ateroskleróza, Burgerova choroba 
Prevencia srdcovo-cievnych ochorení 

Žiak vie: 
Popísať stavbu a činnosť srdca 
Definovať obehovú sústavu 
Popísať najčastejšie príčiny vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení 
Popísať arytmie, príčiny vzniku a klasifikáciu 
Definovať diagnostiku a liečbu arytmií 
Charakterizovať ochorenie - angina pectoris, 

prejavy a liečbu, popísať diagnostiku a prevenciu 
Charakterizovať príčiny vzniku ochorenia - 

srdcové zlyhanie, popísať príznaky, diagnostiku 
a liečbu ochorenia 

Charakterizovať príčiny vzniku chronického 
ochorenia srdca, popísať príznaky, diagnostiku 
a liečbu ochorenia 

Charakterizovať príčiny vzniku zápalového 
ochorenia srdca, popísať príznaky, diagnostiku 
a liečbu ochorenia 

Definovať chlopňové chyby srdca, vymenovať 
príčiny vzniku, popísať príznaky, diagnostiku a liečbu 
ochorenia 

Charakterizovať príčiny vzniku ochorenia ciev, 
popísať príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Charakterizovať príčiny vzniku ochorenia žíl, 
popísať príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Popísať prevenciu srdcovo-cievnych ochorení 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krv, ochorenie krvi a krvotvorby 
 

Krv - význam, funkcia, zloženie 
Krvné skupiny 
RH faktor 
Darcovstvo krvi 
Všeobecná charakteristika ochorení krvotvornej 

sústavy 
Anémia 
Poruchy krvného zrážania 
Leukémia 
 

 

Žiak vie: 
Poznať základné zložky krvi a ich význam 
Vedieť vysvetliť princíp rozdelenia krvi na krvné 

skupiny 
Vedieť popísať proces zrážania krvi 
Definovať RH faktor 
Vymenovať úlohu a zloženie krvi 
Popísať hlavné ochorenia krvotvorného systému 

a ich vyšetrenia 
Charakterizovať príznaky a rozdelenie anémie 
Popísať liečbu a prognózu ochorenia 
Definovať hlavné ochorenia súvisiace 

s poruchami krvného zrážania 
Popísať liečbu týchto ochorení 
Definovať leukémiu a jeho príčiny 
Uviesť typy ochorenia a liečbu 

Dýchacia sústava a jej ochorenia 
 
Dýchacia sústava – stavba a funkcia dýchacích 

ciest 
Pľúca 
Mechanika dýchania 
Všeobecná charakteristika ochorení dýchacieho 

traktu 
Akútne ochorenia horných dýchacích ciest  
Akútne ochorenia dolných dýchacích ciest  
Chronické ochorenia horných dýchacích ciest  
Chronické ochorenia dolných dýchacích ciest  
Alergia  
Astma 
Zápaľ pľúc 
TBC 
Prevencia ochorení dýchacích ciest 

Žiak vie: 
Objasniť funkcie dýchacej sústavy 
Popísať vrstvy steny rúr a dutín dýchacích 

ústrojov 
Charakterizovať stavbu a funkcie nosovej dutiny, 

nosohltana, hrtana a priedušnice 
Určiť uloženie pľúc v hrudníkovej dutine 
Popísať zloženie pľúcneho tkaniva 
Načrtnúť vetvenie priedušiek po vstupe do pľúc 
Vysvetliť mechaniku dýchania – vdych, výdych 
Objasniť termíny dychový objem a vitálna 

kapacita pľúc 
Definovať ochorenia dýchacieho traktu 
Popísať hlavné príznaky a diagnostiku 
Definovať vznik a prejavy ochorení, popísať 

diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorenia 
Popísať prevenciu ochorení dýchacej sústavy 

 
2.ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Tráviaca sústava a jej ochorenia 

  
Tráviaca sústava – všeobecná stavba tráviacej 

rúry 
Ústna dutina, hltan, pažerák 
Žalúdok, tenké črevo 
Pečeň, pankreas, hrubé črevo 
Všeobecná charakteristika ochorení tráviaceho 

traktu 
Bolesti brucha 
Hnačka a zápcha 
Crohnova choroba 
Vred žalúdka a dvanástnika 
Krvácanie z tráviaceho traktu 
Žlčové kamene 
Hepatitída 

Žiak vie: 
Definovať tráviaci trakt, jeho časti 
Vymenovať základné úseky tráviacej rúry 
Popísať funkcie ústnej dutiny, hltana  a pažeráka 

v procese trávenia 
Charakterizovať jazyk, zuby a slinné žľazy 

nachádzajúce sa v ústnej dutine 
Objasniť funkcie žalúdka a tenkého čreva 

v procese trávenia 
Popísať zloženie žalúdočnej a črevnej šťavy 

a vysvetliť funkciu ich jednotlivých zložiek 
Charakterizovať pečeň a pankreas ako pomocné 

tráviace žľazy 
Popísať zloženie pankreatickej šťavy  a vysvetliť 

funkciu jej zložiek 
Objasniť funkciu hrubého čreva v procese 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Pankreatitída 
 

trávenia a vymenovať jeho časti 
Objasniť termín trávenie, mechanické a chemické 

spracovanie potravy 
Popísať vrstvy tvoriace stenu tráviacej rúry 
Objasniť rozklad a vstrebávanie prebiehajúce 

v ústnej dutine, hltane a pažeráku 
Popísať hlavné ochorenia tráviaceho traktu 
Charakterizovať prečo vznikajú bolesti brucha 
Popísať diagnostiku a liečbu príčin bolesti brucha 
Charakterizovať príčiny vzniku hnačky a zápchy 
Charakterizovať Crohnovu chorobu 
Popísať jej príznaky a liečbu 
Popísať príčiny vzniku vredov, uviesť diagnostiku 

a liečbu ochorenia 
Definovať typy krvácania z tráviaceho traktu, 

popísať príčiny, diagnostiku a liečbu 
Definovať príčiny vzniku žlčových kameňov, 

popísať príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Charakterizovať hepatitídu,  jej typy, popísať 

príznaky a liečbu 
Definovať pankreatitídu, príznaky, uviesť typy 

ochorenia, prejavy a liečbu 

Endokrinný systém a metabolické 
ochorenia 

Všeobecná charakteristika endokrinného systému 
     Všeobecná charakteristika hormonálnych 
a metabolických ochorení 

Diabetes mellitus 
Obezita 
Dna 
Ochorenia štítnej žľazy 
Hyperlipoproteinémie 
Ochorenia nadobličiek 
 

Žiak vie: 
Popísať endokrinný systém, jeho časti 
Charakterizovať hlavné poruchy endokrinného 

systému 
Charakterizovať diabetes mellitus, jeho typy 

a príznaky, popísať liečbu ochorenia 
Definovať obezitu, popísať jej následky a príčiny 

vzniku, vymenovať rozdelenie, diagnostiku a liečbu 
ochorenia 

Definovať ochorenie - dna, jeho diagnostiku, 
popísať rozdelenie, symptómy a liečbu ochorenia 

Definovať funkciu a hormóny štítnej žľazy, 
popísať ochorenia, príznaky, diagnostiku a liečbu 

Definovať cholesterol, jeho základné funkcie, 
charakterizovať typy ochorenia a ich príčiny, 
diagnostiku a liečbu 

Definovať nadobličky, ich funkciu, vymenovať 
ochorenia vyplývajúce z porúch funkcie nadobličiek 

Urogenitálny systém a jeho ochorenia 
 

Vylučovacia sústava – funkčná anatómia obličiek 
Vývodné močové cesty 
Všeobecná charakteristika ochorení močového 

traktu 
Obličkové zlyhanie 
Ochorenia prostaty 
Obličková kolika 
 

Žiak vie: 
Objasniť funkcie vylučovacej sústavy 
Popísať nefrón – základnú stavebnú a funkčnú 

jednotku obličky 
Vysvetliť proces tvorby moču 
Vymenovať vývodné močové cesty a stručne ich 

charakterizovať 
Vysvetliť pojem denná diuréza 
Určiť faktory, od ktorých závisí množstvo 

a zloženie moču 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
 Popísať hlavné poruchy tohto systému 

Definovať obličkové zlyhanie a jeho formy 
Popísať príznaky ochorenia, diagnostiku a liečbu 
Definovať funkciu a ochorenie prostaty, popísať 

príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Definovať obličkovú koliku, popísať diagnostiku, 

príznaky a liečbu ochorenia 
 

 
 

3.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Neurologické ochorenia 
Charakteristika nervového systému 

Všeobecná charakteristika neurologických 
ochorení 

Epilepsia  
Poruchy vedomia 
Tras a Parkinsonova choroba 
Poruchy spánku 
Demencie 
Únava 
Bolesť hlavy 
Náhle cievne mozgové príhody 
Roztrúsená skleróza 

Žiak vie: 
Charakterizovať nervový systém a orgány 

tvoriace jeho súčasť 
Popísať hlavné vyšetrovacie metódy 
Charakterizovať epilepsie, rozdelenie 
Popísať formy epileptických záchvatov, 

prevencia, liečba 
Popísať rozdelenie porúch vedomia, 

charakterizovať ich príčiny a popísať liečbu 
Definovať jednotlivé typy ochorenia - tras, viesť 

príčiny jeho vzniku , diagnostika, liečba 
Definovať fázy spánku, popísať hlavné príčiny 

nespavosti a jej liečbu 
Charakterizovať a rozdeliť demencie, popísať 

prejavy, diagnostiku a liečbu 
Charakterizovať príčiny únavy, popísať prejavy 

a liečbu 
Rozdeliť bolesť hlavy podľa jednotlivých typov 

,popísať príznaky, diagnostiku a liečbu 
Definovať ochorenie, popísať rozdelenie 
Charakterizovať prejavy a liečbu mozgových 

príhod 
Definovať vznik a príznaky ochorenia a popísať 

diagnostiku a liečbu 
 

Oko a ochorenia oka 
Stavba a funkcie oka  
Všeobecná charakteristika ochorení oka 
Glaukóm (Zelený zákal) 
Zápal spojiviek 
Krátkozrakosť, ďalekozrakosť 
Astigmatizmus 
Strabizmus (Škúlenie) 
Sivý zákal 

Žiak vie: 
Definovať anatómiu a fyziológiu oka  
Popísať hlavné problémy, ktoré môžu postihnúť 

oko 
Definovať príčiny vzniku glaukómu 
Popísať rizikové faktory, symptómy, diagnostiku 

a liečbu glaukómu 
Vysvetliť príčiny vzniku zápalu spojiviek a popísať 

jednotlivé skupiny pôvodcov a liečbu 
Charakterizovať krátkozrakosť a ďalekozrakosť, 

ich príčiny a popísať liečbu ochorenia 
Definovať astigmatizmus a jeho prejavy a popísať 

spôsoby liečby ochorenia 
Definovať prejavy strabizmu s popísať liečbu 

ochorenia 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Definovať sivý zákal, príčiny vzniku a popísať 

príznaky a liečbu ochorenia 
 

Psychiatrické ochorenia 
Všeobecná charakteristika psychiatrických 

ochorení 
Poruchy príjmu potravy 
Úzkosť 
Depresia 
Schizofrénia 
Obsedantno – kompulzívne poruchy 
Alkoholizmus 

Žiak vie: 
Definovať ochorenia a ich rozdelenie 
Vysvetliť príčinu duševných ochorení, prevenciu 

a liečbu 
Charakterizovať poruchy príjmu potravy a jeho 

prejavy, popísať liečbu a diagnostiku 
Definovať stav úzkosti a jeho príčiny, popísať 

rozdelenie a liečbu ochorenia 
Charakterizovať depresiu, jeho príčiny 

a rozdelenie, uviesť liečbu a komplikácie 
Definovať schizofréniu, jej podstatu, uviesť typy, 

príznaky a liečbu ochorenia 
Definovať obsedantno – kompulzívne poruchy 

a charakteristiku ochorenia, popísať spôsoby liečby 
Definovať alkoholizmus, jeho následky, popísať 

diagnostiku a liečbu ochorenia 
 

Koža a ochorenia kože 
Všeobecná charakteristika kože a ochorení kože 
Psoriáza 
Seboroická dermatitída 
Alopécia (Plešivosť) 
Akné 
Melanóm 

 

Žiak vie: 
Definovať funkcie a zloženie kože 
Popísať hlavné ochorenia kože 
Charakterizovať psoriázu a jej rozdelenie, popísať 

diagnostiku a liečbu ochorenia 
Definovať seboroickú dermatitídu, príčiny vzniku, 

popísať symptómy a liečbu ochorenia 
Charakterizovať štruktúru vlasov a rozdelenie 

alopécie 
Popísať jednotlivé alopécie a ich diagnostiku 
Definovať vznik a prejavy akné, popísať faktory 

súvisiace so vznikom a ich liečbu 
Definovať melanóm, jeho rozdelenie, uviesť 

diagnostiku, liečbu a prognózu ochorenia 
 

Gynekologické ochorenia 
Všeobecná charakteristika reprodukčného 

systému  
 Všeobecná charakteristika gynekologických 

ochorení 
Poruchy menštruačného cyklu 
Premenštruačný syndróm 
Hirsutizmus 
Menopauza 
 

Žiak vie: 
Definovať orgány tvoriace reprodukčný systém 
Popísať metódy diagnostiky gynekologických 

ochorení 
Definovať poruchy menštruačného cyklu a ich 

symptómy 
Uviesť liečbu pri poruchách menštruačného cyklu 
Charakterizovať príčiny vzniku premenštruačného 

syndrómu  a jeho definíciu, uviesť príčiny, 
diagnostiku a liečbu 

Vysvetliť pojem  hirsutizmus a jeho prejavy, 
popísať typy a liečbu ochorenia 

Definovať menopauzu, jej symptómy, popísať 
komplikácie, diagnostiku a liečbu 

 

Nádorové ochorenia 
Všeobecná charakteristika nádorových ochorení 

Žiak vie: 
Charakterizovať onkologické ochorenie a príčiny 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Nádory mozgu 
Rakovina pľúc 
Nádory štítnej žľazy 
Rakovina krčka maternice 
Rakovina endometria 
Nádory prsníka 
Rakovina pečene a pankreasu 
Nádory hrubého čreva a konečníka 
 

jeho vzniku 
Popísať metódy diagnostiky onkologických 

ochorení 
Definovať a popísať rozdelenie nádorov mozgu, 

uviesť spôsoby liečby ochorenia 
Charakterizovať rakovinu pľúc a jej prejavy 
Popísať vyšetrenia a liečbu rakoviny pľúc 
Definovať ochorenie a faktory podieľajúce sa na 

vzniku tumorov štítnej žľazy 
Popísať diagnostické vyšetrenia na zistenie 

prítomnosti nádorov štítnej žľazy a ich liečbu 
Definovať rakovinu krčka maternice a popísať 

typy ochorenia, uviesť rizikové faktory vzniku nádoru, 
jeho diagnostiku a liečbu 

Charakterizovať rizikové faktory vzniku rakoviny 
endometria 

Popísať prejavy a liečbu karcinómu endometria 
Definovať rakovinu prsníka a jej formy, uviesť 

prejavy, diagnostiku, liečbu a prognózu ochorenia 
Definovať nádor pečene, popísať diagnózu,  

 liečbu a prognózu nádoru pečene 
Uviesť rizikové faktory vzniku nádorov hrubého 

čreva a konečníka, popísať prejavy ochorenia, 
diagnózu , liečbu a prognózu 

 

Prvá pomoc 
Základné pravidlá prvej pomoci 
Umelé dýchanie a oživovanie 
Popáleniny, úraz elektrickým prúdom 
Akútne krvácania, pohryznutie, poštípanie 

 

Žiak vie: 
Definovať základné kroky pri poskytnutí prvej 

pomoci 
Uviesť spôsob dýchania z pľúc do pľúc 
Popísať masáž srdca 
Definovať popáleniny 
Popísať rozdelenie popálenín a ich liečbu 
Definovať akútne krvácanie 
Popísať  zdroje krvácania  
Uviesť tri formy vývoja lézií 
Popísať konanie pri akútnom krvácaní, pohryznutí 

a poštípaní 
 

 
 

4.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mikrobiológia a epidemiológia 
 

Pojem a rozdelenie mikrobiológie 
Epidemiológia, jej definícia, predmet a rozdelenie 
Patogénne mikroorganizmy 
Charakteristika infekčných chorôb 
Epidemický proces 
Cesty prenosu pôvodcov nákazy 
Fázy infekčného ochorenia 
Formy prejavu infekcie 

Žiak vie: 
 
Charakterizovať stručne mikrobiológiu ako vedu  
Rozdeliť mikrobiológiu na základné odbory 

a objasniť predmet ich štúdia 
Charakterizovať stručne epidemiológiu ako vedný 

odbor 
Objasniť predmet štúdia a úlohy epidemiológie 
Vymenovať základné znaky epidemiológie 
Rozdeliť epidemiológiu infekčných chorôb na 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Formy procesu šírenia nákazy 
Klasifikácia infekčných chorôb 
Alimentárne ochorenia – ochorenia mikrobiálneho 

pôvodu 
Ochorenia nebakteriálneho pôvodu 
Mykotoxikózy 
Helmintózy 
Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou 
Ochorenia spôsobené cudzorodými a toxickými 

látkami 
Alergie na potraviny a zložky potravín 
Vírusové hepatitídy 
Respiračné nákazy 
Neuroinfekcie 
Nákazy kože a slizníc 
 

základné odbory 
Definovať pojmy patogenita, choroba, patogénne 

mikroorganizmy 
Popísať spôsoby, ktorými môžu mikroorganizmy 

vyvolať ochorenie 
Rozdeliť zdravotnú škodlivosť mikroorganizmov  v 

potravinách na základné skupiny 
Definovať pojem infekčné ochorenie 
Vymenovať patogénnych pôvodcov nákazy 

a stručne ich charakterizovať 
Uviesť základné podmienky epidemického 

procesu 
Vysvetliť pojem prameň pôvodcu nákazy 
Vymenovať a stručne charakterizovať formy 

nosičstva patogénnych mikroorganizmov 
Vysvetliť rozdiel medzi priamym a nepriamym 

prenosom pôvodcu nákazy 
Vymenovať a popísať základné formy 

nepriameho prenosu pôvodcu nákazy 
Vymenovať 8 základných fáz infekčného 

ochorenia 
Charakterizovať stručne každú fázu infekčného 

ochorenia 
Uviesť 2 základné formy prejavu infekcie 
Vysvetliť rozdiel medzi typickou a atypickou 

manifestnou infekciou 
Popísať možný priebeh ochorenia pri typickej 

infekcii 
Vymenovať základné formy procesu šírenia 

nákazy 
Charakterizovať stručne epidémiu, pandémiu, 

endémiu a sporadický výskyt 
Charakterizovať stručne infekčné ochorenie 
Vysvetliť pojem alimentárne ochorenie 
Rozdeliť alimentárne ochorenia podľa pôvodu 

škodlivých činiteľov 
Vysvetliť rozdiel medzi toxikoinfekciami 

a toxikózami a ku každej skupine priradiť príklady 
konkrétnych ochorení 

Charakterizovať stručne vybrané ochorenia 
mikrobiálneho pôvodu 

Charakterizovať všeobecne ochorenia 
nebakteriálneho pôvodu 

Uviesť príklady konkrétnych ochorení 
nebakteriálneho pôvodu a stručne ich 
charakterizovať 

Objasniť termín mykotoxikózy plesní, ktoré ich 
produkujú 

Popísať aflatoxíny, ochratoxíny a fusarin 
a priradiť k nim rody 

Objasniť termín helmintózy 
Uviesť príklady konkrétnych ochorení patriacich 

k helmintózam a stručne ich charakterizovať 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Objasniť termín antropozoonózy 
Uviesť príklady konkrétnych antropozoonóz 

a stručne ich charakterizovať 
Vymenovať príklady cudzorodých a toxických 

látok spôsobujúcich ochorenia 
Charakterizovať otravy hubami, rozdeliť ich na 

skupiny a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Popísať zdravotné nebezpečenstvo 

z cudzorodých látok 
Objasniť termín alergická reakcia na potraviny 
Popísať prejavy alergie na potraviny 
Vymenovať potraviny, ktoré sú najčastejšou 

príčinou alergie 
Charakterizovať všeobecne vírusové hepatitídy 
Uviesť najdôležitejšie druhy vírusových hepatitíd 

a stručne ich popísať 
Objasniť termín respiračné nákazy 
Rozdeliť respiračné nákazy na základné skupiny 
Uviesť príklady konkrétnych respiračných nákaz 

a stručne ich charakterizovať 
Objasniť termín neuroinfekcie 
Určiť časti CNS, ktoré môžu byť postihnuté 
Vymenovať konkrétne ochorenia patriace do 

skupiny neuroinfekcií a stručne ich charakterizovať 
Rozdeliť nákazy kože a slizníc na 6 základných 

skupín a priradiť ku každej skupine príklady 
konkrétnych ochorení 

Charakterizovať stručne vybrané ochorenia 

Genetika 
História genetiky 
Základné pojmy v genetike 
Molekulové základy dedičnosti 
Nukleové kyseliny 
Replikácia 
Transkripcia 
Translácia 
Genetika na úrovni bunky 
Mimojadrová dedičnosť 
Dedičnosť mnohobunkového organizmu 
Zákony dedičnosti, úplná a neúplná dominancia 
Mendelove zákony 
Dihybridné kríženie 
Chromozómové určenie pohlavia 
Dedičnosť viazaná na X chromozóm 
Dedičná a nededičná premenlivosť 
Mutácie a ich klasifikácia 
Následky mutácií 
Polyploidia a význam mutagénov 
Genetické choroby človeka 
Chromozómové anomálie 
Diagnostika a liečba genetických chorôb 
Prevencia genetických chorôb 
Genetické inžinierstvo 

Žiak vie: 
Objasniť predmet štúdia genetiky 
Uviesť najvýznamnejších predstaviteľov genetiky 

a zdôvodniť ich prínos pre vedný odbor 
Osvojiť si základné pojmy používané v genetike 
Objasniť pojmy genetická informácia a genetický 

kód 
Uviesť 3 základné typy génov 
Vysvetliť termín nukleová kyselina 
Uviesť 2 základné typy nukleových kyselín 

a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Popísať nukleotid – základnú stavebnú zložku 

nukleových kyselín 
Vysvetliť termín replikácia 
Načrtnúť a na obrázku vysvetliť princíp replikácie 
Vysvetliť termín transkripcia 
Načrtnúť a na obrázku vysvetliť princíp 

transkripcie 
Objasniť rozdiel medzi transkripciou prokaryotov 

a eukaryotov 
Objasniť termín translácia 
Načrtnúť a na obrázku vysvetliť princíp translácie 
Rozdeliť genetiku na základné odbory 
Vysvetliť rozdiel medzi genetikou prokaryotickej 

a genetikou eukaryotickej bunky 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
 
  
 

Vedieť lokalizovať prítomnosť génov mimo jadra 
Objasniť pojem kríženie 
Vysvetliť rozdiel medzi homozygotným 

a heterozygotným jedincom, medzi dominantným 
a recesívnym znakom 

Určiť rozdiely medzi úplnou a neúplnou 
dominanciou 

Formulovať podmienky platnosti zákonov 
dedičnosti 

Uviesť základné genetické pojmy Mendela 
Formulovať Mendelove zákony a vysvetliť ich na 

príkladoch 
Vedieť aplikovať Mendelove  zákony na 

dedičnosť krvných  skupín človeka 

Vysvetliť význam pohlavných  chromozómov pri 

určení pohlavia 

Na príklade hemofílie a  daltonizmu vedieť 

Vysvetliť princíp dedičnosti  viazanej na X 

chromozóm 

Objasniť pojem variabilita 
Rozdeliť dedičnosť na dedičnú a nededičnú 

a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Určiť príčiny spôsobujúce variabilitu 
Definovať pojem mutácia 
Rozdeliť mutácie podľa genotypu, ktorý zasahujú 
Rozlíšiť mutácie podľa typu zasiahnutej bunky 

a podľa stupňa fenotypového prejavu 
Uviesť možné následky mutácií a stručne ich 

popísať 
Definovať mutagény 
Rozdeliť mutagény na základné skupiny a ku 

každej skupine priradiť konkrétne príklady 
mutagénov 

Objasniť pojem polyploidia 
Charakterizovať všeobecne genetické choroby 

človeka 
Popísať vznik genetických chorôb 
Objasniť termín chromozómové anomálie 
Rozlíšiť anomálie autozómov a gonozómov 

a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Určiť postupy používané pri diagnostike 

genetických chorôb 
Charakterizovať stručne genealogickú analýzu 

a cytogenetické vyšetrenie 
Popísať možnú prevenciu genetických chorôb 
Vysvetliť pojem rekombinácia 
Charakterizovať transgénne organizmy 
Zdôvodniť praktický význam genetického 

inžinierstva 

Gynekológia a pôrodníctvo 
Základná charakteristika odborov 

Žiak vie: 
Definovať odbor gynekológia a pôrodníctvo 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Životné obdobia ženy – novorodenecké obdobie, 

obdobie detstva a dospievania 
Životné obdobia ženy – obdobie pohlavnej 

zrelosti, klimaktérium a starecké obdobie 
Ženské pohlavné hormóny a ich účinky 
Plánované rodičovstvo 
Antikoncepcia 
Oplodnenie a gravidita 
Vplyv výživy na zdravý vývin plodu 
Pôrod 
Neplodnosť 
Nádorové ochorenia 
 

Uviesť náplň a metódy odboru 
Formulovať hlavné úlohy odboru 
Rozdeliť život ženy na obdobia z biologického 

hľadiska 
Popísať hlavné charakteristiky novorodeneckého 

obdobia, obdobia detstva a dospievania 
Charakterizovať obdobie pohlavnej zrelosti 
Rozdeliť obdobie klimaktéria na časové úseky 

a popísať klimakterický syndróm 
Uviesť hlavné črty stareckého obdobia 
Rozlíšiť ovariálne hormóny na steroidné 

a nesteroidné a ku každej skupine priradiť konkrétne 
hormóny 

Popísať účinky hlavných ženských pohlavných 
hormónov 

Vymenovať hormóny placenty 
Vysvetliť význam plánovaného rodičovstva 

v živote človeka 
Uviesť metódy prijateľné k plánovaniu rodičovstva 

z etického hľadiska 
Rozdeliť antikoncepčné metódy na základné 

skupiny 
Objasniť mechanizmus účinku antikoncepčných 

metód 
Charakterizovať oplodnenie a ďalší vývoj 

oplodneného vajíčka 
Popísať vývoj zárodku a plodu počas 10-tich 

lunárnych mesiacov 
Vymenovať časti plodového vajca a vysvetliť ich 

význam 
Vymenovať faktory ovplyvňujúce vývin plodu 
Zdôvodniť význam výživy pre zdravý vývin plodu 
Vysvetliť rozdiel medzi spontánnym a operačným 

pôrodom 
Popísať pôrodné doby spontánneho pôrodu 
Vymenovať pôrodné sily a pôrodné cesty 
Vysvetliť rozdiel medzi sterilitou, infertilitou 

a dysfertilitou 
Popísať diagnostiku a spôsoby liečby neplodnosti 
Vysvetliť rozdiel medzi benígnymi a malígnymi 

nádormi 
Uviesť najčastejšie sa vyskytujúce nádory 

ženských genitálií, ich klinický obraz, diagnostiku, 
liečbu a prognózu 

 

 



1.Charakteristika predmetu 
Odborný predmet zdravoveda poskytuje študentom základné vedomosti o stavbe a funkcii ľudského tela, 

o jeho fyziológii a chorobných prejavoch. Pomôže študentom spoznať a pochopiť procesy prebiehajúce 

v ľudskom tele, upozorní ich na prvé príznaky rôznych chorôb, poradí, ako sa správať pri liečbe. 

Predmet zdravoveda predstavuje pre študentov sprievodcu pri poznávaní ľudského organizmu a radcu 

v starostlivosti o to najcennejšie, čo máme – zdravie. Poukazuje na potrebu pravidelnej a dôkladnej 

prevencie, naučí študentov, ako chorobám a zdravotným ťažkostiam predchádzať, ako žiť zdravšie 

a vedome sa vyhýbať zdravotným rizikám a čo robiť v prípade ochorenia, aby sa zdravotný stav človeka 

nezhoršoval.  

Dôraz sa kladie na možnosti pozitívne ovplyvňovať fungovanie ľudského organizmu dodržiavaním zásad 
zdravého životného štýlu (správna životospráva, predchádzanie stresu a závislosti na drogách). V rámci 
predmetu si žiaci osvoja aj základy poskytovania prvej pomoci. 

Vyučovací predmet zdravoveda je spracovaný do tematických okruhov zahŕňajúcich anatómiu a 

najčastejšie ochorenia jednotlivých systémov, so zreteľom na udržanie zdravia, prevenciu a oboznámenie sa 

s faktormi ovplyvňujúcimi zdravie. 

Vyučujúci vedie študentov k aktívnej práci, samostatnému štúdiu, k orientácii v odbornej literatúre 

a k ďalšiemu samovzdelávaniu s ohľadom na novodobé závažné ochorenia ľudstva a možnosti ich 

prevencie. 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu zdravoveda je poskytnúť študentom súbor vedomostí o stavbe a funkcii 

ľudského organizmu, o ochoreniach jednotlivých systémov ľudského tela a o spôsobe ich liečby. Študenti si 

osvoja pojem zdravie, naučia sa, ako si zdravie chrániť, udržiavať a obnovovať.     

Cieľom predmetu je zdôvodniť potrebu prevencie chorôb a poukázať na vplyv výživy na zdravie jedinca. 

Študenti si osvoja základy poskytovania prvej pomoci, získajú poznatky o vplyve životného prostredia na 

ľudský organizmus a o potrebe efektívne sa zúčastňovať na tvorbe a ochrane životného prostredia. 

3. Kompetencie rozvíjané vyučovaním predmetu zdravoveda 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 
 
∼ rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
∼ vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
∼ hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

Zdravoveda 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 1 2 2 7 
spolu 66 33 66 60 225 



∼ posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného 
problému, 

∼ korigovať nesprávne riešenia problému, 
∼ používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania študentov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 
 

•   v oblasti komunikačných schopností: 
∼ získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
∼ zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
• v oblasti sociálnych kompetencií: 

∼ vyjadrovať svoje postoje názory a skúsenosti 
∼ pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť aj pomáhať 
∼ prezentovať alebo zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony 

a pokroky v učení 

4. Stratégie vyučovania. Metódy a formy 

V predmete zdravoveda chceme využívať také výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré umožnia žiakom  

zorientovať sa v poznatkoch, chápať ich vo vzájomných súvislostiach a vedieť ich aplikovať v živote. Pri 

obsahu sa zameriame na základné učivo. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti 

a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód 

závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho 

vybavenia.  

Pri vyučovaní zdravovedy sa uplatňujú: 

• expozičné metódy sa využívajú pri vytváraní nových poznatkov a zručností: rozprávanie, 
vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, 
inštruktáž, 

• motivačné metódy slúžia na vzbudenie záujmu o učebnú činnosť: motivačné rozprávanie, 
motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačnú demonštráciu, 

• problémové metódy: heuristická metóda a projektová metóda, 
• fixačné metódy: metódy opakovania a precvičenia, 
• prácu s knihou a odbornou literatúrou. 

5. Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie (individuálne alebo frontálne skúšanie) 
• písomné skúšanie (didaktický test)  
• práca s odbornou literatúrou 
• referáty, projekty 

 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 

bodov podľa náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak 

je hodnotený stupňom : 

 

         výborný          100% - 90% 
         chválitebný      89% - 75% 
         dobrý               74% - 50% 



         dostatočný        49% - 30% 
         nedostatočný    29% -  0% 

 
Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré 

žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého 

klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy 

váha (dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha 

ostatných známok je 1.   

6. Učebné zdroje 
 

Zdravoveda – L. Hluchová, Bratislava 2007 

Biológia pre gymnázia 6 

 

Ostatné zdroje: odborná literatúra, atlasy, časopisy, videofilmy, mikroskopy, trvalé preparáty, nástenné 

obrazy, prezentácie a pod 

7. Obsah vyučovania  
Obsahové a výkonové štandardy 

1.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek a zdravie 
 

Úvod do štúdia predmetu 
Životospráva a zdravotné návyky 
Medicína a jej odbory 

Žiak vie: 
Vysvetliť pojem zdravie 
Popísať základné dimenzie ľudského života 
Vymenovať základné znaky zdravia 
Definovať pojem  životospráva a poznať 

zdravotné návyky 
Definovať pojem medicína a vymenovať jej 

odbory 

Somatológia 
 
Základné štruktúry  bunky (bunkové povrchy, 

membránové a vláknité štruktúry) 
Nepriame delenie bunky - mitóza 
Redukčné delenie bunky - meióza  
Darwinova evolučná teória 
Tkanivá 
Orgány a sústavy orgánov  

Žiak vie: 
Popísať stavbu bunky 
Vedieť definovať pojem mitóza a  charakterizovať 

základné fázy  mitotického delenia 
Vedieť definovať pojem meióza a  charakterizovať 

základné fázy  meiotického delenia 
Pozná Darwinovú evolučnú teóriu 
Definovať tkanivo, poplať stavbu tkanív a  

vymenovať základné tkanivá  
Definovať orgán a vymenovať orgánové sústavy 

človeka  

Pohybový aparát a jeho ochorenia 
 
Oporná sústava – stavba a funkcia kostí, 

rozdelenie kostí  
Spojenia kostí, kostra hlavy 
Kostra trupu, hornej a dolnej končatiny 

Žiak vie: 
Objasniť funkcie opornej sústavy 
Popísať základné zložky kosti 
Rozdeliť kosti podľa tvaru a usporiadania vlákien 

v základnej hmote 
Vysvetliť rozdiel medzi kĺbovým a nekĺbovým 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Svalová sústava – stavba a funkcia svalov 
Klasifikácia svalov, rast svalov 
Prehľad svalových skupín 
Všeobecná charakteristika ochorení pohybového 

aparátu 
Osteoporóza  
Reumatoidná artritída 
Artróza 
Podvrtnutia 
Vykĺbenia 
Zlomeniny 

spojením kostí 
Vymenovať kosti tvoriace mozgovú a tvárovú 

časť lebky 
Popísať chrbticu, hrudník a hrudnú kosť ako časti 

kostry trupu 
Rozlišovať kosti tvoriace kostru hornej a dolnej 

končatiny 
Objasniť funkcie svalovej sústavy 
Popísať svalové vlákno ako stavebnú jednotku 

svalového tkaniva 
Uviesť zloženie svalov z anatomického  

i morfologického hľadiska 
Rozdeliť svaly podľa tvaru, funkcie, typu 

pripojenia šľachy, počtu hláv a počtu brušiek 
Vysvetliť termín svalová kontrakcia a uviesť jej 

základné typy 
Objasniť spôsob rastu svalov 
Vymenovať základné svalové skupiny podľa 

lokalizácie na určitých častiach tela 
Uviesť k jednotlivým svalovým skupinám príklady 

konkrétnych svalov 
Definovať rizikové faktory vzniku ochorenia 
Popísať diagnostiku, liečbu a prevenciu 
Charakterizovať  oporu svalstva a funkciu kostí 
Popísať príčiny vzniku osteoporózy, rizikové 

faktory, diagnostiku a liečbu 
Definovať príčiny vzniku reumatoidnej artritídy 

a jej symptómy 
Popísať diagnostiku, liečbu a prognózu 
Charakterizovať príčiny vzniku artrózy 
Popísať faktory zvyšujúce náchylnosť ochorenia 
Uviesť symptómy, liečbu a prognózu ochorenia 
Klasifikovať stupeň podvrtnutia a jeho symptómy 
Popísať liečbu prípadne komplikácie vzniknuté 

ochorením 
Charakterizovať vyvrtnutie a príčiny vzniku  
Popísať liečbu ochorenia 
Definovať zlomeninu a jeho typy 
Popísať symptómy a liečbu ochorenia 

Ochorenia srdcovo-cievneho sysému 
 

Všeobecná charakteristika kardiovaskulárnych 
ochorení 

Arytmie – poruchy srdcového rytmu 
Ischemická choroba srdca – angina pectoris 
Srdcové zlyhanie 
Chronické ochorenia srdca 
Zápalové ochorenia srdca 
Chlopňové chyby srdca 
Poruchy krvného tlaku 
Choroby žíl - vatixy, flebitída, trombóza 
Choroby ciev - ateroskleróza, Burgerova choroba 
Prevencia srdcovo-cievnych ochorení 

Žiak vie: 
Popísať najčastejšie príčiny vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení 
Definovať obehovú sústavu 
Popísať arytmie, príčiny vzniku a klasifikáciu 
Definovať diagnostiku a liečbu arytmií 
Charakterizovať ochorenie - angina pectoris, 

prejavy a liečbu, popísať diagnostiku a prevenciu 
Charakterizovať príčiny vzniku ochorenia - 

srdcové zlyhanie -  
popísať príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Charakterizovať príčiny vzniku chronického 

ochorenia srdca, popísať príznaky, diagnostiku 
a liečbu ochorenia 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Charakterizovať príčiny vzniku zápalového 

ochorenia srdca, popísať príznaky, diagnostiku 
a liečbu ochorenia 

Definovať chlopňové chyby srdca,vymenovať 
príčiny vzniku, popísať príznaky, diagnostiku a liečbu 
ochorenia 

Charakterizovať príčiny vzniku ochorenia ciev, 
popísať príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Charakterizovať príčiny vzniku ochorenia žíl, 
popísať príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Popísať prevenciu srdcovo-cievnych ochorení 

Ochorenie krvi a krvotvorby 
 

Krv - význam, funkcia, zloženie 
Krvné skupiny 
RH faktor 
Darcovstvo krvi 
Všeobecná charakteristika ochorení krvotvornej 

sústavy 
Anémia 
Poruchy krvného zrážania 
Leukémia 
 

 

Žiak vie: 
Poznať základné zložky krvi a ich význam 
Vedieť vysvetliť princíp rozdelenia krvi na krvné 

skupiny 
Vedieť popísať proces zrážania krvi 
Definovať RH faktor 
Vymenovať úlohu a zloženie krvi 
Popísať hlavné ochorenia krvotvorného systému 

a ich vyšetrenia 
Charakterizovať príznaky a rozdelenie anémie 
Popísať liečbu a prognózu ochorenia 
Definovať hlavné ochorenia súvisiace 

s poruchami krvného zrážania 
Popísať liečbu týchto ochorení 
Definovať leukémiu a jeho príčiny 
Uviesť typy ochorenia a liečbu 

Dýchacia sústava jej ochorenia 
 
Dýchacia sústava – stavba a funkcia dýchacích 

ciest 
Pľúca 
Mechanika dýchania 
Všeobecná charakteristika ochorení dýchacieho 

traktu 
Akútne ochorenia horných dýchacích ciest  
Akútne ochorenia dolných dýchacích ciest  
Chronické ochorenia horných dýchacích ciest  
Chronické ochorenia dolných dýchacích ciest  
Alergia  
Astma 
Zápaľ pľúc 
TBC 
Prevencia ochorení dýchacích ciest 

Žiak vie: 
Objasniť funkcie dýchacej sústavy 
Popísať vrstvy steny rúr a dutín dýchacích 

ústrojov 
Charakterizovať stavbu a funkcie nosovej dutiny, 

nosohltana, hrtana a priedušnice 
Určiť uloženie pľúc v hrudníkovej dutine 
Popísať zloženie pľúcneho tkaniva 
Načrtnúť vetvenie priedušiek po vstupe do pľúc 
Vysvetliť mechaniku dýchania – vdych, výdych 
Objasniť termíny dychový objem a vitálna 

kapacita pľúc 
Definovať ochorenia dýchacieho traktu 
Popísať hlavné príznaky a diagnostiku 
Definovať vznik a prejavy ochorení, popísať 

diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorenia 
Popísať prevenciu ochorení dýchacej sústavy 

 
2.ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Tráviaca sústava a jej ochorenia 

  
Tráviaca sústava – všeobecná stavba tráviacej 

rúry 
Ústna dutina, hltan, pažerák 

Žiak vie: 
Objasniť termín trávenie, mechanické a chemické 

spracovanie potravy 
Popísať vrstvy tvoriace stenu tráviacej rúry 
Vymenovať základné úseky tráviacej rúry 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Žalúdok, tenké črevo 
Pečeň, pankreas, hrubé črevo 
Všeobecná charakteristika ochorení tráviaceho 

traktu 
Bolesti brucha 
Hnačka a zápcha 
Crohnova choroba 
Vred žalúdka a dvanástnika 
Krvácanie z tráviaceho traktu 
Žlčové kamene 
Hepatitída 
Pankreatitída 
 

Popísať funkcie ústnej dutiny, hltana  a pažeráka 
v procese trávenia 

Charakterizovať jazyk, zuby a slinné žľazy 
nachádzajúce sa v ústnej dutine 

Objasniť rozklad a vstrebávanie prebiehajúce 
v ústnej dutine, hltane a pažeráku 

Objasniť funkcie žalúdka a tenkého čreva 
v procese trávenia 

Popísať zloženie žalúdočnej a črevnej šťavy 
a vysvetliť funkciu ich jednotlivých zložiek 

Charakterizovať pečeň a pankreas ako pomocné 
tráviace žľazy 

Popísať zloženie pankreatickej šťavy  a vysvetliť 
funkciu jej zložiek 

Objasniť funkciu hrubého čreva v procese 
trávenia a vymenovať jeho časti 

Definovať tráviaci trakt, jeho časti 
Popísať hlavné ochorenia tráviaceho traktu 
Charakterizovať prečo vznikajú bolesti brucha 
Popísať diagnostiku a liečbu príčin bolesti brucha 
Charakterizovať príčiny vzniku hnačky a zápchy 
Charakterizovať Crohnovu chorobu 
Popísať jej príznaky a liečbu 
Popísať príčiny vzniku vredov, uviesť diagnostiku 

a liečbu ochorenia 
Definovať typy krvácania z tráviaceho traktu, 

popísať príčiny, diagnostiku a liečbu 
Definovať príčiny vzniku žlčových kameňov, 

popísať príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Charakterizovať hepatitídu,  jej typy, popísať 

príznaky a liečbu 
Definovať pankreatitídu, príznaky, uviesť typy 

ochorenia, prejavy a liečbu 

Endokrinný systém a metabolické 
ochorenia 

Všeobecná charakteristika hormonálnych 
a metabolických ochorení 

Diabetes mellitus 
Obezita 
Dna 
Ochorenia štítnej žľazy 
Hyperlipoproteinémie 
Ochorenia nadobličiek 
 

Žiak vie: 
Popísať endokrinný systém, jeho časti 
Charakterizovať hlavné poruchy endokrinného 

systému 
Charakterizovať diabetes mellitus, jeho typy 

a príznaky, popísať liečbu ochorenia 
Definovať obezitu, popísať jej následky a príčiny 

vzniku, vymenovať rozdelenie, diagnostiku a liečbu 
ochorenia 

Definovať ochorenie - dna, jeho diagnostiku, 
popísať rozdelenie, symptómy a liečbu ochorenia 

Definovať funkciu a hormóny štítnej žľazy, 
popísať ochorenia, príznaky, diagnostiku a liečbu 

Definovať cholesterol, jeho základné funkcie, 
charakterizovať typy ochorenia a ich príčiny, 
diagnostiku a liečbu 

Definovať nadobličky, ich funkciu, vymenovať 
ochorenia vyplývajúce z porúch funkcie nadobličiek 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Urogenitálny systém a jeho ochorenia 
 

Vylučovacia sústava – funkčná anatómia obličiek 
Vývodné močové cesty 
Všeobecná charakteristika ochorení močového 

traktu 
Obličkové zlyhanie 
Ochorenia prostaty 
Obličková kolika 
 

Žiak vie: 
Objasniť funkcie vylučovacej sústavy 
Popísať nefrón – základnú stavebnú a funkčnú 

jednotku obličky 
Vysvetliť proces tvorby moču 
Vymenovať vývodné močové cesty a stručne ich 

charakterizovať 
Vysvetliť pojem denná diuréza 
Určiť faktory, od ktorých závisí množstvo 

a zloženie moču 
Definovať močový systém, jeho funkciu, popísať 

hlavné poruchy tohto systému 
Definovať obličkové zlyhanie a jeho formy 
Popísať príznaky ochorenia, diagnostiku a liečbu 
Definovať funkciu a ochorenie prostaty, popísať 

príznaky, diagnostiku a liečbu ochorenia 
Definovať obličkovú koliku, popísať diagnostiku, 

príznaky a liečbu ochorenia 
 

 

 
 

3.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Neurologické ochorenia 
Všeobecná charakteristika neurologických 

ochorení 
Epilepsia  
Poruchy vedomia 
Tras a Parkinsonova choroba 
Poruchy spánku 
Demencie 
Únava 
Bolesť hlavy 
Náhle cievne mozgové príhody 
Roztrúsená skleróza 

Žiak vie: 
Charakterizovať nervový systém a orgány 

tvoriace jeho súčasť 
Popísať hlavné vyšetrovacie metódy 
Charakterizovať epilepsie, rozdelenie 
Popísať formy epileptických záchvatov, 

prevencia, liečba 
Popísať rozdelenie porúch vedomia, 

charakterizovať ich príčiny a popísať liečbu 
Definovať jednotlivé typy ochorenia - tras, viesť 

príčiny jeho vzniku , diagnostika, liečba 
Definovať fázy spánku, popísať hlavné príčiny 

nespavosti a jej liečbu 
Charakterizovať a rozdeliť demencie, popísať 

prejavy, diagnostiku a liečbu 
Charakterizovať príčiny únavy, popísať prejavy 

a liečbu 
Rozdeliť bolesť hlavy podľa jednotlivých typov 

,popísať príznaky, diagnostiku a liečbu 
Definovať ochorenie, popísať rozdelenie 
Charakterizovať prejavy a liečbu mozgových 

príhod, efinovať vznik a príznaky ochorenia a 
popísať diagnostiku a liečbu 

Ochorenia oka 
Všeobecná charakteristika ochorení oka 
Glaukóm (Zelený zákal) 
Zápal spojiviek 
Krátkozrakosť, ďalekozrakosť 
Astigmatizmus 

Žiak vie: 
Definovať anatómiu a fyziológiu oka  
Popísať hlavné problémy, ktoré môžu postihnúť 

oko 
Definovať príčiny vzniku glaukómu 
Popísať rizikové faktory, symptómy, diagnostiku 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Strabizmus (Škúlenie) 
Sivý zákal 

a liečbu glaukómu 
Vysvetliť príčiny vzniku zápalu spojiviek a popísať 

jednotlivé skupiny pôvodcov a liečbu 
Charakterizovať krátkozrakosť a ďalekozrakosť, 

ich príčiny a popísať liečbu ochorenia 
Definovať astigmatizmus a jeho prejavy a popísať 

spôsoby liečby ochorenia 
Definovať prejavy strabizmu s popísať liečbu 

ochorenia 
Definovať sivý zákal, príčiny vzniku a popísať 

príznaky a liečbu ochorenia 
 

Psychiatrické ochorenia 
Všeobecná charakteristika psychiatrických 

ochorení 
Poruchy príjmu potravy 
Úzkosť 
Depresia 
Schizofrénia 
Obsedantno – kompulzívne poruchy 
Alkoholizmus 

Žiak vie: 
Definovať ochorenia a ich rozdelenie 
Vysvetliť príčinu duševných ochorení, prevenciu 

a liečbu 
Charakterizovať poruchy príjmu potravy a jeho 

prejavy, popísať liečbu a diagnostiku 
Definovať stav úzkosti a jeho príčiny, popísať 

rozdelenie a liečbu ochorenia 
Charakterizovať depresiu, jeho príčiny 

a rozdelenie, uviesť liečbu a komplikácie 
Definovať schizofréniu, jej podstatu, uviesť typy, 

príznaky a liečbu ochorenia 
Definovať obsedantno – kompulzívne poruchy 

a charakteristiku ochorenia, popísať spôsoby liečby 
Definovať alkoholizmus, jeho následky, popísať 

diagnostiku a liečbu ochorenia 
 

Ochorenia kože 
Všeobecná charakteristika ochorení kože 
Psoriáza 
Seboroická dermatitída 
Alopécia (Plešivosť) 
Akné 
Melanóm 

 

Žiak vie: 
Definovať funkciu a zloženie kože 
Popísať hlavné ochorenia kože 
Charakterizovať psoriázu a jej rozdelenie, popísať 

diagnostiku a liečbu ochorenia 
Definovať swboroickú dermatitídu, príčiny vzniku, 

popísať symptómy a liečbu ochorenia 
Charakterizovať štruktúru vlasov a rozdelenie 

alopécie 
Popísať jednotlivé alopécie a ich diagnostiku 
Definovať vznik a prejavy akné, popísať faktory 

súvisiace so vznikom a ich liečbu 
Definovať melanóm, jeho rozdelenie, uviesť 

diagnostiku, liečbu a prognózu ochorenia 
 

Gynekologické ochorenia 
Všeobecná charakteristika gynekologických 

ochorení 
Poruchy menštruačného cyklu 
Premenštruačný syndróm 
Hirsutizmus 
Menopauza 
 

Žiak vie: 
Definovať orgány tvoriace reprodukčný systém 
Popísať metódy diagnostiky gynekologických 

ochorení 
Definovať poruchy menštruačného cyklu a ich 

symptómy 
Uviesť liečbu pri poruchách menštruačného cyklu 
Charakterizovať príčiny vzniku premenštruačného 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
syndrómu  a jeho definíciu, uviesť príčiny, 
diagnostiku a liečbu 

Vysvetliť pojem  hirsutizmus a jeho prejavy, 
popísať typy a liečbu ochorenia 

Definovať menopauzu, jej symptómy, popísať 
komplikácie, diagnostiku a liečbu 

 

Nádorové ochorenia 
Všeobecná charakteristika nádorových ochorení 
Nádory mozgu 
Rakovina pľúc 
Nádory štítnej žľazy 
Rakovina krčka maternice 
Rakovina endometria 
Nádory prsníka 
Rakovina pečene a pankreasu 
Nádory hrubého čreva a konečníka 
 

Žiak vie: 
Charakterizovať onkologické ochorenie a príčiny 

jeho vzniku 
Popísať metódy diagnostiky onkologických 

ochorení 
Definovať a popísať rozdelenie nádorov mozgu, 

uviesť spôsoby liečby ochorenia 
Charakterizovať rakovinu pľúc a jej prejavy 
Popísať vyšetrenia a liečbu rakoviny pľúc 
Definovať ochorenie a faktory podieľajúce sa na 

vzniku tumorov štítnej žľazy 
Popísať diagnostické vyšetrenia na zistenie 

prítomnosti nádorov štítnej žľazy a ich liečbu 
Definovať rakovinu krčka maternice a popísať 

typy ochorenia, uviesť rizikové faktory vzniku nádoru, 
jeho diagnostiku a liečbu 

Charakterizovať rizikové faktory vzniku rakoviny 
endometria 

Popísať prejavy a liečbu karcinómu endometria 
Definovať rakovinu prsníka a jej formy, uviesť 

prejavy, diagnostiku, liečbu a prognózu ochorenia 
Definovať nádor pečene, popísať diagnózu,  

 liečbu a prognózu nádoru pečene 
Uviesť rizikové faktory vzniku nádorov hrubého 

čreva a konečníka, popísať prejavy ochorenia, 
diagnózu , liečbu a prognózu 

 

Prvá pomoc 
Základné pravidlá prvej pomoci 
Umelé dýchanie a oživovanie 
Popáleniny, úraz elektrickým prúdom 
Akútne krvácania, pohryznutie, poštípanie 

 

Žiak vie: 
Definovať základné kroky pri poskytnutí prvej 

pomoci 
Uviesť spôsob dýchania z pľúc do pľúc 
Popísať masáž srdca 
Definovať popáleniny 
Popísať rozdelenie popálenín a ich liečbu 
Definovať akútne krvácanie 
Popísať  zdroje krvácania  
Uviesť tri formy vývoja lézií 
Popísať konanie pri akútnom krvácaní, pohryznutí 

a poštípaní 
 

 
 

4.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mikrobiológia a epidemiológia Žiak vie: 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Pojem a rozdelenie mikrobiológie 
Epidemiológia, jej definícia, predmet a rozdelenie 
Patogénne mikroorganizmy 
Charakteristika infekčných chorôb 
Epidemický proces 
Cesty prenosu pôvodcov nákazy 
Fázy infekčného ochorenia 
Formy prejavu infekcie 
Formy procesu šírenia nákazy 
Klasifikácia infekčných chorôb 
Alimentárne ochorenia – ochorenia mikrobiálneho 

pôvodu 
Ochorenia nebakteriálneho pôvodu 
Mykotoxikózy 
Helmintózy 
Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou 
Ochorenia spôsobené cudzorodými a toxickými 

látkami 
Alergie na potraviny a zložky potravín 
Vírusové hepatitídy 
Respiračné nákazy 
Neuroinfekcie 
Nákazy kože a slizníc 
 

 
Charakterizovať stručne mikrobiológiu ako vedu  
Rozdeliť mikrobiológiu na základné odbory 

a objasniť predmet ich štúdia 
Charakterizovať stručne epidemiológiu ako vedný 

odbor 
Objasniť predmet štúdia a úlohy epidemiológie 
Vymenovať základné znaky epidemiológie 
Rozdeliť epidemiológiu infekčných chorôb na 

základné odbory 
Definovať pojmy patogenita, choroba, patogénne 

mikroorganizmy 
Popísať spôsoby, ktorými môžu mikroorganizmy 

vyvolať ochorenie 
Rozdeliť zdravotnú škodlivosť mikroorganizmov  v 

potravinách na základné skupiny 
Definovať pojem infekčné ochorenie 
Vymenovať patogénnych pôvodcov nákazy 

a stručne ich charakterizovať 
Uviesť základné podmienky epidemického 

procesu 
Vysvetliť pojem prameň pôvodcu nákazy 
Vymenovať a stručne charakterizovať formy 

nosičstva patogénnych mikroorganizmov 
Vysvetliť rozdiel medzi priamym a nepriamym 

prenosom pôvodcu nákazy 
Vymenovať a popísať základné formy 

nepriameho prenosu pôvodcu nákazy 
Vymenovať 8 základných fáz infekčného 

ochorenia 
Charakterizovať stručne každú fázu infekčného 

ochorenia 
Uviesť 2 základné formy prejavu infekcie 
Vysvetliť rozdiel medzi typickou a atypickou 

manifestnou infekciou 
Popísať možný priebeh ochorenia pri typickej 

infekcii 
Vymenovať základné formy procesu šírenia 

nákazy 
Charakterizovať stručne epidémiu, pandémiu, 

endémiu a sporadický výskyt 
Charakterizovať stručne infekčné ochorenie 
Vysvetliť pojem alimentárne ochorenie 
Rozdeliť alimentárne ochorenia podľa pôvodu 

škodlivých činiteľov 
Vysvetliť rozdiel medzi toxikoinfekciami 

a toxikózami a ku každej skupine priradiť príklady 
konkrétnych ochorení 

Charakterizovať stručne vybrané ochorenia 
mikrobiálneho pôvodu 

Charakterizovať všeobecne ochorenia 
nebakteriálneho pôvodu 

Uviesť príklady konkrétnych ochorení 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
nebakteriálneho pôvodu a stručne ich 
charakterizovať 

Objasniť termín mykotoxikózy plesní, ktoré ich 
produkujú 

Popísať aflatoxíny, ochratoxíny a fusarin 
a priradiť k nim rody 

Objasniť termín helmintózy 
Uviesť príklady konkrétnych ochorení patriacich 

k helmintózam a stručne ich charakterizovať 
Objasniť termín antropozoonózy 
Uviesť príklady konkrétnych antropozoonóz 

a stručne ich charakterizovať 
Vymenovať príklady cudzorodých a toxických 

látok spôsobujúcich ochorenia 
Charakterizovať otravy hubami, rozdeliť ich na 

skupiny a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Popísať zdravotné nebezpečenstvo 

z cudzorodých látok 
Objasniť termín alergická reakcia na potraviny 
Popísať prejavy alergie na potraviny 
Vymenovať potraviny, ktoré sú najčastejšou 

príčinou alergie 
Charakterizovať všeobecne vírusové hepatitídy 
Uviesť najdôležitejšie druhy vírusových hepatitíd 

a stručne ich popísať 
Objasniť termín respiračné nákazy 
Rozdeliť respiračné nákazy na základné skupiny 
Uviesť príklady konkrétnych respiračných nákaz 

a stručne ich charakterizovať 
Objasniť termín neuroinfekcie 
Určiť časti CNS, ktoré môžu byť postihnuté 
Vymenovať konkrétne ochorenia patriace do 

skupiny neuroinfekcií a stručne ich charakterizovať 
Rozdeliť nákazy kože a slizníc na 6 základných 

skupín a priradiť ku každej skupine príklady 
konkrétnych ochorení 

Charakterizovať stručne vybrané ochorenia 

Genetika 
História genetiky 
Nukleové kyseliny 
Replikácia 
Transkripcia 
Translácia 
Základné pojmy v genetike 
Molekulové základy dedičnosti 
Dedičnosť mnohobunkového organizmu 
Zákony dedičnosti, úplná a neúplná dominancia 
Mendelove zákony 
Dedičná a nededičná premenlivosť 
Mutácie a ich klasifikácia 
Následky mutácií 
Polyploidia a význam mutagénov 
Genetické choroby človeka 

Žiak vie: 
Objasniť predmet štúdia genetiky 
Uviesť najvýznamnejších predstaviteľov genetiky 

a zdôvodniť ich prínos pre vedný odbor 
Vysvetliť termín nukleová kyselina 
Uviesť 2 základné typy nukleových kyselín 

a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Popísať nukleotid – základnú stavebnú zložku 

nukleových kyselín 
Vysvetliť termín replikácia 
Načrtnúť a na obrázku vysvetliť princíp replikácie 
Vysvetliť termín transkripcia 
Načrtnúť a na obrázku vysvetliť princíp 

transkripcie 
Objasniť rozdiel medzi transkripciou prokaryotov 

a eukaryotov 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Chromozómové anomálie 
Diagnostika a liečba genetických chorôb 
Prevencia genetických chorôb 
Genetické inžinierstvo 
 
  
 

Objasniť termín translácia 
Načrtnúť a na obrázku vysvetliť princíp translácie 
Rozdeliť genetiku na základné odbory 
Osvojiť si základné pojmy používané v genetike 
Objasniť pojmy genetická informácia a genetický 

kód 
Uviesť 3 základné typy génov 
Vysvetliť rozdiel medzi genetikou prokaryotickej 

a genetikou eukaryotickej bunky 
Objasniť pojem kríženie 
Vysvetliť rozdiel medzi homozygotným 

a heterozygotným jedincom, medzi dominantným 
a recesívnym znakom 

Určiť rozdiely medzi úplnou a neúplnou 
dominanciou 

Formulovať podmienky platnosti zákonov 
dedičnosti 

Uviesť základné genetické pojmy Mendela 
Formulovať Mendelove zákony a vysvetliť ich na 

príkladoch 
Objasniť pojem variabilita 
Rozdeliť dedičnosť na dedičnú a nededičnú 

a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Určiť príčiny spôsobujúce variabilitu 
Definovať pojem mutácia 
Rozdeliť mutácie podľa genotypu, ktorý zasahujú 
Rozlíšiť mutácie podľa typu zasiahnutej bunky 

a podľa stupňa fenotypového prejavu 
Uviesť možné následky mutácií a stručne ich 

popísať 
Definovať mutagény 
Rozdeliť mutagény na základné skupiny a ku 

každej skupine priradiť konkrétne príklady 
mutagénov 

Objasniť pojem polyploidia 
Charakterizovať všeobecne genetické choroby 

človeka 
Popísať vznik genetických chorôb 
Objasniť termín chromozómové anomálie 
Rozlíšiť anomálie autozómov a gonozómov 

a vysvetliť medzi nimi rozdiel 
Určiť postupy používané pri diagnostike 

genetických chorôb 
Charakterizovať stručne genealogickú analýzu 

a cytogenetické vyšetrenie 
Popísať možnú prevenciu genetických chorôb 
Vysvetliť pojem rekombinácia 
Charakterizovať transgénne organizmy 
Zdôvodniť praktický význam genetického 

inžinierstva 

Gynekológia a pôrodníctvo 
Základná charakteristika odborov 
Životné obdobia ženy – novorodenecké obdobie, 

Žiak vie: 
Definovať odbor gynekológia a pôrodníctvo 
Uviesť náplň a metódy odboru 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
obdobie detstva a dospievania 

Životné obdobia ženy – obdobie pohlavnej 
zrelosti, klimaktérium a starecké obdobie 

Ženské pohlavné hormóny a ich účinky 
Plánované rodičovstvo 
Antikoncepcia 
Oplodnenie a gravidita 
Vplyv výživy na zdravý vývin plodu 
Pôrod 
Neplodnosť 
Nádorové ochorenia 
 

Formulovať hlavné úlohy odboru 
Rozdeliť život ženy na obdobia z biologického 

hľadiska 
Popísať hlavné charakteristiky novorodeneckého 

obdobia, obdobia detstva a dospievania 
Charakterizovať obdobie pohlavnej zrelosti 
Rozdeliť obdobie klimaktéria na časové úseky 

a popísať klimakterický syndróm 
Uviesť hlavné črty stareckého obdobia 
Rozlíšiť ovariálne hormóny na steroidné 

a nesteroidné a ku každej skupine priradiť konkrétne 
hormóny 

Popísať účinky hlavných ženských pohlavných 
hormónov 

Vymenovať hormóny placenty 
Vysvetliť význam plánovaného rodičovstva 

v živote človeka 
Uviesť metódy prijateľné k plánovaniu rodičovstva 

z etického hľadiska 
Rozdeliť antikoncepčné metódy na základné 

skupiny 
Objasniť mechanizmus účinku antikoncepčných 

metód 
Charakterizovať oplodnenie a ďalší vývoj 

oplodneného vajíčka 
Popísať vývoj zárodku a plodu počas 10-tich 

lunárnych mesiacov 
Vymenovať časti plodového vajca a vysvetliť ich 

význam 
Vymenovať faktory ovplyvňujúce vývin plodu 
Zdôvodniť význam výživy pre zdravý vývin plodu 
Vysvetliť rozdiel medzi spontánnym a operačným 

pôrodom 
Popísať pôrodné doby spontánneho pôrodu 
Vymenovať pôrodné sily a pôrodné cesty 
Vysvetliť rozdiel medzi sterilitou, infertilitou 

a dysfertilitou 
Popísať diagnostiku a spôsoby liečby neplodnosti 
Vysvetliť rozdiel medzi benígnymi a malígnymi 

nádormi 
Uviesť najčastejšie sa vyskytujúce nádory 

ženských genitálií, ich klinický obraz, diagnostiku, 
liečbu a prognózu 

 

 



* platné od školského roku 2016/2017 

Charakteristika predmetu 
Zdravý životný štýl je povinný predmet v študijnom odbore Výživa a šport. Je zameraný na 

poskytnutie uceleného pohľadu na biologické, psychické a sociálne základy zdravého životného štýlu. Na 
vedomosti týkajúce sa starostlivosti o zdravie, súčasné východiska sociálnej starostlivosti a medzinárodnej 
spolupráce. Ďalej je  tento predmet zameraný na súčasnú koncepciu zdravia, jeho význam pre jedinca 
a spoločnosť. 

Dôraz sa kladie na nebezpečenstvá, vyplývajúce z pôsobenia škodlivých látok na organizmus. 
Zdôrazňuje sa  význam drogovej prevencie, význam správnej výživy, potreba psychohygieny v živote jedinca 
a potreba aktívneho pohybu. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu výživa v športe majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, precíznosť a zodpovednosť. 

Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.  

Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Rozvíjajúce ciele  
Všeobecným cieľom odborného vzdelávania je výchova logicky mysliaceho človeka, ktorý vie 

používať poznatky z predmetu zdravý životný štýl  v rôznych životných situáciách. 

Okrem všeobecného základu cieľom vyučovania  predmetu zdravý životný štýl v stredných 
odborných školách je poskytnúť žiakom  vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie ostatných 
odborných predmetov príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania.  

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na  tematické  okruhy:  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete zdravý životný štýl využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  Metódy Formy 

žiak má: 
charakterizovať zdravý životný štýl 

charakterizovať domáce pohybové aktivity, relaxáciu, 

pohyb, psychické, fyzické a sociálne zdravie 

schopnosť využiť teoretické vedomosti na konkrétne 

situácie a jednotlivca 

  

informačno-receptívna /výklad 

problémový výklad 

riešenie problémovej úlohy/ 

reproduktívna /cvičenia/ 

heuristická /riešenie úloh/ 

fixačná-ústne a písomné 

opakovanie/riešenie úloh/ 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Zdravý životný štýl 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1/-* - - -/1* 1 
spolu 33/-* - - -/1* 33 



 Internet 

tlač 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
Biológia, chémia, technológia a hodnotenie potravín, zdravoveda,  materiály, výživa a dietetika, biochémia, učebná prax 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

didaktický test 

Hodnotenie predmetu 
Hodnotenie  žiaka z predmetu zdravý životný štýl realizuje učiteľ na základe  sledovania aktivity a 

vedomostných znalostí, bystrého úsudku, pochopenia danej problematiky žiaka na vyučovaní. Úroveň 

teoretických poznatkov posudzuje priebežne v procese vyučovania a môže si na to vytvárať i pomocné 

vedomostné testy. Je to klasifikovaný predmet, v hodnotení ktorého sa prejavuje najmä  úroveň teoretických 

vedomostí z oblasti športu. Dôležité sú nielen  známky, ale aj slovné hodnotenie. Do hodnotenia je potrebné 

zaradiť aj hodnotenie zručností, napr. ako žiak pracuje s informáciami, aká je jeho úroveň komunikácie 

a tvorivosti. 

• ústne skúšanie (individuálne alebo frontálne skúšanie) – súčasťou ústnej odpovede je aj zošit 

s poznámkami, ktorý si každý žiak vedie sám počas klasifikačného obdobia  

• písomné skúšanie (didaktický test)  

• práca s odbornou literatúrou 

• referáty, projekty 

• samostatné pozorovania 

• diskusia 

  
Žiaci získavajú známky s váhou  1 na všetky hodnotené úlohy, o čom vyučujúci žiakov vopred informuje. 

Stupnica pre hodnotenie písomných úloh: 
výborný ak dosiahne  100%-90% 

chválitebný   89,9%-75% 

dobrý               74,9%-50% 

dostatočný              49,9%-30% 

nedostatočný             29,9%-0% 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré  

žiak dosiahol počas celého polroka . Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia. 

 
Komisionálna skúška 



Skúška z predmetu zdravý životný štýl je ústna. Pozostáva zo samostatnej odpovede žiaka na 3 témy, 

náhodne vylosované zo zverejnených  téz pre predmet a z prezentácie seminárnej práce. Výsledná známka 

je aritmetickým priemer z týchto  4 známok. Priemer sa zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 

4,5 na 4. 

 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zdravý životný štýl, biologické, psychické a sociálne 

základy zdravého životného štýlu. Aktívna účasť pri tvorbe 

a ochrane životného prostredia 

Žiak vie: 
Popísať zdravý životný štýl, biologické, psychické a 

sociálne základy zdravého životného štýlu, je aktívny pri 

tvorbe a ochrane životného prostredia 

 

Starostlivosť  o zdravie, súčasné východiska sociálnej 

starostlivosti a medzinárodnej spolupráce, súčasná 

koncepcia zdravia, jej význam pre jedinca a spoločnosť 

Žiak vie: 
Zhodnotiť starostlivosť  o zdravie, súčasné východiska 

sociálnej starostlivosti a medzinárodnej spolupráce, ovláda 

súčasnú koncepcia zdravia, jej význam pre jedinca a 

spoločnosť 

Nebezpečenstvá, vyplývajúce z pôsobenia škodlivých 

látok na organizmus,  význam drogovej  prevencie, 

význam správnej výživy, potreba psychohygieny v živote 

jedinca a potreba pravidelného a aktívneho pohybu. 

Škodlivosť  jednostrannej záťaže ľudského organizmu, 

dôležitosť prevencie civilizačních a sociálnych chorôb 

Žiak vie: 
  Zhodnotiť nebezpečenstvá, vyplývajúce z pôsobenia 

škodlivých látok na organizmus, význam drogovej  

prevencie, význam správnej výživy, potreba 

psychohygieny v živote jedinca a potreba aktívneho 

pohybu, škodlivosť  jednostrannej záťaže ľudského 

organizmu, dôležitosť prevencie civilizačních a sociálnych 

chorôb 

 



Príloha A 
 
Finančná gramotnosť 

Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) definuje finančnú gramotnosť ako 
schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných 
zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

Finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, t.j. začleňujeme do jednotlivých 
predmetov, čím rozvíjame medzipredmetové vzťahy. (realizovať ju v blokovom vyučovaní, 
realizovať ju formou kurzu, vytvoriť samostatný predmet) 
Metódy a formy  

Finančné vzdelávanie orientujeme na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v každodennom 
živote prostredníctvom aktivít, ktoré umožňujú relatívne autentický zážitok finančnej situácie a 
ktoré vedú k osvojeniu stratégií zodpovedného rozhodovania. Na tento účel využijeme 
nasledovné metódy a formy: 

• Heuristickú metódu, t.j, metóda učenia objavovaním. Žiakom sa nepredkladajú hotové 
fakty alebo výsledky, ale sú podnecovaní, aby sami hľadali riešenia.  

• Situačné metódy  ich podstatou je riešenie istej problémovej situácie, ktorá je zrkadlom 
skutočnej udalosti.  

• Inscenačné metódy, ktoré sú založené na simulácii a hraní rolí. Žiaci sa správajú tak, ako 
to vyžaduje ich rola, vciťujú sa do situácie. Hrať rolu v prevažnej miere dospelých je pre 
žiakov motivujúce a zábavné. Tým, že žiaci predstierajú inú osobu, môžu problém 
preskúmať z iného uhla pohľadu.  

• Diskusiu a diskusné hry, ktoré precvičujú schopnosť komunikácie, vyjednávania a 
dosahovania súhlasu, formulácie názoru a pocitu, načúvania, vciťovania sa. Slúžia aj k 
ujasňovaniu a formovaniu hodnôt a postojov, zamysleniu sa nad novými problémami.  

• Didaktické hry, t.j. klasické skupinové hry alebo strategické hry, ktoré sú spracované ako 
doskové hry, prípadne počítačové aplikácie. 

Učebnú metódu si zvolí vyučujúci v závislosti od preberaného učiva. Avšak je 
nevyhnutné uviesť, že pri niektorých témach je vhodnejší tradičný frontálny výklad spojený so 
záverečným zopakovaním, pri iných aktivizujúce metódy. 
 
Predmety, do ktorých priamo začleňujeme finančnú gramotnosť  

Ťažisko finančného vzdelávania na gymnáziu je v učebných predmetoch občianska náuka 
a matematika. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na etický rozmer finančnej gramotnosti. 
Finančné vzdelávanie na gymnáziu je pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole.  
 
Slovenský jazyk a literatúra  

• Sloh – prosba/želanie, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu, tvorba 
otázok (žiadosť o informáciu), rozhovor, argument/protiargument, krátke správy (sms, e-
mail), reklama, inzerát, prihláška, úradný list, úradný životopis, štruktúrovaný životopis, 
žiadosť  

• Komunikácia – asertívna komunikácia  
• Práca s informáciami – súvislé a nesúvislé texty  
• Učenie sa – kontrola plnenia plánu, projektovanie vlastnej budúcnosti  



Cudzí jazyk  
• Obchod a služby  
• Rodina a spoločnosť  
• Domov a bývanie  
• Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
• Doprava a cestovanie  
• Vzdelávanie a práca  
• Človek a príroda  
• Voľný čas a záľuby  
• Stravovanie  
• Obliekanie a móda  
• Šport  
• Mládež a jej svet  
• Vzory a ideály  

Matematika 
• Praktická matematika  
• Odhad a rádový odhad výsledku  
• Rôzne metódy reprezentácie vzťahov  
• Algebraizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov  
• Riešenie lineárnych rovníc a sústav  
• Základné vlastnosti funkcií  
• Výroková logika  
• Elementárna finančná matematika  
• Riešenie rovníc a nerovníc  
• Odlišnosti vyjadrovania v rôznych prostrediach  
• Základy usudzovania  

Informatika  
• Informácie okolo nás – spracovanie informácií a ich prezentácia  
• Komunikácia prostredníctvom IKT – získavanie informácií, bezpečnosť na internete  
• Postupy, riešenie, algoritmické myslenie – algoritmy bežného života  
• Informačná spoločnosť – riziká informačných technológií, právo a etika  

Fyzika  
• Energia okolo nás  

Chémia  
• Chemické reakcie, chemické rovnice  
• Kvalita života a zdravie  

Biológia  
• Zdravý životný štýl  

Dejepis  
• Európska expanzia 1492 – 1914  
• Vznik Slovenskej republiky (1993)  

Geografia  
• Vývoj obyvateľstva Európy a prognózy jeho vývoja (starnutie obyvateľstva)  
• Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko  



Občianska náuka  
• Človek a spoločnosť – Sociálne procesy, Sociálne fenomény  
• Občan a štát – Ľudské práva  
• Občan a právo – Právo, Právo v každodennom živote  
• Základné ekonomické problémy a ich riešenie  
• Trhový mechanizmus – Ekonomický kolobeh, Správanie spotrebiteľov a výrobcov, 

Trhová rovnováha  
• Trh práce  
• Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad – Nezamestnanosť, Úrad práce  
• Svet práce – Práca, Vzdelávanie, Písomné materiály uchádzača o zamestnanie, Vstup na 

trh práce, Samostatná zárobková činnosť  
• Úloha peňazí a finančných inštitúcií – Peniaze, Finančné inštitúcie, Daňová sústava  

Etická výchova  
• Dôstojnosť ľudskej osoby  
• Dobré vzťahy v rodine  
• Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad  
• Etika práce, etika a ekonomika  

Umenie a kultúra  
• Vnímanie a experimenty s každodennou kultúrou, s každodennými predmetmi okolo nás 

– plagát, reklama, logo  
• Masová kultúra – trh s kultúrou, gýč, brak  

 
Obsah vzdelávania finančnej gramotnosti 

Popisuje požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť žiakov prostredníctvom osvojených 
kompetencií. Tieto sú usporiadané do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti, ktoré 
opisujú akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných 
finančných rozhodnutiach a činnostiach. A súčasne predpokladajú napredovanie v získavaní 
poznatkov, zručností a skúseností potrebných pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny. 
Téma č. 1 Človek vo sfére peňazí 
Čiastková kompetencia Žiak je schopný 
Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a 
osvojiť si vzťah medzi životnými 
potrebami a financiami ako prostriedku 
ich zabezpečenia 

  analyzovať svoje možnosti ako finančne prispieť pri 
zabezpečovaní  
životných potrieb v rámci rodiny  

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze 
a etickú súvislosť medzi bohatstvom a 
chudobou 

prezentovať svoj postoj k peniazom aktívnym podieľaním sa na 
spravovaní financií v rodine 
posúdiť etické súvislosti bohatstva a chudoby v rodinnom a 
celospoločenskom kontexte 

Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne uviesť príklady dobrého hospodárenia (z literatúry, médií, 
svojho okolia, z vlastnej skúsenosti) 

 
Téma č. 2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
Čiastková kompetencia Žiak je schopný 
Nájsť a vyhodnotiť informácie z identifikovať relevantné finančné informácie potrebné na 



rôznych zdrojov prijatie rozhodnutia 
rozlíšiť charakter práce odborníka na finančné poradenstvo a 
daňového poradcu 
získavať informácie z internetových portálov vrátane 
investičných internetových portálov 
charakterizovať finančné inštitúcie a ich využitie aj cez 
internet 
analyzovať aktívnu a pasívnu komunikáciu s finančnými 
inštitúciami 
vyhodnotiť riziká spojené s finančnými produktmi (bežný účet, 
platobná karta) 
rozlíšiť majiteľa účtu a spolumajiteľa (disponenta), ich práva k 
účtom 

Posúdiť význam boja proti korupcii, 
ochrany proti praniu špinavých peňazí a 
ochrany finančných záujmov EÚ 

identifikovať trestné činy, klasifikované ako korupcia 
(prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ako 
podvody, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ a ako 
pranie špinavých peňazí, opísať postup oznámenia korupcie 
vyhľadať na internete inštitúcie, ktoré sa zaoberajú korupciou, 
bojom proti korupcii, ochranou finančných záujmov EÚ a 
ochranou proti praniu špinavých peňazí  
rozlíšiť typy finančných podvodov (internetové, kartové, 
bankomatové) 
uviesť príklady z praxe na ochranu pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a financovaním terorizmu 

Prijímať finančné rozhodnutia 
zvažovaním alternatív a dôsledkov 

stanoviť si kroky na dosiahnutie krátko, stredne a dlhodobých 
finančných cieľov 
používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých a 
dlhodobých cieľoch  
analyzovať vplyv inflácie na hodnotu peňazí  
uviesť príklady, ako dnes prijaté rozhodnutie môže ovplyvniť 
budúce príležitosti  
zhodnotiť vplyv daní, odvodov a poplatkov na finančné 
rozhodnutie klienta  

Určiť rôzne spôsoby komunikácie o 
finančných záležitostiach 

navrhnúť kroky, ktoré by obeť krádeže osobných údajov mala 
podniknúť na opätovné získanie osobnej bezpečnosti  
rozoznať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené získavať 
osobné informácie  
uviesť príklady zmlúv medzi jednotlivcami a podnikateľskými 
(finančnými) subjektmi (presnejšie definovať – fyzická a 
právnická osoba)  
identifikovať základné povinnosti zmluvných strán pri 
uzatváraní dohôd alebo obchodu  
uviesť príklady dôsledkov neznalosti zmluvy vrátane 
všeobecných obchodných podmienok a jej dodatkov  

Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany 
spotrebiteľov 

vysvetliť základné práva spotrebiteľov vrátane ich uplatnenia v 
praxi (modelové situácie)  
preskúmať internetové a tlačové zdroje aktuálnych informácií, 



týkajúce sa práv spotrebiteľov  
vyhodnotiť cenové triky a klamlivé zavádzajúce ponuky, fejky  
identifikovať bežné typy spotrebiteľských podvodov, vrátane 
on-line podvodov  

 
Téma č. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 
Čiastková kompetencia Žiak je schopný 

Identifikovať zdroje osobných príjmov 

rozlíšiť nominálnu a reálnu mzdu  
vysvetliť vplyv inflácie na príjem  
uviesť príklad štátneho príspevku k finančným produktom 
(napr. pri stavebnom sporení, hypotéky pre mladých)  

 
Téma č. 4 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
Čiastková kompetencia Žiak je schopný 

Vypracovať osobný finančný plán 

vysvetliť, ako používať rozpočet na kontrolu vynakladania 
prostriedkov na dosahovanie finančných cieľov  
vypracovať osobný rozpočet mladého samostatne žijúceho 
človeka  
analyzovať osobné a ekonomicko-spoločenské udalosti, ktoré 
môžu zmeniť alebo ovplyvniť osobný rozpočet  
opísať spôsoby krytia deficitu (úvery, splátkový predaj, 
leasing) a vysvetliť ako splácať dlhy 

Popísať spôsob používania rôznych 
metód platenia 

opísať spôsoby riešenia schodkového a prebytkového rozpočtu  
vytvoriť si kartotékový systém pre finančné záznamy v 
papierovej aj elektronickej forme  
identifikovať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré by mohli 
potencionálne byť dedičmi osobného majetku  

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 
zodpovednom rozhodovaní o nákupe 

vysvetliť účinok inflácie na kúpnu silu  
rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa  

Vysvetliť daňový a odvodový systém 
charakterizovať daňový a odvodový systém v SR  
vyplniť tlačivo „Daň z príjmu FO“  

Zvážiť príspevky na darcovstvo a 
filantropiu 

vysvetliť význam charitatívnych aktivít a opísať možnosti 
účasti na nich 

 
Téma č. 5 Úver a dlh 
Čiastková kompetencia Žiak je schopný 

Identifikovať náklady a prínosy 
jednotlivých typov úverov 

použiť finančnú alebo on-line kalkulačku na zistenie 
celkovej ceny splatenia pôžičky s odlišnými úrokovými 
sadzbami a odlišnou dĺžkou splácania  
vysvetliť zložené úročenie  
charakterizovať ročnú percentuálnu mieru nákladov 
(RPMN)  
rozlíšiť pojem: úroková miera, fixácia, predčasné splatenie 
úveru  



vysvetliť, ako vplývajú tolerančné obdobia na kreditných 
kartách, metódy výpočtu úroku a poplatky na cenu úveru  
navrhnúť výber najvhodnejšieho finančného produktu 
vzhľadom na svoje potreby  
identifikovať rozličné typy študentských pôžičiek a 
alternatív k pôžičkám ako spôsobu financovania 
vysokoškolského vzdelávania  

Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť 
problémom so zadlžením (predĺžením) 
alebo ako ich zvládnuť 

opísať možné dôsledky nadmerného zadlženia (predĺženia)  
vysvetliť spôsoby vyrovnania opätovného zadlženia  
analyzovať dôsledky finančných rozhodnutí v súvislosti s 
bankovými alebo nebankovými subjektmi  
posúdiť účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a jeho možné 
dôsledky na majetok, zamestnanosť, cenu a dostupnosť 
úverov  
zhrnúť práva dlžníkov a veriteľov, týkajúce sa zrážok zo 
mzdy a odňatia majetku v prípade nezaplatenia dlhu 
(exekúcia)  

Mať základné informácie o jednotlivých 
druhoch spotrebiteľských úverov 

vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri spotrebiteľských 
úveroch vrátane ochranných prvkov, ktoré zakotvuje 
príslušná právna úprava  

 
 
 
Téma č. 6 Sporenie a investovanie 
Čiastková kompetencia Žiak je schopný 

Diskutovať o tom, ako sporenie 
prispieva k finančnej prosperite 

opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, 
strednodobé a dlhodobé ciele  
vysvetliť rozdiel medzi sporením a investovaním  

Vysvetliť, akým spôsobom 
investovanie zhodnocuje majetok a 
pomáha pri plnení finančných cieľov 

rozlíšiť obchodovanie na vlastný účet a na cudzí účet  
  

Zhodnotiť investičné alternatívy 

porovnať hlavné črty úročených účtov vo finančných inštitúciách 
(bežné účty, sporiace účty, termínované vklady)  
vysvetliť, čo sú finančné trhy/burzy  
popísať, s čím sa obchoduje na finančných trhoch (akcie, dlhopisy, 
fondy, komodity a ďalšie)  
vysvetliť úlohu obchodníka s cennými papiermi  
opísať účel MIFID dotazníka  
porovnať investovanie do jednotlivých akcií a dlhopisov s 
investovaním do podielových fondov akcií alebo dlhopisov  
vysvetliť, ako inflácia ovplyvňuje výnosy z investícií (súčasná 
hodnota peňazí). Vysvetliť, ako prispôsobiť investovanie 
finančným cieľom  
porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií  
zdôvodniť výber najvhodnejšieho produktu pre investovanie 
voľných finančných prostriedkov  



identifikovať vhodné typy investícií na akumulovanie prostriedkov 
na päťročné štúdium na vysokej škole, svadbu, založenie nového 
podniku, splátky na nové auto a dom a dôchodok  

Vysvetliť spôsob regulácie a 
dohľadu nad finančnými trhmi 

vysvetliť dohľad nad finančných trhom v Slovenskej republike – 
Národná banka Slovenska ako „jednotné kontaktné miesto“  
vysvetliť rozdiel medzi Fondom ochrany vkladov a Garančným 
fondom investícií  
opísať garančné schémy pre finančných spotrebiteľov  

 
Téma č. 7 Riadenie rizika a poistenie 
Čiastková kompetencia Žiak je schopný 

Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 
diskutovať o vzťahu medzi rizikom a hrozbou  
popísať výber najvhodnejšieho poistného produktu s 
ohľadom na vlastné potreby  

Charakterizovať verejné poistenie a 
vysvetliť rozdiel medzi verejným a 
súkromným (komerčným) poistením 

 
demonštrovať na konkrétnom príklade, aké druhy verejného 
poistenia je potrebné platiť pri brigádnickej činnosti študentov  
charakterizovať dôchodkové poistenie – 1. pilier, 2. pilier a 
3. pilier  

Charakterizovať komerčné poistenie 

uviesť druhy poistenia, ktoré by sa mohli vzťahovať na 
náhodné poškodenie majetku alebo zdravia inej osoby  
porovnať podmienky návrhov poistných zmlúv v rámci 
povinného zmluvného poistenia vozidla z rôznych poisťovní  
vysvetliť rozdiel medzi poistením vlastného majetku a 
poistením zodpovednosti súvisiacej s vlastníctvom tohto 
majetku  
identifikovať skutočnosti, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia 
bývania  
vysvetliť podstatu a význam životného poistenia s 
vymedzením rozdielom medzi rizikovým, rezervotvorným a 
investičným životným poistením  
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Implementácia tém Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2  

do obsahu vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze 
 
 
 
Téma 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov  
 
Celková kompetencia  
Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v 
osobných financiách  
 
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  
Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi  
Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti 
praniu špinavých peňazí  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 
• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 4 Ako fungujú banky 

 
 
 
 
Téma 2. Plánovanie, príjem a práca  
 
Celková kompetencia  
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu Organizovanie osobných financií a 
používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí  
  
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán   
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém    
Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné  predpisy pre oblasť 
podnikania  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 
• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
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Téma 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov  
 
Celková kompetencia  
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny   
  
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby  
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 
dôsledkov    Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 
rozhodovaní                                                o nákupe  
Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  
 

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 5 Môj prvý účet v banke 
• Kapitola 6 Ako a čím platíme 
• Kapitola 7 Moderné bankové nástroje 
• Kapitola 8 Existuje niečo iné okrem peňazí? 

 
 
 
4. Úver a dlh  
 
Celková kompetencia  
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu  
  
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov  
Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských 
úverov   
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 
(predlžením)  alebo ako ich zvládnuť 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 4 Ako fungujú banky 
• Kapitola 9 Zadlžiť sa rozumne 
• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Skúsenosťou k úspechu 

JA Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 
 +421 948 466 123 | www.jaslovensko.sk | jaslovensko@jaslovensko.sk 

 

 
Téma 5. Sporenie a investovanie  
 
Celková kompetencia  
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi  
  
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  
Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy   
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 9 Zadlžiť sa rozumne 
• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 

 
 
 
 
Téma 6. Riadenie rizika a poistenie  
 
Celková kompetencia  
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík  
  
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 
verejným a súkromným (komerčným) poistením  
Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 



Príloha B  

Prevencia  extrémizmu a radikalizmu 

          Aby sme získali prehľad, čo živí extrémizmus, je potrebné zamyslieť sa nad tým, čo to 
vlastne extrémizmus je.  Preto je potrebné oboznámiť sa s tým, aké ciele majú radikálne skupiny 
a aký je ich životný cyklus a tiež sa zamerať na právne a sociologické aspekty problému.  Pre 
celkový obraz o problematike je potrebné poznať aj to, čo spúšťa extrémistické myšlienky 
a dáva tak extrémizmu životodarnú silu a umožňuje mu rozvíjať sa. Antisemitizmus 
a xenofóbia sú takým pomyselným štartérom, ktoré spúšťajú motor, ktorým sú rôzne ideológie 
ako rasizmus, nacionalizmus a fašizmus. 
 
        Vo všeobecnosti neexistuje žiadna univerzálna definícia čo ešte nie je prejavom 
extrémizmu a čo už áno.  Ale aj napriek tomu, že ich existuje niekoľko, je veľmi ťažké určiť, 
kedy ide o prejav legitímneho politického názoru a kedy ide už o prejav extrémizmu. Deliaca 
čiara medzi nimi leží, podľa stupňa citlivosti v každej spoločnosti niekde inde. 
 
         Považujeme za dôležité, aby sa mladí ľudia oboznámili so základnými pojmami, čo 
vlastne extrémizmus a radikalizmus je, tak aj s jeho naplňovaním a následkami.  Aj keď situácia 
v oblasti radikalizmu a extrémizmu v Slovenskej republike je relatívne stabilná, je potrebné, 
aby sme boli k možným zmenám predvídaví. Nárast radikalizácie obyvateľstva za hranicami 
EÚ ovplyvňuje aj situáciu u nás. Preto je nevyhnutné sústrediť pozornosť na skorú prevenciu 
radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. 
 
V rámci prevencie sú v tomto školskom roku pripravované rôzne podporné akcie, ktoré 
vyučujúci jednotlivých predmetov zakomponovali do výchovno-vzdelávacieho programu. 
V priestoroch školy sú umiestnené a priebežne aktualizované nástenky s témou rasovej 
a kultúrnej znášanlivosti a tolerancie.  
Žiaci našej školy sa, ako každoročne, zúčastnia projektu Červené stužky, čo je celosvetový 
projekt boja proti AIDS. V škole, na triednických hodinách budú žiaci sledovať film na DVD 
„Rozvoj tolerancie v školách“, o ktorom budú neskôr besedovať s vyučujúcim, prípadne so 
školskou psychologičkou.  Tá bude znovu realizovať Program rozvíjania sociálno-
emocionálnej kompetencie žiakov k humanizmu.  
Jedným z hlavných bodov prevencie bude prevencia šikanovania na škole a to formou 
prednášky spojenej s besedou a následným zadaním dotazníka. V ňom budú žiakom kladené 
otázky, týkajúce sa ich vedomostí o téme šikanovanie, skúsenosť s ním minulá či súčasná 
a výskytu šikanovania na škole. 
Ak sa aj napriek prevencii predsa len šikanovanie v akejkoľvek podobe vyskytne, bude 
neodkladne riešené a vinníci šikanovania budú náležite potrestaní. Postup sme zhrnuli do 
nasledovných krokov: 
1. V počiatočných štádiách sa obvykle ešte v triede nájdu žiaci, ktorí sú ochotní       svedčiť 
proti agresorovi. Pomocou učiteľov nájsť takých žiakov 
2. Pri rozhovore so svedkami neobviňovať ich z nezasiahnutia 
3. Pri rozhovore s obeťou navodiť atmosféru bezpečia a dôvery 
4. Nekonfrontovať agresora a obeť! 
5. Zapojenie rodičov oboch strán 
6. Po dôkladnom vyšetrení šikanovania rozhodnúť na pôde vedenia školy o potrestaní páchateľa 
šikanovania 
 
                                                                    Mgr. Kobyliaková Erika 
 



Prevencia  extrémizmu a radikalizmu v jednotlivých zložkách vyučovania 

V oblasti zvýšenia pozornosti a zabezpečenia výučby žiakov  smerujúcej k efektívnej a cielenej 
prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 
intolerancie budeme realizovať nasledujúce nasledovné aktivity: 

1. Exkurzie 

Miesto Organizátor Termín  Účastníci 
Krajská knižnica Žilina       vyučujúci SJL                     sept./okt.        1. ročník 
Židovské múzeum Žilina    Mgr. Tichý                          nov.            3. ročník 
Strečno – hrad, Zvonica-    Mgr. Pažická                     máj            1. ročník 
pamätník franc. partizánov 
Vianočná Viedeň                 Mgr. Tichý                        dec.          výber žiakov školy 
Osvienčim , Krakov             Mgr. Pažická, Dvoráková    apríl                výber žiakov školy 
B. Bystrica – mesto SNP     Mgr. Dvoráková, Poláková  feb.                  výber žiakov školy 
Martin- Národná knižnica,  vyučujúci SJL                                                 1. ročník 
Národný cintorín, MS 
 
2. Realizácia projektov a súťaží zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k 
téme alebo historickej udalosti pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej 
nepoučí a stále ju opakuje“: 

a) príprava a realizácia pásma ku Dňu pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia, 9. 
september, Mgr. Tichý, 

b) premietanie a práca s filmom Lidice (diskusia, debata, esej s témou extrémizmu), Mgr. 
Dvoráková, 

c) spracovanie žiackych príspevkov s témou rôznych prejavov intolerancie vo forme blogov do 
školského časopisu, Mgr. Čibenková, Mgr. Pažická, 

d) zapojenie sa do literárnych súťaží so zodpovedajúcim zameraním podľa ponúk počas 
školského roka, vyučujúce SJL 

Uvedené aktivity budeme realizovať na vyučovacích hodinách dejepisu, občianskej náuky, 
etickej výchovy, náboženskej výchovy/náboženstva, slovenského jazyka a literatúry. Budeme  
uplatňovať vhodné metódy, ktoré rozvíjajú u žiakov kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú 
úroveň vzdelávania. Hlavným zámerom je prostredníctvom aktivizujúcich metód posilniť u 
žiakov poznatkovú bázu o emocionálny rozmer, rozvíjať kompetenciu komplexného prístupu 
pri utváraní jeho názorov a postojov. 
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Číslo: 00020/2021/SŠZARO-15B 

Usmernenie č. 5/2021 

k úprave podmienok a organizácie vyučovania  
 

Úprava podmienok a organizácie dištančného vzdelávania 

 

A. Riadne dištančné vzdelávanie škola zabezpečuje v plnom rozsahu podľa platného 

rozvrhu pre žiakov celej triedy, v ktorej bola prerušená prezenčná forma vzdelávania. 

 

1. Riadne dištančné vzdelávanie prebieha v povinných vyučovacích predmetoch 

teoretického vzdelávania (všeobecného i odborného): 

 podľa platného rozvrhu s tým, že do rubriky „učivo“ v elektronickej triednej knihe 

sa bude zapisovať každá odučená hodina ako pri prezenčnom vzdelávaní v 

škole, 

 v čase ako pri prezenčnom vyučovaní v škole, 

 prostredníctvom aplikácií EduPage a MS Teams, 

 v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti zohľadňujúc špecifiká takejto 

formy vzdelávania. 

 

2. Vzhľadom na to, že riadne dištančné vzdelávanie nie je možné zabezpečiť v plnom 

rozsahu pre všetky vyučovacie predmety praktického charakteru a športovej prípravy, 

dištančné vzdelávanie sa realizuje nasledovne: 

 odborná prax a ostatné predmety praktického charakteru, pri ktorých nie je 

možné zabezpečiť adekvátne dištančné vzdelávanie sa odporúča napríklad:  

spracovanie a obhajoba vlastných projektov, prezentácií apod., prehlbovanie 

vedomostí žiakov v nadväzujúcich predmetoch teoretického vzdelávania, 

 športová príprava – spracovanie a obhajoba vlastných projektov, prezentácii 

apod., prehlbovanie vedomostí žiakov v nadväzujúcich predmetoch teoretického 

vzdelávania, rozbor športových podujatí, a podobne. 

 

B. Hybridné vzdelávanie škola zabezpečuje v plnom rozsahu podľa platného rozvrhu pre 

žiakov celej triedy, pričom niektorí žiaci sa vzdelávajú dištančne a ostatní prezenčne. 

 

1. Popri realizácií dištančného vzdelávania je pre žiakov 

a) uplatňujúcich si výnimku z karanténnych opatrení a  

b) pre žiakov, ktorí neboli identifikovaným úzkym kontaktom COVID-19 pozitívneho 

spolužiaka,  

zabezpečená prezenčná forma vzdelávania s prihliadnutím na nutnosť zabezpečovania 

dištančnej formy vzdelávania. Takéto prezenčné vzdelávanie prebieha v režime v 

zmysle časti A, bodu 1 a 2 tohto usmernenia. 

 

2. Žiaci triedy podľa časti B, bodu 3, písm. a) a b) tohto usmernenia sú povinní zúčastňovať 

sa takto zabezpečovaného vyučovania a športovej prípravy prezenčne. 

 

3. Ostatní žiaci triedy sa zúčastňujú na vyučovaní a športovej príprave dištančne. 
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C. Dištančné samovzdelávanie škola zabezpečuje individuálnym žiakom, resp. 

skupinám žiakov: 

 ktorým bola prerušená dochádzka do školy z dôvodu karanténneho opatrenia, 

pričom vo zvyšku triedy prebieha štandardná prezenčná forma vzdelávania. 

 

1. Dištančné samovzdelávanie prebieha nasledovne: 

 Jednotliví vyučujúci žiakovi/žiakom pripravia a prostredníctvom EduPage alebo 

MS Teams odošlú zadanie úloh pre samoštúdium žiakov na maximálne týždenné 

obdobie. 

 Jednotliví vyučujúci sú k dispozícii na prípadné konzultácie v čase práce doma, 

resp. v čase svojich voľných hodín počas prítomnosti na pracovisku. Konzultácie 

musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené vyučujúcim prostredníctvom 

EduPage, resp. MS Teams. Konzultácie prebiehajú podľa pokynov konkrétneho 

vyučujúceho v primeranom rozsahu a frekvencii, najviac 1-krát týždenne pre 

toho istého žiaka, resp. skupinu žiakov. 

 

D. Všeobecné organizačné pokyny upravujúce realizáciu dištančného vzdelávania 

 

1. Technicko-organizačné záležitosti dištančného vzdelávania 

 V čase dištančného vzdelávania, vyučujúci do ETK zapisujú učivo, resp. činnosti, 

ktoré so žiakmi v rámci tejto formy vzdelávania vykonávajú, pričom za odučenú 

hodinu je považované predovšetkým: 

 preukázateľné vytvorenie a zaslanie elektronických učebných materiálov  

 (skeny dokumentov apod.), 

 preukázateľné vytvorenie a sprístupnenie digitálneho vzdelávacieho 

 obsahu /testu atď.  

 ústne skúšanie žiakov cez videohovor, 

 prezentovanie žiackych prác cez videohovor s pripojením ostatných  

 spolužiakov, 

 testovanie žiakov dištančnou formou, 

 prezentácia učiva formou videoprezentácie, 

 kontrola žiackych prác, 

 konzultácia so žiakmi dištančnou formou (videohovor, e-mail), príp. iné. 

 Triedni učitelia, ak je to možné v predstihu, vykonajú prieskum o technickom 

vybavení žiakov svojich tried za účelom zvládnutia dištančného vzdelávania. 

O zistených skutočnostiach informujú zástupkyňu riaditeľa. 

 Pre potreby realizácie dištančného vzdelávania zamestnanci využívajú pridelený 

pracovný notebook, resp. tablet. Zamestnanci, ktorí nemajú pridelený pracovný 

notebook, resp. tablet informujú o tejto skutočnosti zástupkyňu riaditeľa. 

 Dochádzka žiakov sa v rámci dištančného, prezenčného či hybridného 

vzdelávania eviduje v ETK. Žiaci sú povinní byť v súlade so svojím 

rozvrhom a podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich preukázateľne 

k dispozícii na realizáciu dištančného vzdelávania (tzn. byť pripojení 

prostredníctvom MS Teams, resp. písať test v rámci určeného časového 

úseku, byť ústne skúšaní apod.). Nerešpektovanie tejto povinnosti bez 
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objektívnych dôvodov je považované za neúčasť na dištančnom 

vzdelávaní, ktorá je v ETK vykázaná ako neospravedlnená absencia. 

 Za objektívne dôvody sú v zmysle predchádzajúceho bodu považované 

ospravedlnenia rodičov žiakov, schválené triednym učiteľom (realizované 

spravidla vopred). 

 Pedagogickí zamestnanci podieľajúci sa na dištančnom vzdelávaní 

preukázateľne evidujú odučené hodiny v ETK, v elektronickom dochádzkovom 

systéme nie je potrebné popisovať realizované činnosti, ktoré vyplynuli z potreby 

dištančného vzdelávania v rámci priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, resp. 

činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. 

 

2. Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas dištančného vzdelávania: 

 Odporúča sa využívať primerané metódy, nástroje, aktivity a podobne, ktorými 

sa zabezpečí najvyššia miera spravodlivosti a objektivity pri hodnotení žiakov, 

ako napríklad: 

 ústne skúšky v prítomnosti iných spolužiakov, 

 písomné skúšky s otvorenými odpoveďami, 

 ústne prezentácie žiackych projektov, 

 elektronické testy s náhodným usporiadaním otázok a odpovedí na  

 primeraný časový limit a iné. 

 V prípade ohláseného skúšania žiakov (písomného či ústneho), sú žiaci povinní 

sa ho zúčastniť v určenom čase, inak môžu byť hodnotení známkou 

nedostatočný. Výnimku majú žiaci, ktorí sú z objektívnych dôvodov 

ospravedlnení triednym učiteľom, resp. konkrétnym vyučujúcim. Takéto 

ospravedlnenie je nevyhnutné mať zabezpečené v predstihu. Dodatočné 

ospravedlnenia nemusia byť akceptované v súlade s platným školským 

poriadkom. Každé ospravedlnenie musí byť schválené triednym učiteľom. 

 Vyučujúci hodnotia prácu žiakov primerane, aktuálnej forme vzdelávania, 

zohľadňujúc špecifiká dištančného vzdelávania u konkrétnych žiakov (technické 

vybavenie, IKT zručnosti žiakov apod.) 

 

3. Každý vyučujúci pri zostavovaní predmetových programov dištančného vzdelávania 

rozhodne o tom: 

 Akým komunikačným prostriedkom bude so žiakmi v kontakte na zabezpečenie 

dištančného vzdelávania, pričom použiť môže EduPage alebo MS Teams. Iné 

komunikačné prostriedky sa neodporúča používať. 

 Ako bude postupovať pri ústnom skúšaní žiakov. Aký komunikačný prostriedok 

zvolí. Ako bude skúšanie prebiehať. 

 Ako bude postupovať pri písomnom skúšaní žiakov. Aký komunikačný 

prostriedok zvolí. Akú formu písomného skúšania zvolí. 

 Ako bude postupovať pri prezentovaní nového učiva a akým komunikačným 

prostriedkom to bude realizovať. 

 Ako bude hodnotiť žiakov pri jednotlivých typoch skúšania. Ako zabezpečí, čo 

najvyššiu mieru objektivity hodnotenia. 
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4. V predmetových komisiách sa vyučujúci dohodnú na tom, ako prispôsobia (zúžia, 

prehĺbia) obsah vzdelávania v jednotlivých predmetov, ak to je nevyhnutné, resp. 

potrebné, berúc do úvahy Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 

maturantov a ŠkVP. 

 

5. Školská psychologička a výchovná poradkyňa preukázateľne vykonáva poradenskú 

a konzultačnú činnosť predovšetkým pre žiakov so ŠVVP a tiež ostatným žiakom podľa 

požiadaviek triednych učiteľov, resp. vyučujúcich. O tejto činnosti vyhotovuje zápis do 

„poznámky“ v elektronickom dochádzkovom systéme. 

 

 

V Žiline dňa 17.09.2021      PaedDr. Peter Hruška 

          riaditeľ školy 
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Preventívny program proti šikanovaniu 

 
1) Preventívny program prevencie a riešenia šikanovania sú rozpracované v rámci 

platného školského poriadku v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 36/2018 
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 
v nadväznosti na metodické usmernenie č. 3/2020 k prevencii kriminality a 
sociálno-patologických javov v školách a v školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

2) Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou každodenného vyučovania, 
obsahového zamerania, didaktiky predmetov a prierezových tém, ako 
i preventívneho pôsobenia a intervencií výchovného poradcu a školského 
psychológa. 

3) V rámci účinnej prevencie sa realizuje/ú:  
a) dôsledné informovanie žiakov a zákonných zástupcov o znení školského 

poriadku, v ktorom sú zakotvené pravidlá správania žiakov vrátane sankcií 
v prípade porušenia jeho ustanovení,  

b) informovanie žiakov o možnosti nahlásiť podozrenie alebo prejavy 
šikanovania pri zachovaní dôvernosti oznámenia,  

c) venovaním zvýšenej pozornosti novým žiakom,  
d) priebežné odhaľovanie aj zárodkov sociálno-patologických javov, 

diskriminácie a násilia v škole formou dotazníkov, rozhovormi so žiakmi a 
pozorovaním, 

e) venovaním zvýšenej pozornosti vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v 
škole a pocitu, že v škole je vždy niekto, kto žiakovi pomôže, 

f) nepodceňovaním a netolerovaním ani najmenších prejavov sociálno-
patologických javov, diskriminácie a násilia,  

g) sledovaním, kde sa zdržiavajú obete šikanovania a kde agresori počas 
prestávok, 

h) pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov organizácia prednášok 
a seminárov s odborníkmi so zameraním na sociálno-patologické javy a 
trestnoprávnu zodpovednosť,  

i) besedy a stretnutia pre triedu alebo skupinu žiakov so školským 
psychológom, prípadne inými odborníkmi o možnosti ochrany pred násilím, 

4) V rámci systémových aktivít v oblasti prevencie je dôležité: 
a) vytvoriť pozitívnu klímu v škole, 
b) navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi 

a jasne vymedziť možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri 
zachovaní dôvernosti takých oznámení), 

c) viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania, 
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d) zaistiť zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred 
začiatkom vyučovania, 

e) oboznámiť pedagogických zamestnancov so systémom školy pre 
oznamovanie  a vyšetrovanie šikanovania,  

f) zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov,  
g) organizovať semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou, 
h) informovať pedagogických zamestnancov, žiakov aj rodičov o tom, čo robiť 

v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (napr. umiestniť na prístupné 
miesto  kontakt  a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou 
šikanovania zaoberajú), 

i) zabezpečiť vzdelávanie v oblasti v oblasti prevencie šikanovania najmä 
triednych učiteľov,  

j) spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-
psychologickej poradne, resp. ďalšími odbornými pracoviskami 
poradenských a preventívnych služieb v regióne, 

k) v pracovnom poriadku školy vymedziť oznamovaciu povinnosť pre 
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, 

l) zaangažovať do riešenia  a do prevencie šikanovania aj žiacku školskú radu, 
5) Každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec je povinný v prípade zistenia 

šikanovania postupovať nasledovne: 
a) Informovať o skutočnosti triedneho učiteľa agresora aj obete, výchovného 

poradcu a člena vedenia školy. 
b) Dôsledné vyšetrenie prípadu 
c) Pohovor s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami agresora aj obete. 

K pohovoru sa prizve i člen vedenia školy. O pohovore sa spíše zápis. 
d) Rozhodnutie riaditeľa školy o ďalšom postupe v súlade so školským 

poriadkom, pracovným poriadkom školy. 
6) Plán práce na jednotlivé mesiace školského roka v oblasti prevencie: 
September 

a) Na nástenke výchovného poradcu – oboznámiť žiakov s formami 
šikanovania 

b) Zorganizovať športovú akciu Kalokagatia 
Október     

a) Účasť na podujatí Dni nádeje 
b) Pohovory triednych učiteľov na triednických hodinách na tému hnev, násilie, 

strach 
c) Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov na tému šikanovanie 

November 
a) Registrácia v projekte Červené stužky – výtvarné, literárne práce 
b) Prednášky v jednotlivých triedach k projektu Červené stužky 
c) Študentská kvapka krvi - darovanie krvi 
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z r i a ď o v a t e ľ  

December 
a) Posolstvo Vianoc – rozvoj kvalitných medziľudských vzťahov 
b) Príprava vianočných stretnutí v jednotlivých triedach 
c) Ukončenie projektu Červené stužky – filmy s tematikou AIDS 

Január 
a) Prednášky s besedou v prvých ročníkoch: Šikanovanie a násilie 
b) Zadanie dotazníka žiakom a jeho následné vyhodnotenie 

Február 
a) Syndróm CAN – násilie v rodinách  (prednáška, beseda) 
b) Rasizmus – besedy v triedach (multikultúrna výchova) 

Marec     
a) Sebaúcta a sebavedomie – viem, kto som a čo mám! – úvaha 
b) Deklarácia práv dieťaťa – zhotovenie nástenky 

Apríl      
a) Jarná študentská kvapka krvi – darovanie krvi na OTS 
b) Klíma v triede – žiaci 1. ročníkov (adaptácia žiakov) 

Máj      
a) Obchodovanie s ľuďmi (prednáška s besedou, pred cestovaním) 

Jún         
a) Poučenie žiakov o bezpečnosti a správaní pred letnými prázdninami  

 
 
 
 
 
Vypracovala:   Mgr. Kobyliaková Erika,  

výchovná poradkyňa a školská psychologička 
 
 
 
 

PaedDr. Peter Hruška 
riaditeľ školy 
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4. 10:15 11:00 4. 10:15 11:00
5. 11:10 11:55 5. 11:10 11:55
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