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1. IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

Názov a adresa školy 

Spojená škola org. zložka:  

Stredná športová škola,  

Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Digitálne služby v športe 

Kód a názov ŠVP 74 Telesná kultúra a šport  

Kód a názov študijného odboru 7475 M digitálne služby v športe 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. august 2020   

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

Platnosť ŠkVP 01. september 2020 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 a športu                                                                  PaedDr. Peter Hruška, v. r. 

Komenského 48                riaditeľ školy  

011 09 Žilina                                                                                          
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Školský vzdelávací program bol vypracovaný v súlade so zákonom 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 stredné športové školy pre skupinu odborov 

vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT. 

Prerokovaný v pedagogickej rade školy dňa 28.8.2020, v Rade školy pri Spojenej škole Rosinská 

cesta 4, Žilina, dňa 31.08.2019      

1.2. Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

Platnosť ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

1.9.2020  Vydanie experimentálne overovaného školského vzdelávacieho 
programu  
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2. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

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

vychádzajú z cieľov stanovených zákonom 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 stredné športové školy pre skupinu odborov vzdelávania 74 Telesná kultúra a šport. 

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: 

• vštepovať žiakom princípy olympionizmu, viesť žiakov k tímovej práci, k spolupráci a zodpovednosti 

za seba a iných, 

• zvyšovať kvalitu vzdelávania na základe merateľných výstupov, 

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

globálneho priestoru v rámci vzdelávacích a pracovných možností, 

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

zažiť úspech, 

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

potrebami, 

• vybudovať zo školy centrum starostlivosti pre športovo-talentovanú mládež, 

• 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 anglickom 

jazyku, 

• 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. 

• 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, 
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• 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, 

• 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 

b) Súťaže 

c) Exkurzie 

d) Spoločenské a kultúrne podujatia 

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, 

f) Mediálna propagácia 

• regionálna televízia, 

• verejnoprávna a komerčná televízia, 

• príspevky do regionálnych periodík, 

• aktualizácia webovej stránky školy, 

• sociálne siete 

3. PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent strednej športovej školy je schopný v súlade s odporúčaniami duálnej kariéry športovca rozvíjať 

svoju športovú kariéru a uplatniť sa vo svojom povolaní. 

Absolvent: 
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• má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných, spoločenských vied, športu a 

príslušného odboru vymedzené vzdelávacími štandardami, ktoré dokáže využiť v praktickom živote 

a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení; 

• efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a v cudzom jazyku; 

• ovláda a využíva súčasné informačno-komunikačné technológie; 

• vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií; 

• uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre 

ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu; 

• akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti; 

• je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej 

angažovanosti v národnom a globálnom kontexte; 

• uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti; 

• zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné 

prostredie na Zemi. 

Absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v strednej športovej škole nachádza uplatnenie primárne 

v oblasti športu a v ďalších oblastiach manažmentu v športe. 

4. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Stredná športová škola vznikla transformáciou športového gymnázia od 1.1.2019 a v súčasnosti je  

organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská cesta 4 v Žiline. 

Poskytuje úplné stredné všeobecné a uplné stredné odborné vzdelanie v jedinečných študijných 

odboroch.   

Škola umožňuje štúdium talentovaným žiakom v športových odvetviach: futbal, ľadový hokej, basketbal, 

volejbal, vodný slalom, zjazdové lyžovanie, plávanie, karate, džudo, atletika, športová gymnastika – fitnes, 

cyklistika, tenis, stolný tenis, motorizmus, lukostreľba, jazdectvo, florbal, krasokorčuľovanie. Zoznam športových 

odvetví sa priebežne dopĺňa. 

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

dvojposchodová budova školy pre teoretické vyučovanie, športová hala (ŠH), gymnastická telocvičňa, posilňovňa, 

futbalové miniihrisko a multifunkčné ihrisko, pohybové centrum, päťposchodová budova školského internátu 

a školská jedáleň. Celý komplex je prepojený spojovacími chodbami. Hygienické zariadenia sú na každom 

poschodí, a vnútorné športoviská a  ŠH majú vlastné hygienické priestory. 

Škola využíva na vyučovanie okrem klasických učební aj odborné a počítačové  učebne a  jazykovú učebňu. 

Neustále dopĺňame kabinetné zbierky a odborné učebne modernými učebnými pomôckami, čo umožňuje 

tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. V budúcnosti chceme pokračovať v modernizovaní predovšetkým 

interiérov školy. 

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

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

kanceláriu, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi partnermi a pod. Škola zamestnáva aj maséra, ktorý má 

svoju miestnosť v priestoroch ŠH, kde poskytuje žiakom masérske  a fyzioterapeutické služby. 
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Súčasťou školy je školský internát s kapacitou 289 uybtovaných. 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 priestoroch školského internátu môžu žiaci i pedagógovia využívať 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. 

5. 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. 

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: 

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 
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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 

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 

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 

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). 
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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: 

• 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. 
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• 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. 

6. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie  

vzdelávacích výsledkov a  na hodnotenie výchovných výsledkov žiakov. Hodnotenie nikdy nesmie viesť 

k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka. Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly 

vyučovacieho procesu, ktorou sa posudzujú výsledky vzdelávania a musí spĺňať  funkciu: 

• diagnostickú, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov, 

• prognostickú, ktorá identifikuje predpoklady, možnosti a potreby ďaľšieho vývoja žiakov, 

• motivačnú, ktorá ovlyvňuje pozitívnu motiváciu žiakov, 

• výchovnú, ktorá formuje pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 

• informačnú, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 

• rozvíjajúcu, ktorá ovlyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

• spätnoväzobnú, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby. 

6.1.1.  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,  
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• 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  

• 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, 
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• 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,  

• 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, 
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• 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, pri prestupe 

• 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 najneskôr pred 

termínom konania skúšky 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 žiaka. 

 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.  

6.1.2.  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. 
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 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: uložené - napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie 

riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia a udelená - pochvala triednym učiteľov 

alebo riaditeľom školy.  

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. 

7. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

7.1. Popis školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program v danom študijnom odbore 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 športového mamžmentu so všeobecným prehľadom a zároveň 

s rozvojom športového talentu žiakov.  

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

kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.  

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 vyučovacieho procesu. Metodické 

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

7.2. Základné údaje o študijnom odbore 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: denné štúdium pre absolventov základnej  školy 
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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 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti  trénera II. alebo III. kvalifikačného 
stupňa v danom športovom odvetví 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

výkon činností v nižšom manažmente športových klubov, telovýchovných 
jednôt, športových zväzov, regeneračných centier, fitness centier a iných 
organizácií v oblasti športu 

Možnosti ďalšieho štúdia:  
pomaturitné štúdium, študijné programy vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej   
zmenu alebo zvýšenie. 

7.3. 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 denné 

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 aj organizácia exkurzií. 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 pedagogckého zamestnanca).  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  

štúdia  a plánuje sa v plánoch  práce školy na daný školský rok. 

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 reslizujú v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 hodín, a to raz v každom polroku školského roka.  
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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 organizuje formou lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu. 

Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín  v prvom 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. 

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. 

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v priestoroch školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline v odborných 

učebniach, v centrách výživy a fitnescentrách a v administratívnych priestoroch zmluvných orgnaizácii. Súčasťou 

praktickej prípravy je aj odborná prax. Odbornú prax, ktorá nadväzuje na odborné predmety je reailzovaná 

v troch formách, priebežnej, súvislej a športovej.  

Športová príprava sa uskutočňuje vo vlastných športových priestoroch školy a na zmluvných 

športoviská športových klubov, s ktorými má škola uzatvorenú zmluvu o vzájomnej spolupráci. 

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, 

• didaktické hry, 
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• skupinová práca, 

• práca vo dvojiciach,  

• exkurzie, 

• praktické 

o 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: 

1. Dopoludnia 

a) Utorok v čase od 7,00 do 11,00 hod. (všeobecná, resp. špecializovaná športová príprava).  

b) Streda v čase od 7,00 do 11,00 hod. (všeobecná, resp. špecializovaná športová príprava).  

c) Štvrtok v čase od 7,00 do 9,00 hod. (všeobecná, resp. špecializovaná športová príprava).  

2. Popoludní 

a) podľa časového harmonogramu a dohody so športovými klubmi 

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, 
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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.  

7.4. Vstupné požiadavky a prístupnosť vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program Športový manažment 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. 

7.5. Zdravotné požiadavky na žiaka 

Prijatie uchádzača do zvoleného odboru ŠVP je podmienené kladným posúdením zdravotného stavu 

lekárom na prihláške na štúdium pre zvolený odbor. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

7.6. Materiálno-technické priestorové podmienky 

7.6.1.  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, 

kancelárie pre sekretariát, ekonomický úsek 

vzduchotechnika, archív, 

výmeníková stanica, 

hygienické priestory (WC, sprchy), 

šatne, sklady materiálov, sklad učebníc, 

knižnica, miestnosť pre maséra 

7.6.2. 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, 

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,  

zmluvné pracoviská, 

multifunkčné ihrisko, 

futbalové miniihrisko. 
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• sklady materiálu, 

• klubovne a študovne, kuchynka, 

• počítačová miestnosť, 

• zasadacia miestnosť, 

• izby, hygienické priestory (WC, sprchy),  

posilňovňa 

gymnastická telocvičňa, 

pohybové centrum 

7.7. Spôsob a  podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu vzdelaní  

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

vzdelávacieho programu a ak úspešne vykonal celú maturitnú skúšku (ďalej len MS). 

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 externej časti, písomnej formy 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  
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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 jednu 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 tém.  

    Pri hodnotení TČOZ MS sa uplatňujú nasledovné kritériá výkonov: 

 porozumenie téme, 

 používanie odbornej terminológie, 

 samostatnosť prejavu, 

 schopnosť aplikácie, 

 správnosť a vecnosť odpovede. 

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 
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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. 

7.8. 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), 

• 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.     

7.8.1.  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.  
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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. 

7.8.2.  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. 

7.8.3.  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. 

 Výchovná poradkyňa spolupracuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, triedni učitelia 

spolupracujú so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou, 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. 
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8. 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. Táto interná smernica je dostupná na webovom sídle školy. 
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9. PREVODOVÁ TABUĽKA UČEBNÉHO PLÁNU ŠVP NA UČEBNÝ PLÁN ŠKVP 

Škola (názov, adresa) 
Spojená škola,org. zložka:  

Stredná športová škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Názov ŠkVP Digitálne služby v športe 

Kód a názov  ŠVP 74 Telesná kultúra a šport 

Kód a názov študijného odboru 7475 M digitálne služby v športe 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Iné 
vyučovací jazyk – slovenský 

experimentálne overovanie 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimál. počet 

týž. vyuč. hodín 

celkom 

Vyučovací predmet 

Počet týž. 

vyuč. 

hodín 

celkom 

Disponi

bilné 

hodiny 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE   44 4 

Jazyk a komunikácia  Jazyk a komunikácia 28 4 

  Slovenský jazyk a literatúra 12  

  Cudzí jazyk 12  

 Konverzácia v  cudzom  jazyku 4 4 

Človeka a hodnoty   Človeka a hodnoty 2 - 

  Etická výchova/Náboženská výchova 2 - 

Človeka a  spoločnosť  Človeka a  spoločnosť 5 - 

 
 

Dejepis 2 - 

 Občianska náuka 3 - 

Človek a príroda  Človek a príroda 3 - 

 
 

Fyzika 2 - 

 Geografia 1 - 

Matematika a práca s informáciami  Matematika a práca s informáciami 6 - 

  Matematika 6 - 

Zdravie a pohyb  Zdravie a pohyb 40-96 - 

  Športová príprava 40-96 - 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  ODBORNÉ VZDELÁVANIE 66 - 

Teoretické vzdelávanie   40 - 

Ekonomické vzdelávanie 12 

- 

 
Ekonomika 4 

Základy podnikové riadenia v digitálnom 
veku 

8 

Základy športovej prípravy 10 

 Základy športovej prípravy 10 

Digitálne služby 18 

 

Základy digitálnych technológii 
a digitálnych služieb 

2 

Riadenie digitálnych služieb 8 

Digitálne služby 3 
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Základy bezpečnosti v digitálnom veku 3 

 Metodika odborných prác 1 

 Aplikovaná matematika 1 

Praktické vyučovanie 26  26 - 

 Komunikácia v digitálnej dobe 5 

- Aplikovaná informatika 9 

Odborná prax 12 

Disponibilné hodiny  4    

CELKOM bez športovej prípravy   110 4 

ÚČELOVÉ KURZY 

Kurz na ochranu života a zdravia  18 h 3. ročník 

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 h 1. ročník 

Účelové cvičenia 24 h 1. a 2. ročník 
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10.UČEBNÝ PLÁN  

 Aktuálny učebný plán tvorí neodeliteľnú súčasť tohto školského vzdelávacieho programu. Je vo formáte .xls 

a je dostupný na webovom sídle školy. 

Poznámky k učebnému plánu 

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, súvislej odbornej praxe a odbornej športovej praxe a v 

poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. 

11.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 v elektronickej podobe. 

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 dispozícii na webovom sídle školy. 

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

Názov školského vzdelávacieho programu Digitálne služby v športe 
Kód a názov ŠVP 74 Telesná kultúra a šport 
Kód a názov učebného odboru 7475 M digitálne služby v športe 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 
Druh školy štátna 
Vyučovací jazyk slovenský 
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11.1. Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov 

11.1.1. Slovenský jazyk a literatúra  

11.1.2. Anglický jazyk 

11.1.3. Seminár zo slovenského jazyka 

11.1.4. Konverzácia v anglickom jazyku 

11.1.5. Etická výchova 

11.1.6. Náboženská výchova 

11.1.7. Dejepis 

11.1.8. Občianska náuka 

11.1.9. Fyzika 

11.1.10. Geografia 

11.1.11. Matematika 

11.1.12. Športová príprava 

11.2. Učebné osnovy odborných predmetov 

11.2.1. Ekonomika  

11.2.2. Základy digitálnych technológií a digitálnych služieb 

11.2.3. Riadenie digitálnych služieb 

11.2.4. Digitálne služby 

11.2.5. Základy podnikového riadenia v digitálnom veku 

11.2.6. Základy bezpečnosti v digitálnom veku 

11.2.7. Metodika odborných prác 

11.2.8. Aplikovaná matematika 

11.2.9. Základy športovej prípravy 

11.2.10. Komunikácia v digitálnej dobe 

11.2.11. Aplikovaná informatika 

11.2.12. Odborná prax 

11.3. Učebné osnovy účelových kurzov 

11.3.1.  Kurz na ochranu života a zdravia 

11.3.2.  Kurz pohybových aktivít 
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12.FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

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

s Národným  štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2. (ďalej len  „NŠFG“), ktoré je začlenené do jednotlivých 

vyučovacích predmetov ekonomického charakteru. 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 vyučovacích predmetov. 

PRÍLOHY 

Príloha 1 Učebné osnovy 

Príloha 2 Finančná gramotnosť (NŠFG 1.2) 

Príloha 3 Prevencia extrémizmu a radikalizmu 


	1.  IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE
	1.1. Kontakty pre komunikáciu so školou
	1.2. Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu

	2. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
	3. Profil absolventa
	4. Vlastné zameranie školy
	5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
	6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
	6.1.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
	6.1.2.  Hodnotenie výchovných výsledkov žiakov

	7. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
	7.1. Popis školského vzdelávacieho programu
	7.2. Základné údaje o študijnom odbore
	7.3. Organizácia výučby
	7.4. Vstupné požiadavky a prístupnosť vzdelávacieho programu
	7.5. Zdravotné požiadavky na žiaka
	7.6. Materiálno-technické priestorové podmienky
	7.6.1.  Kapacita školy
	7.6.2. Makrointeriéry, interiéry a exteriéry

	7.7. Spôsob a  podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu vzdelaní
	7.8. Podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP
	7.8.1.  Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením (špecifickými poruchami učenia)
	7.8.2.  Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
	7.8.3.  Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov


	8. Štúdium podľa individuálneho učebného plánu
	9. Prevodová tabuľka učebného plánu ŠVP na UČEBNÝ PLÁN ŠkVP
	10.  UČEBNÝ PLÁN
	Poznámky k učebnému plánu

	11. UČEBNÉ OSNOVY
	11.1. Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov
	11.1.1. Slovenský jazyk a literatúra
	11.1.2. Anglický jazyk
	11.1.3. Seminár zo slovenského jazyka
	11.1.4. Konverzácia v anglickom jazyku
	11.1.5. Etická výchova
	11.1.6. Náboženská výchova
	11.1.7. Dejepis
	11.1.8. Občianska náuka
	11.1.9. Fyzika
	11.1.10. Geografia
	11.1.11. Matematika
	11.1.12. Športová príprava

	11.2. Učebné osnovy odborných predmetov
	11.2.1. Ekonomika
	11.2.2. Základy digitálnych technológií a digitálnych služieb
	11.2.3. Riadenie digitálnych služieb
	11.2.4. Digitálne služby
	11.2.5. Základy podnikového riadenia v digitálnom veku
	11.2.6. Základy bezpečnosti v digitálnom veku
	11.2.7. Metodika odborných prác
	11.2.8. Aplikovaná matematika
	11.2.9. Základy športovej prípravy
	11.2.10. Komunikácia v digitálnej dobe
	11.2.11. Aplikovaná informatika
	11.2.12. Odborná prax

	11.3. Učebné osnovy účelových kurzov
	11.3.1.  Kurz na ochranu života a zdravia
	11.3.2.  Kurz pohybových aktivít


	12. Finančná gramotnosť
	PRÍlohy
	Príloha 1 Učebné osnovy
	Príloha 2 Finančná gramotnosť (NŠFG 1.2)
	Príloha 3 Prevencia extrémizmu a radikalizmu


